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Resumo  
Esse relato de experiência apresenta o jogo como elemento na aprendizagem 
matemática e sua viabilidade como um recurso pedagógico no processo do ensino 
de Matemática. A metodologia adotada constou de pesquisa bibliográfica além da 
realização de oficinas sobre jogos junto a alunos do Curso de Pedagogia/UEL. No 
processo de formação em Pedagogia, a base é a docência, para isso, busca-se aliar 
as teorias estudadas com a prática, a fim de preparar pessoas capacitadas para 
garantir uma educação de qualidade. As oficinas foram desenvolvidas junto ao 
Laboratório de Ensino para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (LAI), vinculado 
ao curso de Pedagogia/Universidade Estadual de Londrina (UEL), programa que 
realiza pesquisas e desenvolve materiais pedagógicos. Nas discussões e reflexões 
sobre a prática dos jogos evidenciou-se que o lúdico atua como um elemento 
facilitador dos processos de aquisição dos conceitos, tendo sido enfatizado que os 
jogos favorecem o aluno a formular suas próprias estratégias para buscar soluções 
para situações-problema dadas nos jogos. Os resultados confirmam que é 
importante propor mudanças na forma de trabalhar os conteúdos matemáticos, com 
vistas a superar possíveis dificuldades de aprendizagem e até mesmo evitar que 
elas se instalem, além de diminuir a resistência que muitos alunos passam a adotar 
em relação a esta disciplina. 
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Introdução  

O relato de experiência tem como foco a temática sobre os jogos 

estratégicos no ensino de matemática, utilizados no LAI com intuito de alcançar o 

desenvolvimento de competências que promovam a aprendizagem dos educandos. 

De acordo com Calsavara e Lugle (2016) o programa LAI tem como objetivo, ser um 

espaço que não só atende alunos de graduação e professores da universidade, 

como também a comunidade externa, com foco nos  professores da educação 

básica. Um local onde propicia momentos de reflexão teórico-metodológico, por 

meio das palestras, oficinas e cursos.  
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Por meio da experiência profissional das autoras, têm sido 

observadas, ao longo de vários anos de trabalho docente no Curso de 

Pedagogia/UEL, as dificuldades que os alunos apresentam em Matemática. Muitos 

alunos dizem não serem capazes de entender a matemática, alegando ser uma 

disciplina muito difícil. Dada esta condição, transferem essa aversão para o 

relacionamento professor/aluno.  

Diante destas inquietações, é importante ponderar sobre a 

necessidade de mudanças nas estratégias diárias da sala de aula, considerando-se 

as especificidades de cada turma e os diferentes ritmos de aprendizagem de cada 

aluno. Nesta direção, ao se propor um trabalho pedagógico no ensino de 

Matemática por meio da realização de oficinas de jogos, o estudo que deu origem a 

esse relato representa um passo inicial na proposição de mudanças na forma de 

trabalhar os conteúdos, ao mesmo tempo em que se almejou diminuir a resistência 

de muitos alunos à matemática.  

A questão que norteou a pesquisa que precedeu a elaboração desse 

relato foi assim apresentada: de que forma os alunos/Pedagogia podem utilizar 

jogos em sala de aula como uma ferramenta didática no processo ensino 

aprendizagem de Matemática?  

 

Metodologia 

No âmbito desta pesquisa, o interesse se volta para o jogo 

pedagógico, mais especificamente, para o jogo no ensino da Matemática. A proposta 

relatada neste artigo reforça ainda a possibilidade de, por meio do trabalho com 

jogos, abrir as oportunidades de aprendizagem, uma vez que os conteúdos não são 

tidos como fins em si mesmos, mas como meios essenciais na busca de respostas.  

Conforme já mencionado, foram ministradas seis oficinas sobre 

jogos no ensino da Matemática a um grupo de alunos/Pedagogia/UEL, entre eles 

alunos que participam do Programa/Projetos de Extensão do LAI. Cada oficina, com 

a duração de três horas, foi finalizada com a apresentação dos objetivos dos jogos 

trabalhados, bem como as discussões e reflexões sobre a prática dos jogos.  

 

Resultado e Discussão 



 XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

A utilização do jogo como recurso pedagógico propicia ao aluno uma 

forma de contato com a realidade lúdica, permitindo trabalhar o conhecimento de 

uma forma diferenciada, assegurando o domínio sobre suas ações. Trata-se ainda 

de um elemento motivador, na medida em que canaliza a energia do aluno, a qual é 

liberada na atividade lúdica, orientando seu pensamento e proporcionando o 

desenvolvimento cognitivo. 

