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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como vem sendo abordado o 
recurso da utilização dos jogos nas coleções de livros didáticos de Matemática 
adotados pelas escolas públicas e privada do município de Jacaraú-PB. A 
pesquisa se deu por meio da análise de duas coleções, A Conquista da 
Matemática, adotada na rede pública de ensino e o Sistema de Ensino Positivo, 
adotada na rede privada. Tivemos como referencial teórico Lopes (2005), 
Ribeiro (2009), Kishimoto (2009), Grando (2000), Muniz (2010) entre outros 
autores, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática do Ensino 
Fundamental e do PNLD (2011). Nas coleções em que pesquisamos 
encontramos diversos jogos matemáticos, tanto no livro didático como nas 
orientações para o professor. No entanto, ao concluirmos a análise verificamos 
que a coleção A Conquista da Matemática ainda deixa muito a desejar, pois, 
muitos dos jogos encontrados aparecem apenas como elementos motivadores, 
ou seja, os jogos não estão contextualizados com os conteúdos abordados. Já 
a coleção Sistema de Ensino Positivo trás poucos jogos, mas eles aparecem 
realmente com a intenção de levar o aluno a desenvolver suas habilidades. 
 

 

Palavras- chave: Matemática. Jogos matemáticos. Livros didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze how the resource has been approached from the 
use of games in the collections of Mathematics textbooks adopted by private 
and public schools in the city of Jacaraú-PB. The research was done through 
the analysis of two collections, The Conquest of Mathematics, adopted in public 
schools and Positive Learning System, adopted in private. We as a theoretical 
Lopes (2005), Ribeiro (2009), Kishimoto (2009), Grando (2000), Muniz (2010) 
among others, in addition to the National Curriculum Mathematics Elementary 
and PNLD (2011). In the collections we survey found many mathematical 
games, both in the textbook as guidelines for the teacher. However, to conclude 
the analysis we find that the collection Conquest of mathematics still leaves 
much to be desired, since many of the games found only appear as motivating 
factors, ie, the games are not context with the content covered. Already 
Collection Education System Positive few games back, but they actually appear 
with the intention of bringing the student to develop their skills. 
 

 

Keywords: Mathematical. Mathematical games. Textbooks. 
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A Matemática é uma ciência que está presente na vida das pessoas, desde o 

início da civilização nas mais diversas situações, inclusive no dia a dia. Porém, 

mesmo estando presente em nosso cotidiano criou-se um conceito de que a 

Matemática é uma disciplina muito difícil de ser compreendida. Bloqueando, de certa 

forma, o interesse dos alunos para a compreensão da mesma. Muitas vezes, os 

alunos não veem ligação de alguns conteúdos matemáticos com situações do 

mundo real. Por isso, é importante que o professor faça com que os alunos 

compreendam que a Matemática é fundamental e a relacionem com o meio em que 

vivem. 

 Essa desmotivação pela disciplina pode ser considerada um reflexo da 

Matemática que é trabalhada via explicação-exemplo-exercício, sem ter uma 

preocupação com o contexto social, e que não atinge os objetivos almejados para o 

Ensino da Matemática.  

Por isso, na década de 1990 surge no Brasil os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) onde traz diversas orientações e indicações de muitos recursos 

metodológicos que estão sendo utilizados para que essas dificuldades sejam 

minimizadas ou até superadas.  

Várias possibilidades metodológicas vêm sendo discutidas por diferentes 

pesquisadores e por documentos oficiais para o Ensino da Matemática. Dentre elas, 

destacamos que os jogos matemáticos aparecem como um recurso didático 

importante no ensino-aprendizagem dessa disciplina.  

Os PCN ressaltam que (BRASIL, 1998, p.47), 

 

Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o 
jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos 
psicológicos básicos; supõe um “fazer sem obrigações externa e imposta”, 
embora demande exigências, normas e controle. 

 

Os jogos aparecem como um desafio, que provoca nos alunos o interesse em 

busca das respostas para a solução acompanhado do prazer, e isso é bastante 

significativo para o ensino-aprendizagem, pois nos trás a ideia do aprender 

brincando, onde a Matemática passa a ser uma ciência dinâmica.  

