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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar como foi utilizado o jogos pelos professores do 

6º ao 9º ano de uma escola de Mamanguape – Paraíba e que impactos os alunos sentem 

do uso (ou da ausência) dos jogos na sala de aula. Para efetividade do trabalho, foi 

utilizado uma pesquisa investigativa de natureza qualitativa do tipo exploratória e 

classificada como estudo de caso. A fim de mostrar que a pesquisa tem influências 

direta, em sua gênese e em seu desenvolvimento, dos passos escolares e acadêmicos que 

o pesquisador teve, expomos o Memorial do autor e a experiência de Estágio 

Supervisionado ofertada pela Universidade Federal da Paraíba – Campus IV. Para 

levantamento de dados foi aplicado questionários aos alunos e professores sobre o uso 

de jogos em sala de aula. Foi concluído que os professores reconhecem o potencial que 

o jogo oferta e que os alunos sentem-se a vontade com a dinâmica do jogo, mas que por 

algum motivo, os professores julgam os alunos imaturos para lidar com os jogos e os 

alunos mencionam não haver muitas atividades com o recurso em questão, para eles. 

Também foi realizada uma discussão teórica sobre os jogos na sala de aula, os 

principais suportes teóricos foram Kamii e Housman (2002); Kishimoto (2005); entre 

outros. Após a fundamentação teórica e análise dos questionários, foi exposto, a fim de 

contribuir no cenário educativo, uma sequência didática para uma turma de 8º ano, com 

o conteúdo de números racionais, que estão em consonância com o que foi defendido e 

fundamentado teoricamente para, subsequentemente, expressar as considerações finais 

com perspectivas de pesquisas futuras. 

 

Palavras chaves: Jogos; Sequencia Didática; Números Racionais. 
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ABSTRACT 

 

 

Our research aims to analyze how the games are being used by teachers in the 6th or 9th 

grade of the Mamanguape - Paraíba and that impacts students feel the use (or useless) of 

the games in the classroom. For effectiveness of our work, we use them for an 

investigative research of qualitative nature of exploratory and classified as a case study. 

In order to show that our research has a direct influence on its genesis and its 

development, school and academic steps that the researcher had, We expose the 

Memorial of the author like how the Supervised experience offered by the Universidade 

Federal da Paraíba - Campus IV. Data survey questionnaires applied to students and 

teachers on the use of games in the classroom. We conclude that  teachers recognize the 

potential that the game offer and that students feel comfortable with the dynamics of the 

game, but for some reason, teachers judge immature to handle the games students and 

students mention that there are many activities with the resource in question, for them. 

We also performed a theoretical discussion about games in the classroom, our major 

texts theorists were from Kamii and Housman (2002), Kishimoto (2005), among others. 

After our theoretical reasoning and analysis of questionnaires, we expose in order to 

contribute to the educational setting, a teaching sequence to a class of 8th grade, with 

the content of rational numbers, which are in line with what we stand for and 

theoretically we base for subsequent express our final considerations on perspectives for 

future research. 

 

Keywords: Games; Sequence for Classroom; Rational Numbers. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

 Nesse capítulo apresentamos o memorial, que visa expor e situar o perfil do 

pesquisador do estudo em questão. Entendemos que o Memorial se faz importante para 

que o leitor da pesquisa possa estar a par dos pontos de vista, influências e olhares que o 

pesquisador tem de seu trabalho, visto suas perspectivas de vida familiar, escolar e 

acadêmica. Também destacamos os pressupostos teórico-metodológicos, objetivos e a 

estrutura do trabalho. 

 

1.1 Memorial 

 

Neste momento farei um breve resgate da minha história de vida, relembrar 

minha vida estudantil, além de destacar todos os que estavam e estão presentes em cada 

momento dela, desde a fase antes da escola, passando pelas etapas que superei na 

escola, até os momentos difíceis que tive na vida escolar e instituições que estudei. 

Nasci no dia 27 de Abril de 1983, na cidade de Mamanguape
1
 - PB. Sou o quarto 

filho de uma família de cinco filhos, meus pais eram agricultores que residiam no Sítio 

Campinas, no atual município de Curral de Cima
2
 - PB, e que devido às dificuldades 

não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos. Meu pai, homem rude, exigia 

muito de nós no trabalho do campo, mas na questão escolarização não dava muita 

importância. Minha mãe, zelosa, preocupava-se nesta questão escolar chegando até a 

nos ensinar em casa, sob a luz de vela, para que meu pai não descobrisse. Foi com a 

minha mãe que aprendi as primeiras letras. 

O ano de 1995 foi o mais difícil de minha vida, até o presente momento, pois aos 

14 dias do mês de Junho minha mãe veio a falecer e na hora de sua „partida‟ fui eu 

quem segurou a vela em sua mão, com 12 anos de idade. Foi uma cena muito forte, pois 

a vi partir e sem poder fazer nada, fiquei tão abalado que só consegui chorar depois de 

                                                           
1
 Mamanguape, cidade do estado da Paraíba com aproximadamente 43 mil habitantes, distante cerca de 

50 quilômetros da capital. 

2
 Curral de Cima, cidade do estado da Paraíba com aproximadamente 5.209 habitantes, dos quais 93% 

sobrevivem da Agricultura, distante cerca de 65 quilômetros da capital. 
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três dias. Seis meses depois, meu pai foi embora para a região Sul do País e desde então, 

só veio à Paraíba, para nos visitar, no ano de 1999. Desde então, não temos mais 

noticias dele.  

Comecei minha vida estudantil aos 12 anos de idade no ano de 1997, quando fui 

residir com a minha avó, devido ao falecimento de minha mãe. Foi a minha avó 

materna, dona Joana, que me deu a oportunidade de frequentar uma escola. Na época fui 

matriculado na Escola Estadual de Campinas, bem próximo onde residia. Lá iniciei a 2ª 

série primária, foi onde também aprofundei o gosto pelos estudos.  

Nos dois anos seguintes, com a mudança de professora, fui estudar com a dona 

Nini, estes dois anos foram decisivos no meu despertar e gosto pela Matemática. Pois 

esta professora tinha grande facilidade na transmissão dos conteúdos matemáticos, além 

do incentivo fazendo uso de frases como: “você é capaz”, “acredito em você”, “pode 

contar comigo”. E chegando ao final do ano de 1999, com a conclusão da 4ª série, não 

poderia mais estudar naquela escola, tendo em vista que a mesma só ofertava o primário 

(Ensino Fundamental I). Assim, tive que ir estudar em outra escola, de maior porte, 

localizada na zona urbana do mesmo município. Esta escola foi muito importante, pois 

foi ali que realizei o meu sonho de frequentar uma escola. 

No ano de 2000 comecei a estudar a 5ª série na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Valdevino Ribeiro (atualmente Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Manoel Lourenço Fernandes) onde conclui meu ginásio e durante os quatro anos que ali 

estive vivenciei momentos de descobertas e aprendizagem, através dos professores e 

colegas. Período este muito proveitoso que veio a reforçar meu gosto pela disciplina de 

Matemática, através das aulas do professor Hércules Candido, o qual era bastante 

objetivo em suas aulas. No Entanto foi no ano de 2001 que tive o primeiro contato com 

uma atividade diferente da tradicional
3
 em sala de aula, fato esse que mais marcou na 

vida estudantil. Na 6° Serie (7° ano), em uma aula de Ciências com o professor Noel 

(ciências), ele percebeu que a turma estava com dificuldade de entender, na Matemática, 

a relação de sinal, por parte dos alunos. O professor em questão deixou de lado a aula de 

Ciências e fez uma aula de reforço com uso de material didático que portavam duas 

cores: vermelho, para os números negativo e azul, para os positivos. Chamou um dos 

alunos, para fazer as operações para a turma observar e no final mostrava os resultados. 

                                                           
3
 Tradicional, para nós, é todo aquele processo de aula onde o professor faz uso somente do processo de 

apresentar o conceito/definição de um elemento matemático, aplicar exemplos e cobrar exercícios de 

fixação. 
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A aula foi um sucesso e todos entenderam o assunto que até então se mostrava difícil. O 

jogo pôde abrir muito mais nossa visão para o conteúdo. Esse momento marcou minha 

vida escolar e talvez, nesse instante, tenha surgido minha curiosidade sobre jogos. 

No ano de 2004, por não ter a oferta do Ensino Médio na minha cidade, fui 

estudar na Escola Estadual Severino Félix de Brito na cidade de Itapororoca
4
- PB. 

Contudo, este ano, por ser um ano eleitoral, quase não houve aulas, o que prejudicou 

muito os meus estudos.  

Em 2005 foi implantado o Ensino Médio em nosso município, evitando assim o 

desgaste da viagem para outra cidade. No entanto, os problemas com a falta de aulas 

permaneceram, pois o que se podia perceber é que o corpo docente da escola não 

demonstrava comprometimento. Especulo que, talvez, o fato de que quase 70% dos 

professores que ali lecionavam, estavam lá por dobra de carga horária, acarretando em 

constantes faltas e uso de metodologias e processo e avaliação que não contemplavam 

uma aprendizagem significativa.  

Ao concluir o Ensino Médio, em 2006, prestei vestibular para Universidade 

Estadual de Guarabira para o curso de Letras, obtive êxito e iniciei o curso, no decorrer 

do curso passei por muitos problemas de saúde, tomava muito um determinado remédio 

que me deixava sonolento. Também passei por muitas dificuldades relacionadas ao 

transporte, pois não havia transporte para que pudesse me deslocar à cidade de 

Guarabira, tinha que pegar caronas todos os dias para chegar até a cidade de 

Itapororoca, distante 19 quilômetros de minha residência, onde utilizava o transporte da 

mesma para chegar à Universidade. Por outro lado percebi que não me identificava com 

o curso de Letras, optando então por não levar adiante. Mas guardando assim boas 

lembranças de amigos e de professores, como do Professor Eduardo Jorge de 

Metodologia do Trabalho Cientifico, o qual me ajudou muito durante o período que ali 

estive.  

No ano de 2007, passei a residir na cidade de Mamanguape e prestei novamente 

vestibular, agora na Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, para a licenciatura 

em Matemática. Mais uma vez obtive êxito. Neste período, trabalhava no período 

diurno e cursava a licenciatura em Matemática no período noturno. Confesso que era 

preciso ter bastante perseverança, pois o curso exigia muito de mim, e o meu trabalho 

como cobrador da empresa Armazém Paraíba era muito exaustivo. Pois tinha que rodar 

                                                           
4
 Itapororoca, cidade do estado da Paraíba, uma das maiores produtora da cultura de abacaxi do Nordeste, 

possui uma população de aproximadamente 17 mil habitantes, distante cerca de 69 quilômetros da capital. 



15 
 

as 11 cidades que compõe o Vale do Mamanguape em cima de uma motocicleta. Ainda 

trabalhei por quatro anos e meio nesta empresa. As horas para dedicação aos estudos 

eram escassas, mas sempre acreditei que tinha força e determinação para concluir esta 

etapa, que é um dos sonhos de minha vida.  

Foi na Universidade Federal da Paraíba, em uma aula de Estagio Supervisionado 

III, que assisti uma das melhores aulas de toda minha vida. O professor (atualmente, 

orientador) usando de formas geométricas e, ao mesmo tempo, conversando conosco, 

ensinou, através de um jogo, a construção de desenhos geométricos de diversas formas 

diferentes, problematizando as etapas do jogo e da construção dos desenhos a cada 

atividade. Foi também nesta mesma disciplina que conheci jogos como o “Cubra Doze” 

e “Trilha”, desconhecido para mim até então, mas que me deixou encantado, 

despertando assim meu interesse por conhecer melhor essa prática didática em sala de 

aula. Já em outros momentos, como nas disciplinas de Laboratório I e II, pude conhecer 

jogos bastante interessantes, como “Memória ao Contrario”, além de termos 

desenvolvido um jogo cujo nome foi batizado de “Trinca Trigonométrica”, 

desenvolvido para trabalhar o estudo de trigonometria no ensino médio. A partir desses 

momentos, pude me interessar pela temática da metodologia de ensino através do uso de 

jogos. 

Em Abril do ano de 2012 fui convocado no concurso público da Prefeitura 

Municipal de Capim
5
 - PB, onde exerço a função de Agente Administrativo, um 

trabalho mais leve do que o meu anterior e que me possibilita mais tempo para dedicar-

me aos estudos e tentar recuperar um pouco do tempo que me faltou estudos até então.  

Agradeço a Deus por ter chegado até aqui, passei por muitas dificuldades, mas 

todas elas só me impulsionaram para que eu pudesse continuar minha luta. Por outro 

lado, tenho buscado também melhorias na área de trabalho, já fiz vários concursos e 

recentemente também obtive êxito no concurso dos correios, espero que em um futuro 

bem próximo eu possa alcançar resultados exitosos na minha vida profissional e 

universitária, tenho convicção de que educação é o caminho certo para aqueles que 

desejam obter sucesso na vida, através da educação podemos ter uma visão de mundo 

melhor. Pretendo agora ao concluir este curso, continuar os estudos e me inscrever em 

um mestrado. Defendo que todo profissional deve sempre se qualificar, não ficar 

parado, pois o tempo não para e traz mudanças significativas, e nós profissionais de 

                                                           
5
 Capim, cidade do estado da Paraíba, possui uma população de cerca de 5.601 habitantes, distante 

aproximadamente 42 quilômetros de distancia da capital. 
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educação não podemos está de fora desse gargalo profissional. Devemos sempre que 

possível e necessário participar de cursos que nos possibilitem crescer 

profissionalmente, sabendo que a educação não é estática, e como ela, nós não podemos 

ser, precisamos ter a consciência de sermos eternos aprendentes. 

 

1.2 Pressupostos Teórico-Metodológicos  

 

Sabemos que a Matemática é uma Ciência muito antiga e sempre se fez presente 

na vida de todos, direta ou indiretamente falando. A todo o momento querendo ou não, 

fazemos uso de conhecimentos envolvendo a Matemática. Embora tenhamos uma 

relação relativamente próxima dos números em quase todas as áreas do conhecimento, 

quando trazemos para a sala de aula as abordagens numéricas, nos deparamos com uma 

tarefa complicada: encontrar meios de motivar os alunos. Ou seja, é um desafio que o 

profissional precisa despertar o interesse do aluno pelo conteúdo e (por que não?) pela 

disciplina. 

