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RESUMO 

Neste trabalho de conclusão de curso foi aplicado o jogo Cilada, replicando trabalho 
de Brenelli (1996).O objetivo foi de verificar se a participação no jogo Cilada pode 
auxiliar e beneficiar o aluno na compreensão da decomposição dos números e 
despertar o interesse para a aprendizagem em especial, da matemática. Apresenta 
o jogo e sua importância no processo de aprendizagem. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa de cunho bibliográfico baseada em alguns autores como Araujo (1992), 
Barbosa (2008), Brenelli (1996), Grando (2000), Piaget (1987) e outros que 
investigaram a importância de trabalhar o jogo tanto na aprendizagem matemática, 
como nas demais matérias. Foi realizado também um estudo de caso, qualitativo, 
com aplicação do jogo Cilada em um aluno com 8 anos, de 4ª série ( antiga 3ª série). 
Ele apresentava dificuldades em decomposição e mostrava desinteresse pela 
matemática, após a aplicação do jogo Cilada, passou a compreender a 
decomposição e mostrar gosto pela disciplina. Os resultados obtidos permitirão 
divulgação e conscientização dos professores sobre a relevância de trabalhar com o 
jogo de regras, já que o mesmo possibilita o raciocínio em diferentes níveis, solução 
de problemas, de desafios entre outros aspectos importantes para o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

Palavras-chave: Jogo. Aprendizagem matemática. 
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1. INTRODUÇÃO 

     

 Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo verificar 

qual a influência do jogo na aprendizagem matemática. O jogo de regras em 

especial, tem sido considerado por vários autores como Brenelli (1996), um 

instrumento que auxilia de forma substantiva no processo de aprendizagem. 

Os jogos de regras são caracterizados (ibid.) 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, encantando-o ou atemorizando-o.(BRENELLI, 
1996, p.25) 

 Meu interesse sobre o tema “O Jogo na Aprendizagem da 

Matemática” surge ainda na infância, pois sempre gostei de jogos com regras, 

especialmente do jogo Cilada pela sua característica de trabalhar com o raciocínio 

lógico. No curso de pedagogia foi possível conhecer melhor as inúmeras 

possibilidades que o jogo propicia no desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

    Durante o curso de pedagogia, tendo em vista a elaboração do meu 

trabalho de conclusão de curso, pesquisei artigos, livros e trabalhos nos quais 

pesquisadores utilizaram jogos. Encontrei o trabalho de Brenelli (1996) sobre a 

aplicação do jogo “Cilada” optei, portanto, por replicar o estudo realizado pela 

autora, segundo a qual o jogo Cilada serve para: “[...] aprender conteúdos relativos 

ao conhecimento aritmético e construir instrumentos de pensamento necessários 

para o ato de aprender”(p. 43) 

 A escolha pela matemática se deu por ser uma disciplina na qual 

sempre tive mais facilidade no tempo da escola e por saber que muitos, alem de 

apresentarem dificuldades, não gostam da disciplina. Acredito que aplicar o jogo 

para provocar a aprendizagem matemática tornaria a matéria mais prazerosa para 

as crianças e um número maior de alunos poderiam gostar da matéria e não achar 

que é “bicho de sete cabeças”, como muitos consideram. Não penso que o jogo 

deva substituir os conteúdos de matemática e as aulas teóricas, pois reconheço a 

importância dos mesmos, porém o objetivo deste trabalho, da mesma forma que a 
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pesquisa desenvolvida por Brenelli (1996), fundamentada na teoria epistemológica e 

psicológica de Jean Piaget, é demonstrar que ele é um excelente material de apoio e 

especificamente de aprendizagem. 

 Além de Brenelli (1996), pesquisei também alguns autores que 

enfatizam a importância do jogo na aprendizagem, Piaget (1987) que com sua teoria 

do desenvolvimento humano, possibilitou uma ampla gama de estudos, inclusive o 

de Brenelli, Araújo (1992), Barbosa (2010), Grando (2000), Macedo (1997), Moratori 

(2003) e outros que poderão ser encontrados no presente trabalho. 

     Este trabalho abordará nos capítulos seguintes, o jogo e sua 

importância pedagógica, o jogo na aprendizagem matemática e aplicação do jogo 

Cilada, através de um estudo de caso qualitativo. Serão apresentados ainda, os 

resultados, como os benefícios para o aluno participante e o despertar pelo gosto da 

matemática, não demonstrado antes da aplicação do jogo. Ao contrário, o aluno 

pesquisado mostrava forte desinteresse pela matéria. 

 Inúmeros estudos sobre a importância dos jogos têm sido 

apresentados à comunidade acadêmica, demonstrando a importância do trabalho 

com o jogo de regras, enfatizando que o mesmo envolve desafios, raciocínios em 

diferentes níveis, solução de problemas entre outros aspectos importantes para o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Com este trabalho, 

embora suas limitações esperamos poder contribuir, a partir dos seus resultados 

para uma maior conscientização dos professores e em especial dos futuros 

docentes.  
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2.  O jogo e sua importância pedagógica 

 Quando nos referimos aos jogos, logo pensamos em uma caixa de 

papelão contendo peças, que utilizamos para brincar e nos entreter, relacionado em 

especial ao divertimento. O jogo agrada e diverte as crianças e até mesmo os 

adultos, percorre toda nossa vida e faz parte do nosso lazer. Além disso, ele é muito 

importante por contribuir para desenvolver a criatividade, o raciocínio, e outros 

aspectos importantes que variam conforme o tipo do jogo. 

 Entretanto, é preciso ter certo cuidado, pois ao restringir o jogo 

apenas ao lazer ou mesmo relacionado a prêmio, corre-se o risco de reduzir sua 

importância, desconsiderando que ele pode estar vinculado à educação, propiciando 

melhor desenvolvimento das crianças (GRANDO, 2000).  

 Nesse sentido, Kishimoto (2008) afirma que o jogo pode ter duas 

características: a lúdica e a educativa. Na lúdica, a busca é pelo prazer e diversão, e 

é advinda de escolhas espontâneas das crianças. Na educativa, o objetivo é o 

desenvolvimento intelectual e a compreensão de mundo. Logo, o jogo, no sentido 

completo, deve conter estas duas perspectivas.  

 É importante ao educador estar consciente que, na escola, o jogo é 

mais do que um lazer, ele vem de encontro a uma necessidade psicológica e 

intelectual da criança, pois proporciona à mesma um desenvolvimento mais amplo 

(GRANDO, 2000). Logo, o jogo, além de prazeroso, pode ser muito importante na 

aprendizagem da criança, porque é através dele que ela tem a oportunidade de 

explorar o mundo físico e social que a rodeia. Afinal, 

[...] desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental 
importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo 
que está à sua volta, através de esforços físicos e mentais [...]
(ARAÚJO, 1992, p. 14). 

 Desde o contexto familiar é fundamental que o jogo seja explorado 

pela criança desde pequena, possibilitando seu desenvolvimento e uma 

aprendizagem divertida, mais descontraída. O jogo propicia o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e físico, na medida em que envolve o pensar, o raciocínio, 

exige da criança um controle cada vez maior do seu corpo, o respeito às regras do 
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jogo, saber esperar a sua vez de jogar, promovendo, assim, relações de 

reciprocidade importantes para a socialização. 

  Em seus estudos, Brenelli (1996) destaca a importância atribuída 

por Dewey, Decroly, Claparede e Montessori a respeito do jogo, que leva em conta o 

seu papel no desenvolvimento físico, intelectual e social da criança, ressaltando a 

relevância da utilização deste na escola. 