Nessa perspectiva, (Moura, 1994 apud CORDEIRO e SILVA, 2011, p.01), nos 

diz que: 
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O jogo é um procedimento de ensino que além de estimular o estudo, 
possibilita colocar o pensamento do sujeito como ação tornando-o aluno 
agente principal da sua aprendizagem. O jogo é o elemento externo que irá 
atuar internamente no sujeito, possibilitando-o a chegar a uma nova 
estrutura de pensamento. 
 

 

Nesse sentido, a exploração de jogos nas aulas de Matemática se torna um 

recurso didático onde realmente as situações problemas são vivenciadas, cabendo 

aos alunos naquele momento, desenvolverem habilidades para resolução das 

mesmas. Alem disso, o trabalho com jogos proporciona o desenvolvimento da 

linguagem, de várias formas de raciocínio e de interação entre os alunos, já que ao 

jogar eles têm a oportunidade de acompanhar o seu colega e interagir com o 

mesmo, defendendo e argumentando sobre os seus pontos de vista. 

 

 

1.1 Justificativa da pesquisa 

  

 

O uso dos jogos matemáticos nas aulas é algo que ainda vem sendo muito 

debatido, mas aos poucos os professores estão os inserindo em suas aulas já que 

“os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem 

que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 

elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções.” (BRASIL, 1998, p.46). 

Na Educação Matemática, já é perceptível como a utilização dos jogos 

matemáticos tem sido um recurso metodológico que vem contribuindo 

significativamente para a aprendizagem dos discentes. Na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) campus IV, por exemplo, contamos com a presença de alguns 

projetos, dentre eles temos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), que se utiliza dessa metodologia para o desenvolvimento do 

projeto, com isso, notamos uma contribuição bastante significativa para os alunos do 

Ensino Médio ao utilizarmos os jogos matemáticos para explicarmos os conteúdos 

os quais eles mais têm dificuldades de compreenderem. 

No momento em que começamos a estudar as disciplina de laboratórios no 

curso de Licenciatura Plena em Matemática - campus IV e a participação no PIBID 

foi de onde veio à vontade de fazer esta pesquisa, pois a partir daí que observamos 
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o quanto é importante a utilização dos jogos nas aulas de Matemática, uma vez que 

com esse recurso os alunos aprendem de forma prazerosa. 

  Atualmente, já existem diversos jogos matemáticos para que os professores 

os utilizem em suas aulas. No entanto, cabe ao professor planejar suas aulas 

quando for utilizar esse recurso didático, para que os alunos não joguem apenas por 

jogar. Quando bem planejados para a inserção em sala de aula como uma 

metodologia, eles podem desenvolver muitas habilidades como: o raciocínio 

estratégico, lógico a capacidade de resolver situações-problemas entre outros. 

Desta forma o jogo se tornará eficiente para a construção do conhecimento. 

No entanto, como a jornada de trabalho de muitos professores é intensa, 

muitas vezes eles se apóiam apenas nos livros didáticos, que constituem um 

importante material nas aulas de Matemática se tornando muitas das vezes a 

principal ou única fonte de pesquisa.  Diante do que foi exposto sobre a importância 

da utilização dos jogos como recurso metodológico e dessa realidade de jornada de 

trabalho dos professores, nos gerou uma inquietação que se transformou na questão 

problematizadora dessa pesquisa. Sendo assim, o nosso trabalho tem o intuito de 

verificar de que maneira o recurso metodológico dos jogos vem sendo abordado nos 

livros didáticos de Matemática do ensino fundamental adotados no município de 

Jacaraú- PB? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa  
 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar como vem sendo abordado o recurso da utilização dos jogos nas 

coleções de livros didáticos adotados pelas escolas públicas e privada do município 

de Jacaráu- PB. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 A fim de alcançar o objetivo geral, optou-se em organizar a pesquisa nos 

seguintes objetivos específicos: 
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 Aprofundar os conhecimentos teóricos acerca da utilização dos jogos no 

Ensino de Matemática 

 Verificar se os livros didáticos trazem os jogos matemáticos; 

 Identificar de que forma os jogos matemáticos são abordados nos livros 

didáticos; 

 Fazer um paralelo entre os livros adotados na rede pública e privada da 

cidade de Jacaraú-PB. 

 

 

1.3  Metodologia da pesquisa  
 

 

 Em nosso trabalho utilizamos como metodologia de pesquisa, a pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica baseada na análise de conteúdo. 