De acordo com as Diretrizes para o Ensino da Matemática (BRASIL, 2006), um 

dos desafios do ensino da Matemática é a abordagem de conteúdos para resolução de 

problemas. Trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem oportunidade de 

aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver 

a questão proposta. A mesma diretriz defende que os jogos possuem muito potencial 

para gerar situações problemas. 

No momento que começam surgir dificuldades no ensino ou na aprendizagem de 

conteúdos matemáticos, manifesta-se também a necessidade de novas propostas 

pedagógicas e recursos que auxiliem tanto os professores em sua prática docente, 

quanto os alunos na construção do processo de conhecimentos vinculados a 

Matemática. Neste contexto, apresentamos os jogos matemáticos como possibilidade 

metodológica de ensino e aprendizagem da Matemática. Os jogos matemáticos bem 

planejados colaboram para a construção do conhecimento.  

Os jogos se configuram no ambiente escolar como recurso didático que pode 

promover um ensino-aprendizagem mais dinâmico, possibilitando trabalhar com uma 

formalidade mais dinâmica o ensino da Matemática, assim também como mais atrativa 

e desafiadora, visando mostrar que a Matemática faz-se presente também nas relações 

sociais e culturais. 
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A introdução de jogos Matemáticos para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula representa um recurso pedagógico de suma importância 

por instigar o raciocínio e a criatividade do aluno, aliada com situações problemas 

desafiadoras e ao mesmo tempo motivando a criança a desenvolver método de resolução 

de tal problema, gerado por alguma determinada jogada ou lance do jogo, dando 

significado ao conteúdo aplicado pelo professor. 

Neste contexto, entendemos que o ensino da Matemática vem possibilitar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas. Enquanto educadores na área da 

Matemática, nós precisamos buscar meios que contribuam para aumentar a motivação 

no processo de aprendizagem, desenvolvendo assim a autoconfiança, como também a 

concentração, o que sem dúvida contribui para a socialização, além de aumentar as 

interações do educando com outros indivíduos. 

Neste sentido, entendemos que ao utilizarmos os jogos didáticos no ensino da 

Matemática, aqui especificamente na etapa que compreende o segundo segmento do 

Ensino Fundamental (e uma proposta específica as turmas do 8º ano), estaremos 

proporcionando aos nossos alunos uma proposta que estimula o agir, o pensar 

logicamente, com critérios e condições para jogar bem, obtendo-se um bom 

desempenho escolar. Logo, uma de nossas propostas de trabalhar é sugerir uma 

sequencia didática cujo fim seja trabalhar o conteúdo de números racionais, dentro do 

contexto que destacamos. Pra nós, é por meio de atividades com jogos que os alunos 

podem também adquirir autoconfiança sendo incentivados a questionar e corrigir suas 

ações, analisar e comparar pontos de vista, e ainda organizar e cuidar dos materiais 

utilizados no decorrer do processo.  

Sendo assim, procuramos também analisar e discutir, neste trabalho, a 

problemática em torno da utilização de jogos no ensino da Matemática, especificamente 

no segundo segmento do Ensino Fundamental, se esta sendo utilizado e como se da a 

utilização de jogos no ensino da Matemática deste segmento?  

Entendemos que é de suma importância a utilização de jogos educativos visto que 

o jogo é lúdico e toda a atividade que incorpora a ludicidade pode se tornar um recurso 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem.  

Para isso, a presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental II e EJA Umbelina Garcez, localizada à Rua Dom Vital, s/n, centro, 

Mamanguape – PB. A mesma foi inaugurada em vinte e um de janeiro de mil 
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novecentos e sessenta e um. Sua estrutura compreende uma área total de 4.380 m², tem 

como gestora a psicopedagoga Maria da Conceição Costa Fernandes e faz parte da rede 

estadual de ensino. 

         O que se refere às dependências a referida escola possui uma área de eventos para 

a realização das praticas administrativas e pedagógicas. Possuindo também nove salas 

de aulas, uma sala de professores, uma sala de direção, uma cozinha, oito banheiros, 

dois almoxarifados, um deposito, uma dispensa para merenda, dois corredores e uma 

área não construída. Quanto aos serviços assistências, eles acontecem na própria escola 

em uma sala disponibilizada para atendimento pedagógico e assistencial.  

No que tange aos serviços multimeios a escola dispõe de uma biblioteca onde se 

propõem aulas de leituras, um laboratório de informática que contém dezoito 

computadores, onde os alunos tem acesso para trabalhos e aulas de informática. Além 

desses serviços multimeios, também foi possível encontrar dois Datashow, quatro 

televisões, um retroprojetor, quatro aparelhos de DVDs, quatro microsyster e um 

aparelho de som, ambos auxiliam no desenvolvimento das aulas e estão em perfeito 

estado de conservação. 

          A equipe docente é composta por 31 professores, os quais são em sua maioria 

formados e possui uma pós-graduação. A equipe pedagógica é formada por dois 

coordenadores, havendo ainda os funcionários da parte administrativa. 

Quanto aos discentes, atualmente possui aproximadamente 770 alunos, em sua 

maioria, cinquenta e cinco por cento dos educandos residem na zona rural enquanto os 

outros quarenta e cinco por cento são oriundos da zona urbana, sendo distribuídos nos 

turnos manhã, tarde e noite. Sendo distribuídos da seguinte maneira, manhã e tarde o 

Segundo Segmento do Ensino Fundamental, enquanto que a noite ofertar o ensino da 

EJA. 

Utilizamos de uma pesquisa investigativa de natureza qualitativa do tipo 

exploratória e classificada como estudo de caso. A pesquisa, por ser qualitativa, entende 

por ser necessária a compreensão da realidade em que os objetos de estudo estão 

inseridos, através de relatos dos professores e dos próprios educandos. Exploratória 

porque será observado um determinado recorte da realidade deles para fazer uma 

ligação entre o contexto e a realidade. Pontes (2006, p.10) define: “um estudo de caso 

visa conhecer uma entidade bem definida como uma pessoa, uma instituição, um curso, 

uma disciplina, um sistema educativo, uma politica ou qualquer outra unidade social”. 
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O nosso trabalho partiu em encontro a aplicação de questionários, com o corpo 

docente e discente da escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez, com 5 

professores de matemática, da referida escola e com 30 alunos, de anos sortidos, desses 

professores. Ao realizarmos estas entrevistas tivemos uma visão mais detalhada de 

como estes educadores aplicam, ou não, através dos jogos, os conteúdos matemáticos. 

Concluída estas etapas, partimos para a tabulação dos dados obtidos onde 

pudemos chegar aos resultados das discussões a cerca da problemática pesquisada. 

Também sugerimos uma sequencia didática com uso de jogos para fomentar futuras 

pesquisas sobre o impacto do jogo, como metodologia atrelada à resolução de problema, 

dentro do seio escolar. 

 

 

1.3 – Objetivos 

 

Geral: Apresentar um estudo sobre a utilização de jogos no ensino da 

Matemática na etapa de Ensino Fundamental II, com proposta didática do ensino 

de números racionais aos 8º anos, a fim de verificar possibilidades e limitações 

deste recurso didático no ambiente escolar. 

 

 Específicos:  

- Realizar um diagnostico a cerca do uso de jogos, a partir da pecepção dos 

professores e alunos da escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina 

Garcez, utilizam jogos em suas aulas de Matemática; 

- Fundamentar sobre limitações e possibilidades do jogo inserido na sala de aula; 

- Sugerir uma sequencia didática que relacione teoria e prática no conteúdo de 

números racionais, em uma turma de 8º ano, através dos jogos. 

 

1.4 – Estrutura do Trabalho 

 

Apresentamos essa pesquisa estruturada em seis capítulos:  
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O Primeiro: Introdução; expomos os objetivos da pesquisa, o memorial do autor 

e os fundamentos teórico-metodológicos. 

O segundo: Contribuição do Estágio: Gênese de uma pesquisa; apresenta nossa 

intervenção na disciplina de Estágio Supervisionado III, ofertadas pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Mostramos quando nasceram as perguntas que nos 

inquietaram para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Neste capítulo detalhamos as 

atividades de nossa intervenção. Graças às reflexões que tivemos durante e após essa 

experiência, optamos por realizar uma intervenção com metodologias diferenciadas ao 

modelo tradicional a fim de cativarmos e chamarmos a atenção dos professores e alunos 

para o uso do jogo. Dessa forma, nos debruçamos sobre atividades que pudessem ter a 

resolução de problemas através do jogar.  

O terceiro: Algumas Considerações sobre Jogos; fazemos um breve exposto 

sobre as limitações e potencialidades do jogo no ensino.  

O quarto: A Pesquisa; Apresentamos os sujeitos da pesquisa e realizamos uma 

discussão acerca dos resultados que obtivemos.  

O quinto: Sugestão de Sequencia Didática para Números Racionais; 

apresentamos uma sequencia didática, utilizando-se de jogos, para provocar prática de 

algoritmos, contextualização e criação de situações problemas para o conteúdo dos 

Números Racionais. 

O sexto: Considerações Finais; apresentamos as contribuições de nosso trabalho 

e a síntese de nossas reflexões sobre a relevância da temática. 
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2.0 – CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO: GÊNESE DE UMA PESQUISA 

 

 O objetivo de expor nesse capítulo nossa experiência de Estágio Supervisionado 

III é que ela foi de fundamental importância para que refletíssemos, no final da 

intervenção, sobre a questão do uso do jogo na sala de aula. Dessa forma, 

compreendemos que seria relevante expor o que planejávamos o que executamos, e 

onde começamos a pensar sobre os impactos do jogo para a realidade da sala de aula.  

  Nossa intervenção ocorreu nas turmas do 8º ano do Ensino Fundamental II, 

sendo este, requisito da disciplina de Estágio Supervisionado III, o qual, em uma das 

etapas, apresentava como objetivo, a observação da metodologia utilizada em sala de 

aula pelo professor regente, através do exercício físico da observação e da análise crítica 

do próprio cotidiano, coparticipar e intervir na práxis pedagógica, bem como na 

organização do espaço escolar, tendo como base o referencial teórico apreendido e 

construído no decorrer da disciplina e do curso. 

Neste sentido, o projeto apresentado à coordenação de estágio, visava inserir o 

aluno numa proposta pedagógica através de atividades práticas com a utilização de 

jogos didáticos, diálogos, e resolução de problemas por meio do lúdico, quebrando a 

rotina tradicionalista
6
 em sala de aula, voltada para o ensino através de livros. 

Nossa proposta tinha como objetivo geral despertar nos alunos a importância do 

conhecimento matemático e a conexão que estes têm em diversas situações vivenciadas 

por eles durante a vida, em algumas aulas especificas, através do jogo. No que tange às 

aulas ministradas, os conteúdos abordados foram revisando os conjuntos numéricos 

como os Números Naturais; Números Inteiros; adição e subtração com os Números 

Inteiros; multiplicação e divisão com os Números Inteiros; Conjunto dos Números 

Racionais. 

Nossa intervenção deu-se na Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina 

Garcez, na Rua Dom Vital, s/n, Centro, Mamanguape/PB. As aulas tinham duração de 

                                                           
6
 Tradicional é aquele modelo enfadonho em que o professor explana sobre a definição ou o 

conceito de um determinado assunto, depois faz exemplo e cobra exercício, sempre repetindo 

esse ciclo. 
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45 minutos cada, se deram no período vespertino e o horário da disciplina segue no 

quadro 1. 

 

Horário SEGUNDA QUARTA 

13h00min 

13h45min 

8° C 8° D 

13h45min 

14h30min 

8° D 8° D 

14h30min 

15h15min 

8° C 8° C 

15h30min 

16h15min 

8° C __ 

16h15min 

17h00min 

8° D 8° C 

17h00min 

17h45min 

__ 8° D 

Quadro 1 – Horário de encontros com as turmas do 8° anos 

 

 Nosso período de intervenção foi entre os dias 18/02/2013 a 13/ 03/2013. 

Todavia, como fazia parte da programação da disciplina, No dia nove de novembro do 

ano de dois mil e doze estivemos na referida escola para nos apresentar à gestora escolar 

da referida escola. Expressamos a vontade de realizar um estágio naquela instituição. 

Relatamos que éramos aluno do curso de Licenciatura em Matemática no oitavo 

período. Após relatar sobre o processo do estágio, a gestora bastante receptiva, levou-

nos a sala dos professores e apresentou-nos a professora de Matemática da turma do 9º 

ano C – tarde. 

A professora nos recebeu muitíssimo bem. Após esta etapa, a professora relatou 

que poderíamos realizar as observações necessárias para o estágio em sua turma, desta 

forma combinamos os dias e, ate o dia vinte e nove de novembro do mesmo ano, 

realizamos as quinze hora/aulas de observações que eram necessárias naquela fase 

inicial da disciplina. Após esta etapa, a escola entrou em recesso de final de ano e o 

contrato da professora que nos acolheu em suas turmas encerrou-se com a Instituição.  

No dia oito de fevereiro de dois mil e treze, retornamos a mesma escola, onde 

novamente nos apresentamos à gestora e falamos sobre a fase final da disciplina de 

Estagio III, que neste momento exigia de nós a intervenção na sala de aula, ou seja, 

iríamos ministrar aulas, ela concordou, mas explicou que a professora de outrora não 
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fazia mais parte do quadro de docentes da escola, em seguida levou-nos mais uma vez a 

sala dos professores.  

Um outro professor de Matemática nos recebeu muito bem e conversamos sobre 

a fase inicial e a fase final das atividades programadas pela disciplina de Estágio 

Supervisionado III. Após esta etapa, o professor relatou que poderíamos realizar o 

estágio em suas turmas, desta forma combinamos o dia que realizaríamos a supervisão 

de uma aula ministrada por ele. O dia acordado seria então dezoito de fevereiro de dois 

mil e treze, no horário da tarde. 

Realizada esta etapa, voltamos à escola no dia e horário marcado pelo professor 

para realizar a supervisão de suas aulas. O professor não nos apresentou o plano de aula, 

mesmo assim realizamos as observações. Durante estas observações do trabalho docente 

nas turmas de 8º ano C e D, turno tarde, mas respectivamente no dia dezoito de 

fevereiro do ano de dois mil e treze, no horário das 13:00 às 13:45 e nas aulas seguidas 

nestas mesmas turmas, entre 14:30 as 15:15 e das 15:30 as 16:15, e das 16:15 as 17:00, 

o conteúdo abordado foi o Conjunto dos Números Naturais, o professor regente 

transmitiu aos alunos a importância do estudo do conteúdo apresentado, expressando-se 

de forma clara e objetiva, bastante segura, relatando a importância do estudo em questão 

para o processo ensino aprendizagem. Lembrando que, o conteúdo em questão seria 

exposto apenas nestas aulas, visto que se tratava de uma revisão, pois este era assunto 

do 7° ano. De modo análogo ocorreu com a turma do 8° ano “D” onde o mesmo 

ministrou duas aulas nesta turma na mesma tarde. Os alunos das duas turmas por sua 

vez sentiram-se bastante a vontade, sendo participativos, tendo em vista a habilidade do 

domínio do professor em sala. O professor regente explorou bem o conteúdo 

relacionando-o com o cotidiano dos alunos. 

