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Eixo 1: Educação Básica  

 
Resumo 
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar uma situação de ensino 
desenvolvida por acadêmicas do curso de Pedagogia participantes do PIBID -
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, em uma escola pública, 
tendo o jogo como recurso didático. Para esse trabalho, partimos da necessidade de 
ensinar conceitos matemáticos, em especial números e operações aritméticas para 
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O jogo, quando dotado de sentido e 
intencionalidade, pode auxiliar os alunos a se apropriarem de conhecimentos 
científicos assegurando a função social da escola. Tendo a preocupação de assegurar 
essa função social, desenvolvemos um jogo ao longo dos encontros formativos na 
universidade, a partir das necessidades apontadas pelas escolas-parceiras do Pibid 
de ensinar os alunos a contagem e as características do Sistema de Numeração 
Decimal, em especial o conceito de valor posicional. A elaboração do jogo e seu 
desenvolvimento junto aos alunos, foi uma experiência formativa que nos propiciou 
novos aprendizados e compreensões sobre o processo de ensino e aprendizagem. 
Esperamos com esse relato reforçar a necessidade de uma política de formação 
docente e de programas como o Pibid que garantem oportunidades, interação entre 
escolas e universidade assegurando melhores condições didáticas e metodológicas 
para organizarmos a educação como um todo. 
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Introdução 
 

Não se tem ao certo uma data especifica para precisar quando o jogo 

e o ato de jogar surgiram na sociedade, mas sabe-se que é uma atividade que 

acompanha, desde a pré-história, o ser humano e está sempre ao longo das mais 

diversas faixas etárias. Neste sentido, vários foram os estudiosos que pautaram suas 

pesquisas nesta temática, buscando pensar e relacionar o jogo com a educação e a 

necessidade de ensinar (MOURA, 1991; LACANALLO, 2016).  

Ao analisarmos a definição da palavra “jogo” no dicionário 

encontramos que se trata de uma “atividade física ou mental fundada em um sistema 

de regras que definem a perda ou ganho [...]” (FERREIRA, 1975, p.439), todavia ao 
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analisarmos no contexto em questão podemos apontar uma série de novas 

perspectivas para esta atividade. 

Assim, enquanto uma atividade intelectual, o jogo pode ser um 

recurso explorado na educação. Nesta perspectiva concordamos com Zeza et al. 

(2012), que os jogos em ambiente escolar, devem gerar nos discentes a necessidade 

de continuar jogando. Para tanto, as intervenções a serem feitas pelo docente devem 

ser dotadas de intencionalidade, tendo em vista que tais ações promoverão o 

desenvolvimento e apropriação do saber científico, como afirma Moura (1991).  

A respeito desta intencionalidade têm-se que o objetivo do 

desenvolvimento do jogo deve ser a aquisição de novos conceitos e habilidades, 

dessa forma o professor precisa levar em consideração o conhecimento já 

internalizado pelo sujeito e o conhecimento a ser internalizado. Sendo assim o jogo, 

pode atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP, conceito utilizado por 

Vygostsky (1991), para definir a ponte entre o conhecimento atual e o conhecimento 

a ser apropriado.  

Mas, não é o jogo em si, mas o como o jogo é trabalhado que 

proporcionará a aprendizagem, pois ele pode ser algo maçante ou lúdico, depende da 

maneira que for abordado pelo professor.  Moura (1991, p.49) explica “[...] ele pode 

ser tão maçante quanto a resolução de uma lista de expressões numéricas [...]”, ou 

seja, pode comprometer o processo de ensino e a real função da escola.  

Diante disso, Vygotsky (1991) destaca que não necessariamente o jogo trata-

se de um movimento de prazer, uma vez que a partir do momento em que há a 

presença de um desfecho desvantajoso, por exemplo a derrota, este perde tal caráter. 

Quando pensamos na matemática sabe-se que muitos a veem como 

uma inimiga, por ser uma ciência com conceitos de difícil compreensão. Todavia, 

quando a pensamos relacionando-a com os jogos temos a possibilidade de aproximar 

o sujeito do conteúdo, levando-o a se desenvolver, se apropriar de conteúdos 

científicos sem sentir tanta aversão. 

Uma outra relação a ser estabelecida entre jogo e a matemática, é 

quanto suas semelhanças, diante disso Moura (1991) aponta que o jogo só é jogo 

caso instaure no sujeito o desejo de jogar, do mesmo modo ocorre com a resolução 

de problemas matemáticos, pois este se tornará um problema, se o indivíduo tomar 

para si a responsabilidade de resolvê-lo. 
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Diante disso afirmamos jogo pode ser sim, um grande recurso 

metodológico capaz de levar os alunos a aprender e até mesmo gostar da matemática. 

Como exemplo disso, Lacanallo e Mori (2016), apresentam uma pesquisa com alunos 

que apresentavam dificuldades nessa disciplina e, ao entrarem em contato com o jogo 

desenvolvido da forma correta, demonstraram um interesse pela mesma. Um dos 

sujeitos da pesquisa declarou: “Antes eu não gostava de matemática porque era chato 

agora que eu estou aprendendo com o jogo é mais legal” (LACANALLO, MORI, 2016, 

p.674). 