De acordo com Cervo, Bervian, Da Silva (2007, p.60) 

 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses. Pode ser 
realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou 
experimental. Em ambos os casos, busca-se conhecer e analisar as 
contribuições culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, 
tema ou problemas. 
 
 

 Nesta perspectiva, a pesquisa bibliográfica nos possibilitou uma análise 

qualitativa e descritiva do nosso objeto de estudo em questão, nos mostrando por 

meio dessa análise o conhecimento sobre o tema estudado. 

Os instrumentos para nossa pesquisa foram duas coleções de livros didáticos 

dos anos finais do Ensino Fundamental, uma da rede pública e a outra da rede 

privada. Na rede pública temos a coleção “A Conquista da Matemática” e na rede 

privada a coleção do “Sistema Positivo de Ensino” ambas adotadas na cidade de 

Jacaraú-PB. 

Nosso trabalho ocorreu segundo as seguintes etapas: 

1) Revisão bibliográfica sobre o aprofundamento dos jogos no Ensino da 

Matemática. 

2) Análise acerca da utilização de jogos como recurso metodológico dispostas 

nos livros didáticos. 

3) Descrição acerca da análise realizada. 
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1.4  Descrição do corpo do trabalho 

 

A nossa pesquisa foi realizada na cidade de Jacaraú-PB, e teve como 

instrumento os livros didáticos das redes pública e privada do Ensino Fundamental 

dos anos finais. Nesta pesquisa focalizamos a forma que os livros didáticos trazem 

os jogos matemáticos. Visto que o livro didático sempre foi um recurso de apoio 

tanto para os professores como para os alunos, pois sem dúvidas ele facilita a 

aprendizagem, quando a linguagem nele contida é de acordo com a realidade dos 

alunos.  

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro Capítulo 

abordamos o Ensino da Matemática e a utilização dos jogos no processo de ensino-

aprendizagem. Apresentamos a justificativa pela escolha do tema, os objetivos 

gerais e específicos e a metodologia da pesquisa. 

 O segundo capítulo discutimos o referencial teórico que norteia nosso 

trabalho. Baseado nos estudos de Lopes (2005), Ribeiro (2009), Kishimoto (2009), 

Sadovsky (2010), fazemos um recorte a importância do livro didático, falamos sobre 

as considerações dos documentos oficiais sobre o referido tema.  

No terceiro capítulo apresentamos a descrição e análise de duas coleções de 

livros didático dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Nas considerações finais fazemos uma breve retomada ao que foi exposto e 

tecemos alguns comentários sobre a pesquisa. 
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                                                  2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Neste capítulo, apresentamos a importância dos jogos para o Ensino da 

Matemática fazemos também um breve comentário sobre o Livro Didático nos 

baseando nos documentos oficiais e nas considerações teóricas de diversos 

pesquisadores. 

 

 

2.1 A importância dos jogos para o Ensino de Matemática 

 

 

Os jogos matemáticos há algumas décadas vêm ganhando seu espaço no 

ambiente escolar, visto que por meio desse material pode-se aprender de forma 

prazerosa independente da idade do indivíduo. Nesse sentido busca-se cada vez 

mais a inserção dos mesmos no contexto escolar. 

 De acordo com Muniz, (2010) os jogos têm sua história bastante antiga, pois 

já estava presente nas culturas egípcia, grega e chinesa no primeiro milênio a.C. no 

entanto Kishimoto (2009,p.17) afirma que “em tempos passados, o jogo era visto 

como inútil, como coisa não-séria. Já nos tempos do Romantismo, o jogo aparece 

como algo sério e destinado a educar a criança”. Nos últimos anos, eles têm sido um 

recurso metodológico que favorece a criatividade na elaboração de estratégia de 

resolução e busca de soluções. Além, de propiciar simulação de situações-problema 

que exigem soluções imediatas, os alunos aprendem de uma maneira mais 

agradável e o trabalho do professor se torna bastante rico, e desta forma a 

Matemática passa a ser vista pelos alunos não mais como uma ciência cheia de 

algoritmos sem significadas com seu cotidiano. 