Quanto ao uso de recursos pedagógicos o professor utilizou apenas o livro 

didático e o quadro. Mesmo assim, o conteúdo proposto foi bem assimilado pelos 

alunos, tendo em vista a interação dos mesmos na aula.  

No que se refere à relação professor/aluno e aluno/aluno, o professor é bastante 

comunicativo e aberto à proposta e indagações do alunado, fazendo com que o processo 

ensino aprendizagem transcorra de forma satisfatória. Percebemos que há uma relação 

de respeito entre a turma e o professor, como também de amizade.  

A participação, a assiduidade e o comportamento do alunado são fatores 

importantes, os quais são analisados pelo professor. Não se detendo, portanto apenas as 
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avaliações de provas escritas. O professor relatou ainda, em uma conversa informal, que 

utilizava seminários e trabalhos em grupo para diversificar as atividades avaliativas. 

Sendo assim, percebemos que o ambiente escolar é bastante enriquecedor, pois 

nos traz subsídios essenciais para a prática docente. Percebemos ainda que apesar da 

escola não possuir melhores recursos pedagógicos como laboratório, a utilização de 

materiais concretos, tão necessários ao ensino de Matemática, a interação 

aluno/professor, são fatores essenciais para a assimilação dos conteúdos, fazendo com 

que o alunado seja participativo nas aulas, fazendo com que o processo ensino 

aprendizagem transcorra de forma satisfatória, produzindo assim, resultados exitosos 

tanto para o professor como para o aluno. 

No que se refere ao desenvolvimento dos planos de aula para a regência das 

aulas do estágio, procuramos o professor regente e conversamos sobre os conteúdos que 

o mesmo estaria abordando em sala de aula. Após esta etapa, o professor regente e a 

nossa equipe optamos por dar a continuidade do roteiro de aula já existente, onde o 

conteúdo a seguir, seria abordado.  

O Conjunto dos Números Inteiros; 

Adição e subtração com os Números Inteiros; 

Multiplicação e divisão com os Números Inteiros; 

Conjunto dos Números Racionais. 

Estes conteúdos estavam presentes no capítulo 1 do livro didático do aluno, do 

8º ano do ensino fundamental II. Após a escolha, iniciamos os planos de aula, os quais 

seriam aplicados nas dezoito aulas seguintes do estágio em cada turma. Traçamos assim 

a metodologia a ser aplicada, os objetivos e o processo avaliativo. No decorrer do 

processo de realização dos planos, procuramos também outras fontes de informação 

sobre o conteúdo, no entanto, focalizamos integralmente o exposto no livro didático dos 

alunos, pois o mesmo é uma ferramenta bastante utilizada pelo professor regente, 

estando os alunos bem familiarizados com o referido livro. Buscamos assim, não 

quebrar a rotina pedagógica da sala, pois o professor regente explicou que o livro 

adotado é rico em informações e de fácil assimilação por parte dos alunos. Desta forma, 

tivemos receio de que os alunos sentissem diferença na nossa metodologia e não 

assimilasse de forma satisfatória o conteúdo proposto. Todavia, procuramos, além do 

livro, utilizar situações vivenciadas por eles no dia-a-dia para a explicação dos assuntos. 

Após esta fase, iniciamos o estágio na tarde do dia vinte do mês de fevereiro de 

dois mil e treze, nas turmas dos 8º ano C e D, no horário das 13:00 às 13:45 e das 13:45 
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às 14:30, das 14:30 as 15:15, das 16:15 as 17:00 e das 17:00 as 17:45. As presentes 

turmas eram formadas por 36 e 38 alunos respectivamente, havendo distorção idade-

série. O conteúdo abordado foi O Conjunto dos Números Inteiros, que faz parte do 

Capítulo 1 do livro didático. O professor regente foi bastante atencioso, relatou a turma 

que aquela aula em especial não seria ministrada por ele. Em seguida fez a apresentação 

da turma. Os alunos foram bastante receptivos, salientando que em outro momento nos 

já estivemos naquela mesma turma durante a observação de uma aula do professor 

regente.  

Inicialmente procuramos adquirir informações sobre o conhecimento prévio dos 

alunos sobre o conteúdo proposto. Em seguida pedimos que os alunos abrissem o livro 

didático no capítulo 1. Através do livro iniciamos uma explicação sobre o assunto, 

utilizando ainda o quadro e o giz. Fizemos uso ainda de situações cotidianas durante a 

explicação do assunto. Logo após realizamos algumas perguntas, o que foram 

prontamente respondidas, levando-nos a perceber que os alunos entenderam o conteúdo 

ali proposto. Fizemos o mesmo procedimento nas duas turmas e naquela tarde saímos 

muito satisfeito da escola. Agradecemos as turmas e ao professor, relatando ainda que 

na semana seguinte estaríamos com eles novamente para continuarmos o assunto de 

revisão dos conjuntos numéricos.  

Outro dia, ou seja, na tarde do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e treze, 

dei continuidade ao estágio, compreendendo agora a decima quinta aula e o terceiro dia 

de aula do estágio, nos horários de 13:00 às 17:00 fechado. Nestas aulas, realizamos um 

exercício em grupo para verificar o aprendizado da turma valendo o visto do professor 

regente.  

Dois dias depois, ou seja, na tarde do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e 

treze, demos continuidade ao estagio, pedimos para que os alunos abrissem o livro no 

capítulo 1, onde realizamos uma leitura dos conceitos de Números Racionais. Neste dia 

as aulas foram bastante dialogadas, utilizando pouquíssimo o quadro e o giz apenas para 

reforçar e melhorar a fixação do conteúdo.   

Na aula da semana seguinte, ou seja, dia quatro de março de dois mil e treze 

trabalhamos a representação decimal dos números Racionais. Fizemos uma explanação 

para que os mesmos relembrassem o assunto e em seguida, utilizamos o quadro e o giz e 

aplicamos uma atividade sobre o conteúdo proposto, de acordo como livro didático. 

Após esta etapa, os alunos finalizaram a atividade, aplicamos a correção da mesma e 
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pudemos observar que a maioria dos alunos realizou a atividade de forma correta, o que 

foi bastante gratificante.  

Outro dia, na tarde do dia seis de março de dois mil e treze, seguindo a 

orientação do professor regente, realizamos um exercício avaliativo, sendo este 

individual, mas pesquisado, contendo questões contextualizadas e interpretativas. Ao 

final da atividade, alguns reclamaram, pois segundo eles, nunca haviam trabalhado com 

questões de tal forma. Contudo a grande maioria dos alunos das duas turmas obteve um 

bom rendimento ao ponto de surpreender o próprio professor regente. 

Na tarde do dia onze de março de dois mil e treze, sob a observação do professor 

da disciplina de Estagio III, iniciamos as aulas com o pensamento de fazer uma revisão 

das quatro operações, pois sentimos que os alunos eram portadores uma grande lacuna 

junto às quatro operações básicas da Aritmética, sendo utilizado neste processo, a 

aplicação do “Jogo dos 25” ou “Tabuleiro”. 

Como em qualquer sala de aula, o barulho existiu, mas foi controlável e ao 

mesmo tempo salutar. Os alunos ficaram com aquele espirito de competição, queriam 

saber quem havia terminado primeiro e no instante que dissemos que uma dupla havia 

conseguido chegar ao término, um aluno fez o seguinte questionamento: “mas professor 

o senhor não disse que fizesse com calma que não era uma competição, e agora vem 

dizer quem já terminou?”.  

Essa indagação nos gerou reflexão. Interpretamos que os alunos, mesmo sem 

uma mensagem clara de competição, sentiram-se desafiados a terminar primeiro. Ao 

final, os alunos foram trazendo os tabuleiros completos e houve até alunos que juntaram 

os tabuleiros, dizendo que tinham formato de uma pizza. O que na sala se tornou motivo 

para risadas. Em seguida, perguntamos aos alunos o  que eles acharam do jogo e o que 

ouvimos foram respostas positivas, demonstrando que todos aprovaram e gostaram da 

atividade trabalhada. Mesmo aqueles alunos que reclamaram por alguma dificuldade, 

mas que ao final disseram que tinha sido muito bom e que era diferente relembrar os 

assuntos brincando. 

 Iremos desenvolver melhor, este jogo, no capítulo 5 de nossa pesquisa. 

Entretanto, de modo resumido, este jogo, parecido com o “jogo dos 100”, explora o 

estabelecimento de diferentes tipos de relações entre os números, pelo uso da adição e 

subtração, as operações de multiplicação e divisão. Neste Jogo, o objetivo é completar 

um tabuleiro com vinte e cinco números, enumerados de 1 a 25, usando as fichas 

distribuídas para os mesmos juntamente com o tabuleiro do jogo.  
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Também trabalhamos com alguns recortes de jornais com anúncios de 

automóveis. Esta foi uma tarde muito proveitosa para ambas às turmas. 

No último dia do estágio com as turmas, ou seja, na tarde do dia treze de março 

de dois mil e treze, o professor regente não veio para a escola por motivos pessoais e 

com isso não realizamos as aulas deste dia. No entanto, as aulas realizadas neste período 

foram bastante gratificantes. Acrescentamos ainda, que os alunos foram receptivos, não 

transcorrendo nenhum fato que chamasse a atenção, ou não fosse rotineiro a sala de 

aula.  

Diante do exposto, percebemos que o estágio é um momento bastante 

significativo, sendo valioso, o qual possibilita momentos ricos de aprendizagens. Desta 

forma, o contato com a sala de aula trouxe subsídios ricos, formadores e esclarecedores 

os quais nortearam o presente trabalho final de curso.  

Como relato de experiência pessoal
7
, pudemos afirmar que tal intervenção nos 

foi gratificante por termos feito uma nova leitura do que é o processo de ensinar através 

do uso de Jogos e como poderíamos nos entrosar melhor com os alunos, criando uma 

relação de amizade, recheada por diálogos, em vez daquela relação vertical, onde os 

alunos não podem participar e nos dão falsas informações sobre suas dificuldades em 

assimilação de conteúdo.  

Através desta experiência acadêmica
8
, nos debruçamos, como pesquisador, em 

investigar o uso de jogos em sala de aula sobre o conteúdo Números Racionais em 

turmas do 8º ano. Também nos perguntamos: Como os professores e os alunos 

entendem o uso de jogos em sala de aula? 

A experiência de estágio supervisionado III, se justifica versar em nossa 

pesquisa, também pelo fato de que foi nessa experiência, que tivemos contato com a 

escola que nos serviu como base para aplicar os questionários. Logo, após pensar sobre 

esse eixo, também achamos pertinente, ofertar ao professor pontos alternativos sobre o 

uso de jogos em sala de aula, através de uma sugestão de sequencia didática. 

                                                           
7
 O nosso estágio ocorreu em uma articulação entre a teoria e a prática baseada no princípio metodológico 

de que o desenvolvimento de competências profissionais implica em utilizar conhecimentos adquiridos, 

quer provindos da vida acadêmica, vida profissional ou pessoal. Portanto, o estágio constitui-se, para nós, 

em um importante instrumento de conhecimento e de integração da gente e da nossa realidade social, 

econômica e trabalhadora, em nossa área profissional. 
8 Partilhamos da ideia de que o momento do estágio não foi visto, por nós, apenas como cumprimento de 

uma disciplina para conclusão do curso. Mas, de um momento que oportunizou conhecermos o que é um 

ambiente escolar, trazendo informações importantes para nosso futuro exercício de professorado, 

tornando-se um momento significativo, diverso e rico em nossas aprendizagens. 
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Acreditamos que abrir um “leque” de opções para que o professor possa planejar suas 

atividades em cima de uma ação pedagógica que o deixe mais a vontade para trabalhar 

com sua turma é uma ação positiva.  
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3.0 – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE JOGOS 

 

 O objetivo desse capítulo é proporcionar ao professor um espaço para se pensar 

sobre o uso de Jogos como recurso metodológico dentro dos muros da sala de aula. 

Defendemos que o uso de jogos, sobretudo onde o aluno se identifique, tem o potencial 

de se tornar mais interessante ao estudo do discente. 

A nosso ver, ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular a 

criatividade, a independência e a capacidade de resolver problemas, e todos esses temas 

são componentes fundamentais também do lúdico. Um jogo bem projetado envolve 

interação, mantendo o interesse do aluno enquanto desenvolve habilidades, socializam, 

auxiliam na construção do conhecimento e do raciocínio. A atividade lúdica é, 

essencialmente, um grande laboratório em que ocorrem experiências inteligentes e 

reflexivas e essas experiências produzem conhecimentos. Conforme Kishimoto (2000, 

pg. 75). 

  

As referências ao uso do jogo no ensino de Matemática nos últimos 

anos têm sido constante. Os congressos brasileiros sobre jogos 

realizados na Universidade de São Paulo, em 1989 e em 1990, já 

faziam referência ao jogo no ensino da Matemática. 

 

Sabemos que atualmente a educação exerce um papel essencial na formação do 

ser humano enquanto um ser crítico e participativo na sociedade a qual se insere. Para 

tanto, o processo educacional vem passando por mudanças significativas fazendo com 

que ocorra um aprimoramento no que tange a sua metodologia com o intuito de 

promover uma educação de qualidade.  

Neste sentido, a ludicidade vem exercer um papel relevante, quando contribui 

significativamente na aprendizagem, enriquecendo o processo metodológico 

educacional, subsidiando o processo educativo de forma a dinamizar as aulas e 

promover uma interação na mesma para com o conteúdo abordado. Ao utilizar a 

ludicidade o professor estará oportunizando aos alunos o desenvolvimento de suas 

habilidades e potencialidades, deixando de lado o ensino voltado apenas para o uso do 

livro, saindo do tradicionalismo e da memorização. 