Na concepção trazida por Kamii e Devries (2009), no trabalho com a 

Matemática, o aluno deve descrever suas ações, discutir opiniões, levantar 

hipóteses e encontrar uma solução. Para a construção dessas ideias matemáticas, 

cabe ao professor deixar que o aluno explore, manipule, experimente diferentes 

materiais e estabeleça suas relações por meio do diálogo.   

Nesta perspectiva, o jogo afigura-se como um componente 

socializador, pois permite ao sujeito interagir consigo, com os seus colegas e com a 

realidade que o circunda. 

Sobretudo no que se refere ao ensino de Matemática, estas 

questões têm sido tema de muitos debates entre pesquisadores da área, dentre os 

quais Silva (2005);  Kamii e Devries (2009); Kishimoto (2005); Macedo (2000), e  

Smole, K. S. et al.(2007).  

Na concepção trazida por Piaget (1990), o jogo permite o 

desenvolvimento de percepções, da inteligência, suas tendências às 

experimentações e seus instintos sociais. Brincando e jogando, ela aplica seus 

esquemas mentais à realidade que a cerca. Assim sendo, jogar contribui para a 

formação intelectual do individuo, para a construção do pensamento formal capaz de 

manipular o raciocínio. 

Na obra clássica “Homo Ludens” de Huizinga o autor mostra que o 

homem começou sua caminhada de humanidade pelo lúdico. Carrasco ao 

apresentar o pensamento de Huizinga mostra que:  

[...] o jogo transcende as necessidades imediatas da vida e encerra 
em si um sentido, um significado. Para compreender o jogo é preciso 
penetrar na sua essência no que ele tem de profundamente estético 
e que, de certo modo, justifica sua capacidade de envolver e fascinar 
(1980, p. 88).  
 

Entre as características do jogo, conforme Huizinga tem-se que o 

jogo é uma atividade voluntária, tomada conscientemente como não-séria, que não é 

vida “corrente” nem vida “real”, evasão da vida real e que tem um fim em si mesmo. 
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Os jogos estratégicos têm como característica ter uma estratégia 

ótima. Na tentativa de encontrar essa estratégia ótima ocorre o “erro”: em situações 

assim a escola, muitas vezes tem dificuldade para trabalhar com as crianças e os 

adultos. Um “erro” pode ser mais fecundo que um acerto imediato, ele é essencial 

para a aprendizagem pois é a partir dele que o aluno vai readequando a sua 

estratégia de aprendizagem,logo, a comparação de uma hipótese falsa e sua 

consequência fornece novos conhecimentos. 

A imprevisibilidade do jogo é o que atrai os jogadores. Se os 

jogadores já conhecem a estratégia ótima, perdem completamente o fascínio pelo 

jogo. Conforme os valores da nossa sociedade, o jogo está associado à ideia de 

uma brincadeira estruturada que envolve regras, e o lúdico e o brincar pelo brincar 

fica aonde? 

Segundo Carrasco “defende-se o jogo na educação, mas defende-se 

principalmente, que a educação não se reduza a um jogo” (1992, p.165). 

A sociedade precisa de um homem eficiente, produtivo e como o jogo está 

associado à liberdade de agir e decidir seu tempo e seu espaço, está associado a 

prazer e muitas vezes é deixado de lado nas escolas.  

D’Ambrósio (1990, p.16) ao tecer comentários sobre os valores da 

matemática, situa a teoria dos jogos como um instrumentador para a vida, pois este 

trabalha com situações de conflitos. Tais situações provocam, geram o 

conhecimento humano. Acreditando que o jogo promove o desenvolvimento do 

raciocínio, buscamos as bases científicas dessa afirmação. Pierce (1989, p.78) 

aponta três tipos fundamentais de raciocínio em ciência: dedução - demonstração 

com base em uma ou mais premissas se chega a uma conclusão necessária através 

do uso correto de regras lógicas (inferência); indução - raciocínio por recorrência que 

estabelece uma verdade universal com base no conhecimento de certo número de 

dados e abdução - raciocínio cuja conclusão é imperfeita e portanto, apenas 

plausível, quer dizer, arriscar-se, aventurar-se, representa as tentativas e 

esperanças de solucionar uma questão. 