Segundo Grando (2004 apud RIBEIRO, 2009, p.20), 

 

Ao observarmos o comportamento de uma criança em situação de 
brincadeira e/ou jogo, percebe-se o quanto ela desenvolve sua capacidade 
de perguntas, buscar diferentes soluções, repensar situações, avaliar suas 
atitudes, encontrar e reestruturar novas relações, ou seja, resolver 
problemas. 

 
 

           Independente da idade da pessoa que esteja jogando, acontece um 

verdadeiro envolvimento ao jogar, pois é uma atividade que exige o pensar e o 

repensar nas diversas possibilidades da jogada. E com isso desenvolve no indivíduo 
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o raciocínio lógico, onde ele se torna capaz de resolver diversas situações com as 

mais possíveis soluções. 

 Diversos pesquisadores falam da importância da utilização dos jogos 

matemáticos. Dentre eles encontramos as orientações citadas por Muniz (2010), que 

ressalta, 

 

 A noção de jogo é tomada como uma fonte por excelência de criação e de 
resolução de situações-problemas de Matemática pra seus participantes. O 
jogo é visto como um instrumento de aquisição da cultura do seu contexto 
social, cultura que engloba conhecimentos e representações acerca da 
Matemática: seus valores, sua aprendizagem, seus poderes. (p.14) 

 

 Por meio do que acima foi exposto, notamos o quanto o uso dos jogos 

matemático apresenta-se como fonte de resolução de problemas permitindo ao 

professor uma mudança bastante significativa na sua metodologia de ensino, 

alterando assim, o modelo tradicional do ensino onde os livros didáticos constituem-

se o principal recurso didático. Porém o trabalho com jogos nas aulas de Matemática 

precisa ser bem planejado e orientado, para que assim, esse recurso se torne 

favorável tanto para o professor quanto para o aluno. 

De acordo com Lopes (2005) é muito mais fácil aprender por meio dos jogos, 

e isso é válido para todas as idades, desde o maternal até a fase adulta. Pois os 

jogos possuem componentes do cotidiano que desperta o interesse do aprendiz, e o 

mesmo se torna sujeito ativo do processo de aprendizagem.  

Os PCN também traz uma importante observação a respeito dos jogos onde 

nos diz que 

 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes - 
enfrentar desafios, lançar–se à busca de soluções, desenvolvimento da 
critica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-
las quando o resultado não é satisfatório – necessária para aprendizagem 

da matemática. (BRASIL, 1998, p.47). 
 

 

  Os jogos matemáticos sem dúvidas vêm sendo compreendidos como uma 

atividade que leva o aluno a despertar o interesse pela Matemática, e desta forma 

eles se tornam capazes de resolver problemas, de forma, prazerosa e desafiadora, 

além de ser trabalhado nos mesmos o respeito ao colega, às regras e limites. De 

acordo com Sadovsky (2010) é preciso desafiar o aluno, lhe propondo atividades 

que o anime para ir à busca de soluções, mesmo quando apresentar um grau maior 
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de complexidade. Pois através do desafio o aluno além de se sentir motivado ele vai 

interagir com o seu colega na busca da solução da situação dada. 

 

 

2.2 A utilização de jogos em sala de aula 

 

De acordo com Paiva e Rêgo (2010) apesar de ainda encontrar resistência 

por parte de alguns educadores os jogos matemáticos aos poucos vêm ganhando 

espaço no contexto escolar e se tornando objeto de estudo de vários pesquisadores 

da área. 

Segundo as autoras a utilização dos jogos matemáticos como recurso didático 

em sala de aula deve ter uma seleção bastante criteriosa, ou seja, deve-se ter em 

mente os objetivos que se deseja alcançar. Portanto, cabe ao professor fazer o 

papel de mediador e levar os alunos a desenvolverem a sua capacidade de 

aprendizagem por meio dos jogos. Nesse sentido, 

 

Quando se pensa na utilização de jogos como ferramenta de ensino deve-
se ter em mente que isto exige um planejamento adequado e uma avaliação 
constante, para que se possa alcançar os resultados esperados, e manter o 
equilíbrio entre o prazer e o estudo, de modo que o jogo não perca sua 
ludicidade natural e o estudo não passe a ser visto como algo que não 
merece uma atenção séria. (Paiva e Rêgo, 2010, p.159). 