Sendo assim o presente relato tem como objetivo apresentar uma 

situação de ensino desenvolvida por acadêmicas do curso de Pedagogia participantes 

do PIBID -Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, em uma escola 

pública, tendo o jogo como recurso didático. A necessidade apresentada pelas 

escolas parceiras do programa foi em como trabalhar conceitos matemáticos com os 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Partindo dessa necessidade, passaremos a seguir a relatar o caminho 

formativo feito com o jogo até o desenvolvimento do mesmo junto aos alunos de uma 

turma de 3ª ano. 

 

Metodologia  
 

Os encaminhamentos didáticos apresentados aqui foram definidos 

desde a elaboração até a execução do jogo junto aos alunos nas escolas, colocando 

um movimento de interação entre alunos e professores. A proposta foi elaborada 

durante os encontros formativos na Universidade, partindo de um recurso didático 

pouco percebido nas aulas de matemática nas escolas em que atuamos como 

pibidianas: o ábaco.  

Foi-nos proposto o desafio de pensar: Como poderíamos explorar o 

ábaco relacionando-o a uma situação mais próxima as crianças, que despertasse o 

interesse e criasse motivos para elas aprenderem? O grupo de pibidianos organizou-

se em grupos e cada grupo buscou elaborar uma situação problema. 

Nosso grupo ficou com o desafio de pensar um jogo que pudesse ser 

desenvolvido com as turmas dos anos iniciais, considerando as especificidades de 

cada turma e ao mesmo tempo os conteúdos matemáticos adequando-o as 

complexidades de um ano para outro. Elaboramos um jogo, nomeado de “Abadô”, 
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representando a junção das palavras ábaco e dado, já que são esses materiais 

utilizados no jogo. 

O jogo consiste em organizar a sala em grupos e disponibilizar um 

ábaco para cada grupo. O jogo tem diferentes fases determinadas pela pontuação a 

ser somada, dependendo da turma e do movimento de aprendizagem dos alunos.  

Assim, na 1ª fase, os alunos devem lançar o dado e marcar no ábaco 

o número indicado. A cada jogada o valor indicado no dado deveria ser somado ao 

valor que já havia registrado no ábaco. O objetivo é a compreensão das trocas 

posicionais a cada 10 pontos acumulados. Para passar de fase e necessário que: 

1°ano:completar 15 pontos. 

2°ano:completar 30 pontos. 

3°ano:completar 50 pontos. 

Na 2ª fase, adicionamos um segundo dado com as faces tendo duas 

cores distintas: azul e vermelho, com a intenção de explorar ainda mais as operações 

de soma e subtração.  

1°ano: quando o dado cair na cor azul o grupo deverá adicionar no ábaco o 

número indicado no dado numérico. Já, quando cair na cor vermelha, o grupo perderá 

a vez. Ganhará o jogo o grupo que no final de 5 jogadas adquirir a maior somatória de 

pontos.  

2º ano: Quando o dado cair na cor azul o grupo perderá a vez e quando cair na 

cor vermelha o grupo deverá subtrair o valor que caiu no dado numérico, dos pontos 

adquiridos da fase anterior. O vencedor é o grupo que no final de 10 jogadas possuir 

a menor somatória de pontos.  

3º ano: Quando cair no dado vermelho o grupo deverá subtrair o valor do dado 

numérico, já se cair na cor azul terá de ser feito a adição no ábaco. Ganha quem no 

final de 10 jogadas possuir a maior somatória de pontos. 

 Pensamos que além da mudança na quantidade que deveria ser 

alcançada em cada turma, as formas de registro deveriam ser diferentes para permitir 

a melhor compreensão dos alunos e exploração com os conceitos matemáticos.  

1º ano: uma reta numérica para registrar as jogadas apontando as variações 

de quantidades acumuladas. 
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2º ano: faríamos duas retas numéricas, uma referente a primeira fase e outra 

a segunda e se solicitaria a comparação entre elas por parte dos alunos no final do 

jogo. 

3º ano: uma tabela com uma coluna indicando o valor que caiu no dado e outra 

o valor representado no ábaco, após cada jogada. Conforme o exemplo a seguir:  

Tabela 1: registro das partidas 

DADO ÁBACO 

 53 

-2 51 

-1 50 

+4 54 

Fonte: das autoras 

 
Após a elaboração e discussão do jogo no grupo de estudos na 

Universidade, levamos o jogo para ser trabalhado com os alunos. Desenvolvemos 

com uma turma do 3° ano de uma escola da rede pública parceira do PIBID em que 

estamos desenvolvendo nossas práticas educativas. A sala é composta por 27 alunos, 

que de modo geral gostam de matemática, entretanto há alguns que apresentam 

algumas dificuldades na compreensão das operações aritméticas. 