Para Piaget (1970) a atividade lúdica, considerando aí o jogo de 

regras, possibilita à criança uma assimilação da realidade de forma indireta e 

particular, incorporando novos conhecimentos à sua estrutura cognitiva, conferindo 

ao jogo um importante papel educacional. Entre os pesquisadores mais atuais que 

enfatizam sua importância, destaca-se Grando (2000), que cita o jogo como sendo 

um grande instrumento para trabalhar com a criança, pois através dele é possível 

desenvolver seu imaginário e o pensamento abstrato. A partir desse trabalho o 

professor ajudará a criança na compreensão do conteúdo, baseada na sua 

criatividade que auxiliará no conhecimento mais elaborado e abstrato.  

É no jogo e pelo jogo que a criança é capaz de atribuir aos objetos 
significados diferentes: desenvolver a sua capacidade de abstração e 
começar a agir independentemente daquilo que vê, operando com os 
significados diferentes da simples percepção dos objetos (GRANDO, 
2000, p. 21). 

 Pelo contato com o jogo a criança pode aprender melhor os 

conteúdos que são mais abstratos. Muitas vezes os jogos trabalham mais com o 

imaginário do que o concreto. Isso possibilita uma forma mais simples e divertida 

para que a criança consiga imaginar algo abordado pelo jogo que não esteja 

presente à sua volta. 

 Brenelli (1996) apresenta ainda outros fatores que enfatizam a 

importância de se utilizar o jogo como um material de apoio. O mesmo poderá ser 

utilizado pelo professor em sala de aula para complementar a matéria, como um 

instrumento de facilitação da aprendizagem. Sua utilização possibilita um melhor  

relacionamento professor-aluno, além de permitir e facilitar uma intervenção do 

professor sobre possíveis dificuldades apresentadas pelo aluno, pois, 

[...] os jogos revestem-se de importância na medida em que 
permitem investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades, sejam 
elas de ordem afetiva, cognitiva, ou psicomotora (BRENELLI, 1996, 
p. 24).  
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 Como podemos constatar, por meio do jogo a criança pode 

desenvolver-se nos âmbitos afetivos, cognitivos e psicomotores, estimulando sua 

imaginação, respeito a regras, criatividade e abstração. Entretanto, no ambiente 

escolar é necessário ter alguns cuidados para que o jogo não seja utilizado sem um 

objetivo específico. Afinal, a escola é um espaço de sistematização do 

conhecimento, um espaço em que a educação deve ser planejada e ter objetivos 

claros, e não se restringir ao espontaneísmo. Ao contrário, é de fundamental 

importância que o professor trabalhe o jogo tendo um objetivo prévio, de tal forma 

que ele possa agir como mediador, orientando, indicando caminho, auxiliando na 

solução de problemas, e despertando o interesse deles pela busca de soluções, 

facilitando assim, o fortalecimento tanto da compreensão dos processos cognitivos 

do jogo quanto da autoavaliação e da autoestima (BRENELLI, 1996). 

 A importância do uso do jogo na sala de aula é enfatizada por 

Grando (2000), que destaca, entretanto, alguns cuidados a serem tomados pelo 

professor. A autora aponta que o uso do jogo pode ter vantagens como a fixação de 

conceitos, desenvolvimento de estratégia, de solução de problemas, tomada de 

decisões. Isso possibilita ao aluno uma participação ativa, fortalece o processo de 

interação e socialização através do trabalho em equipe, dentre outros fatores. Ela 

destaca, porém, que se o jogo for utilizado de forma aleatória, sem critérios ou 

objetivos, perde sua função pedagógica, o que pode trazer prejuízo e desvantagens 

quanto aos objetivos importantes e significativos para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

 Grando (2000) destaca ainda que, para utilizar um jogo em sala de 

aula é importante ter em vista que sua aplicação deve levar em conta alguns 

momentos. A autora divide sua aplicação em sete.  

 O primeiro é o da familiarização com o material do jogo. Nesta etapa 

deve-se proporcionar aos alunos a possibilidade de contato com os componentes do 

jogo, deixando-os brincar, supor ou inventar as regras do jogo, inicialmente sem o 

professor ditar/explicar as regras.  

 O segundo momento é o reconhecimento das regras. Neste 

momento os alunos entram em contato com as regras do jogo, que podem ser 

apresentadas de diversas maneiras, desde a explicação tradicional feita pelo 

orientador ou pela leitura da mesma, até a possibilidade de demonstração de uma 
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partida entre quem já conhece o jogo para que os que o não conhecem possam 

observar as regras no decorrer do jogo e aprendê-las para posteriormente participar 

da partida. 

 No terceiro momento, o jogo pelo jogo, o objetivo é que as crianças 

entendam e internalizem as regras do jogo. Isso permite que, aos poucos, elas 

sejam cumpridas e compreendidas, de maneira que a cada jogo as regras sejam 

colocadas em prática mais corretamente. 

 Quando as crianças alcançarem um nível em que já conseguem 

jogar cumprindo todas as regras, entra o quarto momento, a intervenção pedagógica 

verbal. Nesta etapa o professor intervém nas jogadas e decisões dos alunos. 

Através de questionamentos, faz com que as crianças reflitam sobre as jogadas 

realizadas e possíveis alternativas que poderiam ter utilizado para que obtivessem 

um resultado melhor. Ainda os instigando-os a tentar prever as conseqüências de 

suas possíveis jogadas e as dos adversários. “Neste momento a atenção está 

voltada para os procedimentos criados pelos sujeitos na resolução dos problemas de 

jogo” (GRANDO, 2000, p. 44). 

 O quinto momento, denominado registro do jogo, pode ou não 

ocorrer, de acordo com o objetivo do professor e estilo do jogo. O professor realiza 

intervenções que levam as crianças a verem a necessidade do registro do jogo, 

mostra a importância deste para realizar uma melhor análise de erros e acertos e 

possíveis melhoras nas jogadas e aprimora a estratégia. Neste sentido, Macedo et 

al. (1997) complementa afirmando que: 

[...] criar formas de registro para posterior análise é um instrumento 
valioso, na medida em que lhe permite conhecer melhor seus alunos, 
identificando eventuais dificuldades e oferecer condições para a 
criança reavaliar ações passadas, podendo criar novas estratégias e 
até mesmo modificar os resultados (p. 45). 

 Em seguida, inicia-se o sexto momento, a intervenção escrita, cujo 

objetivo é o aperfeiçoamento das estratégias dos alunos. Aqui entra inclusive o 

espírito competitivo. O professor propõe problemas de jogo que devem ser 

resolvidos pelos alunos, escolhe problemas diversos que podem ocorrer durante o 

jogo, inclusive situações problemas que, eventualmente, ainda não tenham ocorrido 

nas partidas.  
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 Para posteriormente, no sétimo momento, jogar com competência, 

ou seja, o objetivo é que o aluno possa adquirir novas capacidades de maneira a 

encarar o jogo sob nova linha de raciocínio. Para isto o professor proporá a 

retomada das partidas, orientará os alunos a levarem em conta as intervenções 

realizadas no momento anterior, de forma a colocar em prática as descobertas 

realizadas e aprimorar-se. 

 O jogo é uma estratégia pedagógica e ao ser aplicado também se 

pode reconhecer crianças que apresentem dificuldades em compreendê-lo. Nem 

sempre todos estarão no mesmo nível, alguns poderão apresentar dificuldades 

cognitivas, motoras, afetivas e/ou sociais. O professor como mediador do processo 

de aprendizagem, deve estar preparado sobre as classificações dos jogos de acordo 

com a faixa etária, de como superar as dificuldades apresentadas tanto pelo jogo 

quanto pelos alunos.  É necessário ainda, que tenha clareza dos objetivos almejados 

e das necessidades dos alunos (RAU, 2011). 

 Para que o professor possa adquirir dos alunos a reação e 

desenvolvimento esperado, é necessário que ele estude o jogo antes de aplica-lo. 

