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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar como os jogos podem auxiliar o 
processo de ensino e aprendizagem na disciplina de matemática das séries iniciais. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas referências bibliográficas 
abordando, autores que discutem sobre o ensino da matemática, os jogos e a 
ludicidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Os estudos sobre o ensino da 
matemática sempre foram relevantes, pois em sua grande maioria, há a busca e o 
desafio de propiciar reflexões significativas para o processo de ensino e 
aprendizagem buscando desmistificar essa área do conhecimento como “um bicho 
papão”. Nessa perspectiva, buscamos pesquisar alguns jogos que podem ser 
utilizados nas aulas de matemática de acordo com os conteúdos estruturantes 
contidos nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), ressaltando a 
importância dos jogos como estratégia pedagógica. Após a análise dos dados, 
verificou-se que é possível a utilização dos jogos como recurso pedagógico, 
propiciando aos alunos uma aprendizagem mais lúdica e criativa. 
 
Palavras-chave: Jogos, Matemática, Conteúdos Estruturantes, Lúdico.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ensinar matemática é ampliar o raciocínio lógico, instigar o 

pensamento, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Dessa forma, os 

professores precisam constantemente buscar alternativas para despertar o interesse 

em aprender matemática, desenvolvendo assim a concentração, o raciocínio lógico, 

a socialização e as interações no meio social. 

No quarto ano do curso de Pedagogia, vivenciamos a disciplina 

Didática da Matemática. Em um semestre, as horas de aprendizagens e diálogos 

possibilitaram compreender que o ensino da matemática é mais do que uma simples 

explicação sobre um conteúdo científico. A disciplina alertou-nos, também, como se 

ensina matemática utilizando atividades que nos levam a pensar como e porque o 

aluno resolveu tal proposta.  

No estágio curricular dos anos iniciais, surgiu a oportunidade de 

planejar e desenvolver o projeto “Matemática não é bicho papão!” com crianças do 

segundo ano do ensino fundamental. Essa experiência despertou a curiosidade de 

aprofundar o assunto e pretendemos avançar as discussões teóricas sobre o ensino 

da matemática. As atividades propostas nesta pesquisa não foram realizadas com 

as crianças durante o estagio, porem, elencamos alguns jogos que podem ser 

utilizados nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Preocupados com uma aprendizagem significativa na matemática, 

nos propomos, nessa pesquisa, a elucidar, teoricamente, a importância da utilização 

dos jogos como estratégia metodológica nos anos iniciais no ensino da matemática 

e pesquisar e/ou criar jogos envolvendo conteúdos científicos matemáticos para os 

anos iniciais do ensino fundamental.  

A utilização da ludicidade é uma das estratégias pedagógicas eficaz 

para a construção do conhecimento matemático. O uso de jogos no ensino da 

Matemática tem como objetivo despertar nos alunos o interesse em aprender, 

alterando a rotina de atividades repetitivas que, muitas vezes, provocam no discente 

repugnância no processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. A 

aprendizagem por meio de jogos, como dominó, memória, dentre outros, permite 

que o aluno faça da aprendizagem uma ação significativa e divertida.  
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Desta forma, os jogos devem ser utilizados para que as aulas não 

fiquem monótonas. Para despertar o interesse dos alunos, o professor antes de 

expor o assunto da aula, pode colocar jogos preparados anteriormente ou pode, 

também, construí-los juntamente com os alunos, havendo um momento de 

proximidade entre professor e aluno. Assim, a utilização de jogos torna-se 

importante por ser uma ferramenta pedagógica, pois contém em suas características 

o trabalho em equipe, a coordenação motora e o desenvolvimento da criatividade, 

permitindo ao aluno a construção do conhecimento lógico. 

Elaboramos como situação problema: qual a importância dos jogos 

matemáticos utilizados como recurso pedagógico e quais jogos podemos utilizar 

relacionando os conteúdos estruturantes? 

Buscamos estudos bibliográficos pautados em D´Ambrósio (1986), 

Smole (1998), Brougère (1998), que elucidam a importância do ensino da 

matemática e a utilização da ludicidade como estratégia pedagógica, para a 

elaboração do primeiro capítulo. No segundo capítulo, elencamos os conteúdos 

estruturantes e descrevemos algumas propostas de jogos que podem ser utilizadas 

em cada categoria de conteúdo na área de matemática. E no último capítulo, 

apresentamos alguns jogos que podem ser utilizados como complemento de 

atividades em sala de aula de acordo com os conteúdos estruturantes. 

  Acreditamos que a contribuição dessa pesquisa no âmbito 

educacional seja de grande valor, pois, a educação matemática estima múltiplos 

aspectos: a resolução de problemas, o raciocínio matemático entre outros. A 

matemática, como as demais áreas do conhecimento, deve ser bem trabalhada para 

que os alunos não apresentem problemas de aprendizagem, futuramente, pela falta 

de desenvolvimento lógico matemático. A opção pelo trabalho com jogos é a 

proposta dessa pesquisa, característica, também, dos alunos das séries iniciais e, 

como o jogo tem um aspecto irrelevante, possibilita que o processo de 

aprendizagem seja feito de uma forma atraente e significativa para os alunos. 
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2 O ENSINO DE MATEMÁTICA E A LUDICIDADE NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Nesse referencial teórico, buscamos refletir sobre o ensino de 

matemática nos anos iniciais e a importância da ludicidade como uma estratégia 

pedagógica para as aulas dessa área do conhecimento. 

 

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA OS 

ANOS INICIAIS 

 

 Um dos grandes desafios do ensino da matemática é 

descaracterizá-la como uma disciplina “difícil de entender”. Por muito tempo, esse 

ensino teve como metodologia a memorização de conteúdos por meio de exercícios 

de repetição. Podemos relembrar de atividades que realizávamos conforme a 

orientação e o exemplo dado pela professora, sem ao menos compreender o quê e 

o porquê estávamos fazendo!  

 A autora Zimer (2010) retrata algumas considerações sobre o ensino 

da matemática alertando que: 

 

Pesquisadores têm defendido que é imprescindível ao 
professor conhecer a matéria a ser ensinada e as estruturas 
conceituais da disciplina, articulando-as à aprendizagem do 
aluno e o modo de ensinar o conhecimento matemático. 
Porém, sabe-se que são muitas as maneiras de o 
conhecimento matemático ser veiculado em sala de aula e que 
cada uma delas leva a certa perspectiva de ensino e 
aprendizagem da matemática. (Apud. BRASIL 2010. ZIMER, 
2010, p. 153) 

 

Atualmente, torna-se necessário o professor estudar e pesquisar, 

não só o conteúdo de sua disciplina, mas também compreender como utilizar 

procedimentos metodológicos para possibilitar uma aprendizagem significativa para 

o aluno. Consideramos aprendizagem significativa, aquela em que o aluno sabe “o 

quê”, o “como” e “para que” (SANTOS, 2008, p.03) estão estudando os 

conhecimentos científicos da referida disciplina. Dessa forma, podemos evitar uma 
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metodologia mecânica em que os alunos apenas memorizam o conteúdo sem saber 

o motivo e a razão do que estão aprendendo.  

Retomando, historicamente, o ensino da matemática em um breve 

contexto, encontramos na antiguidade “um ensino baseado no treino da repetição de 

procedimentos, conseqüentemente, propiciando o predomínio do tipo de 

aprendizagem memorística ou repetitiva.” (ZIMER, 2010, p.154). Nesse contexto, o 

aluno repetia procedimentos sem realmente compreendê-los, o ensino de 

matemática era apenas voltado para formar “aqueles” que possuíam uma maior 

facilidade em memorizar; e os que não tinham facilidade memorística, restava à 

matemática prática, ensinada por mestres de ofícios nas oficinas resultando uma 

aprendizagem repetitiva, mecânica, ensinando apenas o básico para as profissões 

(ZIMMER, 2010). 