Gilda Rizzo (2001, p.40) afirma que o lúdico é “um eficiente recurso aliado do 

educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, quando 

mobiliza sua ação intelectual.". Neste sentido, percebemos o quanto o lúdico favorece a 
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aprendizagem de maneira a transformá-la, deixando de ser algo meramente decorativo, 

passando a ser prazeroso e rico, como também transformador, no sentido que permite 

melhorias significativas ao despertar e motivar os alunos diante de um conteúdo 

exposto. O lúdico é uma forma de transformar as teorias apresentadas em práticas 

cotidianas, desafiando ainda o aluno a produzir e ofertar soluções diante das resoluções 

e questionamentos apresentados. 

Segundo Rizzo (1996), o jogo estimula a cooperação mútua entre educador e 

educando, e tal atividade se destaca por promover a construção do conhecimento para 

estes dois sujeitos. Tais atividades proporcionam ao educador compreender a natureza e 

os diferentes modos de pensar e agir de cada educando. Rizzo (1996) coloca ainda que o 

jogo é a superação de um desafio, que para ser superado pela criança, ela necessita 

mobilizar todo seu conhecimento lógico matemático. Para a autora: 

 

“[...] a criança age espontaneamente, utilizando, motivada pelo 

desafio do jogo, todo conhecimento lógico-matemático de que 

dispõe e criando novos esquemas, progressivamente mais 

adaptados, à medida que continua jogando. E isso é uma mina 

de conhecimento, um tesouro inestimável, para o educador.” 

(RIZZO, 1996, p.16). 

 

O educador deve proporcionar atividades diferentes para seus alunos, com isso 

facilitando o entendimento da linguagem Matemática contidas nos livros, explorando o 

conhecimento prévio do aluno com o objetivo final, que este venha estabelecer a 

aquisição de novos conhecimentos.  

Concordamos com Dohme (2003) quando esse assinala que em uma sociedade 

moderna, se valoriza a criatividade, a iniciativa e o senso crítico. Portanto, cabe a 

escola, frente a essa realidade, despertar nos alunos tais potenciais, propondo atividades 

lúdicas, que instiguem à participação, à crítica, à busca da novidade e da ousadia, 

enfatizando ainda, o respeito e a cooperação entre os participantes.  

Presumimos que uma metodologia envolta de jogos, é apta a exercer essas 

funções, visto que, subjetivamente, o jogo trabalha o respeito às regras, o respeito à 

espera de turno. Pode ser um bom espaço para que o professor trabalhe o respeito entre 

os jogadores que competem em um jogo, entre outros potenciais. Para Silva (2004, 

p.26): 

Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador desenvolver 

aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir 

com igualdade de condições com os inúmeros recursos a que o aluno 

tem acesso fora da escola despertando ou estimulando sua vontade de 
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frequentar com assiduidade a sala de aula e incentivando seu 

envolvimento no processo ensino aprendizagem, já que aprende e se 

diverte, simultaneamente.  

 

Portanto, compreende-se que a utilização de jogos didáticos é algo estimulador e 

criativo, que proporciona aos educandos desenvolver o raciocínio e a socialização, bem 

como um ambiente lúdico que favorece o processo ensino-aprendizagem. O educador ao 

introduzir o lúdico, está favorecendo os educandos a superar etapas de seu 

desenvolvimento, favorecendo a formação de atividades e valores que vão constituir a 

formação cientifica ética, cultural e artística no decorrer das situações de ensino 

aprendizagem. 

Sabe-se que, para tanto, a introdução dos jogos didáticos em sala de aula deve 

ser planejada e não realizada de forma aleatória para preenche horário. Ao se trabalhar 

com jogos o educador deve planejar suas aulas objetivando o êxito no que está sendo 

aplicado em sala de aula. Para Libâneo (1994, p. 222) o planejamento é muito relevante 

tendo em vista que “[...] é um processo de racionalização, organização e coordenação da 

ação docente”. Ressalta-se que, os jogos por si só, apenas possuem o poder atrativo. 

Todavia, quando é inserido de maneira contextualizada, obedecendo a critérios e metas 

que proporcionem um ensino de qualidade, tornam-se, sem dúvida, uma ferramenta 

exitosa. Para Kamii e Housman (2002), o comportamento dos educadores diante dos 

jogos deve ser: 

[...] o papel do professor é crucial para maximizar o valor dos 

jogos matemáticos. Por exemplo, se o professor corrige papéis 

em sua própria mesa enquanto as crianças estão jogando, as 

crianças rapidamente captam a mensagem de que os jogos não 

são importantes para o professor se incomodar com eles. 

 

Portanto entende-se que, nada será realizado se o professor não tiver um 

profundo conhecimento sobre os fundamentos principais da educação lúdica, condições 

suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para realizar seu trabalho 

com sucesso. 

De acordo com Kishimoto (2005) é de grande importância analisar e escolher 

bem os jogos para serem utilizados em sala de aula, testando-os antes de aplicá-los para 

os alunos, definindo os objetivos pelos quais os professores estarão utilizando-os, para 

que não se perca o foco do conteúdo e da aprendizagem. Assim, ao final, professor e 

alunos devem fazer uma reflexão e discussão, para que possam ser estabelecidos os 

conteúdos envolvidos no jogo. 
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 Diante do exposto verifica-se que se torna necessário a utilização de jogos 

didáticos no ensino da Matemática de maneira a resgatar a vontade de aprender e 

conhecer mais sobre essa disciplina, que para uma grande maioria, é ainda um dos 

entraves da aprendizagem, fazendo com que muitos educandos sintam-se desmotivados, 

alegando ainda que não sabem e não possuem interesse pela aprendizagem desta 

disciplina, por sentirem dificuldades que lhes parecem intransponíveis.  

No decorrer da história
9
, durante os diferentes processos de civilização, o jogo 

sempre se fez presente como eixo central nas relações humanas, nas mais diferentes 

formas como: rituais, mitos, trabalho, festividades ou divertimentos. Neste sentido, é 

natural que no decorrer histórico o jogo sofra diversas interpretações
8
. Kishimoto 

(2005) destaca que o jogo é uma atividade que sempre esteve presente em diferentes 

culturas e sociedades, fazendo parte do desenvolvimento histórico destas. 

De acordo com Antunes (2008) “a palavra jogo provém de jocu, substantivo 

masculino de origem latina que significa gracejo e em seu sentido etimológico expressa 

um divertimento, brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser observadas 

quando se joga.”  

Já para Rodrigues, (2001), "O jogo é uma atividade rica e de grande efeito que 

responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e 

representando, assim, importante contribuição na aprendizagem".  

Já para alguns dicionários da Língua Portuguesa, jogo aparece como definição 

de “passatempo, atividade mental determinada por regras que definem ganhadores e 

perdedores”. Huizinga (1971, p. 57/58) define jogo como:  

 

 

“Uma ação ou atividade voluntária, realizada dentro de certos limites 

de tempo e lugar, segundo uma regra livremente consentida, mas 

imperativa, provida de um fim em si, acompanhada de um sentimento 

de tensão, de alegria e de uma consciência de ser diferente do que se é 

na vida cotidiana.”. 

 

                                                           
9
Johan Huizinga, filósofo, escreveu em 1938, no seu livro Homo Ludens, que o jogo é uma categoria 

absolutamente primária da vida, tão essencial quando o raciocínio (Homo sapiens) e a fabricação de 

objetos (Homo faber), então a denominação Homo ludens, quer dizer que o elemento lúdico está na base 

do surgimento e desenvolvimento da civilização. Huizinga define jogo como: "uma atividade voluntária 

exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente de vida cotidiana.". 

Roger Caillois diz que as características dos diferentes jogos são: Competição ("agôn"), Sorte ("alea"), 

Simulação ("mimicry'), Vertigem ('ilinx"), Quanto ao grau de disciplina os jogos são classificados: Numa 

abordagem mais primitiva, espontânea ou orgânica (Paidia), deusa do divertimento e do prazer ou; Numa 

mais regrada, estandardizada e burocrática (Ludus) deus do jogo e da ordem. 
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Desse modo, a nossa construção e entendimento do significado da palavra 

“Jogo” é que ela vai desde uma simples brincadeira infantil, com fins restritos apenas a 

diversão, até as atividades mais complexas, objetivando a aquisição de novos 

conhecimentos. Já no espaço escolar, a palavra jogo passa a ser sinônimo de estímulo ao 

crescimento cognitivo dos educandos através de alguma atividade prática ou  lúdica, 

sendo algo que leva a uma aprendizagem significativa, estimulando a construção do 

conhecimento, como também o desenvolvimento intelectual dos educandos.  

Entretanto ressalvamos que compreendemos que cada pessoa possa ter um 

interpretar diferente a palavra jogo, de acordo com sua visão, no entanto, 

independentemente dos vários conceitos existentes, a palavra jogo, muitas vezes, 

expressa sentimento de alegria, prazer e trata-se de uma atividade que, possivelmente 

permite uma ponte para a construção ou significação de algum conhecimento. 

Pode-se verificar que o uso de jogos e brincadeiras como estratégias de ensino 

no espaço escolar é uma ideia bastante difundida. Os jogos no ensino matemático 

proporcionam desafio, contribuem para a formulação de hipóteses, apresentam regras, 

colocam os educandos constantemente diante de situações problemas, levando-os 

também a avançarem cognitivamente. Diria Miguel (2009, p.390) que: 

 
O jogo favorece a aprendizagem redimensionando a questão do erro, 

estimulando a exploração e a solução de problemas; daí que provoca o 

desenvolvimento cognitivo, impulsionando – o, dinamizando o 

processo de ensino, equilibrando – o, desequilibrando – o e permitindo 

o avanço.  

 

Nas últimas décadas, diversos pesquisadores têm investigado o papel dos jogos 

na aprendizagem Matemática. Borin (1996) afirma que: 

 
“[...] 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.” 

 

Entendemos que ao utilizarmos o jogo estaremos fazendo uso de uma ferramenta 

lúdica e instigante o qual permite trabalhar diversas aprendizagens, como conciliar 

interesses com os colegas e enfrentar dificuldades, possibilitando assim minimizar 



34 
 

bloqueios apresentados pelos educandos. Segundo Starepravo (2009, p.27) "Um bom 

jogo é desafiador, permite a interação entre os participantes e mostra a eles se 

alcançaram seu objetivo sem que o professor precise dar essa indicação”. Portanto, 

compreende-se que a Matemática quando aliada a atividades lúdicas, como os jogos, 

pode ser desenvolvida de forma mais interativa e participativa. Dessa forma “o jogo, na 

educação Matemática, passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado 

promotor de aprendizagem” (KISHIMOTO, 2005, p. 80). 

Neste sentido contempla-se sua utilização com fins educacionais na busca 

incessante para participar e atuar como beneficiário da Matemática, como alternativa 

auxiliadora e suporte na busca para elevar a motivação, o interesse e em consequência 

facilitar o aprendizado dos conceitos e conteúdos abordados. 

Os documentos oficiais de educação no Brasil, Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino da Matemática (BRASIL, 2001) também apontam a 

relevância dos jogos no contexto pedagógico e seu caráter de desafio. No entanto, vale 

ressaltar que os jogos têm suas vantagens no ensino de Matemática, desde que o 

professor tenha objetivos claros do que pretende atingir com a atividade proposta. Logo, 

os jogos, se bem planejados, tornam-se sem dúvida uma ferramenta pedagógica 

contributiva para a construção do conhecimento matemático, estes, devem ser usados 

como instrumentos facilitadores no processo ensino aprendizagem, colaborando para 

sanar os bloqueios que alguns educandos apresentem em relação a determinados 

conteúdos matemáticos, sabendo ainda que a forma lúdica de aprender produz satisfação 

e prazer aos educandos, sendo assim benéfica e mais produtiva ao ato de aprender.  

Compreende-se que através de jogos, é possível desenvolvermos no aluno, além 

de habilidades Matemáticas, a sua concentração, a sua curiosidade, a consciência de 

grupo, o coleguismo, o companheirismo, a sua autoconfiança e a sua autoestima, os 

quais são essenciais na formação geral do educando. Para Fiorentini e Miorim (1990, 

p.27). 

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” 

mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e porque faz. Muito 

menos um “aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um 

aprender significativo, do qual o aluno participe raciocinando, 

compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e 

superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da 

realidade. 
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Desse modo, interpretamos dos autores (e corroboramos dele) que o professor 

não pode subjugar sua metodologia de ensino a um tipo de material porque ele é 

atraente ou lúdico. Defendemos que é essencial a escolha de uma metodologia de 

trabalho que permita a exploração do potencial dos alunos no desenvolvimento de suas 

habilidades. Por tanto, a ideia principal é não deixar o aluno participar da atividade de 

“qualquer jeito”, é preciso traçar objetivos a serem cumpridos, metas a serem 

alcançadas e regras gerais que deverão ser cumpridas. Assim o educando não pode 

enxergar o jogo como um momento da aula em que não irá escrever, que não merecerá 

sua atenção ou que o professor esta aplicando a atividade simplesmente por diversão 

mas, sim ter consciência de que aquele momento é de suma importante para sua 

formação, pois ele usará de seus conhecimentos e suas experiências para participar, 

argumentar, propor soluções na busca de resultados.  

Desse modo, compreendemos como pertinente sugerir um trabalho que possa 

envolver os elementos, postos por nós, fundamentados teoricamente, onde se pratique 

os números racionais através de Jogos, em uma proposta que apresentamos no quinto 

capítulo de nossa pesquisa. 
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Capitulo 4 – A Pesquisa 

 

É preciso que o educador tenha a sensibilidade para buscar mecanismos 

facilitadores ao processo ensino aprendizagem que permitam um ambiente favorável ao 

aprender/ensinar, para que ocorra troca de saberes, onde a aprendizagem possa fluir de 

maneira prazerosa, deixando de lado o “cumprir” conteúdos meramente pela 

burocratização que a profissão exige em detrimento de trabalhar o verdadeiro foco, que 

ao nosso julgar, é o educando, o seu êxito educacional, o seu crescimento enquanto 

pessoa e a sua formação cidadã. Defendemos que os Jogos estão inseridos nesse 

contexto e que se faz necessário uma pesquisa para compreender como os jogos vêm 

sendo trabalhado na escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez, bem 

como é a resposta dos alunos frente a essa metodologia de ensino. 

 Portanto, neste capítulo apresentaremos a descrição dos sujeitos da investigação 

e as estratégias de recolhimento de dados, bem como o modo como foram tratados. 

Nosso estudo decorreu no ambiente escolar estadual de Ensino Fundamental Umbelina 

Garcez. 