Assim vai verificar se ajudará a fixar o conteúdo pretendido, se todos os alunos 

serão envolvidos, se é adequado ao nível das crianças e ao conteúdo a ser 

desenvolvido, e principalmente, se será, em um primeiro momento,  prazeroso para 

as crianças, pois se jogar for uma obrigação a atividade perde o sentido. Neste 

sentido, Brenelli (1996) afirma que  

[...] jogar é estar interessado, não pode ser uma imposição; é um 
desejo. O sujeito quer participar do desafio, da tarefa. [...] o próprio 
jogador se lança desafios, desejando provar seu poder e sua força 
mais para si mesmo que para os outros (p. 27). 

 Não que, em algum momento, o jogo não venha a ser gerador de 

dor ou desprazer, porém ao afirmar a necessidade do desejo por realizar o jogo, 

Brenelli (1996) enfatiza a importância do envolvimento, da participação na escolha, 

na busca por desafios pela criança, ao envolver-se em um jogo. Para que o 

despertar deste desejo ocorra é preciso que o jogo esteja adequado a faixa etária da 

criança para que seja desafiador e interessante. Assim sendo, Moratori (2003) 

descreve a classificação que Piaget fez dos jogos, organizando-os em três formas 
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de assimilação, de acordo com cada nível de estrutura mental: exercício, simbólico

ou regra.  

 O jogo de exercício é predominante na fase sensório-motora (até os 

2 anos aproximadamente) fase em que a criança brinca sozinha sem seguir regras. 

Este jogo é constituído por exercício motores repetitivos como brincar com um 

chocalho, com massinha, pular, andar, correr, etc.; que proporcionem determinados 

tipos de prazer. 

Para crianças pequenas, os jogos são as ações que elas repetem 
sistematicamente, mas que possuem um sentido funcional (jogos de 
exercício), isto é, são fonte de significados e, portanto, possibilitam 
compreensão, geram satisfação, formam hábitos que se estruturam 
num sistema. Essa repetição funcional também deve estar presente 
na atividade escolar, pois é importante no sentido de ajudar a criança 
a perceber regularidades (BRASIL, 1997, p.35). 

 Em seguida vem o jogo simbólico: os jogos de faz-de-conta. 

Consiste em um período intermediário entre os jogos de exercícios e os jogos de 

regras. Ocorre na fase pré-operatória (dos 2 aos 6 anos aproximadamente) em que 

as crianças começam a ter um pouco de noção das regras e passam a brincar com 

mais crianças, desenvolvem também a imaginação. “A criança tende a reproduzir 

nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente e assimilar, dessa 

maneira, a realidade, sendo uma maneira de se autoexpressar” (MORATORI, 2003, 

p. 7). Neste sentido, os PCNs apresentam que 

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que 
se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por 
analogia (jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser 
imaginados por elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se 
produtoras de linguagens, criadoras de convenções, capacitando-se 
para se submeterem a regras e dar explicações (BRASIL, 1997, p. 
35). 

 E por último, e não menos importante, os jogos de regras, que 

iniciam sua manifestação por volta dos cinco anos. Entretanto, têm seu auge a partir 

dos sete anos, fase das operações concretas (até os 11 anos aproximadamente) na 

qual a criança já tem capacidade para entender melhor as regras e jogar em grupos. 

Esta etapa pode continuar por toda a vida. Os jogos de regras consistem em jogos 

sensório-motor e intelectual. A competição é constante, as regras devem ser 
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seguidas, e há punição aos indivíduos que não as seguirem. Por ser em diversos 

momentos, realizado em equipes e com a delegação de certas regras, são 

essenciais para o desenvolvimento social (MORATORI, 2003). Neste sentido, 

Grando (2004) afirma que:  

[...] no jogo de regras, a criança abandona o seu egocentrismo e o 
seu interesse passa a ser social, havendo necessidade de controle 
mútuo e de regulamentação. A regra, nesse tipo de jogo supõe, 
necessariamente relações sociais ou interindividuais, pois, no jogo de 
regras existe a obrigação do cumprimento destas que são impostas 
pelo grupo, sendo que a violação de tais regras representa o fim do 
jogo social (p. 23). 

 É através dos jogos de regra que a criança começa a aprender a 

interagir socialmente. Pelo fato de ter que respeitar as regras para poder jogar, 

consequentemente, ela aprende com mais facilidade que na vida também deve 

respeitar as regras sociais, para poder conviver em sociedade, e assim entender 

seus direitos e respeitando seus deveres.  

 A respeito do jogo de regras Brenelli (1996) afirma que consistem 

em atividades que possibilitam o embate com situações-problemas, a submissão a 

um conjunto de regras e o desenvolvimento de estratégias, que auxiliam a enfrentar 

situações-problemas de seu cotidiano. Ao perceber a importância das regras no 

decorrer do jogo, a criança passa a reconhecer que as regras sociais também são 

necessárias para um bom convívio. Os PCNs afirmam que:  

Em estágio mais avançado, as crianças aprendem a lidar com 
situações mais complexas (jogos com regras) e passam a 
compreender que as regras podem ser combinações arbitrárias que 
os jogadores definem; percebem também que só podem jogar em 
função da jogada do outro (ou da jogada anterior, se o jogo for 
solitário). Os jogos com regras têm um aspecto importante, pois 
neles o fazer e o compreender constituem faces de uma mesma 
moeda (BRASIL, 1997, p. 35-36). 

Esse tipo de jogo é bastante utilizado no trabalho psicopedagógico, 

no qual o aplicador do jogo, ou até mesmo o professor, para ter um bom trabalho, 

precisa conversar com a criança, fazer com que ela pense nas jogadas utilizadas e 
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trabalhe seu mundo mental através das análises dos meios e procedimentos da 

ação realizada durante o jogo. Isso permite reorganizar suas decisões/jogadas, e 

conseqüentemente aprimorando suas estratégias e raciocínio lógico (BRENELLI, 

1996). 

 Além de o professor analisar e discutir cada jogada da criança é 

importante também que ele trabalhe com o erro cometido por ela no decorrer do 

jogo. A aprendizagem é um processo e o erro faz parte deste processo construtivo. 

Ao trabalhar com o aluno sobre seu erro, e observar como o mesmo foi cometido 

pelo durante a jogada, é possível, por exemplo, fazer com que reveja-a e crie novas 

estratégias para solucionar o problema e melhorar seu desempenho.  

A análise do erro do aluno e a construção das estratégias de 
resolução dos problemas de jogo fornecem ao professor subsídios 
para a sistematização dos conceitos trabalhados durante a situação 
de jogo (GRANDO, 2000, p. 43).  

 Outra observação, é que quando aluno é auxiliado a reconhecer seu 

erro (no caso no jogo) e revê-lo, ele pode refletir e transpor para sua vida pessoal e 

seu comportamento social. Pois ao cometer algum erro, ele percebe a possibilidade 

e importância de tentar modificar sua atitude para amenizar ou melhorar as 

consequencias, ou ainda, em uma próxima situação, busca analisar as 

consequencias que podem advir de cada ação sua para, a partir desta reflexão, 

melhor escolher como agir. 

 Piaget (1987), foi o primeiro estudioso a diagnosticar a importância 

do erro no jogo. Considera o erro como sendo uma possibilidade importante para se 

corrigir, conscientizando-o e levando-o a refletir uma nova idéia. De maneira a 

propiciar a construção de novos conhecimentos e levar as crianças a tomarem 

consciência do motivo pelo qual erraram. 

Com efeito, do ponto de vista da invenção, um erro corrigido pode 
ser mais fecundo que um êxito imediato, porque a comparação da 
hipótese falsa e suas conseqüências proporcionam novos 
conhecimentos e a comparação entre erros dá lugar a novas idéias. 
(PIAGET, 1987, p. 61). 

Essa intervenção pedagógica, tanto perante o erro no jogo, quanto 

em demais situações pedagógicas na sala de aula, ajuda muito os alunos que 
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possuem problemas de aprendizagem e na motivação. Dá oportunidade ao mesmo 

de melhorar seus aspectos cognitivos e facilita a aprendizagem do conteúdo.  