 Já na Idade Média, a ciência da matemática era vista como 

imprópria para princípios cristãos, devido à força que a Igreja católica possuía sobre 

os povos daquele tempo. Com as Cruzadas, por volta do ano 1.000, a sociedade 

europeia começava a ter um novo contato com os conhecimentos matemáticos 

podendo contribuir com o crescimento da Europa. Em meados do século XV, com as 

Grandes Navegações, começava-se a organizar a matemática em modalidades 

distintas como álgebra, aritmética e geometria. Assim, nesse período de transição, 

foi que a matemática começou a se estruturar e tornar-se uma área de 

conhecimento específico. (ZIMER, 2010) 

 Segundo a autora 

 

[...] esta moderna matemática, ao final do século XIX, gerou 
preocupação para a modernização de seu ensino, visto que o 
conhecimento desenvolvido nas escolas estava pautado na 
ciência dos antigos (geometria grega, álgebra elementar, e 
cálculos aritméticos) e não correspondia ao novo contexto 
sociopolítico-econômico e nem aos últimos progressos da 
ciência. Tal situação desencadeou uma série de ações, 
visando-se a melhoria do ensino em várias localidades do 
mundo. (ZIMER, 2010, p. 154) 

 

A autora aponta que, nesse período, o ensino da matemática 

começa a se desenvolver e a se modificar, aparecendo escolas técnicas na qual 

surgiam outros ramos do conhecimento por intervenção de cursos de aritmética, 
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navegação, trigonometria e contabilidade. Após este período, o conhecimento 

científico matemático começou a ser desenvolvido nas universidades e com a 

ciência moderna e a tecnologia a matemática passou a ter seu lugar na escola 

básica. Afirma ainda que “a partir no século XX, o ensino e o aprendizado em 

matemática começam a tomar novos rumos, devido às ações geradas com a criação 

de uma Comissão Internacional para o Ensino de Matemática em 1908”. (ZIMER, 

2010, p. 155) 

 Várias áreas do saber contribuíram para que a matemática 

evoluísse, influenciada pela lógica e pelo tratamento didático dos conteúdos, pois 

até então, no século XX, a matemática atendia as necessidades da formação militar. 

Os professores eram militares ou engenheiros matemáticos com a formação militar, 

suprindo as necessidades das práticas das guerras e da defesa dos territórios. 

Dessa forma, o curso de matemática era ministrado, anualmente, iniciando pelos 

conteúdos básicos, e para ter acesso à formação militar era solicitado apenas o 

domínio das quatro operações básicas, leitura e escrita (SAD; SILVA. 2009, p.9).  

 Segundo Zimer (2010), após o escolanovismo, movimento que teve 

impulso na década de 30, que visava a repetição e memorização de conteúdos, o 

currículo foi revisto passando assim a atender de acordo com as necessidades dos 

alunos incluindo nas aulas materiais manipuláveis e concretos permitindo um novo 

olhar para o processo de ensino e aprendizagem. A autora retrata que: 

 

Os métodos de ensino ganharam muita ênfase. Seriam 
privilegiadas atividades em pequenos grupos com a utilização 
de muito material didático e os ambientes de sala de aula 
deveriam ser estimulantes para que os alunos pudessem 
construir o conceito matemático a partir de situações 
vivenciadas, reais. (ZIMER, 2010, p.155) 
 
 

 Nessa perspectiva, a utilização de material diversificado nas aulas 

de matemática auxilia o aluno a desenvolver conceitos básicos de matemática como 

adicionar, dividir, problematizar, criar estratégias, dentre outros.  

A valorização do diálogo em sala de aula é, também, ressaltada 

nesse ponto de vista, por Quaranta e Wolman (2006), considerando que é parte do 

educador tomar os conhecimentos construídos pelos alunos, sendo sua função 

questioná-los sobre como as estratégias apresentadas pelos alunos foram 
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pensadas, qual foi a forma de registro utilizada e quais recursos foram adotados 

para conseguirem a resposta. 

Períodos de discussões nas aulas de matemática permitem a 

interação entre pares, trata-se de uma troca de ideias e dúvidas entre os alunos e 

professor. Segundo Zimer (2010), esses grupos precisam ser constituídos 

propositalmente pelo professor, a quem cabe um papel central e fundamental no 

desenvolvimento, no qual sua tarefa é assumir os conhecimentos estabelecidos. 

Cada turma ou grupo de pesquisa forma um grupo social, e nesse grupo, que toma o 

ambiente de uma sala de aula, o intercâmbio social faz se por meio da relação 

professor e aluno e da relação entre alunos, no dia a dia com o professor e com os 

colegas, que o aluno vai praticando hábitos, aumentando valores e atitudes. 

É indispensável o docente perceber que a matemática precisa ser 

útil aos alunos, auxiliando na compreensão, na explicação e na organização de seu 

pensamento. D’Ambrósio enfatiza que: 

 

A matemática evolui através de um processo humano e criativo 
de geração de idéias e subseqüente processo social de 
negociação de significados propondo que o conhecimento 
matemático evolui da resolução de problemas provenientes da 
realidade ou da própria construção matemática. 
(D’AMBRÓSIO, 1993, p. 35) 

 
 

A finalidade do ensino de matemática é proporcionar experiências 

matemáticas aos alunos, para que possam chegar a um espaço de “pesquisa 

matemática onde a curiosidade e o desafio servem de motivação intrínseca aos 

alunos” (D’AMBRÓSIO, B. 1993, p. 37), é preciso realizar alterações no espaço 

escolar no qual grupos de trabalho são indispensáveis. Nesse contexto, o professor 

torna-se um dos participantes destes grupos de trabalho e essa interação entre 

professor e aluno é importante para que haja troca de experiências, ou seja, um 

pode aprender com o outro.  

Nas palavras de Haidt:  

 

Nesse contato interpessoal instaura-se um processo de 
intercâmbio, no qual o diálogo é fundamental. De um lado está 
o professor com seu saber organizado, seu conhecimento 
cientificamente estruturado [...] de outro lado está o aluno com 
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seu saber não sistematizado, difuso e sincrético, seu 
conhecimento empírico [...]. (HAIDT, 2001, p. 59) 

 

  O diálogo é fundamental para que ocorra uma aprendizagem mais 

significativa. Assim, a prática pedagógica fundamentada no diálogo pode possibilitar 

um novo olhar para o ensino de matemática, passando a ser uma fonte de 

realização, motivando o aluno a fazer parte de um processo de desenvolvimento 

social, não apenas como receptor, mas participando e desenvolvendo práticas que 

cultivem esta técnica (BRANQUINHO, 2008). 

 Nesse contexto, a relação entre educador e educando não é uma 

relação de imposição, mas uma relação de colaboração, de desenvolvimento. O 

aluno deve ser respeitado como um sujeito ativo na construção do conhecimento, e 

o educador adota um papel essencial nessa metodologia, e por essa razão, compete 

ao professor analisar, inicialmente, o que o aluno já possui como conhecimento 

intelectual.  No decorrer das discussões, o educador tem uma postura flexível pois, 

podem surgir assuntos inesperados em sala de aula durante o diálogo entre os 

pares ou questionamentos postos pelos alunos, e o professor é como a base, o 

equilíbrio para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. 

Nessa perspectiva: 

 
A relação pedagógica fundamenta-se, portanto, na utilização da 
potencialidade explicativa dos conhecimentos científicos para, 
mediante um processo de diálogo e negociação, provocar a 
reconstrução das pré-concepções do aluno com base no 
reconhecimento do seu estado de desenvolvimento, de suas 
preocupações e de seus propósitos. (NEIRA, 2005, p. 64) 

 

 Neira (2005) considera o processo de ensino como uma ação 

conjunta do professor e dos alunos, o educador estimula e conduz as atividades, 

podendo assim dizer que a aula é a forma didática de organização do processo de 

ensino. A aula é toda situação didática na qual se exibem objetivos, informações, 

problemas, provocações priorizando sua finalidade educativa: que os alunos 

realmente aprendam.  