 

4.1 Participantes da Pesquisa 

 

Foi realizado um trabalho de investigação com 5 professores de matemática da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez. A escolha da escola foi 

intencional, visto que se desejou verificar de que modo o lúdico é tratado em uma escola 

que atende a um público que requer escolas públicas e havia-se espaço para regressar na 

escola após a experiência vivenciada na disciplina de Estágio Supervisionado III. 

A escolha por aplicar questionários a 5 professores e 30 alunos se justifica, pois 

por seu  espaço de pesquisa, a demanda para entrevistar todos os alunos e todos os 

professores requeria materiais e métodos mais apropriados, além de mais tempo. Logo, 

este estudo teve de limitar o número de pessoa entrevistadas. 

 

4.2 - Amostra 

 

Nossa amostra foi “não aleatória” e do tipo “Julgamento”, que segundo 

(MARCONI & LAKATOS, 1996; OLIVEIRA, 1997), se fez presente por termos 

escolhidos especificamente o local da aplicação dos questionários, mas não os 
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interlocutores que lá se encontravam. Embora esses interlocutores tenham 

características que representam a população.  

 

4.3 Instrumentos para a Coleta dos Dados 

 

A pesquisa se pautou em um trabalho de campo, com a aplicação de 

questionários (APÊNDICES A-B). Chizzotti (1991) ressalva que o questionário é uma 

gama de questões a cerca de determinado problema. Ele deve ser previamente elaborado 

para ser respondido através de um interlocutor, seja de modo oral ou escrito. Para o 

autor, a elaboração de um questionário requer a apropriação de técnicas específicas para 

poder sondar a problemática central da pesquisa. 

Nosso questionário para professores possui seis perguntas, todas de múltipla 

escolha, embora haja espaço para, caso o professor não se identifique com as 

alternativas presentes, possa expressar sua opinião sobre a pergunta. Já nosso 

questionário para alunos possui sete perguntas, de múltiplas escolhas, com espaço para 

o aluno, caso não concordando com as afirmativas propostas, expresse sua própria 

opinião. De modo geral, nosso questionário não solicitou identificação dos entrevistados 

e foi projetado para que houvesse uma resposta rápida por meio dos interlocutores. 

Desse modo, ele é um questionário “Estruturado disfarçado” que para Mattar (1996) é 

uma tentativa de tabulação e cruzamento de informações para descobrir a importância 

de um assunto para o interlocutor do questionário. 

Marconi e Lakatos (1996) alertam que as vantagens do uso do questionário 

como coleta de dados é que ele utiliza menos pessoas para ser executado e proporciona 

economia de custo, tempo, deslocamentos, com obtenção de uma amostra maior. Outro 

ponto positivo é que o interlocutor não sofre tanta influência do pesquisador. Mas 

também há desvantagens, entre elas um baixo índice de devolução, bem como grande 

quantidade de perguntas em branco e a dificuldade de conferir a confiabilidade das 

respostas. Também, para os autores, outro ponto negativo do uso dos questionários, é 

que pode ser que ele, em uma questão ou outra, impossibilite o interlocutor de tirar 

dúvidas sobre alguma questão e o leve a respondê-la de modo equivocado. 

Nosso questionário visou ter uma linguagem acessível a seus interlocutores, com 

espaço para respostas abertas, caso ele não se sinta seguro em marcar alguma alternativa 

que esteja ponderando ou com dúvidas. 
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4.4 Procedimentos para Coleta e Análise dos Dados 

 

A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 03/03/2014 a 17/03/2014. 

Após a aplicação do questionário, as respostas obtidas foram analisadas, a partir de 

categorias de análise que emergiram do arcabouço teórico, ou seja, cada resposta foi 

interpretada e comentada logo em seguida, com base na teoria antes exposta. Desse 

modo, essa pesquisa foi de caráter qualitativo, pois visou explicar a razão dos fatos 

relatados de forma detalhada objetiva e clara. A análise dos dados esteve sempre 

relacionada com as questões levantadas e estabelecidas no início da nossa pesquisa que 

foram: Como os jogos vêm sendo trabalhados na escola Estadual de Ensino 

Fundamental Umbelina Garcez e quais os impactos, positivos e negativos, que uma 

metodologia por meio de jogos oferta para o cenário educativo. 

 

4.5 - Análise dos Dados 

 

Nesta seção, analisamos os dados coletados na pesquisa de campo, a partir das 

questões propostas e com base nos critérios que queríamos julgar sobre: Como os jogos 

vêm sendo trabalhados na escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez e 

que impactos eles trazem consigo. 

É importante destacar que todos os nossos gráficos tratam de valores 

aproximados, estatisticamente, do grupo ao qual, aplicamos os questionários. 

  

 

Figura 1 – Formação dos professores 

 

No Gráfico 1 verifica-se o perfil acadêmico dos professores investigados. 

Percebe-se que dos cinco professores participantes 03 possuem formação superior na 

área de Matemática, representando 60% do coletivo investigado. Verifica-se ainda que 
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01  dos participantes é graduando da área de Matemática e apenas 01 possui formação 

acadêmica em outra disciplina (ou seja, já é graduado em outra área, mas ensina 

Matemática). Não sendo nenhum dos participantes graduando em outra área acadêmica. 

Entende-se que o nível de formação dos professores é significativo, pois 60% destes 

possuem licenciatura em Matemática, o que sem dúvida é algo significativo para uma 

atuação docente exitosa na área em questão, enriquecendo o processo aprendizagem. 

Todavia, cabe ainda a discussão. Será que os profissionais usam o jogo na sala de aula? 

O gráfico 2 visa informar sobre a frequência os professores fazem uso do jogo, 

em sala de aula. 

 

Figura 2 – Frequência do Jogo 

 

No Gráfico 2 percebe-se que os professores investigados, em sua maioria, ou 

seja,  60%, alegam utilizar os jogos em suas aulas com frequência, mais precisamente 

uma vez por mês. Neste contexto, verifica-se que os mesmos são profissionais que 

buscam enriquecer suas aulas, e preocupam-se em ofertar aos educandos uma 

aprendizagem mais significativa, fugindo do tradicionalismo, ou até mesmo do ensino 

livresco. Verifica-se ainda que dois dos professores investigados alegam fazer uso de 

jogos apenas uma vez por bimestre. Entende-se que os mesmos poderiam utilizar mais 

os jogos, visto que os jogos didáticos são instrumentos que poderiam contribuir para o 

ensino da Matemática, e sem dúvida alguma, chamar a atenção do aluno para os 

conteúdos. Aplicamos questionários aos alunos desses professores e a maioria alegou 

que nunca houve contato com jogo através do professor. Não é objetivo de nossa 

pesquisa averiguar a discrepância que há entre os discursos tratados nos questionários. 
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Entretanto, é de nosso enxergar que, para alguns alunos, a ideia de jogo não possa ser a 

ideia de jogo, por parte do professor. Deixamos margens para reflexão ao que vale 

pensar o que ocasionou a desmesura de informações entre os questionários dos alunos e 

os questionários dos professores. 

Já o gráfico 3 visa informar o contato que o professor teve, em sua formação, 

com jogos. 

0%

20%

40%

40%

0%

GRÁFICO 3 - VOCÊ TEVE CONTATO COM VÁRIOS 

JOGOS NA SUA FORMAÇÃO SUPERIOR?

Nunca falaram de jogos na formação

superior

Quase não falaram de jogos na formação

superior

Se falou de jogos, mas não houve muitos

momento de prática

Se falou de Jogos e se vivenciou muita

prática deles

 

Figura 3 – Contato com jogos na Formação Superior 

 

 Percebemos que os profissionais de hoje, em sua maioria, já tem ouvido 

discursar sobre jogos em sua formação superior. Levando a entender que a adoção, ou 

não, do jogo, por parte do profissional, fica a mercê mais de seu planejamento do que de 

suas limitações. Já o gráfico 4 visa sondar a opinião que os profissionais possuem sobre 

os benefícios dos jogos.  
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Figura 4 – Opinião sobre benefícios do jogo. 

 

 Todos os profissionais entrevistados apontaram o jogo como um recurso que traz 

benefícios razoáveis a aprendizagem. Isso demonstra que, a adoção (ou não) do jogo, 

por parte do profissional, não se prevalece em sua descrença em relação ao potencial 

que o recurso pode ofertar. Dessa forma, fica-se a pergunta: O que leva um profissional 

a não optar pela metodologia, por ele mesmo, dita como de contribuições razoáveis? O 

Gráfico 5 visa nortear uma saída. 

Figura 5 – Principais obstáculos do uso do jogo na sala de aula. 
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 Segundo a maioria dos professores, a culpa pela omissão da metodologia do uso 

de jogos, com mais frequência, reside no fato de que as escolas não subsidiam espaços 

favoráveis a prática em questão. Se a escola não pode ceder a estrutura necessária ao 

recurso, o jogo acaba sendo subutilizado. Já o gráfico 6 visa nortear a opinião que os 

professores possuem acerca dos malefícios do jogo, enquanto proposta na educação. 

 

 

Figura 6 – Principais prejuízos do uso do jogo na sala de aula 

 

 Aos olhos dos professores, um dos maiores obstáculos é o aluno, que ora se 

demonstra sem maturidade pra lidar com o jogo, ora demonstra ter um desfoco do 

conteúdo, fazendo a dinâmica do jogo se sobressair em detrimento dos princípios 

educacionais inerentes ao jogo, no que se refere o tratamento matemático. Dessa forma, 

nem a escola, nem os alunos contribuem para uma utilização mais frequente dos jogos, 

que para a totalidade dos professores, possui benefícios razoáveis, para a educação 

matemática. Por outro lado, um questionário complementar, apresentado aos alunos, 

geraram discussões que tendem a reflexão com os questionários aplicados pelos 

professores, o gráfico 1 dos alunos faz menção a frequência com o qual eles tem contato 

com jogos na sala de aula. 
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Figura 7 – Frequência de jogos este ano. 

 Percebemos que a grande maioria dos alunos alegam nunca ter tido contato com 

jogos matemáticos nas aulas de matemática. A segunda maior estimativa do gráfico fala 

que sempre encontra jogos com Matemática dentro das salas de aula, levando a entender 

que, por motivos de aleatoriedade de pesquisa, possa ser que os números tenha 

discrepância devido a demanda consultada. Compreendemos que determinados assuntos 

de alguns anos escolares podem ter um currículo mais propício para o desenvolvimento 

de jogos em vez de outro ano escolar, com superlotação de alunos e conteúdos mais 

abstratos. Além disso, pelos questionários terem sido aplicados no início do ano, pode 

ter havido alguma dificuldade de interpretação dos respondentes do questionário. Dessa 

forma, elaboramos o Gráfico 2 dos alunos que visa dar um raio de tempo maior, para os 

alunos responderem. 

 

Figura 8 – Contato com jogo. 



44 
 

 

 Percebe-se que 75% dos alunos alegam ter tido algum tipo de contato com jogos 

nas aulas de Matemática, embora seja controversa essas quantidades (se em grande 

escala ou em baixa escala). Dessa forma, sugere-se que a Educação Matemática vem se 

desenvolvendo de modo satisfatório aos registros do que os alunos, que responderam o 

questionário, se propuseram a afirmar, na região pesquisada. Entretanto, nos ficou a 

dúvida se a queixa reportada pelos professores, são as mesmas apresentadas nos alunos. 

Dessa forma o gráfico 3 dos alunos visa elucidar a seguinte pergunta: Qual o sentimento 

dos alunos ao jogar? 

 

 

Figura 9 – Alunos que gostam de jogar. 

 

 A maioria dos entrevistados alunos responderam que gostam dos jogos (83%) 

devido a quebrar o tradicionalismo na sala de aula e poder passar a brincadeira adiante, 

contra o 17% que alegaram que os jogos demonstraram ser perda de tempo ou 

complicado de se entender. Aqui interpretamos que as margens dos 17% contra, possam 

ser as mesmas que são demarcadas como “desinteressadas” no questionário do 

professor, ao se culpar o aluno pela sua apatia as aulas que ofertam esse recurso. 

Entretanto, nos questionamos se os alunos tem maturidade para enxergar que o Jogo é 

um recurso bom para ele, dessa forma, o gráfico 4 aplicado aos alunos tentou mostrar o 

que os alunos compreendem desse recurso didático. 
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Figura 10 – Melhora o aprendizado. 

 

 73% dos alunos alegaram que, com uso de jogos, eles podem aprender e 

compreender melhor os conceitos matemáticos que o jogo trabalha. Essa informação 

também entra em concomitância com o que os professores alegam sobre a apatia dos 

alunos no ato de jogar, como se eles não tivessem foco ou concentração. Gerando uma 

reflexão a cerca de: Será que a bagunça que os professores alegam que o jogo acarreta é 

um fator negativo ou é uma espécie de “bagunça educacional” que instrui os alunos de 

uma forma que o professor não consegue avaliar como positiva? Deixamos essa 

pergunta em aberto, para futuras pesquisas.  

Apresentamos agora o gráfico 5 dos alunos, ele tenta mostrar o quanto os alunos 

estão interessados em metodologias que envolvam jogos.  
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80%

3%
17%

GRÁFICO 5 – VOCÊ GOSTARIA QUE TIVESSEM MAIS 

JOGOS NA SUA SALA DE AULA?

Sim

 Não

 Tanto Faz

Figura 11 – Querem mais jogos na sala de aula. 

  

 A apatia que os professores relatam haver no questionários dele, aparece no 

escore de 20% nos questionários dos alunos. A grande maioria dos alunos, gostariam de 

ter mais contato com jogos no seio escolar. Mas que jogos agradam mais os alunos? 

Essa pergunta promove muitas reflexões. O gráfico 6 visa expor o que sondamos em 

nossa entrevista sobre a preferências, para jogos, dos alunos. 

3%

43%

3%7%

27%

17%

GRÁFICO 6 - QUE TIPOS DE JOGOS VOCÊ GOSTA MAIS?

Nenhum

De todos

Dos que se jogam sozinhos, como jogo

da memória, quebra-cabeça e outros.

4º Dos que se disputam, como xadrez,

damas e outrosTri

Dos virtuais, como facebook,

eletrônicos (Playstation ou x-box)

Dos esportivos, como Futebol, vôlei e

outros

Figura 12 – Jogos preferidos. 

 

 A maioria dos alunos se identifica com qualquer atividade que envolva jogos. A 

segunda maioria opta por jogos eletrônicos e virtuais, como os de facebook ou de 

plataformas de videogames. A terceira expressão de alunos opta pelos jogos esportivos. 