Utilizar jogos em contextos educacionais com crianças que 
apresentem dificuldades de aprendizagem poderia ser eficaz em dois 
sentidos: garantir-lhes-ia, de um lado, o interesse, a motivação, há 
tanto reclamada pelos seus professores, e, por outro, estaria atuando 
a fim de possibilitar-lhes construir ou aprimorar seus instrumentos 
cognitivos e favorecer a aprendizagem de conteúdos (BRENELLI, 
1996, p. 28). 

 Portanto, a utilização do jogo é importante para trabalhar com todas 

as crianças, e pode fazer com que elas se interessem e aprendam melhor o 

conteúdo trabalhado. Ele ajuda a aperfeiçoar o conhecimento de cada um e auxilia 

inclusive crianças com problemas de aprendizagem. 

 Os jogos podem ser trabalhados com as crianças que apresentam 

dificuldade em aprender qualquer matéria, mas neste trabalho será focado a 

utilização de jogos de regras especificamente na matemática. Pelo fato dos 

conteúdos desta serem complexos para as crianças, é de grande importância que o 

professor trabalhe com o jogo pedagogicamente como um recurso de apoio, 

tornando possível que os alunos consigam entender melhor as estruturas 

matemáticas. 
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3.  O jogo na aprendizagem matemática 

De acordo com os PCNs (1997), a Matemática teve seu surgimento 

na Antiguidade, a partir de necessidades vistas no dia a dia. Tornou-se uma forte 

matéria e possibilitou um maior conhecimento de mundo e domínio da ciência e 

natureza. Para adquirir o conhecimento matemático, é preciso possuir habilidades 

como a abstração e o rigor lógico.  

 Por esse motivo, a matemática é conceituada por crianças e adultos 

como uma matéria chata, pois muitas vezes seu conteúdo fica restrito a teorias e 

cálculos. A memorização de técnicas dificulta a compreensão e não relaciona com a 

realidade da criança. Isso faz com que não se torne um conhecimento significativo. 

Para se tornar significativo, é necessário trabalhar e apresentar a importância da 

matemática na nossa vida para que a criança se sinta motivada a aprender. Ela 

deve reconhecer que precisamos da matemática no nosso cotidiano de uma forma 

direta ou indireta e em muitas áreas de conhecimentos.  

A matemática está presente na vida da maioria das pessoas de 
maneira direta ou indireta. Em quase todos os momentos do 
cotidiano, exercita-se os conhecimentos matemáticos. Apesar de ser 
utilizada praticamente em todas as áreas do conhecimento, nem 
sempre é fácil mostrar aos alunos, aplicações que despertem seu 
interesse ou que possam motivá-los através de problemas 
contextualizados (BARBOSA, 2008, p. 8). 

 Portanto, para que ocorra a aprendizagem é necessário que o aluno 

tenha uma compreensão do conhecimento, e, para que as informações se tornem 

conhecimento é preciso que elas se tornem significativas ao aluno (RAU, 2011). 

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais frisam que:  

A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à 
apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou 
acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos 
e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em 
compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar 
lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e 
destacadas. O significado da Matemática para o aluno resulta das 
conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre 
ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os 
diferentes temas matemáticos (BRASIL, 1997, p. 19).
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 Esse contexto nos mostra que ao trabalhar a matemática com a 

criança, o professor tem que apresentá-la de forma a articular o conteúdo ao 

cotidiano, e de maneira mais dinâmica. Ao Trabalhar o conteúdo com recursos 

diferenciados, juntamente com exercícios que envolvam reflexões e análises, o 

processo de ensino aprendizagem se torna mais significativo. Assim como os PCNs 

apresentam os recursos:  

  

[...] como jogos, livros, vídeos, calculadoras, computadores e outros 
materiais têm um papel importante no processo de ensino e 
aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações 
que levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, 
a base da atividade matemática (BRASIL, 1997, p. 19). 

 Neste contexto, o recurso que apresentarei nesta pesquisa é o jogo, 

instrumento que pode ser mais aceito e que mais estimula a criança. Pelo fato da 

criança, na maioria das vezes, agir sem que se sinta obrigada, ela executa ações, 

explora seu imaginário e desenvolve o seu conhecimento. 

  

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 e imposta”, embora demande exigências, normas e controle 
(BRASIL, 1997, p. 35). 

  

É por essa razão que nas tendências a respeito da educação 

matemática, os jogos são considerados como uma possibilidade metodológica que 

tem trazido desenvolvimentos significativos no pensamento matemático, autonomia 

e criatividade das crianças. Muitas vezes, a potencialidade dos jogos tem sido 

subestimada, os jogos são considerados como perda de tempo e são utilizados 

como atividade para suprir a falta de planejamento. Apesar disso, os jogos, quando 

bem utilizados e com um propósito e objetivos bem definidos podem ser um caminho 

de grande importância na aprendizagem da matemática (RIBEIRO, 2008). 

 Ainda segundo a autora, quando bem trabalhada a matemática 

através de jogos, faz-se uma contraposição ao tradicionalismo da educação e ao 

privilégio dado às atividades repetitivas, o que estimula a reflexão, a criação, o 

raciocínio lógico, a investigação, crítica e a autonomia.    
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O ensino da matemática tem apresentado um quadro bastante 
caótico nos últimos tempos, conforme apontam as avaliações 
externas nessa área de conhecimento, tais como o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos (Pisa). Um dos fatores relacionados a esse 
quadro é a quantidade de conteúdo trabalhada em detrimento da 
qualidade. Ao se preocupar em cumprir os programas e com a 
memorização de técnicas das operações, a escola, muitas vezes, 
deixa de enfatizar a compreensão e o raciocínio dos seus alunos 
(RIBEIRO, 2008, p. 89). 

 Através do jogo é possível que a criança compreenda melhor a 

linguagem matemática, pois esta pode ser exposta de maneira mais simples e 

concreta, diferentemente da realização, de exercícios descontextualizados. Neste 

sentido,  

O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem 
parte a imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, 
os erros e os acertos. Mas ele é [muitas vezes] apresentado de 
forma descontextualizada, atemporal e geral, porque é preocupação 
do matemático comunicar resultados e não o processo pelo qual os 
produziu (BRASIL, 1997, p. 24). 

 Para Silva (2005), os jogos são considerados motivadores, por 

proporcionarem uma maneira lúdica de aprender e desenvolver o raciocínio 

numérico e lógico-matemático da criança. O professor deve possibilitar momentos 

em que possa jogar junto com as crianças para poder acompanhar com mais 

proximidade o desenvolver do jogo, auxiliar no registro dos erros e acertos (para 

posterior análise) e ajudar no cumprimento das regras.  A respeito do jogo, Petty 

(1995) afirma que: 

Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir 
seus próprios conhecimentos. (...) a idéia será sempre considerá-los 
(os jogos) como uma possibilidade de exercitar ou estimular a 
construção de conceitos e noções também exigidos para a realização 
de tarefas escolares. Neste sentido, o jogo serve para trabalhar 
conceitos que, quando excluídos de seu contexto, são muito 
abstratos, muito complicados para as crianças entenderem (p. 11). 

 É por esse motivo que o jogo é um material muito eficaz para ser 

trabalhado no ensino da matemática. Muitas vezes, ele faz com que as crianças 

entrem em contato com situações-problemas, acertos e erros. O jogo desenvolve 
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sua imaginação, e as ajuda a superar dificuldade da descontextualização (causada 

por determinados tipos de exercícios). Também possibilita o contato com situações 

em que a importância e aplicação da matemática são apresentadas, de maneira a 

facilitar a construção do seu conhecimento matemático. 

 O jogo se torna assim um material que facilita a aprendizagem das 

estruturas matemáticas, e desenvolve nos alunos o pensamento, a reflexão e a 

análise. Isso permiti-lhes entender os conceitos matemáticos através do 

levantamento de hipóteses. 