 A autora complementa: 

 

Sendo uma atividade intencional e planejada, o trabalho 
docente requer estruturação e organização a fim de que sejam 
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atingidos os objetivos do ensino [...] poderá, portanto, uma aula 
iniciar-se pela apresentação de um problema, pela discussão 
de um determinado fato relevante (científico ou não), pela 
explanação do professor, por um convite do professor à 
exposição de certo assunto, por um aluno, etc. (NEIRA, 2005, 
p. 53) 

 

O professor, ao planejar sua aula, deve avaliar se o conteúdo está 

de acordo com o desenvolvimento da turma, para que haja desafios, despertando o 

interesse dos alunos. Assim, o educador precisa antes alterar o conhecimento 

matemático para que este possa ser ensinado e aprendido, transformar do saber 

científico para o empírico e trazê-lo mais próximo à realidade dos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997) apontam que 

o professor deve incentivar a aprendizagem e incitar a colaboração entre todos em 

sala, professor e aluno e aluno e aluno, desenvolvendo assim, a formação das 

capacidades afetivas e cognitivas, explorando as potencialidades em termos de 

construção do conhecimento. E isso somente será possível caso o professor 

proporcione um espaço de trabalho onde o aluno sinta-se à vontade para criar, 

perguntar, rever e ampliar ideias. 

Podemos considerar então que o professor é um incentivador do 

processo de ensino e aprendizagem promovendo desafios que estimulem os alunos 

a interagir entre eles, a pesquisar e interpretar, ou seja, é uma atividade que exige 

do professor um conhecimento científico detalhado para que ao trabalhar o conteúdo 

com o aluno, este possa compreender, interpretar e resolver a atividade proposta. 

(LUGLE, 2006). D’Ambrósio aponta que 

 
O professor deve ouvir mais, o aluno tem muito a dizer sobre 
suas expectativas [...]. Escolher conteúdos que satisfaçam 
essas expectativas e naturalmente utilizar os métodos mais 
convenientes para conduzir a prática com relação a esses 
objetivos e os conteúdos adequados é o grande desafio do 
professor. (D’AMBRÓSIO, 1986, p.46) 

 

O autor retrata que devemos utilizar o “método mais conveniente”, 

qual seria esse método? Talvez, tenhamos várias respostas cientificamente 

comprovadas, porém, ressaltamos, nessa pesquisa, a importância dos jogos como 

recurso pedagógico. Giardinetto e Mariani (2010) retratam que o mais relevante é 

que o educador tenha consciência do papel da formação escolar no 
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desenvolvimento do sujeito, valorizando o desenvolvimento do pensamento 

científico. 

Os autores apontam ainda que a didática pedagógica com os jogos, 

não pode ser vista como apenas mais um recurso na ação de ensino e 

aprendizagem, e sim, colocá-la como uma ponte entre a prática educativa lógica 

com o desenvolvimento histórico do aluno e a prática social. A forma indicada, para 

que o conteúdo seja utilizado, não é pela transmissão corriqueira, mas pela ação 

pedagógica dialética, onde os alunos debatem seus pontos de vista, apontam 

suposições, mas embasados no saber científico oferecido pelo educador como algo 

a ser adequado. (GIARDINETTO E MARIANI, 2010) 

Ainda segundo Giardinetto e Mariani (2010), observa-se que uma 

das fundamentais vertentes que o jogo oferece é o de ampliar o diálogo, em que a 

linguagem se destaca. Ao tentar interpretar o pensamento do próximo, presumindo 

as jogadas possíveis, o aluno estará estruturando a organização do seu raciocínio, 

consequentemente, dando os primeiros passos para o pensamento cognitivo. 

Ressaltamos assim, o pensamento dos autores (2010): 

 

Ao ter que explicar as regras aos colegas, e repeti-las várias 
vezes nas jogadas, a criança estará desenvolvendo a 
linguagem comunicativa que antes fragmentada, passa a ser 
ordenada e contextualizada. Sem o trabalho pedagógico 
intencional do professor, a atividade teria características 
somente espontaneístas. (GIARDINETTO e MARIANI, 2010, p. 
200). 

 

Assim sendo, o diálogo torna-se fundamental para que haja um 

aprendizado mais coerente juntamente com a ludicidade, sem ser um trabalho sem 

objetivos, não há dúvida que “o desenvolvimento desse processo mental vai 

depender das condições sociais e métodos pedagógicos ativos que considerem o 

tempo e o espaço de que a criança necessita” (GIARDINETTO e MARIANI, 2010, 

p.200). 
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2.2 UMA METODOLOGIA DE ENSINO MAIS LÚDICA  

 

 Para trabalhar matemática de forma diferenciada é preciso confiar 

que o método de aprendizagem fundamente-se na obra do aluno em resolução de 

problemas, em investigações e explorações dinâmicas de situações que o originam. 

Cabe então ao professor, no período de sua intervenção e interação com a turma, 

auxiliar os alunos na transformação das curiosidades expostas para um saber 

organizado e preciso. É por intermédio do diálogo que aluno e professor constroem 

este conhecimento organizado chegando, então, a uma composição do saber de 

cada aluno. Dessa forma, o trabalho realizado pelo professor permitirá desenvolver 

no aluno a capacidade de entendimento, estimulando a forma de compreender e 

organizar as informações apresentadas nos grupos de estudos. 

 Nesta pesquisa, estamos nos referindo à aprendizagem dos alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental e acreditamos que, mesmo sendo crianças 

dos anos iniciais, não podemos desconsiderar que as atividades lúdicas são 

envolventes e permitem aos sujeitos participantes desse processo, elaborar 

estratégias, criar hipóteses, antecipar suas ideias, pensar sobre o que estão fazendo 

retomando a aprendizagem anterior. Jogar é característica principal dessa faixa 

etária, a inclusão de jogos é uma maneira de inserir o aluno no meio social, 

começando em sala de aula fazendo grupos para a confecção e a utilização dos 

jogos. Esse tipo de recurso pode ser criado pelo professor, pelos alunos e por 

ambos, onde as normas e os conteúdos ficam a critério da turma, mas com o 

consentimento do professor, despertando assim o interesse pelo aprendizado e pela 

disciplina (Martins, 2009). 

Segundo Martins (2009), ensinar matemática é ampliar o raciocínio 

lógico, instigar o pensamento, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

Nessa perspectiva, os professores precisam buscar alternativas para aumentar o 

interesse pela aprendizagem, desenvolvendo a organização, concentração, 

raciocínio lógico, estimulando a socialização e aumentando as interações no meio 

social. 

Os jogos, se favoravelmente planejados, são um recurso pedagógico 

eficaz para a constituição do conhecimento matemático, como comenta Martins 

(2009). O uso de jogos no ensino da Matemática tem como objetivo permitir que os 
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alunos tenham interesse em aprender os conteúdos dessa disciplina, alterando a 

rotina e aumentando o interesse do aluno. A aprendizagem por meio de jogos, como 

dominó, jogo da memória e outros, permite que o aluno faça da aprendizagem uma 

ação interessante e divertida.  

Os jogos devem ser utilizados ocasionalmente para que as aulas 

não fiquem repetitivas e, nesse caso, os alunos deixam de ter uma posição passiva 

diante da sua aprendizagem de matemática (D’AMBRÓSIO, B. 1989). Podem, 

também, ser utilizados quando se começa um novo conteúdo ou complementar os 

itens já trabalhados despertando o interesse do aluno. Estes devem ser escolhidos e 

preparados com cuidado para que seu objetivo seja atingido. 