 

 É preciso que quando o professor pensar em propor essa atividade para os 

seus alunos é necessário que ele faça um planejamento para a realização da 

mesma, pois, apenas levar o jogo pra sala e deixar os alunos se divertirem não fará 

sentido, por isso é importante que o professor tenha traçado metas, para que com 

essa atividade que desperta o interesse dos alunos, os levem a compreensão de 

forma mais prazerosa do conteúdo que o professor pretende abordar ou já abordou 

e no momento busca apenas reforçar o que foi visto. 

Para Ribeiro (2009) é importante destacar que, 

 

Ao elaborar e propor um jogo didático para as aulas de Matemática é 
fundamental que o professor perceba que a atividade de ensino não se 
resume no ato de jogar. A exploração do jogo, após sua conclusão, pode 
desencadear o tratamento de diferentes ideias matemáticas, assim como 
desenvolver habilidades de questionamentos, buscar diferentes estratégias, 
analisar procedimentos, habilidades essas consideradas essências no 
processo de resolução de problemas. (p.38) 
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Embora a utilização dos jogos não seja uma novidade, sabemos que muitos 

professores ainda têm receio de levar os jogos para a sala de aula, afirmam perder 

muito tempo nesse tipo de atividade principalmente, por a turma ser bastante 

numerosa onde dificulta a utilização deste material. Grando (2000, p.02) afirma que 

“os educadores necessitam conhecer determinados componentes internos dos seus 

alunos para orientarem a aprendizagem deles, de maneira significativa” e para que 

isso ocorra é necessário que o professor mude a sua metodologia para que os 

alunos não sejam apenas simples assimiladores de conteúdos passados de uma 

forma “mecânica” que muitas vezes não têm significados algum para o aluno.   

Para Grando (2000) o uso dos jogos matemáticos no contexto de ensino-

aprendizagem implica em vantagens e desvantagens, pois ao mesmo tempo em que 

os jogos podem favorecer a aprendizagem eles também podem fazer com que a 

mesma não ocorra devido ao mau planejamento do uso da atividade em sala de 

aula.  

A autora nos apresenta que algumas dessas vantagens estão na 

aprendizagem dos alunos, na qual eles irão compreender os conteúdos de uma 

maneira mais agradável, mesmo os conteúdos tidos por eles de difícil compreensão, 

pois sabemos que os jogos tanto podem introduzir um conteúdo como vir 

posteriormente, como forma de fixação, no momento que ele vem na introdução do 

conteúdo acreditamos que a dificuldade da compreensão do conteúdo pode ser 

minimizada, pois eles já estarão trabalhando o conteúdo de forma motivadora, onde 

é exigido deles um “fazer sem obrigações”. 

Além disso, os jogos proporcionam a interdisciplinaridade, ou seja, por meio 

deles acontece um verdadeiro relacionamento entre as disciplinas. Não podemos 

nos esquecer, que através dos jogos matemáticos tende a desenvolver nos alunos o 

raciocínio lógico, a criatividade e o coleguismo, pois é uma atividade que geralmente 

é trabalhada em equipe, onde os alunos passam a respeitar regras e limites. 

Os jogos também permitem ao professor verificar as dificuldades dos alunos, 

pois estes requerem a participação ativa dos alunos. Nesse momento o professor 

pode avaliar as habilidades que estão sendo desenvolvidas pelo aluno. 

Por outro lado, os jogos, quando mal planejados podem acarretar em algumas 

desvantagens se tornando apenas o “jogo pelo jogo”. Isto é, alunos irão se envolver, 

se divertir sem saber o motivo pelo o qual estão jogando. Sabemos também que 

essa atividade, além de exigir mais tempo acarreta aos professores algumas 
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dificuldades para trabalhar com a mesma, seja por não ter a disponibilidade do 

material ou por possuírem uma turma bastante numerosa.  

 

 

2.3 As orientações dos documentos oficiais sobre a utilização dos jogos 

matemáticos 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) afirmam que ao se trabalhar 

com os jogos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, os alunos não apenas 

vivenciam situações que se repetem ao longo do jogo, como também aprendem a 

conviver com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos), daí eles passam 

a imaginar o sentido das coisas tornando-se produtoras de linguagens, criadoras de 

convenções e se tornam capazes de submeter-se a regras e dar explicações. 