              A abdução é um tipo de raciocínio usado nas descobertas 

matemáticas e nos jogos estratégicos, uma atitude ousada, de busca, de indagação 

é necessária dentro do processo de levantar hipóteses e destaca-se que a ciência, 

em particular, matemática, não compreende apenas procedimentos rígidos, mas 
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incluem, também, procedimentos que abrem espaço para a ousadia e o risco 

(CARRASCO, 1992, p. 74). 

Nas oficinas, foram trabalhados jogos de regras, cuja característica 

principal é a inclusão de regras fixas, as quais são importantes para que se possa 

assimilar a necessidade do cumprimento das mesmas e, possa vivenciar, criar, 

discutir, aceitar e adotar as normas da sociedade e da vida.  

Oliveira e Bazon (2009, p. 210) remetem à universalidade do jogo 

como importante aspecto a ser considerado na utilização do jogo de regras, o qual 

se pauta em estratégias, “[...] tem essa característica importantíssima, a de permitir 

que o jogador aplique a ele a estrutura cognitiva que possui e o jogo, enquanto 

conteúdo, se transforma para adaptar-se à forma que lhe foi aplicada” 

É por meio de situações de conflitos que o conhecimento é 

construído no ser humano, e o jogo provoca, gera o conhecimento e o processo de 

pensar (raciocinar).  

Um dos jogos utilizados nas oficinas foi o KALAH 

(CARRASCO,1992), que tem origem africana e é um dos jogos mais antigos do 

mundo (teria surgido a cerca de sete mil anos). Pertencem a “famílias” de mancalas 

que deriva da palavra árabe naqaala (mover) usado pelos antropólogos para 

descrever alguns jogos africanos.  

Geralmente, com dois jogadores (participantes) baseiam-se no 

princípio da distribuição de sementes num tabuleiro feito de diferentes materiais e 

formado por algumas casas representadas por concavidades nele escavadas ou 

mesmo jogado em buracos feitos no chão. O KALAH é jogado em todo norte da 

África, principalmente na Argélia e sem dúvida é um dos jogos mais difundidos no 

mundo. 

De um país para outro, seu nome muda: Wari no Suriname, Mancala 

no Egito, Adji nas Antilhas. Esse jogo exige bastante concentração. Conta-se que 

um dia uma vila foi completamente incendiada e os habitantes não perceberam, pois 

jogavam apaixonadamente uma partida de Kalah. 

Observou-se, na realização das oficinas, que os alunos não se 

mostravam muito atentos à leitura das regras, mas procuravam explicações com a 

professora para receber instruções simplificadas de como jogar. Trata-se de uma 

situação que precisa ser discutida, na medida em que a adoção de regras se mostra 

essencial para o desenvolvimento das habilidades requeridas. A leitura e 



 XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

interpretação das regras é dos jogadores e não deve ser interpretada em nenhuma 

faixa etária pela docente. As alunas ao jogarem precisaram se utilizar de estratégias 

que mudavam a todo momento sendo assim se remete a função pedagógica no ato 

de aprender e ensinar. 

As alunas, após a realização das oficinas, reconheceram as 

possibilidades de trabalho com os jogos no ensino de Matemática e a utilização 

desta ferramenta para otimizar suas aulas, visando despertar o interesse dos alunos 

e facilitar a construção dos conhecimentos matemáticos por meio da utilização desta 

alternativa metodológica. 

Os resultados encontrados permitem a promoção de reflexão, à vista 

dos autores utilizados no embasamento teórico. Desta forma, é possível afirmar que 

a percepção das alunas converge para os aspectos positivos da utilização dos jogos 

na concretização das diferentes possibilidades de trabalho com os conteúdos 

matemáticos 

Diante das práticas com os jogos e reflexões evidenciadas nas 

oficinas, é importante ponderar, que o trabalho educativo envolvendo jogos pode 

assumir a condição de um caminho para o desenvolvimento de aulas mais 

interessantes, descontraídas e dinâmicas. 

 

Considerações finais  

O jogo é uma estratégia de ensino e aprendizagem, pois envolve o 

lúdico, o raciocínio, a imaginação e as tentativas para chegar a um resultado. 

Tornando uma atividade prazerosa e significativa para o aluno. 