Segundo Borin: 

 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de 
matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios 
apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro 
da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que 
estes alunos falam Matemática, apresentam também um 
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus 
processos de aprendizagem. (BORIN, 1996, p. 9) 
 
 

 

 Ao se tratar de jogos, Zimer (2010) revela que a associação da 

brincadeira e dos jogos com pares de ensino pode desenvolver uma ação de 

empenho, visto que, o aluno criará táticas para obter o objetivo do jogo. Observa-se 

que a inclusão do jogo, beneficia o aumento da capacidade criadora e do respeito 

entre a classe, do senso crítico, da participação, da observação e das várias formas 

de uso da linguagem. 

Uma vez que o professor projeta a exploração dos jogos, este passa 

a ser atraente para os alunos, tendo em vista a elaboração de métodos de 

possibilidades e de tomada de decisão, além de estar envolvido na ludicidade, o 

pensamento começa a se movimentar para que possa dar início a elaboração de 

estratégias para conseguir resolver o problema que o jogo expõe. 

 Devido às regras presentes no jogo, a criança consegue 

compreender a matemática e os conteúdos com mais facilidade, pois é uma 
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brincadeira e é divertido, não é como na aula que precisa resolver exercícios e mais 

exercícios, no qual o aluno, muitas vezes, não consegue compreender direito como 

chegou “naquela resposta”, sabe-se que foi feito e que obteve êxito por repetir em 

exercícios similares já feitos em outras ocasiões. Ressaltamos que não somos 

contra os exercícios, porém não queremos uma aprendizagem baseada na memória, 

na repetição de modelos, o que provavelmente resultará em dúvidas e abstrações 

sem sentido para a aprendizagem do aluno. 

Como o brincar faz parte do processo natural das crianças dessa 

faixa etária, a aprendizagem torna-se prazerosa e satisfatória, sem aquela angústia 

que o aluno não sabe ao certo se fez corretamente ou não. No jogo, o educando não 

tem medo de errar, de tentar, é como um desafio em que o jogador que consegue 

terminar antes é o vencedor; embora esse não seja o objetivo de todos os jogos 

neste caso. Nesse processo, o pensamento aflora com ideias e relações mentais 

que aprimoram o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático.  

Os jogos trabalhados em sala de aula podem ser diversificados e 

adaptados, cada um tem sua particularidade. Dessa maneira, o professor deve 

avaliar os jogos, suas regras e a maneira de jogá-los para ver se está de acordo 

com o desenvolvimento da turma para que não seja nem muito fácil ou muito difícil. 

“Entendemos, neste sentido, que a prática pedagógica em sala de aula torna-se 

dinâmica quando o professor viabiliza a relação entre fazer e aprender matemática” 

(LUGLE, 2006, p.42). 

Segundo Brougère, “o jogo é um meio, um suporte para seduzir a 

criança; deve-se evitar desencorajá-las com estudos inadaptados à sua idade.” 

(BROUGÈRE, 1998, p.55). Dessa forma, a criança envolve-se pelo contexto da 

atividade e é desafiada a pensar e a buscar conhecimentos científicos para tentar 

chegar a uma conclusão. 

O lúdico faz parte da vida humana e caracteriza-se por ser natural, 

ativo e satisfatório. A atividade lúdica não implica somente o efeito e sim a ação. 

Segundo Martins (2009), toda a brincadeira é uma reprodução modificada no plano 

das emoções e das ideias de um fato vivenciado, mantendo um plano imaginativo, 

exploratório e inventivo, podendo caracterizá-los de lúdico. Além disso, a atividade 

lúdica amplia e enriquece a identidade da criança, pois ao representar, ela consegue 
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elaborar e solucionar situações do seu cotidiano, desenvolvendo assim, a 

capacidade de lidar com regras e normas sociais.  

Em se tratando de educação, não dá para “fazer de conta” que as 

crianças estão aprendendo. O professor deve levar em conta que os jogos levados 

em sala não poderão ser aleatórios, deverão ser jogos dirigidos, introduzidos antes 

ou após o conteúdo específico trabalhado, ou mesmo pode-se então, ministrar os 

jogos sempre que os alunos necessitarem ou quando já conseguiram aprender, para 

aplicarem a aprendizagem em uma situação diferente. Segundo Dienes e Golding: 

 

Se as crianças aprendem melhor com métodos ativos, se a 
discussão pode ajudar numa determinada aquisição do saber, 
é preciso que o professor se adapte a esta nova situação, 
assim como é preciso que as crianças que aprendem numa 
situação escolar clássica, com outras salas do lado, limitem o 
volume de barulho que produzem. (DIENES E GOLDING, 
1976, p.XIII) 

 

Os alunos conseguem assimilar o conteúdo com mais facilidade 

quando se deparam com atividade lúdica diferenciada. Por que então não a 

utilizamos nas aulas de matemática, tendo esse material como apoio, explorando os 

conteúdos de forma criativa e satisfatória?! 

Brougère (1998, p. 189) afirma que “o jogo é visto pela criança com 

seriedade, um compromisso que demanda até mesmo esforços intelectuais e 

afetivos. Pois se estão jogando coletivamente, é necessário respeitar a vez do outro 

para que não haja desentendimento entre eles”. E acrescenta: 

 

O jogo é o resultado de relações interindividuais, por tanto de 
cultura. Deve-se partir dos elementos que a criança encontra 
em seu ambiente imediato, estruturado em parte por seu meio, 
para se adaptar as suas capacidades. O jogo pressupõe uma 
aprendizagem social. (BROUGÈRE, 1998, p.189) 
 

 
O professor, ao escolher o jogo a ser dado em sala, deve analisar se 

este é compatível à realidade do aluno, fazendo adaptações se necessário, como o 

jogo de dominó, por exemplo, pode adaptá-lo sem perder seu sentido, ou seja, no 

lugar dos desenhos que vem impresso nas peças, o professor pode refazê-lo 

colocando o número de um lado e de outro o desenho representando a quantidade. 
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 Segundo Moura e Aquino (2009), quando se utiliza atividades 

lúdicas há uma melhora nos resultados obtidos pelos alunos. Estas atividades, os 

jogos, por exemplo, são instrumentos mediadores de avanços contribuindo para 

tornar o ambiente educacional mais interessante para os alunos. Por outro lado, o 

real sentido da ludicidade, terá resultado caso o educador esteja pronto para realizá-

lo e obtendo um vasto conhecimento a respeito da mesma. Portanto, nota-se que o 

lúdico proporciona um ponto de vista teórico e uma concepção prática, atuante e 

concreta. “A educação lúdica, além de ajudar e influenciar na formação do educando 

possibilita um crescimento feliz e sadio, onde este levará por toda a vida este 

enriquecimento pessoal e intelectual” (Moura e Aquino, 2009).  
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3 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E JOGOS 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), em 

se tratando de uma área investigativa, a matemática amplia o rendimento do ensino 

e da aprendizagem, mediando o conhecimento matemático, valores e maneiras de 

natureza distinta, apontando a formação absoluta do sujeito.  Assim, a 

aprendizagem da matemática incide em instituir táticas que permitam ao aluno ver o 

sentido e o significado às ideias matemáticas de forma eficaz para que possa 

“estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar” (PARANÁ, 2008).  

Dessa forma, ultrapassa o ensino fundamentado somente em 

ampliar as capacidades, “como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos pela 

memorização ou listas de exercícios.” (PARANÁ, 2008). A mera reprodução de 

exercícios não retrata a real aprendizagem do aluno sobre os conceitos 

matemáticos. Pois antes, quando nós estudávamos, por exemplo, as atividades de 

repetição eram predominantes, não havia a necessidade de interpretar os 

exercícios, apenas reproduzi-los, tantos nos exercícios passados em sala quanto 

nos livros didáticos. Hoje, nota-se que há uma diferença significativa na 

aprendizagem, devido ao desenvolvimento das estratégias utilizadas para o ensino 

de matemática; nas atividades os alunos precisam compreender e interpretar os 

conteúdos propostos. 