O jogo, em seu aspecto pedagógico, se apresenta produtivo ao 
professor que busca nele um aspecto instrumentador e, portanto, 
facilitador na aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas vezes 
de difícil assimilação, e também produtivo ao aluno, que 
desenvolveria sua capacidade de pensar, refletir, analisar, 
compreender conceitos matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e 
avaliá-las (investigação matemática), com autonomia e cooperação 
(GRANDO, 2000, p. 28). 

 Para que o jogo facilite na aprendizagem, Moratori (2003) enfatiza 

que o professor ao utilizar o jogo, tem que ter como objetivo principal construir 

esquemas de raciocínio lógico-matemático, de forma a tornar sua aula mais 

estimulante, alegre e envolver a criança, e promover uma participação ativa e 

enriquecedora. 

 Grando (2000) enfatiza ainda que é essencial que, os objetivos dos 

jogos estejam de acordo com o nível de desenvolvimento das crianças para que se 

torne desafiador às mesmas, e possa desencadear o processo de ensino-

aprendizagem que o professor almeja alcançar com seus alunos. Dessa maneira, o 

jogo ajudará a criança a compreender melhor a linguagem matemática, que exige 

estruturas e muitas vezes de difícil compreensão para as crianças. 

A linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, 
pode ser simplificada através da ação no jogo. A construção, pelo 
aluno, de uma linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, 
propicia estabelecer uma "ponte" para a compreensão da linguagem 
matemática [...] (p.37). 

 Sendo assim, a autora ressalta como o jogo trabalhado corretamente 

ajuda a desenvolver alguns aspectos fundamentais como os conceitos matemáticos 

e as noções matemáticas; a resolução de problemas e a socialização. Ao serem 
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bem trabalhados esses aspectos auxiliam a melhor compreensão da linguagem 

matemática. 

  Os conceitos matemáticos e as noções matemáticas são

construídos no sujeito através da tomada de consciência da ação realizada durante 

o jogo. Isso permite ao jogador se relacionar com o objeto e se for um jogo que 

envolve mais jogadores proporcionará a relação em grupo. O conceito matemático é 

a construção do conhecimento lógico-matemático, ou seja, interpretar e criar 

estratégias. Já a noção matemática é a relação com o objeto e os indivíduos que a 

rodeiam, ou seja, cumprir regras, tomar decisões, resgatar os conhecimentos 

anteriores e tomar decisões.  

 As noções matemáticas ocorrem na jogada que o sujeito executará, 

e envolve os seus conhecimentos abstratos, pelo fato de ter que pensar em uma 

jogada que ajudará a alcançar o objetivo do jogo. Ocorre também durante o 

cumprimento de regras e dos registros de suas jogadas e de seus adversários, e ele 

pode assim tomar as decisões certas para vencer. 

 Quando a criança já conseguir entender as suas ações e organizar 

mentalmente suas jogadas, adquirir uma antecipação do que terá de executar 

durante o jogo, preparar de estratégias, explicar a razão das jogadas feitas por ele, 

terá condições de observar e analisar as jogadas dos parceiros, caso seja um jogo 

coletivo estará adquirindo os conceitos matemáticos.  

Trabalhar com o conceito matemático no jogo significa compreender 
tais ações e reestruturá-las em um nível mental. Assim, significa 
estabelecer relações, antecipar jogadas, elaborar estratégias, 
tematizar / fundamentar e encontrar razões para as jogadas, 
aproveitando as jogadas do adversário, interpretando-as e 
observando regularidades (GRANDO, 2000, p.57). 

 Outro aspecto fundamental é a resolução de problemas. Nesse 

momento o professor permitirá que o aluno analise suas jogadas e pense em uma 

estratégia que o aluno teria que executar para conseguir solucionar os problemas 

que ele teve durante o jogo. Logo depois faz o mesmo exercício com os demais 

alunos estabelecendo uma relação no conteúdo que estará sendo aplicado na aula.  

 Barbosa (2000) também apresenta a importância da resolução de 

problemas durante o jogo, e destaca que ao professor cabe estabelecer uma relação 

desse com o conteúdo que está sendo trabalhado, que ajuda favorecer o 
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desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades e raciocínio lógico dos alunos. 

Para que se torne uma aula mais interessante e desafiadora, o professor pode 

organizar um círculo de debates, no qual cada aluno falará sobre sua jogada, 

descrevendo para os colegas qual o problema ou obstáculo que teve durante o jogo, 

seus erros e suas análises de jogo, há assim uma troca de experiências e 

discussões entre eles e o professor. 

 Esse fato levará à socialização da sala. Isso ocorre quando os 

alunos ajudam uns aos outros durantes as jogadas, lembrando-se das regras e 

criando estratégias para melhorarem as jogadas. Também proporciona às crianças 

um momento para refletirem sobre suas jogadas, possibilita as descobertas das 

várias oportunidades, compreensão e justificativa de suas ações durante as 

mesmas, construindo assim as reflexões abstratas, que são importantes para utilizar 

na aprendizagem matemática, por desenvolver o raciocínio. 

 Portanto, é imprescindível que o professor trabalhe todos esses 

aspectos. É preciso lembrar sempre que o jogo deve ser utilizado de acordo com o 

objetivo pedagógico esperado pelo professor para com os alunos. O jogo não pode 

ser apenas um passatempo e sim um instrumento de auxílio no processo de 

aprendizagem do aluno, para tornar a aula mais desafiadora e participativa, 

principalmente nas aulas de matemática, por muitas vezes ser considerada 

desestimulante para os alunos e consequetemente, para o professor. 

 Por isso, faz-se necessário retirar o rótulo do ensino da matemática 

como uma matéria chata, desanimada e difícil. É preciso que o professor comece a 

inserir cada vez mais o jogo durante a aula de matemática, para tornar o ensino-

aprendizagem mais prazeroso para o aluno, no que vai aprender muito mais com a 

utilização do jogo do que sentado só ouvindo e fazendo exercícios passados pelo 

professor. Conforme nos afirma os PCNs de matemática: 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 
provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é 
importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao 
professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes 
jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver (BRASIL, 
1997, p. 36). 
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 A aula de matemática na qual o professor apenas fala e os alunos 

respondem, a partir de questionários já prontos de livros didáticos, se tornam uma 

ação monótona e sem significado no processo de ensino-aprendizagem. Pelo fato 

do jogo trabalhar com vários aspectos positivos na aprendizagem do aluno, 

desenvolvendo várias habilidades e raciocínios, pode-se considerar que o jogo deve 

fazer parte da vida escolar do aluno, o que torna a aprendizagem muito mais 

produtiva e significativa. 
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Objetivos deste estudo 

A partir do referencial teórico exposto nos capítulos anteriores e, da 

pesquisa utilizada por Brenelli (1996), optou-se neste trabalho por replicar o estudo 

desenvolvido pela autora. Assim, dar-se continuidade aos estudos desenvolvidos 

sobre a importância dos jogos, tanto para motivar e despertar o aluno para 

atividades de matemática por meio dos jogos, quanto melhor instrumentalizá-lo para 

aprendizagem. Este estudo teve como objetivo: 

1. Despertar o interesse pela matemática por meio de jogos de 

regras, mais especificamente o jogo “Cilada”. 

2. Favorecer a compreensão do aluno para o processo de 

decompor os números.  
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4. Método 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso, que se caracterizou 

por ser exploratório e descritivo. É um estudo de caso qualitativo com o intuito de 

observar se a aplicação do jogo Cilada, trabalhado pedagogicamente pode vir a 

ajudar o aluno nos estudos da matemática. 

4.1. Participantes 

O estudo foi realizado com um aluno de 8 anos que frequenta o 4º 

ano (antiga 3ª série) de uma escola particular de Londrina. A aplicação do jogo 

Cilada seguiu as mesmas orientações da pesquisa realizada por Brenelli (1996). A 

pesquisa era para ter sido realizada com mais alunos, mas os outros pais não 

aceitaram que os filhos participassem da pesquisa, apenas os pais deste aluno 

concordaram que o filho participasse desta pesquisa. 