 Essa construção de pensamento por meio dos jogos é uma ação contínua e a 

escola deve ser de fato um laboratório onde se experimente, pesquise, descubra, 

onde se ouse correr risco. É necessário, avaliar o processo individual e social para 

que se envolvam no processo educativo, no qual um dos caminhos que auxilia no 

processo educativo é o lúdico. 

A proposição desse trabalho que subsidiou a elaboração do relato 

de experiência partiu do objetivo de investigar a viabilidade do uso de jogos como 

uma ferramenta didática no processo ensino aprendizagem de Matemática. Essa 

proposição tornou-se capaz de indicar o jogo como uma ferramenta pedagógica 

capaz de suscitar mudanças e possibilidades de avaliação de regras e formas de 

pensamentos que dispõe as pessoas a pensarem e tomar atitudes perante a vida. 
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Na pesquisa bibliográfica realizada, evidenciou-se a pertinência da 

utilização do jogo como recurso pedagógico, na medida em que os diferentes 

autores que sustentam o referencial teórico analisado colocam a concepção de que 

o jogo propicia ao aluno uma forma de contato com a realidade lúdica, permitindo 

trabalhar o conhecimento de uma forma diferenciada, assegurando o domínio sobre 

suas ações. Da mesma forma, deve-se ponderar a motivação trazida por esta 

metodologia, uma vez que o trabalho com jogos permite canalizar a energia do 

aluno, liberada na atividade lúdica, orientando seu pensamento e proporcionando o 

desenvolvimento cognitivo. 

Diante das reflexões aqui trazidas, reforça-se a hipótese inicialmente 

levantada, a partir da percepção de que o desenvolvimento de atividades que visem 

a aquisição de confiança representa uma perspectiva para minimizar a resistência 

que muitos alunos ainda apresentam em relação à disciplina de Matemática.  

Nesta direção, o trabalho educativo com jogos na matemática 

possibilita ao aluno tornar-se parte do processo de aprendizagem. A partir da 

abordagem aqui considerada, este tipo de atividade reveste-se ainda de maior 

significado quando se percebe que os jogos auxiliam não apenas no ensino dos 

conteúdos e no desenvolvimento da autonomia do aluno, mas também propicia 

condições de promover as mudanças necessárias para a aquisição dos conceitos 

matemáticos. 

Como sugestões para futuras pesquisas, indica-se aprofundar a 

questão dos jogos na formação docente, uma vez que a realização das oficinas 

permitiu desvelar um reconhecimento da ideia de que o professor muitas vezes não 

se vale do jogo como recurso pedagógico dada sua dificuldade no reconhecimento 

das potencialidades desta importante ferramenta de aprendizagem. 

  

REFERÊNCIAS 
 
CALSAVARA, Luciana Stutz dos Santos. LUGLE, Andreia M. C. A Relevância do 
Laboratório dos Anos Iniciais do Curso de Pedagogia para a Formação Docente. In: 
Formação Docente para os anos iniciais do ensino fundamental: estágio e 
pesquisa.1ª ed., Curitiba-PR : Editora CRV, 2016, v.1, p. 173-186. 
 
CARRASCO, Lúcia Helena Marques. Jogos Versus Realidade Implicações na 
Educação Matemática. 1992. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – 
Universidade do Estado de São Paulo, Rio Claro. 
 



 XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e 
conhecer. São Paulo: Ática, 1990. 
 
HUIZINGA, John. Homo Ludens: jogo como elemento de cultura. 2 ed. São 
Paulo: Perspectivas, 1980. 
 
KAMII, Constance; DEVRIES, R. Jogos em grupos na Educação Infantil.   
implicações da teoria de Piaget. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida.  Jogo, Brincadeira, Brinquedo e a Educação. 8.ed. 
São Paulo: Cortez, 2005. 
 
MACEDO,  Lino de et. al.  Aprender com jogos e situações problemas. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 
 
OLIVEIRA, Francismara Neves de; BAZON, Fernanda Vilhena Mafra.  (Re) 
significando o lúdico:  jogar e brincar como espaço de reflexão. Londrina: Eduel, 
2009. 
  
PEIRCE, C. S. Escritos Coligidos. São Paulo: Nova Cultural,1989. 
 
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, 
imitação e representação. Rio de Janeiro: LTC, 1990. 
 
SILVA, Mônica Soltau da.  Clube de Matemática: jogos educativos. 2.ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2005. 
 
SMOLE, K. S. et al. Cadernos do Mathema. Jogos de Matemática do 1º ao 5º ano. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 

 

 

 

 

 