A educação matemática, conforme as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica  

 

É uma área que reúne vários saberes, em que a noção da 
matemática e o conhecimento de magistério não são vistos 
como satisfatórios para o desempenho profissional, porém 
abrange o estudo dos fatores que implicam sobre os métodos 
de ensino e de aprendizagem em matemática. (PARANÁ, 
2008, p. 47) 

  

Logo, o elemento de estudo dessa ciência ainda está em edificação, 

para tanto, está situado na prática pedagógica fazendo ligações entre o ensino, a 

aprendizagem e o conhecimento matemático. Assim sendo:  
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A matemática comporta um amplo campo de relações, 
regularidades e coerências que despertam a curiosidade e 
instigam a capacidade de generalizar, projetar e abstrair, 
favorecendo a estruturação do pensamento e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico. (BRASIL, 1997, p. 29) 

 

Nesse sentido, nota-se que a matemática abrange vários fatores que 

implicam no desenvolvimento do aluno, partindo da sua aprendizagem empírica até 

seu saber científico, pois é preciso que haja subsídio para que o estudante possa 

assimilar e interpretar os conteúdos fazendo uma ponte entre os saberes 

matemáticos e seu cotidiano. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica: 

 

Apontar a perspectiva da Educação Matemática para a 
elaboração destas Diretrizes implica em pensar na 
transposição didática que regula a ligação entre a Matemática 
como campo de conhecimento e disciplina escolar. Com base 
nisso, discussões foram realizadas [...], resultando na seleção 
dos conteúdos estruturantes [...]. Conteúdos Estruturantes são 
os conceitos e as técnicas que caracterizam as áreas de 
estudos de uma disciplina, julgados essenciais para a 
compreensão. Historicamente são validados nas afinidades 
sociais. (PARANÁ, 2008, p. 49).  

 
 

Os conteúdos da matemática, voltados para o ensino fundamental 

são números e álgebra, grandezas e medidas, geometria, funções, e tratamento da 

informação.  

Neste trabalho, destacaremos quatro itens dos conteúdos 

estruturantes; sendo eles números e operações, grandezas e medidas, geometria e 

tratamento da informação com o intuito de compreender os objetivos e 

conhecimentos de cada um deles, para assim propor jogos relacionados a estes. 

 

3.1 NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

Entende-se por conjuntos numéricos o ajuntamento de itens que têm 

atributos similares, onde os conjuntos são nomeadamente combinados por números 

e são definidas por operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. No 

processo de assimilação desses conteúdos, os alunos notarão a existência de várias 
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categorias numéricas (números naturais, números inteiros, números positivos e 

negativos, números racionais e irracionais), permitindo a cada situação problema, 

que o educando assimile conceito de números. (BRASIL, 1997) 

Compreende-se também, que a cada trabalho realizado, o objetivo é 

permitir que o aluno compreenda o significado e a analogia existente.  Assim, 

espera-se que os alunos do ensino fundamental compreendam que conjuntos 

numéricos e operações têm como objetivos “analisar, interpretar, resolver e formular 

situações problemas compreendendo alguns significados das operações”; “utilizar os 

sinais convencionais (+,-, x, :, =) na escrita das operações”; “utilização da 

decomposição das escritas numéricas para a realização do cálculo mental exato e 

aproximado” , dentre outros (BRASIL, 1997, p.54). 

Segundo Carvalho (2010), entende-se por números e operações o 

“conhecimento dos números naturais e dos números racionais, como instrumentos 

eficazes para resolver determinados problemas e como objetos de estudo” 

(CARVALHO apud BRASIL 2010). Assim sendo, pode-se trazer matemática para a 

realidade dos alunos citando exemplos próximos, como o número de irmãos, número 

do telefone, para que possa aproximar o conteúdo científico a ser trabalhado com o 

conhecimento social do aluno. (CARVALHO apud BRASIL 2010) 

A partir desse contexto, o aluno notará a essência de outros grupos 

numéricos mencionados em função de vários problemas que encontrará, de 

qualquer modo, o trabalho a ser objetivado se aplicará na percepção dos distintos 

significados de cada uma delas. (BRASIL, 1997) 

 

3.2 GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

Compreende-se por grandezas e medidas toda e qualquer coisa que 

pode ser medida, aumentada ou diminuída; tais como comprimento, massa, tempo, 

velocidade, volume, entre outros. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacional de 

matemática: 

  

As atividades onde as noções de grandezas e medidas são 
exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos 
relativos ao espaço e a forma. São contextos muito ricos para o 
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trabalho com os significados dos números e das operações, da 
idéia de proporcionalidade e escala [...]. (BRASIL, 1997, p.56) 

 

 

Dessa forma, a matemática é vista como a linguagem das 

grandezas, esta por sua vez, implica na noção de medida, (PARANÁ, 2008) e o 

professor deve ter em mente que as atividades propostas precisam ser de clara 

compreensão e entendimento para os alunos, devendo proporcioná-los a 

“identificação entre unidades e tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano”; 

“leitura de horas, comparando com relógios digitais e de ponteiros”; “identificação 

dos elementos necessários para comunicar no resultado de uma medição e 

produção de escritas que representem essa medição” (BRASIL, 1997, p. 73). 

Ao trabalhar grandezas e medidas, o professor pode direcionar o 

estudo da matemática às práticas rotineiras dos alunos, sendo papel da escola e do 

docente valorizar os conhecimentos empíricos enriquecendo-os, complementando e 

exemplificando de acordo com a realidade dos alunos. 

De acordo com Carvalho (apud. BRASIL 2010), para facilitar o 

entendimento do aluno sobre grandezas e medidas, pode-se ensinar de forma clara 

e fácil, como uma receita de bolo, por exemplo, citando a quantidade dos 

ingredientes a serem utilizados na receita, portanto, as medições geram a 

necessidade de expressarmos quantidades cujas medidas não são números 

naturais. 

 

3.3 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

Tratamento da informação engloba a organização e a coleta de 

dados em gráficos. Estão presentes neste item, tópicos como estatística, 

probabilidade e combinatória. Trabalhar estatística permite que o aluno colete 

dados, organize-os e interprete os resultados utilizando para sua representação 

tabelas e gráficos como exemplo, fazer um gráfico para diferenciar a taxa de 

natalidade de sua cidade (CARVALHO, apud. BRASIL 2010). 

Em probabilidade, o aluno compreende como é possível identificar 

resultados prováveis de natureza aleatória: em um exercício, o aluno poderá prever 
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as possibilidades de se chegar ao resultado, ou seja, pode-se apresentar uma caixa 

com 10 bolas de isopor, sendo 6 verdes e 4 azuis, e questiona qual a probabilidade 

de se retirar uma bola azul, que será 4/10 (atividade vivenciada no estágio). 

Por fim, o item combinatória, trata-se de levar o educando a tratar 

com situações que envolvam permuta, combinações, arranjos e o princípio 

multiplicativo da contagem (BRASIL, 1997). Dessa forma, análise combinatória é o 

estudo responsável pelas combinações e possibilidades. Se uma pessoa tem uma 

calça preta e uma azul e oito camisas com cores distintas, ela poderá se vestir de 

dezesseis formas diferentes. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais: 

 

 
O Tratamento da Informação é um conteúdo estruturante que 
contribui para o desenvolvimento de condições de leitura crítica 
dos fatos ocorridos na sociedade e para interpretação de 
tabelas e gráficos que, de modo geral, são usados para 
apresentar ou descrever informações. (PARANÁ, 2008, p. 60) 

 
 

Nesse sentido, organizar dados utilizando a representação de 

gráficos e tabelas feitos pelos alunos facilitam a leitura e a interpretação das 

informações coletadas. Torna-se possível a exploração de diversas situações 

problemas envolvendo a organização e a representação de dados numéricos em 

tabelas e gráficos (CENTURIÓN, 2005). 

Interpretar os dados da realidade, por meio dessas conotações, 

possibilita que o aluno comece a fazer a leitura do seu cotidiano, compreendendo 

sobre dívida externa, aumento de natalidade, elevação de índice de juros, dentre 

outros assuntos. 