4.2. Instrumento 

 Primeiramente apresentarei um breve resumo do jogo Cilada. Esse 

jogo possui 24 peças plásticas com figuras de círculo, quadrado e cruz, essas 

podem possuir duas ou três dessas formas para encaixar na matriz. Ele é um estojo 

formado com 28 figuras de quadrado, círculo e cruz em alto relevo na parte da 

frente, e na parte de trás e de dentro possui 50 quebra-cabeças diferentes, cujo 

jogador pode escolher um desses para montar. Cada um desses quebra-cabeças 

possui as letras das peças que deverão ser utilizadas. Para jogar é preciso que o 

jogador escolha um desses 50 quebra-cabeças e separe as peças conforme as 

letras indicadas no quebra-cabeça escolhido. Ele deve encaixar as peças 

corretamente nas formas da matriz, pode colocar em qualquer ordem, tentar 

encaixar todas as peças sem cair na cilada, ou seja, sem sobrar figuras na matriz e 

peças não encaixadas. 
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4.3. Procedimento: Aplicação do jogo “Cilada” 

  

 Antes de aplicar o jogo, conversei com a professora sobre as 

dificuldades que o aluno apresentava nas aulas de matemática e tirei fotocópia da 

prova que realizou antes da aplicação. Realizei uma análise da mesma e pude 

constatar que ele tinha dificuldade em decompor números (anexo 1). Por essa 

razão, o objetivo específico desta pesquisa foi observar se a prática do jogo Cilada 

poderia ajudar o aluno a compreender como decompor os números e despertar o 

gosto pela matemática.  

 A partir desse princípio, iniciei a pesquisa com o aluno. No primeiro 

dia conversei um pouco com ele, expliquei que iria realizar atividades com o jogo 

Cilada, e que faríamos essa atividade uma vez por semana, nas quartas-feiras 

durante meia hora. Falei o que iria fazer nesse primeiro encontro. Então, perguntei 

se gostava de matemática. Ele respondeu-me que não, porque não ia bem. Disse-

me também que antes de conversar comigo ficou com medo, pois achava aplicaria 

atividades de matemática.  

 Após as perguntas, apliquei algumas provas realizadas na pesquisa 

de Brenelli (1996) que foram as provas operatórias de Piaget. São as provas da 

conservação de quantidades discretas e prova de inclusão de classes. Também foi 

realizada a prova de conhecimento aritmético que envolve o valor posicional da 

numeração. 

 Nas provas operatórias o aluno foi bem. Na prova de conservação 

de quantidade discreta coloquei sobre a mesa 6 fichas rosas e 6 fichas verdes, 

enfileirando as fichas rosas uma perto da outra e a verde mais  distante uma da 

outra, de forma que a verde fica-se maior que a rosa. Perguntei onde tinha mais 

fichas. Ele olhou e falou nenhuma fileira, todas têm o mesmo tanto. Questionei como 

sabia. Respondeu que era porque tinha contado. Organizei de formas diferentes e 

todas às vezes ele respondeu que tinha o mesmo tanto, porque contou. Como 

acertou as quantidades de fichas em todas as posições das fichas, pude constatar 

que possui a noção de conservação de quantidades discretas. Na prova de inclusão 

de classes foram apresentadas para o aluno 7 imagens de frutas: 5 maçãs e 2 

bananas.  Foi colocado na mesa e perguntado o que era aquilo. O aluno respondeu 
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que eram frutas. Em seguida, apontei para as maçãs e perguntei o que é isso. Ele 

respondeu maçã. Apontei para as bananas, e ele respondeu bananas. Depois retirei 

todas as figuras e coloquei 2 bananas e 1 maçã e perguntei o que tinha mais fruta 

ou maçã e que justificasse a resposta. Respondeu que era fruta porque maçã tinha 

só uma; já frutas havia três. Pude constatar que possuía noção de classificação 

operatória.  

  E a última prova foi a de conhecimento aritmético que é a de valor 

posicional da numeração. Nessa prova foram colocados 15 objetos sobre a mesa. 

Pedi para contar, desenhar no papel a quantidade e colocar o símbolo de igual e o 

número que representava a quantidade desses objetos. Ele desenhou e colocou o 

número 15. Circulei o 5 do número 15 e pedi que desenhasse a quantidade de 

objetos que representava o 5 do 15. Fez corretamente, desenhou 5 objetos. Depois 

circulei o 1 do 15  e pedi novamente que desenhasse a quantidade de objetos que 

representasse o 1 do 15. Nesse momento ele não conseguiu identificar que o 1 do 

15 representava 10 objetos, e fez apenas um objeto. Com isso, confirmou-se a 

dificuldade do aluno em saber identificar o valor correto que representa cada 

algarismo. Não foi feita nenhuma intervenção, pois esse momento foi apenas para 

diagnosticar as dificuldades encontradas pelo aluno (apêndice 1). 

 No segundo dia foi a apresentação do jogo e montagem do 1º 

quebra-cabeça do jogo Cilada. Perguntei se conhecia o jogo. Ele me respondeu que 

não. Então, mostrei que o jogo possui uma matriz para encaixar as peças e na parte 

de trás 50 quebra-cabeças para montar e peças plásticas que tinham desenhos de 

quadrado, círculo e cruz, podendo ser triplas (com três figuras) ou duplas (com duas 

figuras), no qual ele teria que escolher um desses quebra-cabeças e montar na 

matriz sem cair na cilada, ou seja, travar o jogo e ter que tentar encaixar tudo de 

novo para encaixar todas as peças. Entreguei as peças do 1º quebra-cabeça e pedi 

para montar. Iniciou o jogo com as peças triplas, depois encaixou as duplas e caiu 

na cilada. Recomeçou com as duplas para depois colocar as triplas, caiu de novo na 

cilada. Devolveu as peças na mesa e começou a montar de forma aleatória, 

utilizando as triplas e duplas sem estabelecer estratégia para utilizar as peças, 

acabou caindo na cilada novamente. 

 Observei que quando encaixava as peças na matriz não verificava 

se daria para encaixar as que estavam de fora. Então, comecei a intervir. Apontei na 

matriz as partes que davam para ver que não poderia encaixar nenhuma peça e 
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perguntei: aqui vai dar para colocar alguma dessas peças que sobraram? 

Respondeu que não. Colocou as peças na mesa novamente parou, pensou um 

pouco e demorou a começar a montar de novo. Esse fato se repetiu várias vezes. 

 Depois de um tempo, fiz uma nova intervenção. Dei uma dica, pedi 

para ele começar a encaixar primeiro com as triplas para depois utilizar as duplas, 

mas que ele fosse encaixando e observando as peças que tinha disponível na mesa 

e as formas que possuía na matriz. Foi então que depois de umas quatro tentativas 

ele conseguiu.  

 Quando terminou perguntei como ele fez para escolher as peças na 

última rodada. Ele respondeu que conseguiu pela minha dica e porque escolheu 

primeiro as peças triplas que tinham “bolinhas” (o círculo) e depois foi vendo se 

conseguiria encaixar as outras. Relatou também que achou o jogo meio difícil. 

 No terceiro dia foi a análise e classificação das peças que compõem 

o jogo.  Ele tinha que analisar e descrever quais figuras representavam as peças. 

Respondeu que tinha “xis” (a cruz), quadrado e “bolinha” (o círculo). Perguntei o que 

tinha de diferente e semelhante nelas, respondeu que as peças triplas eram 

diferentes das duplas e de semelhante é que as peças possuem “xis” (a cruz), 

quadrado e “bolinha” (o círculo). 

 Após essas perguntas passei para a classificação. Entreguei todas 

as peças e pedi para separar os conjuntos iguais, deixando-o livre para classificar. 