Que não gosta de nenhum jogo foi apenas um aluno que respondeu. Dessa forma, 
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parece-nos interessante, propor para os professores, uma sequencia didática que envolva 

o uso de jogos, sobretudo aqueles que possa envolver os jogos eletrônicos ou virtuais, 

para que os alunos sintam-se menos apáticos e mais motivados a participação. 

Propomos essas atividades no capítulo 5. 

 O gráfico 7 aplicado aos alunos visa informar qual tipo de jogo os alunos tem 

preferência e se os alunos percebem matemática neles.  

 

 

Figura 13 – Jogos envolvendo matemática. 

 

 A grande maioria afirmou gostar de jogos que não são, digamos assim, 

habitualmente colocados em sala de aula, e em detrimento disso, não observam a 

Matemática que existe nele. Mesmo os jogos como Xadrez, Dominó, memória e Damas 

os alunos não enxergam a Matemática que pode ser trabalhada neles, jogando por jogar. 

O que, para nós, é tido como uma prática ineficiente a educação. 

 Dessa forma, não poderemos deixar de concordar que o uso de jogos, aqui 

especificamente na área da Matemática, é sem dúvida alguma, um potencial facilitador 

no processo de contextualização e concentração do aluno, por entidades matemáticas, 

despertando o educando para a convivência, para o conflito, para a resolução, para as 

hipóteses e para o desafio. Compreendemos que o educando de hoje necessita ser 

provocado, instigado a raciocinar, a falar, a se posicionar diante das diversas situações 

que por ventura venham ocorrer na sala de aula, e o educador necessita, a cada dia, ter 

um olhar desafiador consigo mesmo, sendo também aquele que facilita, que instiga e 

que contribui para essa formação que o aluno requer.  
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Para tanto, o educador deve estar atento às mudanças, as informações, sendo um 

eterno aprendiz, pois só assim poderá despertar no educando o interesse para com a 

escola, e aqui em especial, para com o ensino da Matemática. Desmistificando os 

preconceitos que rondam este componente curricular tão presente no nosso dia a dia e 

essencial a todos nós. 

Logo, achamos pertinente sugerir aos professores, uma sequencia didática que 

trabalhe os jogos que, segundo nossa pesquisa, foram os mais citados pelos alunos, 

tentando diminuir as queixas que os professores tem, de que os alunos são apáticos, e 

problematizando os jogos sugeridos, para minimizar as deficiências que os alunos 

acusaram ter, em enxergar matemática neles. Dessa forma, optamos tanto pelo uso de 

jogos em sala de aula, como pelos jogos que envolvem virtualidade (e podem ser 

postados nas redes sociais), e por jogos de competitividade, como o bingo, que premia 

os vencedores. Ao final de cada atividade, sugerimos problemas para serem 

solucionados. 
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Capitulo 5 – Sugestão de Sequencia Didática para Números Racionais 

 

Sabe-se que cada vez acentua-se a necessidade de aplicarmos no cotidiano de 

sala de aula atividades que proporcionem aos nossos educandos estimulo, raciocínio, 

socialização e criticidade. Entende-se que nos dias atuais o ensino livresco e o quadro 

negro não mais prende a atenção dos nossos educandos, como também não sucinta nos 

mesmos o prazer em estudar.  

Atualmente tem se tornado um grande desafio manter os alunos atentos aos 

conteúdos abordados em sala de aula. Na área de Matemática esse desafio torna-se 

ainda maior, por a mesma ser vista sob um olhar nada significativo, gerando em alguns 

casos medo e insegurança, causando até sofrimento para muitos educandos. Por muitas 

vezes a disciplina é encarada no espaço escolar sem criatividade, engenhosidade ou 

fomentadora do desenvolvimento da inteligência.  

Verifica-se que a Matemática é por muitas vezes rotulada pelos próprios 

educandos como uma disciplina difícil, a qual só é assimilada por aqueles que são 

considerados os melhores, ou os que se podem chamar de “gênios da Matemática”, 

sendo muitas vezes considerada uma disciplina que “não é para qualquer um”. Assim, o 

ensino da Matemática torna-se uma tarefa difícil, as dificuldades intrínsecas somadas 

aos problemas causados por uma visão distorcida da matéria, levaram os professores a 

se defrontarem com muitas indagações. 

 Entre essas indagações uma que parece se sobressair é: Como proporcionar 

interesse, ou motivação, do aluno, pelo conteúdo?   

 Acreditamos que o jogo tem potencial para esse fim e aqui lançamos uma 

sugestão, de sequencia didática, envolvendo Jogos com Resolução de Problemas, para 

se trabalhar o conteúdo de números racionais em uma turma de 8º ano.  

 Não é objetivo nosso discorremos sobre resolução de problemas em nossa 

pesquisa. Partimos das premissas de que o professor, leitor de nosso trabalho, já possui 

conhecimentos acerca dessa metodologia de ensino. Caso o leitor desconheça sobre esse 

elemento, recomendamos as seguintes leituras: 

 

1 - DANTE, Luiz Roberto. Criatividade e resolução de problemas na prática educativa 

Matemática. Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Tese de Livre Docência, 

1988.  

 

2 – POLYA,George. A arte de resolver problemas.Rio de Janeiro: Interciência, 1995.  

(disponível em: www.mat.ufmg.br/~michel/inicmat2010/livros/polya.pdf) 
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3 - ONUCHIC, L.L.R. & ZUFFI, E. M. O ensino-aprendizagem de Matemática através da 

Resolução de Problemas e os processos cognitivos superiores. Revista Iberoamericana de 

Matemática, 2007. 

 

4 - POZO, J. I. A solução de Problemas: Aprender a resolver, resolver para aprender. Trad. 

Beatriz Affonso Neves, Porto Alegre: Artmed. 1998. 

 

 Como já expresso anteriormente, corroboramos com Kishimoto (2005), quando 

esse afirma que é imprescindível que o professor possa escolher bem os jogos que hão 

de ser utilizados, elaborando testes antes de inseri-los aos alunos, se delineando bem os 

objetivos pelos quais tais jogos estão sendo trabalhados visando não perder o foco do 

conteúdo e da aprendizagem.  

 Portanto, o objetivo Pedagógico dos jogos que propomos para se trabalhar no 8º 

ano é introduzir e fixar conteúdos matemáticos, desenvolvendo algumas habilidades 

cognitivas como: pensamento lógico, atenção frente às aplicações do jogo e do conteúdo 

estudado. Nossa proposta também trás como objetivo específico o trabalho com 

conceitos ligados aos números racionais, sobretudo ao que se refere sua representação e 

operações. Vamos a nossa sugestão de sequencia didática. 

 

Primeiro Momento - 1 aula; Material necessário: 1 tabuleiro na forma triangular com 

25 triângulos desenhados cada um contendo um resultado; 25 peças triangulares cada 

uma contendo uma expressão Matemática envolvendo as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, ou ainda que essas fichas não contenham os sinais 

das operações e assim o aluno tenha que imaginar a operação deva usar para chegar ao 

resultado exitoso.  

O objetivo da aula é fazer com que os alunos sejam capazes de resolver as 

operações, fixar conteúdos, desenvolver o raciocínio lógico e desenvolver a 

concentração. Para essa aula, faz-se necessário que os alunos sejam possuidores de 

conhecimentos prévio das quatro operações e que as manuseiem em conjunto aos 

números racionais. Certamente com as aulas anteriores e os conhecimentos dos anos 

letivos passados servindo de subsídio para o aluno poder jogar com total controle da 

situação.  

Esse jogo foi retirado e adaptado do Livro: Jogando com a Matemática. O 

professor deve dividir a turma em duplas e entregar um tabuleiro com as fichas 

contendo as operações. O aluno deve resolver a expressão indicada na peça e encaixar 

no tabuleiro, no local que contenha o resultado. O jogo não deve apresentar níveis de 
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dificuldades, apenas conseguir encaixar a peça certa no local correto. Após os alunos 

estarem mais familiarizados com o jogo o professor pode propor algumas variações com 

situações problemas como: 

 

 Uma pedra seria o problema “Sebastiana é uma mulher muito preocupada com a 

limpeza das mãos, foi à farmácia para comprar álcool gel. Analise algumas situações: 

Ela comprou 7 unidades de álcool e pagou com uma cédula de R$ 100,00. Se cada 

unidade custa “um oitavo” do valor da cédula que ela apresentou. Quanto ela gastou? E 

quanto recebeu de troco?”. 

 E no tabuleiro haveria a resposta certa para uma das perguntas. Ou o professor 

poderia propor a continuação do problema, como em: “Se ao invés de 7 unidades ela 

tivesse comprado 12 unidades quanto teria gasto? Se cada unidade desse álcool, der para 

lavar as mãos por 19 vezes. Quantas vezes serão necessárias lavar as mãos para gastar 

tudo que comprou?”. Assim o aluno teria que saber montar o tabuleiro com os 

problemas não apenas correspondendo “Solução do problema – encaixe no tabuleiro”, 

mas criando uma árvore de possibilidades de encaixe. Podendo assim, auxiliar na 

elaboração de estratégia e análise de situação através de tentativa e erro. 

 Dividir em duplas é um recurso que pode minimizar grandes tumultos e 

fomentar a socialização das ideias e estratégias para vencer o jogo. Ao término do 

desafio, o professor pode propor que os alunos construam seus próprios tabuleiros e 

suas próprias peças de completar o tabuleiro. Sugerimos que o professor avalie os 

alunos através da produção deles e recomendando os alunos a realizarem os cálculos no 

caderno, para depois ser dado um visto do professor. Seria uma aula introdutória que 

daria subsídios ao professor, para mensurar o nível de conhecimento da turma sobre o 

domínio das operações básicas com números racionais. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Segundo Momento - Se a escola tiver laboratório de informática, sugestão de a 

atividade ser realizada em duas aulas. Se a escola não tiver laboratório de informática, 

sugerimos deixar como atividade para casa e estipular um prazo de três dias para 

realização de todos os jogos.  

Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento, 

do pensamento lógico e com a crescente intervenção da tecnologia há uma necessidade 

urgente de levar o aluno a desenvolver a capacidade de pensar de maneira criativa e 

inovadora. Vivemos em um mundo onde a tecnologia está presente, sendo mais atraente 
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que a sala de aula, percebe-se uma insatisfação por parte dos educandos ao ato de 

aprender. Assim, temos a função, como educadores, de resgatar o desejo de aprender e, 

mais especificamente, o desejo de aprender Matemática. 

Neste sentido entende-se que o educador deve dinamizar o ensino matemático e 

assim contribuir para essa formação do educando. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998, p.19) 

 
“(...) A Matemática é componente importante na construção da 

cidadania, na medida em que a sociedade utiliza, cada vez mais, de 

conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os 

cidadãos devem se apropriar. A aprendizagem em Matemática está 

ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado; aprender o 

significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas 

relações com outros objetos e acontecimentos. Recursos didáticos 

como jogos, livros, vídeos, calculadora, computadores e outros 

materiais têm um papel importante no processo de ensino 

aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que 

levem ao exercício da análise e da reflexão, em última instância, a 

base da atividade Matemática”. 

 

 Fundamentados nisso, sugerimos que nossa segunda aula, para o Ensino de 

Números Racionais, trabalhe com Jogos Midiáticos. Apresentaremos alguns deles aqui: 

 A sugestão é que o professor peça para os alunos irem até a sala de laboratório 

da escola (ou entregue aos alunos um roteiro de atividades que eles devem fazer de suas 

casas) visando trabalhar os quatro jogos que seguem. O primeiro Jogo é “Dividindo a 

Pizza”. O Objetivo do aluno, nesse caso, é fazer a soma dos números racionais que 

representam as fatias de pizza. No começo, o jogo é bem fácil, mas logo em seguida 

aparecem frações com denominadores diferentes e até números mistos. O professor 

deve propor que o aluno registre as contas no papel (em vez de tenta-las fazer 

mentalmente) antes de mandar conferir a conta. 
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Figura 14 – Jogo Dividindo a Pizza 

http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindoPizza/ 

 

 O jogo apresenta seis níveis de dificuldades. Após os alunos estarem experientes 

com o jogo o professor pode propor as seguintes situações problemas: 

 Situação 1 – Supondo agora que uma pizza de queijo cortada em 5 fatias iguais 

estava sobre a mesa e que outra pizza, de frango, de mesmo tamanho, dessa vez cortada 

em dez fatias iguais estavam sobre a mesa. Uma família sentou-se a mesa e comeram 2 

fatias da pizza de Queijo e 5 fatias da pizza de Frango. Quantas fatias de pizza sobraram 

sobre a mesa? Como podemos escrever essas fatias em um único número equivalente a 

ambas as pizzas? Se a pizza de queijo custa 10 reais e a pizza de frango custa 16 reais, 

por quanto sairia cada fração equivalente a ambas as representações das pizzas? A 

família que sentou-se a mesa possui 40 reais, que outras combinações de pedido de 

pizza ela poderia fazer respeitando-se as regras do estabelecimento onde a proporção d a 

pizza de queijo é vendida em 5 fatias e a da pizza de frango é vendida em 10 fatias? 

Qual seu sabor favorito de pizza? 

 Pretende-se, ao término dessa atividade, averiguar se os alunos aprenderam a 

montar expressões algébricas com números racionais. Após isso, o professor deve 

observar o registro dos alunos, em cada jogada e analisar se o conteúdo foi assimilado 

como o esperado. Em caso afirmativo, passar para o próximo jogo. Em caso negativo, 

identificar a dificuldade de construção do conceito e tentar sanar a dificuldade do aluno.  

 O próximo jogo chama-se “Enigma das frações”, já mencionado no domínio da 

Revista Escola (editora abril). 
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Figura 15 – Jogo “Enigma das Frações” 

Fonte: www.revistaescola.abril.com.br/matematica /enigma-fracoes-424205.shtml 

 

  

O jogo expõe uma história bastante interessante sobre um duende que precisa 

resolver determinados enigmas para poder avançar na história e salvar os integrantes de 

sua aldeia. O próprio jogo oferece situações problemas através de enunciados. È comum 

ver perguntas do tipo “1/8 dos alunos de uma turma de 40 estudantes foram aprovados. 

Quantos certificados devem ser impressos para os alunos que passaram?”. E surgem 

alternativas. Após o acerto, o jogador deve escolher a peça da chave que abre a prisão 

dos conterrâneos do protagonista do jogo e dizer qual fração representa o pedaço da 

chave que o player escolheu. Sugerimos que o professor solicite que os alunos registrem 

suas jogadas em um material para consultar depois. 