Como a estatística está sendo muito utilizada em pesquisas, torna-

se comum o estudo apresentando dados, visando ao desenvolvimento do aluno para 

interpretar gráficos, dados e probabilidades. É possível então, trabalhar com esse 

conteúdo com alunos de diversas faixas etárias traçando o desenvolvimento de 

coletar e organizar dados, ler e interpretar situações que envolvam um contexto 

probabilístico. (CARVALHO, apud BRASIL 2010) 
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3.4. GEOMETRIA 

 

Segundo Carvalho (2010), a geometria, historicamente, sempre teve 

um destaque, vindo das civilizações antigas que se utilizavam da geometria para o 

cálculo de comprimentos, área e volume, atendendo então as necessidades culturais 

e econômicas tanto nas medições de terrenos como na construção de edificações. 

O trabalho com elementos geométricos contribui para a 

aprendizagem de números e medidas, estimulando o aluno a analisar, a notar 

similaridades e diferenças, possibilitando a identificação de padrões e regularidades 

(CENTURIÓN, 2005). Seus conceitos englobam uma parte significativa no currículo 

matemático, pois por intermédio da geometria, o educando desenvolve “um 

pensamento que possibilita compreender, descrever, representar de forma 

organizada o mundo que vive” (BRASIL, 1997, p.56). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam que no ensino 

fundamental, a educação matemática estima os conhecimentos geométricos, não 

devendo ser afastados da aritmética e da álgebra, fazendo assim, uma relação com 

a aritmética e com a álgebra, ou seja, conceitos, características e assuntos 

aritméticos ou algébricos são capazes de ser explicados pela geometria (BRASIL, 

1997). 

A geometria tem como objetivo que o aluno aprenda a “medir 

ângulos, identificar e classificar figuras, explorar sólidos, construir figuras 

congruentes, investigar circulo e circunferência” (FERRARI, 2007, p. 200), e Smole 

(1998) complementa, ressaltando que “uma das metas da geometria é auxiliar o 

aluno a aprender, entender e aplicar propriedades e relações geométricas” (SMOLE, 

1998, p.01). Assim, a geometria favorece ao aluno um aprendizado de forma clara 

para que ele possa compreender, identificar e classificar, formas e figuras fazendo 

um paralelo com os objetos presentes no seu cotidiano. 

A partir dos estudos dos quatro conteúdos estruturantes acima 

citados, buscamos pesquisar e exemplificar, no capítulo seguinte, alguns jogos que 

podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos. 
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4 JOGOS PARA O AUXÍLIO DO DESENVOLVIMENTO DOS CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

 

 A utilização de jogos como metodologia pode ser um recurso eficaz 

e motivador na matemática, sendo capaz de realizar um ensino mais dinâmico 

tornando as aulas mais interessantes. O jogo pode ser considerado como estratégia 

de ensino para a construção da aprendizagem, pois são ligados ao pensamento 

lógico matemático.  

 Moura retrata que: 

 

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento 
passa a ser considerado nas práticas escolares como 
importante aliado para o ensino, já que colocar o aluno diante 
de situações de jogo pode ser uma boa estratégia para 
aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem vivenciados na 
escola, alem de poder estar promovendo o desenvolvimento de 
novas estruturas cognitivas. (MOURA, 2002, p. 80) 

 

 Entendemos que o jogo vivenciado em sala pode ser um recurso 

pedagógico que permite que o aluno entenda a estrutura lógica da brincadeira e 

aprende fazendo, colocando em prática seus conhecimentos. (MOURA, 2002). 

Condizente com essa perspectiva, pesquisamos alguns jogos que podem ser 

utilizados ou até mesmo adaptados em sala de aula, com o intuito de tornar o 

trabalho com os conteúdos estruturantes nos anos iniciais do ensino fundamental 

mais significativo. 

 

4.1 JOGOS: NÚMEROS E OPERAÇÕES 

 

4.1.1 Dominó da Adição1  

 

O Dominó de Adição estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático, cálculo mental e fixação de conteúdos específicos por meio de 

                                                 

1
 Esse jogo foi retirado 

 
e adaptado de <http://www.maniakids.com.br/domino-adicao>, acesso em 

08.set.2011. 

http://www.maniakids.com.br/domino-adicao
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atividades de construção com os números. O objetivo é estimular o raciocínio lógico 

e o cálculo mental da operação de adição. 

Material necessário: cartolina, cortada em retângulos, para fazer as peças; canetas 

coloridas, para marcar os números nas peças, tesoura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 1: Peças confeccionadas para o jogo.  

 

Procedimentos: Dois ou mais jogadores. As peças são embaralhadas e cada jogador 

pega 5, inicia-se a partida decidindo quem começa (pode ficar a critério dos 

jogadores, o mais velho, o mais novo, par ou ímpar...). Cada jogador deve encaixar 

a peça correspondente a operação ou a resposta. Vence quem ficar sem as peças. 

Após o término do jogo, o professor pode solicitar aos alunos que registrem as 

adições e seus respectivos resultados. 

 

 

 

 

19 1+0 
 

1 1+1 
 

2 4+6 

        10 3+1 
 

4 7+2 
 

9 5+2 

        7 2+6 
 

8 9+3 
 

12 15+5 

        20 3+3 
 

6 5+6 
 

11 3+2 

        5 8+5 
 

13 9+8 
 

17 13+5 

        18 6+8 
 

14 7+9 
 

16 8+7 

        15 2+1 
 

3 12+7 
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4.1.2 Jogo da Tartaruga2  

 

Os objetivos desse jogo são fixar os fatos fundamentais da adição e 

da subtração, desenvolver habilidades de raciocínio, trabalhar técnicas de resolução 

de problemas e promover o trabalho em grupo. Cada jogador recebe um tabuleiro e 

12 fichas, cada aluno lança os dados e calcula a soma ou a diferença dos valores 

obtidos, se ele acertar coloca uma ficha sua no seu tabuleiro, se errar, precisará 

retirar uma ficha de um resultado de um cálculo já feito. Ganha aquele que 

preencher o tabuleiro primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2: Tabuleiros 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Figura 3: Tartaruga 

 

Material necessário para a confecção: cartolinas ou papel cartão colorido para a 

confecção de 2 tabuleiros e de 24 fichas e 2 dados. 

                                                 

2
 Jogo retirado de BORIN, Júlia. Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de 

matemática. 6ª Ed. São Paulo, 2007.  
 

8      

      

12 3 1 9 4 

10 2 7 11 6 5 

1 5 9 1 2 3 

2 6 10 4 5 6 

3 7 11 7 8 9 

4 8 12 10 11 12 
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4.1.3 Bingo3 

 

 Este jogo é muito conhecido, pode-se jogá-lo de diversas formas, 

neste, adaptamos para a divisão. O objetivo é contribuir no processo cognitivo dos 

alunos; identificar os conhecimentos matemáticos; elaborar técnicas de resolução 

válidas no encontro das soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sugestão de cartelas para o bingo. 

 

Material necessário: cartolinas para a confecção das cartelas, grãos (de milho, 

feijão) para marcar o resultado na cartela. 

  Entregar uma cartela para cada aluno contendo 10 resultados de 

operações que serão “cantadas” pelo professor ou por outro aluno. Ao cantar a 

operação, multiplicação ou divisão, o aluno devera marcar em sua cartela a 

resposta. Vence quem preencher primeiro. Esse é um jogo que contagia e desafia o 

aluno a resolver as operações com atenção, pois seu objetivo é encontrar os 

resultados correspondentes preenchendo suas cartelas. É um jogo também que 

substitui os exercícios de aplicação (assim nomenclaturados por Butts (1980)), como 

por exemplo, arme e efetue. 