Quando terminou, perguntei como arrumou as peças que combinavam. Apontou 

para as peças e falou essas duas que têm bolinha e bolinha; essas duas que têm 

quadrado, bola e bola; essas duas que têm quadrado e quadrado; essas duas que 

têm xis e xis; essas três que têm quadrado e xis; essas duas que têm bola, xis e 

quadrado; essas duas que têm quadrado, bola e xis; essas três que têm bola e xis; 

essas três que têm bola e quadrado; e três peças que não têm nenhuma igual. 

Perguntei então se tinha outro jeito de classificar. Respondeu que não. Pedi para 

colocar no papel a classificação que havia realizado, e ao terminar comentou que 

tinha mais quadrado do que outras formas.  

 No quarto dia foi a montagem de matrizes de dupla entrada. 

Coloquei em cima da mesa uma folha impressa na qual montei uma matriz, que 

possuía uma linha na horizontal com círculo, quadrado e cruz e uma também na 

vertical com as mesmas figuras. Entreguei as peças duplas e pedi para colocar as 

peças de acordo com a respectiva figura, tanto da horizontal quanto da vertical. Na 
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primeira colocou corretamente na segunda coluna e nas demais colocou de forma 

aleatória. Perguntei por que organizou daquele jeito. Respondeu-me que a da 

segunda coluna colocou porque as peças eram iguais às das figuras, e as outras 

colocou porque ele queria arrumar daquele jeito. Convidei-o a conferir junto comigo 

as peças que tinha organizado. Quando chegou nas peças erradas ele identificou 

que estava errada e arrumou. Deixou uma fileira sem conferir, indaguei de novo que 

tinha um local que estava errado ainda, constatou o erro e montou corretamente. 

 No quinto dia foi a montagem do 2º e 3º quebra-cabeças. Entreguei 

as peças do 2º quebra-cabeça e pedi para começar a montar pelas peças triplas e 

depois utilizar as duplas. Conseguiu montar na 4ª jogada. Então, peguei as peças do 

3º quebra-cabeça propus para iniciar com as duplas para depois encaixar as triplas. 

Caiu na cilada 10 vezes e desistiu, comentando durante a montagem que era muito 

difícil começar com as peças duplas. Aproveitei para perguntar por que achava difícil 

primeiro montar com as peças duplas. Afirmou que era porque não tinha conseguido 

achar um jeito de sair da cilada e começando com as triplas era mais fácil de ver se 

dava ou não para encaixar as peças duplas. 

 No sexto dia foi a atividade de possibilidades de encaixes e 

intervenção de novos quebra-cabeças. Coloquei todas as peças na mesa e solicitei 

que escolhesse algumas peças e verificasse quantos jeitos tinha para encaixar cada 

peça na matriz.  Escolheu cinco peças e verificou quantas vezes dava para encaixar 

na matriz, então o convidei a desenhar no papel as peças e a quantidade de vezes 

que dava para encaixar na matriz. Desenhou as peças e as quantidades de vezes 

que era possível encaixar na matriz. Mostrei-lhe que era mais fácil olhar na parte de 

trás das peças e colocar a letra que correspondia à peça. Então, passou um traço no 

meio da folha e escreveu que correspondia cada peça e a quantidade de vezes que 

poderia encaixar na matriz. Indaguei qual era o jeito mais fácil, se era o de desenhar 

cada peça ou de colocar a letra correspondente das peças. Respondeu que era o de 

escrever a letra, porque não tinha que ficar desenhando. 

  Na atividade de inventar novos quebra-cabeças, foram entregues 

todas as peças do jogo e propus que montasse outros quebra-cabeças na matriz. Na 

primeira tentativa, tentou utilizar todas as peças duplas, mas viu que não dava certo. 

Resolveu colocar duas triplas e o resto das duplas, mas não deu certo novamente. 

Arrancou todas as duplas e deixou só as triplas, colocou mais três triplas não deu 

certo de novo, arrancou uma tripla deixando apenas quatro triplas e completou com 
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as duplas, conseguindo encaixar corretamente. Ao término pedi para desenhar no 

papel. Solicitei para montar mais outro quebra-cabeça. Nessa segunda montagem 

iniciou com peças duplas e no final tentou colocar peças triplas, não deu certo. Tirou 

algumas duplas e foi tentar colocar outras triplas. Ao ver que não estava dando 

certo, arrancou todas as peças e começou a intercalar uma peça tripla e outra dupla,  

e conseguiu montar outro quebra-cabeça. 

 Finalizei essa atividade fazendo algumas perguntas, se teria como 

montar outros quebra-cabeças? Os quebra-cabeças que montou são diferentes um 

do outro? Como explica essa atividade? Respondeu-me que dava para construir 

outros quebra-cabeças. Que havia sim diferença entre os dois quebra-cabeças, 

porque no início um começa com peça tripla e o outro com dupla e no final também, 

um termina com peça tripla e outro com dupla.  

 Em seguida pedi para contar quantas peças utilizou para montar o 2º 

quebra-cabeça. Contou e falou que tinham 13 peças. Então, falei para anotar o 

numero 13 no papel e que me desse a quantidade de peças que representava o 

numero 3 do 13, me deu 3 peças. Em seguida, pedi para me entregar a quantidade 

que representava o “1” do 13 ele me deu 1 peça. Questionei se tinha certeza que 

aquela única peça representava o “1” do 13, respondeu que sim. Segurei aquela 

peça e pedi para que me entregar a quantidade de peças que representava o 3 do 

13. Entregou-me novamente. Perguntei se com aquelas 4 peças poderia montar o 

quebra-cabeça que havia acabado de montar com as 13 peças. Olhou e disse que 

não, parou pensou um pouco e disse que tinha errado que o “1” do 13 eram 10 

peças e não apenas uma. Em seguida, devolvi 1 peça e ele me deu 10 peças. 

Então, perguntei, se agora poderia montar o quebra-cabeça que montou  juntando 

as 10 com as 3 peças. Respondeu que agora sim. 

 Já no sétimo dia ocorreu a invenção de matrizes, na qual ele teve 

que montar matrizes diferentes das do jogo. Desenhou duas matrizes e pedi para 

que encaixasse as peças do jogo. Aconteceu de ter figuras que ele fez que não deu 

certo, então trocou por figuras que dessem certo. Após encaixar nas duas matrizes 

os quebra-cabeças, perguntei se achava que dava para montar mais matrizes e se  

as matrizes que fez eram diferentes umas das outras e qual eram essas diferenças? 

Respondeu que dava para montar mais matrizes, era só inverter as posições das 

figuras. Falou que tinha diferença entre as duas matrizes, porque as figuras estavam 

montadas de forma diferente uma da outra. 
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 No oitavo dia e último da aplicação do jogo Cilada foi a montagem 

do quebra-cabeça 30. Entreguei as peças que constituíam o quebra-cabeça. Ele  

iniciou com as peças triplas para depois encaixar as duplas caiu duas vezes na 

cilada, mas na terceira conseguiu montar. Encerrei perguntando se achou mais fácil 

de montar esse quebra-cabeça. Respondeu que sim pelo fato de ter só 2 triplas. 

  Para finalizar, elaborei uma atividade para ele baseada nos 

exercícios de decomposição. Nessa folha tinha o mesmo exercício de decomposição 

que ele havia errado inteiro na prova (anterior, à aplicação do jogo Cilada). Nesta 

atividade, ele fez corretamente todos os exercícios. Em seguida, refiz com ele a 

prova de valor posicional da numeração, que envolve a decomposição dos 15 

objetos. Pedi para ele contar e desenhar no papel e colocar o número que 

correspondia à quantidade de objeto. Desenhou e colocou o numero 15.Circulei o 

número 5 do número 15 e pedi que desenhasse a quantidade de objetos que 

representava o 5 do 15. Fez corretamente, e desenhou 5 objetos. Depois circulei o 1 

do 15  e pedi novamente que desenhasse a quantidade de objetos que 

representasse o 1 do 15. Dessa vez, ele desenhou 10 objetos, ou seja, conseguiu 

identificar o real valor que representava cada algarismo. Ao terminar esses 

exercícios, o aluno olhou para mim e disse: “Sabe tia hoje a matemática é a matéria 

que mais gosto” (apêndice 2). 