 Após trabalhar o jogo, sugerimos que o professor exponha algumas situações 

problemas. Tais quais: Um gnomo é uma figura mitológica. Seu tamanho varia entre 1/4 

a 3/5 de um tamanho de um adulto normal no Brasil (cuja expectativa de tamanho é 1 

metro e 65 centímetros). Qual é, aproximadamente, o tamanho de um Gnomo? Quanto 

um Gnomo é, em número racional, menor do que você? (resposta pessoal). Os gnomos 

costumam viver em cavernas com o dobro de sua estatura. Qual deve ser a altura da 

casa de um gnomo? A estimativa de vida de um gnomo é maior que a de um humano. 

Em geral, um humano tem entre 45% a 31% de tempo de vida de um Gnomo. Sabendo-

se que a média de vida de um Inglês é de 90 anos. Quanto tempo, aproximadamente, 

vive um Gnomo? 

 Espera-se, ao final dessas propostas, averiguar se os alunos já sabem fazer a 

conversão de situações problemas com números racionais para fração, proporção, 

porcentagem, entre outras aplicações onde os números racionais são bem empregados. 
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Após analisar o desempenho expresso nos registros dos alunos, o professor pode (em 

caso de sucesso dos alunos) passar para a próxima sugestão que apresentamos. Em caso 

negativo, reforçar os pontos onde julgar que o aluno apresente deficiências. 

 O próximo jogo chama-se “equivalência de frações”. Nesse jogo, a explicação é 

em inglês. Entretanto, o jogo é de fácil assimilação, sobretudo após trabalhar os jogos 

passados, fica-se a evidência de que os potes representam frações que o feiticeiro deve 

colocar em igual proporção na sua balança mágica. Errada a fração, o feitiço volta-se 

contra o feiticeiro.  

 

Figura 16 – Jogo “Equivalência de Frações” 

Fonte: http://escolovar.org/mat_fraccao_melvin_equivalentfraction.swf 

 

 O jogo é bem explicativo no que se refere as suas imagens, existe um botão de 

dica (hint) que ajuda o feiticeiro a não errar as proporções. Após os alunos aprenderem a 

avançar no jogo, o professor deve exigir o registro das atividades dos alunos no caderno 

e por fim, propor algumas situações problemas. São elas: Assim como o feiticeiro faz, 

alguns de nossos medicamentos e alimentos exigem proporções exatas. Segundo o 

domínio http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/desidratacao/ A desidratação pode 

ser melhor sanada com o uso do “soro caseiro”. Para se fazer o soro caseiro deve-se 

preparar a seguinte proporção: 1 litro de água filtrada ou fervida, uma colher rasa de chá 

de sal e duas colheres rasas de sopa de açúcar. Nesse caso, qual a fração que a colher de 

sal representa se comparada a colher de açúcar? Se uma pessoa deseja preparar 5 litros 

de soro caseiro, quantas colheres de sal e de açúcar há de usar?  
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 No Domínio: http://escoladebolo.com.br/como-manter-a-proporcao-da-receita/ 

se ensina como respeitar a proporção de uma receita através do fazer de um bolo. Uma 

das partes do site menciona que: 

 

“Muitas vezes precisamos aumentar ou diminuir um pouco a receita do bolo 

para adequar ao tamanho da forma e ao nosso projeto. Claro que se for para 

fazer o dobro ou a metade é bem simples. Porém podemos precisar 30% ou 

60% a mais ou a menos. Seguem algumas dicas para você fazer a 

modificação e manter a proporção correta. Divida a quantidade de cada 

ingrediente pela quantidade de ovos, ou seja, 5 ovos, 200 gr. de farinha = 40 

gr. de farinha por ovo. Depois multiplique pela nova quantidade de ovos que 

irá utilizar, ou seja, para 7 ovos vai usar 280 gr. de farinha. Faça isto com 

todos os ingredientes, secos e líquidos. Não esqueça também que a 

quantidade de massa irá mudar o tempo de forno. Faça o teste com o palito. 

Para determinar a quantidade de massa que precisa ser modificada, um bom 

jeito é medir as formas com água. Por exemplo, uma receita que você usa 

uma forma de 25 cm, você quer agora fazer na de 3o cm. Coloque água na de 

25 cm com um medidor até a altura que você costuma colocar a massa. Faça 

o mesmo na forma de 30 cm e veja a diferença. Se na forma de 25 cm você 

utilizou 1200ml de água, na de 30 cm 2000 ml de água, então precisou aprox. 

de 60% a mais. Aumente então a quantidade de ovos em 60% e mude o 

restante dos ingredientes de acordo. 

 

EXEMPLO PRÁTICO: 

5 ovos, 150 gr. de farinha e 150 gr. de açúcar 

150/5 = 30 

60% a mais de massa = 5 x 60% = 8 ovos 

8 ovos, 240 gr. de farinha e 240 gr. de açúcar” 

 

 

 Baseado no que foi relatado, uma pessoa deseja fazer um bolo, que 

habitualmente precisa de 5 ovos, 250 gramas de açúcar e 350 gramas de farinha, 140% 

maior do que ele costumeiramente é feito. Qual serão as novas proporções que o boleiro 

deve aplicar? 

 O objetivo de trabalhar algumas questões dessa natureza é proporcionar ao aluno 

aplicabilidade prática do conteúdo no cotidiano. Ao analisar os registros do alunos e 

averiguar se o discente está apto a próxima etapa o professor oferece o jogo “Desafio de 

frações Matemática”. Caso o professor julgue que os alunos não estão confiantes com o 

conteúdo, o professor pode revisar melhor esses elementos. Por esse motivo, uma aula 

dessa natureza torna-se relativa, não podendo afirmar quantos encontros sejam 

necessários, embora o ideal, mediante a maturidade da turma e dos conhecimentos 

prévios que se supõem que eles já tenham, sejam de duas aulas.  

 O quarto jogo também é em inglês que se apresenta suas regras. Sugerimos que 

o professor lance o desafio a turma de procurar a tradução do jogo (através do Google 

ou outros tradutores online) e interpretem se sabem jogar o jogo. 
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Figura 17 - Jogo “Desafio das Frações Matemática” 

Fonte: http://escolovar.org/mat_fraccao_matchingfractions.swf 

 

 O jogo é bastante comum, em sua proposta, no que se refere aos demais 

apresentados. O objetivo do jogo é trabalhar denominadores comuns, equivalência de 

fração e assimilação da parte algébrica a sua representação geométrica. Entretanto, o 

diferencial desse jogo é que ele é uma disputa de um player a outro player. Ou seja, 

nesse jogo, há o elemento “competitividade” que os outros jogos não apresentam. Existe 

um tempo que marca um escore de que jogador resolveu mais rapidamente o desafio. O 

jogo é bastante similar ao jogo da memória, após vencida a partida o professor poderia 

fazer os seguintes questionamentos: A cada movimento errado (não formar o par) o 

jogador tem uma punição de 3 segundos. Sabendo-se que um oponente resolveu o jogo 

em 1 minutos, e supondo que o jogador seja extremamente rápido no virar das cartas, 

quantos erros ele pode cometer antes de, só em erros, estourar o tempo de um minuto? 

Após aberta todas as cartas do jogo, quantas frações temos no total (soma de todos os 

números racionais que há)? Na sua configuração de jogo, quanto resulta a soma da 

primeira linha de cartas com a terceira linha de cartas?. 

 Após trabalhar essas perguntas, espera-se que o aluno tenha trabalhado também 

elementos subjetivos e de grande valia para a educação. Tenha respeitado as regras de 

alternância de jogadas com seu adversário(s), tenha desenvolvido maturidade para lidar 

com a derrota, tenha trabalhado elementos ligados as inteligências intrapessoal, como 

não se deixar desesperar pela ansiedade de virar as cartas certas nem se perder frente ao 
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estresse da contagem de tempo, tenha conseguido respeitar o seu oponente, sem chama-

lo de “burro” ou de “lerdo” em suas jogadas, entre outros. 

 Sugerimos que o jogo seja registrado pelo aluno, após vencido, sobre quais 

estratégias ele utilizou para memorizar mais rápido a virada de cartas. O professor deve 

receber todos os registros dos alunos como atividade avaliativa e participativa. 

Defendemos que essas atividades podem ser bastante cativantes, sobretudo se o 

professor postá-las em alguma rede social e convidar o aluno a expor suas jogadas em 

ambiente onde existe bastante interação entre outros jogadores. Presumimos que os 

alunos, em sua grande parte, gostam de serem notados, em ambientes virtuais e 

interagirem com outras pessoas, que não sejam do convívio escolar. 

 

Terceira aula: Uma aula. Material necessário: Cartela dos bingos e uma premiação que 

possa ser dividida (caixa de chocolate, bombons, sacos de pipoca, pontuação para uma 

atividade avaliativa, entre outras). O objetivo da aula é, entre tantas coisas que hão de 

ser mencionadas, disputar um bingo. Para essa aula, é necessário que os alunos já 

possuam algum conhecimento prévio das operações e representações que os números 

racionais possuem. As aulas anteriores devem ter dado uma boa base nesses quesitos 

para o aluno poder jogar sem se sentir excluído a margem do que é necessário para sua 

participação. Esse jogo já têm referências no Domínio:  

 

www.lematec.net/projetorede/Bingo-orienta%C3%A7%C3%B5es%20did%C3%A1ticas-para%20enviar.pdf 

 

 Logo, estamos sugerindo uma adaptação do jogo supracitado. Primeiramente, 

sugerimos que o professor possa levar algo que motive o aluno a querer prestar atenção 

na saída das pedras. Não é interessante que o aluno “passe batido”. Dessa forma, uma 

premiação como uma caixa de chocolates parece ser positiva. É oportuno que o 

professor faça a chamada da pedra e deixe 30 segundos para que os alunos possam 

realizar os cálculos, e registrá-los, para depois o professor fazer a nova chamada de 

outra pedra. O jogo irá trabalhar as representações dos números racionais, que são elas: 
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Figura 18 – Representação dos números racionais através da fração, escrita decimal e porcentagem 

Fonte: www.lematec.net/projetorede 

 

 
Figura 19 – Representação dos números racionais através das linguagens Natural, Figural e Simbólica 

Fonte: www.lematec.net/projetorede 

 

 O professor deve distribuir as cartelas com as nomenclaturas dos números 

racionais alternadas. Quanto mais elementos distintos houverem nas cartela, mais o jogo 

se fará complexo. Um exemplo de cartela alternando as nomenclaturas é a da figura X 

que segue. Observe que o professor pode “chamar a pedra” 2/12. O aluno, na cartela da 

figura X deveria marcar “um sexto”. 
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 As cartelas podem ficar extremamente complexas se colocadas as linguagens 

figurais, como as expostas na figura 19.  

 

Figura 20 – Exemplo de pedra da cartela com linguagem figural 

Fonte: www.lematec.net/projetorede 

 

 Um exemplo bem atípico, são as usadas em figuras irregulares. Por exemplo, a 

figura 22 abaixo tem como fração equivalente 3/16 representando a área pintada. 

 

 

Figura 21 – Exemplo de valor da cartela com área pintada equivale a três dezesseis avos 

Fonte: www.lematec.net/projetorede 

 

 

Figura 22 – O que se espera que o aluno possa visualizar da peça três dezesseis avos 

Fonte: www.lematec.net/projetorede 

 

 Depois de jogado o bingo e havido um vencedor, o professor deve verificar a 

cartilha vencida com todos os alunos, no quadro e conseguintemente entregar o prêmio 
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do aluno, explicando a importância de se compartilhar as vitórias. Espera-se que, após o 

discurso do professor, ele possa cativar o aluno vencedor a dividir o prêmio com todos 

da sala, incluso o professor. Essa ação visa trabalhar a solidariedade após a disputa ou 

competitividade. Defendemos que cada “chamada de pedra” é uma situação problema 

para o aluno decifrar, sobretudo as que possuem linguagem figural. Como exemplo da 

Figura 23 abaixo. 

 

 

Figura 23 – Pedra “metade” ou “50%” ou “0,5” ou “cinco décimos”. 

 

 

 Outro elemento problematizador nas chamadas de pedras do bingo seria sortear 

problemas, por exemplo, o professor chama a seguinte pedra: “Em um aquário cabem 

30 litros de água. Sabendo que já há 20 litros no aquário, que FRAÇÃO de água falta 

para se completar o resto do vaso?”. Sugerimos que o professor possa montar um bom 

acervo de situações problemas, extraídas do próprio livro didático. Defendemos que 

esse recurso seria bom para o aluno se motivar a querer pegar o livro didático para 

estudos de modo independente. 

 Também seria oportuno o professor criar situações problemas sobre a divisa da 

premiação, sempre mencionando que o importante é a construção e prática do que foi 

aprendido, em detrimento do prêmio adquirido.  

 Exemplo de situações que poderiam se configurar são: Uma caixa de bombom 

tem 31 chocolates, quanto cada chocolate representa de cada aluno da turma? E se 

fossem duas caixas de chocolate, quanto seria o número racional apropriado a cada 

aluno? Se o professor quisesse fazer duas premiações, uma caixa para os alunos e outra 

caixa para as alunas, qual gênero teria uma representação de chocolate/aluno de número 

racional maior? Entre outras situações problemas. Após o bingo o professor deveria 

recolher o registro dos alunos e analisa-los a fins avaliativos. 

 

Quarta aula: Uma aula. Material necessário: Peças de dominó com figuras 

geométricas.  
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O objetivo é fazer correspondência do valor da fração com a respectiva figura, 

calcular expressão numérica, aplicar as regras de propriedades e, dentre outras mais, 

desenvolver o cálculo mental. Além disso, o jogo exigem como conhecimento prévio, 

que os alunos já saiba jogar dominó, já que tratasse apenas de uma variação do jogo. 

Seria importante o professor, após aplicar o jogo, apresentar as variações do jogo. (jogar 

com as pedras dormindo, jogar “pescando pedras”, fazer “batida” com “lá e ló”, entre 

outras formas de se jogar, popularmente, o jogo) 

Também requeremos, para essa aula, que os alunos sejam portadores de algum 

conhecimento prévio das operações que envolva e represente os números fracionários. 

Assim faz-se necessário que nas, aulas anteriores, o professor tenha trabalhado esses 

quesitos, para que o aluno possa jogar com plena convicção e aproveite o máximo sua 

participação no jogo.  