 

                                                 

3. Jogo adaptado de << http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/bingo-matematico.htm>>, 
acesso em 08 set 2011. 
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5  21 22 
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10 26 32 

6 15 27 33 
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http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/bingo-matematico.htm
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4.2 JOGOS: TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

 

4.2.1 Roleta das cores4 

 

  Para a confecção desse jogo será necessário cartolina (para a 

confecção da roleta e das cartelas), papéis coloridos (para colar na roleta), 

percevejos, E.V.A (para fazer uma seta de indicação). O objetivo é utilizar a 

linguagem da probabilidade para resolver problemas. 

 

azul

vermelho

verde

roxo

azul claro

 

                                    Figura 5: Roleta que será anexada em um cartaz ou no quadro. 

 

  Cada um dos alunos ganha uma roleta de cartolina como a que está 

anexada ao quadro. Um dos jogadores, ou mesmo o professor, gira a roleta, e 

pergunta para os outros em qual cor parará a seta. Os alunos, antes que a roleta 

pare de girar, marcam um X, em sua cartela, em uma das cores. Ao parar a roleta, 

se o aluno acertou a cor, ele pintará a parte. Caso tenha errado, apaga sua marca e 

continua o jogo. Ganha aquele que pintar as partes da cartela primeiro. A professora 

vai registrando em uma legenda ao lado, quantas vezes a flecha da roleta parou na 

mesma cor e depois pode construir um gráfico com esses dados. 

 

                                                 

4
 Jogo retirado de <<http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf>> Acesso em 09-

set-2011. 

http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf


36 

 

 

 

4.2.2 Jogo das Borboletas Coloridas5 

 

Construiremos uma roleta com três borboletas de cores diferentes e 

um dado com faces de 1 a 3. Precisamos de folhas com desenho de 20 borboletas 

para colorir, lápis para colorir (cores das borboletas), gráfico com borboletas e 

fichinhas coloridas de acordo com cores das borboletas da roleta. 

 

AZUL

AMARELA

VERMELHA

 

        Figura 6: Roleta contendo as três borboletas. 

 

Antes de iniciar o jogo, cada jogador deve apostar na cor da 

borboleta que pensa que será mais sorteada. Cada jogador, na sua vez, lança o 

dado e gira o ponteiro da roleta para verificar a quantidade e cor das borboletas que 

irá colorir na folha com os desenhos. O jogo prossegue até que todas as borboletas 

da folha estiverem pintadas.  

No final do jogo, se o número de borboletas sorteado for maior que a 

quantidade de borboletas da folha para colorir, o sorteio do dado vai sendo repetido 

até que apareça o número exato de borboletas que faltam ser pintadas. O jogador 

que sortear esse número gira a roleta para o sorteio da cor e realiza a pintura das 

                                                 

5
Jogo retirado de <http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf> acesso em 09 set 

2011. 
 

http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf
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borboletas. Na etapa seguinte, os jogadores irão verificar a quantidade de borboletas 

pintadas de cada cor e completar o gráfico com as fichinhas das cores 

correspondentes. 

 

4.2.3 Bichos Esquisitos6 

 

O objetivo desse jogo é formar a maior quantidade de animais 

esquisitos possíveis. 

 

 

 

Figura 7: Modelo de animais que podem ser utilizado no jogo. 

 

Material necessário: imagens cortadas ao meio de 06 animais distintos, folha para 

registro. 

Procedimentos: dois alunos, cada aluno fica com seis partes distintas de cada 

imagens e montam os bichos esquisitos registrando todos os animais formados 

através de uma árvore das possibilidades. Os jogadores não podem montar animais 

iguais. 

 

 

                                                 

6
 Jogo retirado de <http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf> Acesso em 09 set 

2011 

http://www.caxias.rs.gov.br/geemac/_upload/encontro_77.pdf
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4.3 JOGOS: GEOMETRIA 

 

4.3.1 Descobrindo a Figura7 

 

  Observar características geométricas das figuras planas e dos 

sólidos geométricos e trabalhar com a classificação e a seleção de figuras, é o 

objetivo desse jogo. Serão necessários: 22 cartões com desenho de figuras 

geométricas (11 de cor azul e 11 de cor laranja). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8: Cartões com as figuras geométricas. 

   

  Cada jogador fica com 11 cartões da mesma cor e escolhe, 

silenciosamente, uma das figuras para ser sua senha, sem retirar do conjunto de 

cartões, o cartão da figura. Os jogadores se alternam fazendo perguntas para o 

outro sobre a figura escolhida. A cada pergunta, um ou mais cartões poderão ser 

                                                 

7
PADOVAN, Daniela. Matemática: ensino fundamental. Daniela Padovan, Isabel C. Guerra, Ivonildes 

Milan. 2ªed. São Paulo: Moderna, 2004. 
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descartados. O jogo continua dessa forma até que um dos jogadores fique apenas 

com um cartão ou até descobrir a figura escolhida pelo adversário. 

  As perguntas podem ser feitas de forma que o adversário só 

responda “sim” ou “não”. Por exemplo: “sua figura tem lados?” Se a resposta for 

“sim”, descartam-se todas as figuras que não tem lado, e assim sucessivamente até 

descobrir qual a figura senha que o amigo selecionou. 

 

4.3.2 Jogo Quatro!8 
 

Para alcançar o objetivo desse jogo que é trabalhar com atributos 

das figuras geométricas, precisamos de um tabuleiro 4x4 e 16 peças (figuras 

geométricas montadas em forma de cubo e pirâmide). 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Figura 9: Peças                                                                           Figura 10: Tabuleiro 

 

Procedimentos: o primeiro jogador escolhe uma das 16 peças e a entrega para seu 

adversário, que deverá colocá-la em qualquer casa do tabuleiro. O segundo jogador 

escolhe outra peça e entrega-a ao competidor, que vai posicioná-la em outra casa 

qualquer. O jogo continua dessa forma até que um dos jogadores consiga completar 

uma linha reta, com quatro peças que tenham pelo menos um atributo comum 
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(forma, cor, tamanho ou estampa) e diga QUATRO. O vencedor é aquele que 

conseguir mais alinhamento, porém o jogo pode terminar sem que haja um vitorioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                Figura 11: Quatro! 

 

4.3.3 Trilha das Formas Geométricas9 

 

Este jogo tem como objetivo verificar se o aluno assimilou o nome 

das figuras geométricas. O jogo possui uma trilha com 17 casas. Para jogar precisa 

de um dado e dois botões. Colocar os botões no COMEÇO e decidir quem 

começará o jogo. O primeiro jogador lança o dado e avança as casas indicadas no 

número do dado. Ele deve resolver o que está pedindo na trilha em que parou. Se o 

jogador acertar, joga novamente, se errar, volta uma trilha. Vence aquele que chegar 

primeiro no FIM. 

Material necessário: cartolina para desenhar a trilha, canetas coloridas e lápis de 

cor. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

8
PADOVAN, Daniela. Matemática: ensino fundamental. Daniela Padovan, Isabel C. Guerra, Ivonildes 

Milan. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
9
Jogo retirado e adaptado de LIMA, Maria A. B de. Registrando descobertas: matemática novos 

tempos. São Paulo: FTD, 2003. 
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          Figura 12: Trilha das formas geométricas 

 

4.4 JOGOS: GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

4.4.1 Descubra a Hora10 

 

Objetivos: contar as horas. 

Material necessário: relógio de ponteiro desenhado pelos alunos com os ponteiros 

móveis. 