�
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5.  RESULTADO 

  

 Para constatar e comprovar se o jogo como forma de intervenção 

pedagógica facilita e ajuda realmente na aprendizagem matemática, realizei uma 

atividade com ele após a aplicação do jogo Cilada e elaborei um questionário com a 

professora regente. Por meio dessas duas análises poderia ter uma indicação sobre 

minha pesquisa. 

  Após a análise do resultado com o aluno foi realizado um 

questionário com a professora sobre o desempenho do aluno depois que participou 

da aplicação do jogo. A professora relatou que percebeu que houve uma grande 

melhora na aprendizagem matemática e um despertar pelo interesse da disciplina. 

Antes ele não se interessava e não participava das aulas, possuía uma grande 

dificuldade em compreender a matéria e depois das aplicações do jogo se 

interessou muito pela matéria. Além de responder esse questionário, a professora 

contou-me que todos os dias ele pergunta se vai ter aula de matemática e quando 

ela fala que vai ter ele fica todo empolgado (apêndice 3). 

 Através dessas duas atividades, o teste final com o aluno e o 

questionário respondido pela professora, foi possível analisar o resultado da 

aplicação do jogo Cilada. Foi possível alcançar os objetivos esperados da aplicação 

do jogo Cilada, ao despertar o gosto pela matemática no aluno e auxiliá-lo na 

aprendizagem de decomposição de números, conteúdo que possuía dificuldade em 

realizar e compreender.   

 Portanto, essa aplicação foi muito eficaz para a pesquisa. Embora se 

apresente em apenas um único estudo, pode-se constatar que o jogo na 

aprendizagem matemática pode ser muito eficaz tanto para o aluno quanto para o 

professor. Para o aluno, por ajudar a compreender melhor o conteúdo de uma forma 

mais prazerosa e, para o professor, por tornar a aula mais participativa e mais 

motivadora, ao prender a atenção dos alunos e tornar menos cansativa para ambos, 

pois quando os alunos se mostram desmotivados e sem interesse isso reflete no 

trabalho do professor e desanima seu trabalho.  

 Mas é preciso lembrar que a aplicação do jogo deve ser estudada 

pelo professor, que deve analisar como determinado jogo poderá ajudar o aluno a 

compreender determinado conteúdo. A aplicação do jogo Cilada ajudou o aluno na 

decomposição, mais especificamente pelo trabalho que foi realizado com ele no 
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sexto dia, fazendo-o compreender que são necessárias 13 peças para montar o 

jogo. Os outros dias serviram de conhecimento do jogo e base para o aluno 

compreender o processo de decomposição, e entender que para se montar o jogo é 

preciso ter a quantidade de peças certas e trabalhar o raciocínio e estratégia, que 

são essenciais para a aprendizagem matemática.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi citado no início, este trabalho teve como objetivo mostrar 

que através do jogo o aluno pode aprender melhor o conteúdo e buscar responder 

qual a influência do jogo na aprendizagem matemática. Pudemos verificar, ao 

término de todo trabalho, que foram alcançados os objetivos. 

Os resultados, a evolução do aluno na compreensão da 

decomposição dos números e a demonstração de maior interesse pela disciplina 

matemática, nos permitiram concluir que o jogo pode ser um importante instrumento 

para auxiliar na aprendizagem do aluno, levando-o a compreender melhor o 

conteúdo. Além disso, como foi abordado nos capítulos anteriores, o jogo é um 

excelente material de apoio para o professor. Vale lembrar que é preciso tomar 

certos cuidados para não se utilizar um material só para distração, a não ser que 

esse seja o objetivo, ou ainda como forma de preencher o tempo ocioso entre uma 

atividade e outra. Deve ser trabalhado de forma pedagógica, ou seja, o professor 

deve aplicá-lo de maneira que possa trabalhar conteúdos relacionados ao objetivo 

principal da matéria, norteando o trabalho na direção de uma aprendizagem de 

qualidade, a partir do uso do jogo e de outros recursos que deverão ser 

permanentemente usados. 

 A presença do professor no jogo é fundamental, pois ele será o 

mediador e levará os alunos a analisarem suas jogadas, a registrá-las e em 

situações de erro ou de não conseguir alcançar o objetivo do jogo, analisá-los. O 

professor deve ainda, provocar no aluno, por meio de questionamentos, uma 

reflexão sobre os acertos e erros e sempre no final de cada jogada sentar com os 

alunos e estimular que falem o que ocorreu durante as jogadas. Foi o que ocorreu 

com o aluno da pesquisa. Através da minha intervenção com o jogo Cilada 

conseguiu entender e aprender melhor a decomposição.    

 Este trabalho nos permitiu analisar que o desinteresse demonstrado 

pelo aluno nas aulas de matemática e o fato de não gostar da mesma, parece ser 

porque não conseguia ir bem, ou seja, não conseguia entender a matéria. A partir do 

momento que passa a compreender, tanto em relação ao mecanismo do jogo quanto 

o da decomposição, após a aplicação do jogo Cilada, o aluno passou a demonstrar 

maior interesse e prazer pelas atividades da matemática. Confirma assim, que o 
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conhecimento prévio é fundamental e a forma de trabalhar os conteúdos pode fazer 

muita diferença no processo de aprendizagem. O relato da professora quanto ao 

interesse e prazer por aprender os conteúdos de matemática despertados no aluno, 

confirma a relevância destes estudos e a necessidade da escola se apropriar do 

jogo como recurso fundamental para a aprendizagem de vários conteúdos. 

Alcançar meu objetivo neste trabalho é apenas o inicio de uma 

caminhada profissional. Pretendo ir muito além. Desejo realizar essa experiência em 

minha própria sala de aula. Para mostrar aos outros professores a importância de se 

trabalhar o jogo na aprendizagem matemática, especialmente por ser esta disciplina 

considerada por muitos, difícil, chata e cansativa. O trabalho realizado com jogos 

pode ser aplicado também em outras matérias, por ser um instrumento de apoio que 

ajuda muito no processo de aprendizagem. A utilização do jogo como recurso 

pedagógico pode proporcionar aulas mais prazerosas e interessantes para os 

alunos, além de beneficiar o próprio professor, pelo fato de que, alunos envolvidos, 

empenhados, interessados e aprendendo o conteúdo, acabarão por refletir no 

trabalho do professor, motivando-o a tornar seu trabalho ainda mais prazeroso e 

menos cansativo. 

Portanto, esse resultado serviu para mostrar que se os professores 

começarem a trabalhar com o jogo na aprendizagem matemática, o conceito de 

matéria chata, cansativa que quase ninguém consegue entender, pode vir a mudar. 

Levando-se em conta a importância da matemática para áreas representativas da 

ciência e para nosso cotidiano, já que precisamos dela para praticamente tudo em 

nossas vidas, devemos buscar desenvolver na escola uma maior consciência e 

comprometimento com novas metodologias e possibilidades de proporcionarmos 

aos alunos aprendizagem e apropriação do conhecimento de forma significativa.  

 Esses recursos podem ser utilizados de várias maneiras, em grupos, 

individualmente, em horários alternativos, antes das aulas com alunos que não estão 

conseguindo compreender o conteúdo ou até mesmo com a sala inteira. Só 

dependerá de o professor saber identificar as necessidades e disposição para 

melhor aplicar com seus alunos. Desejamos que este e tantos outros trabalhos 

oferecidos à comunidade educacional possam representar novas práticas educativas 

e transformadoras.
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APÊNDICE 1 

Teste das quinze bolinhas antes da aplicação do jogo Cilada 
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APÊNDICE 2 

Teste Pós aplicação do jogo Cilada com : 
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ANEXO 1 

Exercício de decomposição da prova antes da aplicação do teste 