 

Discussão 
 

Quando entramos na sala de aula com os dados e ábacos os alunos 

já demonstraram surpresa e curiosidade a respeito do que iria ocorrer. Apresentamos 

a eles o nome do jogo e suas regras. Organizamos a sala em dois grupos: “A” e “B” e 

em fila no pátio e colocamos um ábaco na frente de cada grupo.  

Na 1ª fase os alunos deveriam um de cada vez, jogar o dado numérico 

e fazer o registro no ábaco, somando os valores acumulados. Durante o jogo, 

percebemos que alguns alunos se confundiam ao terem que somar ou subtrair 

números com um resultado maior que 9, ou seja, a dificuldade percebida envolvia a 

necessidade da realização das trocas. À medida que surgia a necessidade desse 

procedimento, explicávamos o movimento de trocas e os próprios alunos com o 

decorrer das jogadas passarem-se a se ajudar, interagindo e aprendendo juntos. 
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A respeito do objetivo inicial a intenção da primeira fase para o 3° ano 

foi assertivo, já que o número proposto- 50- foi alcançado sem dificuldade. No entanto, 

ressaltamos que durante a segunda fase tal objetivo era alcançar 100 pontos, porém 

verificamos que, essa quantia era inviável diante das somas possíveis com o dado, 

tornando-o muito longo e comprometendo a função lúdica que o recurso sugere. 

Sendo assim, foi preciso fazer algumas modificações no jogo para evitar a 

desmotivação dos alunos. Propusemos que o grupo que chegasse na segunda fase 

com 50 ou mais pontos, deveria realizar mais 10 rodadas e, ao fim, a equipe com a 

maior somatória venceria o jogo. No decorrer da segunda fase do jogo percebemos 

que os alunos entenderam as regras a ponto de começarem a torcer a favor do próprio 

grupo e contra o outro indicando envolvimento e interesse com as operações a serem 

feitas, conforme podemos ver nas imagens 1 e 2. 

 

Figura 1: Dados de cores e números                             Figura 2: Trocas posicionais 
 

 

 

 

 

 

                   
                                         

Fonte: das autoras                                                                  Fonte: das autoras 
 

Durante uma avaliação feita com a professora regente da turma, ela 

demonstrou-se impressionada com o jogo e com o uso do ábaco, já que em sua 

prática docente, não o empregava com frequência, mas mudou de opinião. Ela disse 

que, o ábaco seria “uma ótima maneira das crianças visualizarem de forma concreta 

algo tão abstrato quanto as operações de subtração e adição”. 

Sendo assim pudemos traçar um paralelo com o que afirma Moura 

(1991), ao discorrer sobre os objetivos que o jogo deve cumprir ao estar relacionado 

com a matemática. 

 

O jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de auxiliar no 
ensino do conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o 
desenvolvimento operatório do sujeito e, mais, estar perfeitamente 
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localizado no processo que leva a criança do conhecimento primeiro 
ao conhecimento elaborado. (MOURA, 1991, p.47) 

 

Ao voltarmos para a sala de aula registramos em forma de tabela os 

pontos e o resultado do jogo. Ao fazer a tabela estimulamos os alunos a tentarem 

calcular o resultado das adições e subtrações, que haviam sido efetuadas durante o 

jogo. Percebemos que alguns alunos conseguiam realizar as operações de modo 

rápido e eficiente, enquanto havia outros com um pouco mais de dificuldade. Em geral, 

quando percebíamos algum erro no cálculo ou dificuldade de resolver alguma 

operação, buscávamos montar a operação no quadro e resolver coletivamente.  

 

Considerações Finais 

 

Diante do relato apresentado, podem-se perceber que o trabalho com 

o jogo não é tão fácil ou simples, como se pode pensar em um primeiro momento. A 

oportunidade de participar de todo o processo de criação, execução e avaliação do 

recurso em sala de aula, identificando os erros, acertos e as modificações necessárias 

para a promoção da aprendizagem dos alunos evidencia os muitos elementos que 

interferem na ação docente.  

O jogo enquanto um recurso didático, pode propiciar a aprendizagem 

dos alunos em especial de alguns conceitos um tanto abstratos a eles, em um primeiro 

momento tal como, ordem numérica, valor posicional e as operações aritméticas. 

Vimos que, com o jogo do “Abadô”, a escola e universidade puderam 

rever o processo ensino e aprendizagem: os alunos com a possibilidade de aulas mais 

dinâmicas, agradáveis e compreensivas e os pibidianos com a oportunidade de 

pensar e organizar práticas educativas que promovendo o melhor desenvolvimento 

profissional docente. 

Diante disso, destacamos as contribuições do Pibid ao processo de 

formação de novos professores, sendo um caminho de análise, reflexão e 

sistematização de ações de ensino. Esse destaque precisa ser feito, pois na atual 

configuração social brasileira, precisamos estar cientes dos limites e das 

possibilidades que rondam o processo de escolarização e a organização do ensino 

para assegurar a qualidade na escola pública.  
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