    

        12  

    

 9 3 

 

 6   

  

  Figura 13: Modelo de relógio 

 

                                                 

10
 CAMPAGNARO, Maria Fernanda Martini. Criar e aprender: matemática: um projeto pedagógico, 2º 

ano, 1ª série. Maria Fernanda M. Campagnaro / Júlio Kiyokatsu Inafuco. São Paulo. FTD, 2008. 
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Procedimentos: a classe deve se organizar em dois grupos: A e B. O grupo A marca 

uma hora qualquer no relógio e escolhe uma atividade que se costuma ser realizada 

naquele horário. Em seguida, o grupo A chama um membro do grupo B e informa a 

atividade que foi escolhida. Usando gestos e mímicas, o aluno do grupo B deve 

representar a atividade escolhida para seus colegas, que vão tentar adivinhá-la. Se 

alguém do grupo B descobrir qual é a atividade representada pelo colega, o grupo 

marca um ponto. Caso ninguém consiga acertar a atividade, o grupo adversário é 

que marca ponto. Os dois grupos vão se alternando no jogo, sempre chamando um 

membro diferente para representar as atividades escolhidas. Após cinco rodadas, 

vence o jogo, o grupo que tiver marcado mais pontos. 

 

4.4.2 Jogo do Leilão11 

 

Objetivos: contar dinheiro e calcular o troco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 14: Dinheiro utilizado para o cálculo 

 

Material necessário: dinheiro de brinquedo, brinquedos para serem leiloados. 

Procedimentos: cada jogador começa o jogo com R$ 100,00, e três cartas de leilão 

viradas para baixo. Os jogadores devem se revezar como leiloeiros. O leiloeiro vira 

uma das cartas e os jogadores dão o lance, aquele que der o maior lance leva o 

                                                 

11
 FERRARI, Amaury. Matemática faz sentido: livro do aluno E. Amaury Ferrari, Célia Ignatius, Isabel 

Marconcin, Thales do Couto e Violeta Estephan; [versão brasileira: Editora Fundamento 
Educacional]. São Paulo, SP. Editora Fundamento Educacional, 2007. 
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item. O leiloeiro calcula o troco e fica com o dinheiro da compra. O jogo acaba 

quando um dos jogadores ficar sem dinheiro primeiro.  

 

4.4.3 Banco Decimal12   

  

 O objetivo deste é fazer com que os jogadores consigam calcular a 

quantia de dinheiro até o final do percurso. Para a confecção das cédulas e das 

moedas, pode-se comprar pronto ou podem confeccionar um dinheiro próprio para o 

jogo. Antes de se iniciar o jogo, cada participante recebe a quantia de R$ 200,00, R$ 

100,00 fica com o jogador e R$ 100,00 deposita no banco, e um marcador de cores 

distintas para que possa marcar as casas do tabuleiro. Cada aluno, na sua vez, joga 

o dado e move seu marcador de acordo com o número marcado no dado. O jogo 

termina quando o jogador fica sem dinheiro ou quando para na casa “Você perdeu 

sua carteira. Saia do jogo”, vencendo assim aquele que tiver a maior quantia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 CAMPAGNARO, Maria Fernanda Martini; INAFUCO, Júlio Kiyokatsu. Criar e aprender: um projeto 

pedagógico: matemática: 4º ano/3ª série. São Paulo. FTD, 2008. 
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Figura 15: Tabuleiro do Banco Decimal 

 

 

INÍCIO 

Pague R$ 7,80 para a  
cantina 

Doe R$ 5,00 para o  
orfanato 

Retire R$ 6,00 do  
caixa eletrônico 

Pague a multa de R$  
0,90 para a  
biblioteca 

Pague R$ 13,60 de  
pedágio 

Resgate R$ 21,30 da  
Caderneta de  

Poupança 
 
 VOLTE AO INÍCIO 

Pague R$ 15,56 para  
o mercado 

Aplique R$ 20,00 na  
caderneta de Poupança 

Fique uma rodada  
sem jogar 

Deposite um cheque  
de R$ 50,00 

Pague a prestação da  
sua bicicleta de R$  

15,00 
emprestou para seu  

amigo 
Você se descuidou e  

perdeu R$ 9,50 
Pague R$ 7,50 do  

ingresso de cinema 

Retire R$24,00 do  
caixa eletrônico 

Você chegou ao  
final. Confira seu  

saldo 
Termine de pagar R$  

47,20 d0 seu  
computador 

Você perdeu sua  
carteira. Saia do jogo 

Pague R$26,90 ao  
banco 

Receba R$ 15,00 que  

Você ficou sem gasolina 

Pague R$35,70 ao posto. 
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5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

 Nossa proposta foi trazer o lúdico para as aulas de matemática para 

que pudéssemos diferenciar a metodologia de ensino nos anos iniciais. Os estudos 

realizados partiram de um breve histórico da matemática (Ensino Fundamental de 

Nove Anos – Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais) até os jogos baseados 

nos conteúdos estruturantes contidos nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica. Além destes materiais, usamos autores como Borin (1996), Brougère (1998), 

Dienes e Golding (1976), Kishimoto (2002), que citam a importância dos jogos no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. 

 A ideia dessa pesquisa surgiu após a realização do estágio 

supervisionado nas séries inicias, onde a professora da turma escolheu a disciplina 

de matemática para ser trabalhada durante o período de regência. O argumento da 

professora era que auxiliássemos com um projeto sobre a matemática, pois, a 

docente percebia que os alunos não participavam da aula e, consequentemente, não 

demonstravam aprendizagem. Usamos como estratégia, os jogos como parte 

principal e as atividades escritas como complemento. Os resultados das atividades 

vivenciadas no estágio foram positivos, entregamos para a turma uma caixa 

contendo vários jogos sobre os conteúdos solicitados pela professora, e a satisfação 

dos alunos pelas aprendizagens matemáticas instigou-nos a aprofundar a temática.  

 Dessa forma, começamos o trabalho de conclusão de curso tendo 

como alicerce o projeto utilizado no estágio, partindo dos autores utilizados e 

trazendo outros com a mesma temática para complementar esta pesquisa. 

Consideramos um ponto relevante na temática escolhida: ela surgiu de uma 

problemática, uma inquietação oriunda do estágio, ou seja, problematizamos uma 

vivência em sala de aula. 

 A partir dessa experiência, surgiu o seguinte problema, “qual a 

importância dos jogos matemáticos utilizados como recurso pedagógico e quais 

jogos podemos utilizar relacionando os conteúdos estruturantes?”. 

 Vimos que os jogos podem ser utilizados como recurso pedagógico 

desde que tenham objetivos, que sejam orientados pelo professor, para que possam 

ter relação com o conteúdo trabalhado, os jogos podem ser criados pelo professor e 
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ou pelos alunos ou pode ser um jogo adaptado com as mesmas regras, mas 

contendo um dos conteúdos estruturantes por exemplo.  

Os jogos facilitam na assimilação, pois as crianças veem como 

brincadeira, mas levam a sério, respeitando as regras propostas pelo professor ou 

pelo jogo. Dessa forma, o processo de ensino aprendizagem ocorre de forma natural 

e espontânea sem ficar presa apenas nas formas tradicionais. Tendo os jogos como 

complemento, facilita até mesmo na interação entre professor-aluno e aluno-aluno, 

pois os alunos, no jogo, não têm vergonha ao errarem, conversam com seus pares e 

ou com o professor para esclarecerem as dúvidas que vão surgindo no decorrer do 

jogo.  

Um dos grandes desafios desse trabalho foi pesquisar ou mesmo 

adaptar alguns jogos segundo os objetivos de cada conteúdo estruturante, mas ao 

final percebemos que, além de ter sido um dos desafios da pesquisa, também foi 

uma das grandes contribuições. Mesmo não sendo possível aplicar os jogos e narrar 

as proposições das crianças, esperamos que estas propostas auxiliem o professor 

em sala de aula, que o mesmo promova o estudo desses conteúdos científicos de 

forma mais dinâmica, interativa e dialógica. 

Constatamos em nossos estudos que os jogos podem ser inseridos 

como recursos pedagógicos facilitadores da aprendizagem dos alunos auxiliando-os, 

assim, na assimilação dos conteúdos e trazendo para a realidade das crianças de 

uma forma lúdica e prazerosa, tirando o mito de que a Matemática é “um bicho 

papão.”  
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