Vale destacar que esse jogo já têm referências no domínio: 

 

www.descobertamat.blogspot.com.br/2007/11/o-jogo-das-expresses-numricas.html 

 

O professor deve explicar que o jogo pode ser realizado por 2 ou 4 pessoas,  

cada jogador deve retirar 7 peças (O professor, depois, pode apresentar as variações do 

jogo). Um jogador inicia o jogo, postando a pedra que tem 1 inteiro, em cada lado. Em 

seguida aquele que se encontrar á direita do primeiro jogador, coloca sua peça a partir 

da primeira peça postada, encostando outra forma de representar o 1 inteiro e abrindo a 

possibilidade de se fazer novo encaixe de pedras. Em caso de haver números de 

jogadores inferior a 4, por partida, sobrará peças, sendo assim, joga-se e sempre que 

algum jogador não tiver a pedra de encaixe, o jogador poderá recorre as peças que 

estejam sobrando, quando esgotar todas as opções reservas, o jogador “passa a vez” 

para o seguinte jogador. Ganha aquele que conseguir primeiro colocar todas as peças. A 

seguir um exemplo de jogadas: 
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Figura 24 – Representação do desenvolvimento do jogo. 

 

 Abaixo, postamos as pedras como um todo. Sugestão de pedras para se 

manusear o jogo. Deixamos evidente que o professor pode adaptar as pedras ou sugerir 

que os alunos construam novas pedras ou novo dominó. 

 

Figura 25 – Representação dos números racionais através da fração, e suas representações geométricas.  

 

Logo após o jogo, e se elegendo um vencedor, o professor deve verificar as 

pedras vencedoras com todos os alunos, no quadro e explicando a importância do 
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conhecimento de Frações. Além de fazer outras citações despertando o interesse e o 

gosto por praticar atividades semelhantes.  

Também destacamos que o professor deve incentivar os alunos a registrarem, em 

cadernos, as peças e cálculos que efetuam antes de realizar as jogadas necessárias.  

Diante da variedade de situações que surgem, possibilitando o professor 

trabalhar, na prática, o conhecimento construído nas aulas e aprimorado com a execução 

do jogo. Sugerimos algumas situações problemas para serem desenvolvidas.  

1 – Em uma das jogadas, o jogo foi “trancado”. Marcos e Júlio ficaram com 

pedras na mão e o acordo era, vence aquele que tiver pontuação mais baixa na soma dos 

valores que compõem as pedras. Quem venceu essa partida? 

 

Figura 26 – Pedras de Júlio e Marcos 

 

2 – Em uma determinada jogada, Aninha percebe que sua oponente ainda possui 

3 pedras na mão, e ela possui apenas duas. O jogo posto demonstra que as duas cabeças 

do dominó estão como expressa a figura. 

 

 

Figura 27 – As cabeças do Dominó 

  Aninha possui as seguintes pedras: 

 

Figura 28 – Pedras de Aninha 
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 Qual a melhor jogada que aninha pode fazer para garantir sua vitória? Por que?  

 

 O professor pode propor novas atividades e novos problemas. Através de 

atividades de tal natureza sugerimos que o professor faça algumas anotações sobre o 

desenvolvimento individual de cada educando, possibilitando a reflexão dos quais 

expiram maior atenção, bem com aqueles, que se pode exigir um pouco mais, pois 

obtiveram um índice relevante de aproveitamento. Essas anotações servem para o 

professor mensurar a participação da turma, em relação ao jogo. 

 Dessa forma, achamos que atingimos nossos objetivos, no que se refere, sugerir 

uma proposta de se trabalhar os números racionais, através de jogos. 
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Capitulo 6 – Considerações Finais 

 

Sobretudo destacamos que o estágio supervisionado, ofertado pela Universidade 

Federal da Paraíba, é um grande agente contribuidor na formação do professor, 

caracterizando-se como objeto de estudo e reflexão. Ao estagiar, nós, enquanto futuro 

professores, pudemos enxergar a educação com outro olhar, procurando entender a 

realidade da escola e o comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais 

que a compõem, não ficando restrito a técnica, mas fazendo uma nova leitura do 

ambiente (escola, sala de aula, metodologia, comunidade), procurando meios para 

intervir positivamente na formação de pessoas. 

 Após nossas pesquisas teóricas, pudemos constatar (e concordar com alguns 

teóricos) que o uso de jogos educativos no ensino tem como objetivo mudar a rotina da 

classe, despertando o interesse dos adolescentes para o processo de aprendizagem. 

Defendemos que os jogos, ultimamente, vêm ganhando espaço dentro das escolas, em 

uma tentativa de trazer o lúdico para dentro da sala de aula. Ou seja, de modo informal e 

baseado em nossa própria experiência profissional e acadêmica, percebemos que, no 

cenário científico, os jogos, como recurso metodológico, começam a ser mais bem 

entendidos, no que se refere seus respaldos positivos para a educação. 

De nossas pesquisas teóricas constatamos que os jogos podem ser utilizados, 

tanto para introduzir um conteúdo, despertando o interesse do aluno, como para fixar a 

aprendizagem, além de contribuir para o desenvolvimento do indivíduo enquanto 

cidadão, no que se refere trabalhar o respeito, a ansiedade, a frustração, entre outros 

elementos categorizados como importantes pela sociedade, a um cidadão. Todavia, 

também alertamos que, ao trabalhar o ensino de Matemática por meio dos jogos, o 

professor deve fazer um planejamento cuidadoso, para que o jogo em questão não se 

torne apenas um mero lazer. Quando os jogos são mal utilizados, podem acarretar a 

prática do jogo pelo jogo, ou seja, o jogo com um fim em si mesmo e sem nenhum 

significado positivo em relação ao conteúdo abordado.  

Também versamos aqui, em nossas considerações finais, que estamos cientes de 

que existem outras dificuldades para se trabalhar jogos, principalmente com relação ao 

tempo necessário para o desenvolvimento da atividade, bem como dificuldades de 

acesso e disponibilidade de materiais para o uso de jogos na sala de aula ou a formação 

do professor que é deficitária no uso do jogo. Desta forma, frente aos pontos positivos 

que existem para trabalhar com jogos e as dificuldades que há para se apropriar dessa 
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metodologia, resalvamos a importância de se realizar planejamentos e avaliações do uso 

desse recurso. Neste sentido, o professor tem um importante papel, de testar os jogos e 

identificar os aspectos a eles relacionados antes de projetá-los para uma sala de aula que 

possa apresentar dificuldades de rendimento do recurso.  

Logo, entendemos que atingimos nosso objetivo geral enquanto esse era 

apresentar um estudo sobre a utilização de jogos no ensino da Matemática na etapa de 

Ensino Fundamental II, bem como, fazer uma proposta de uma sequencia didática para 

o ensino do conteúdo de números racionais, a fim de verificar possibilidades e 

limitações do jogo em uma atmosfera escolar. 

 Após nossa pesquisa, pudemos concluir que os professores reconhecem o 

potencial que o jogo oferta e que os alunos sentem-se a vontade com a dinâmica do 

jogo, mas que por algum motivo, os professores julgam os alunos imaturos para lidar 

com os jogos e os alunos mencionam não haver muitas atividades com o recurso em 

questão, para eles. 

 Como sugestão de pesquisas futuras, entendemos como pertinente, ao cenário 

científico, a aplicação (e análise de resultados) da nossa sugestão de sequencia didática 

a fim de termos resposta se, o uso de jogos, através de planejamento, pode favorecer o 

ensino e aprendizagem das operações e representações dos números racionais. 
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APÊNDICE 

 

Questionário para professores: Assinale um ou mais X nas alternativas que você 

concordar. Complete se achar necessário. 

 

1 - Identificando seu perfil 

 

(   ) Sou formado em Matemática.             

(   ) Sou formado em outra disciplina, que é _______________________________. 

(   ) Estou me graduando em Matemática.   

(   ) Estou me graduando em outra disciplina, que é __________________________. 

 

2 – Com que frequência você aplica jogos na sua sala de aula? 

 

(    ) Nunca.      

(    ) Quase nunca ou aproximadamente 1 vez por bimestre. 

(    ) Com frequência ou aproximadamente 1 vez por mês.     

(    ) Sempre ou aproximadamente 1 vez por quinzena. 

(    ) Outra alternativa: Número:______Frequência_____________________________. 

 

3 – Você teve contato com vários jogos na sua formação superior? 

 

(    ) Nunca falaram de jogos na minha formação superior.  

(    ) Quase não houve, talvez citado em duas ou três disciplinas. 

(  ) Houveram muitas discussões sobre jogos, várias disciplinas da minha formação 

mencionaram a importância deles, mas não houve muita prática. 

(  ) Houveram muitas discussões sobre jogos, várias disciplinas da minha formação 

mencionaram a importância deles. Além disso, em formações continuadas ou palestras, 

também tive contato com jogos. 

(    ) Outro. Processou-se aproximadamente da seguinte forma: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Em sua opinião quais são os melhores benefícios que o uso do jogo traz 

consigo? (Outras alternativas no verso) 

 

(    ) Poucos, talvez a questão do uso prático da matemática em determinado contexto. 

(   ) Poucos, as vezes o trabalho rende mais com o uso tradicional da matemática, com a 

turma mais controlada e focada em absorver o conteúdo. 

(  ) Razoável, além de se fazer uma contextualização do conteúdo o aluno pode se 

divertir. 

(   ) Razoável, o jogo trabalha um determinado conteúdo Matemático e projeta o aluno a 

um meio que convida a socialização, respeito, criação de estratégias e outros elementos. 

(  ) Outro. O Jogo tem benefícios __________________________________________ 

por____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5 – Quais os principais obstáculos de se trabalhar jogo na sala de aula? 

 

(  ) Falta de conhecimento teórico sobre como mediar situações e jogos ligados a 

determinados conteúdos matemáticos 

(    ) Turmas superlotadas para se poder atribuir a dinâmica do jogo 

(  ) Falta de interesse do aluno em participar ativamente de propostas diferentes ao 

modelo em que eles estão habituados 

(   ) O cumprimento do conteúdo necessário para um determinado ano escolar exige boa 

gestão do tempo e a metodologia do jogo exige muitas aulas sem rendimentos não tão 

visíveis a curto prazo 

(   ) Outro. Um grande obstáculo é __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ . 

 

6 – Os principais prejuízos de se trabalhar jogos em sala de aula é: 

 

(   ) Consome muito tempo e exige muito planejamento para resultados não tão visíveis 

a curto tempo. 

(   ) Em geral, os alunos não possuem maturidade para lidar com concentração e calma 

nos momentos em que se está jogando. Fazendo os resultados positivos serem em 

pequenas escalas comparadas ao todos. 

(   ) Uma revisão a base de lista de exercícios sugere rendimentos mais proveitosos e 

uma relação custo x benefício mais prática do que os habitualmente constatados nas 

dinâmicas envolvendo jogos que geram muita bagunça e alunos difíceis de se manter 

um controle. 

(  ) Apenas alguns alunos conseguem se sobressair melhor que outros, gerando 

potenciais heterogêneos, fica-se uma grande margem de excluídos frente aos que 

efetivamente se beneficiaram com a proposta do jogo. 

(    ) Outro, que é: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Questionário para alunos: Assinale um ou mais X nas alternativas que você 

concordar. Complete se achar necessário. 

 

1 - Com que frequência seus professores de Matemática (desse ano) jogam algum 

jogo na sua sala de aula com os alunos? 

 

(    ) Nunca.   

(    ) Quase nunca, aproximadamente 1 vez por bimestre. 

(    ) Quase nunca, aproximadamente 1 vez por mês.     

(    ) Sempre, aproximadamente 1 vez a cada duas semanas. 

(   ) Outra alternativa:  Qual o número de vezes que você joga por mês, algum jogo na 

aula de Matemática__________ . 

 

 

2 – Em toda a sua vida como estudante até agora (ou seja, nos anos passados), você 

teve contato com Jogo nas aulas de Matemática? 

 

(    ) Sim, muitas vezes.       (     ) Sim, poucas Vezes.    

(     ) Não, uma vez perdida                 (     )  Nunca 

 

 

3 – Você gosta de Jogar na sala de aula de Matemática? 

 

(    ) Sim, porque me diverte. As aulas ficam menos chatas.               

(    ) Não. Porque acho bobagem, perda de tempo, melhor ver o conteúdo. 

(   ) Sim, porque gosto de me gabar quando venço, mostro o jogo para meus amigos e 

para minha família depois. 

(   ) Não. Acho complicado as regras e não gosto de ver meus colegas tirando 

brincadeira com quem perde. 

(     ) Outra alternativa. Marque (    ) Sim ou (    ) Não e diga porque:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

4 – Você acha que se aprende melhor quando o professor usa o jogo na sala de 

aula?  
 

(     ) Sim, a gente pode ver o que estudamos em prática. Melhor que depois se esquecer 

pra que serve e onde se vai usar o que estudamos. 

(     ) Sim, a gente se concentra mais pra entender as regras do jogo e como é a melhor 

forma de ganha utilizando o que estudamos. 

(     ) Não, é a mesma coisa, só que com jogo a gente brinca mais, se diverte mais, e sem 

o jogo o professor ensina mais rápido. 

(   ) Não, a gente fica mais preocupado em ganhar do quê aplicar o conteúdo que o 

professor ensinou. Mesmo que a gente tenha que usar o conteúdo do professor. A gente 

espera os adversários dizer se pode ou se não pode e tenta vencer, sem precisar fazer 

contas ou aplicar o que o professor falou. 

(     ) Outra alternativa. Marque  (    ) Sim ou (    ) Não e diga porque:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5 – Você gostaria que tivessem mais jogos na sua sala de aula? 

 

(    ) Sim    (     ) Não    (    ) Tanto faz 

 

6 – Que tipos de jogos você gosta mais? 

 

(    ) Nenhum. 

(    ) De todos. 

(    ) Dos que se jogam sozinhos, como jogo da memória, quebra-cabeça e outros. 

(    ) Dos que se disputam, como xadrez, damas e outros. 

(    ) Dos virtuais, como facebook, eletrônicos (Playstation ou x-box). 

(    ) Dos esportivos, como Futebol, vôlei e outros. 

 

7 – Caso você goste de jogar algum jogo, que jogo é e existe alguma matemática 

nele? 

 

(    ) Não gosto de jogo nenhum. 

(  ) Gosto de Jogos como ____________________________________, mas não sei 

onde têm Matemática nele. 

(   ) Gosto de Jogos como ________________________________________________, 

e percebemos que têm Matemática nele nos seguintes pontos:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