 Os PCN (1997) também enfatizam a importância dos jogos na cultura escolar, 

pois é uma atividade bastante relevante no desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos, no entanto é preciso que o professor avalie cada tipo de jogo 

que levará para sala de aula e veja qual a sua potencialidade, desse modo ele 

identificará se de fato aquele jogo estar de acordo com os aspectos curriculares que 

se deseja desenvolver nos alunos. 

De acordo com Campos (2009) o uso dos jogos no ambiente escolar, não 

surgiu a pouco tempo, diversos educadores já notavam o seu valor no contexto 

escolar ao longo dos anos. Para tanto, na escola os alunos devem ser levados a 

conviver com situações que enfatizem a necessidade de usar os jogos matemáticos, 

facilitando assim a compreensão dos conteúdos. 

Os PCN (BRASIL, 1997, p. 36) ainda ressaltam que “A participação em jogos 

de grupo também representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e social 

para a criança e um estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico”. 

 Assim, como nos PCN (1997) dos anos iniciais do Fundamental os PCN 

(BRASIL, 1998) dos anos finais do Fundamental também trazem as mesmas 

orientações com relação ao uso dos jogos e nos mostra que além dos jogos 

matemáticos permitirem que os alunos se desenvolvam no âmbito escolar eles 

também permitem ao professor analisar e avaliar os seguintes aspectos: 
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- Compreensão: facilidade para entender o processo do jogo assim como o 
autocontrole e o respeito a si próprio; 
- Facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora; 
- Possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o procedimento 
seguido e da maneira de atuar; 
- Estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou 
hipóteses. (BRASIL, 1998, p.47). 

 
 

Observamos que os jogos matemáticos quando bem planejados pelo 

professor podem desempenhar um papel fundamental na aprendizagem dos alunos, 

proporcionando contribuições, não só para os alunos que aprendem com prazer 

desenvolvendo suas habilidades, mas ao mesmo tempo para o professor que tem a 

oportunidade de avaliar o comportamento dos seus alunos ao se trabalhar em 

equipe. 

 

 

2.4 O livro didático 

 

  

O livro didático há muito tempo vem sendo fundamental para o ensino da 

Matemática. Ao considerarmos o contexto brasileiro dos últimos anos, notamos que 

o livro didático também evoluiu com as mudanças que ocorreram no nosso país, 

pois são notáveis as diferenças nas propostas para educação que foram sendo 

incorporadas à educação Matemática ao logo do tempo. 

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 2001, p.09) afirma que: 

 

O livro didático tem sido um apoio importante para o trabalho do professor e 
uma fonte permanente para a aprendizagem do aluno. Por isso, sua escolha 
reveste-se de muita responsabilidade, que deve ser compartilhada com os 
docentes e dirigentes de cada escola. 

 
 

Apesar do avanço tecnológico no qual estamos inseridos, os livros didáticos 

ainda assumem uma função importante, tanto para o professor quanto para o aluno.  

De acordo com Dante (1996) o livro didático de Matemática tem um papel 

importantíssimo no processo de ensino, principalmente se é utilizado por meio de 

um planejamento adequado.  Nesse sentido, o autor aponta algumas razões para 

que o livro didático assuma esse papel de destaque: 
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- em geral, só a aula do professor não consegue fornecer todos os 
elementos necessários para a aprendizagem do aluno, uma parte deles 
como problemas, atividades e exercícios pode ser coberta recorrendo-se ao 
livro didático;  
- para professores com formação insuficiente em matemática, um livro 
didático correto e com enfoque adequado pode ajudar a suprir essa 
deficiência;  
- muitas escolas são limitadas em recursos como bibliotecas, materiais 
pedagógicos, equipamento de duplicação, vídeos, computadores, de modo 
que o livro didático constitui o básico, senão o único recurso didático do 
professor; (DANTE, 1996, p.83) 

 

Considerando-se o anteriormente exposto o livro didático é uma ferramenta que 

traz muitos benefícios tanto para os docentes como para os discentes, e que por 

mais precária que seja uma escola o livro didático vai está lá, se tornando uma das 

principais fontes de pesquisa dos alunos. No entanto ele não deve ser a única 

ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, a contribuição que este material 

deve levar para o aluno vai depender muito da maneira que o professor vai passar 

os conteúdos, a intenção é o que o professor se torne um verdadeiro mediador no 

momento das suas aulas, levando os alunos a interagirem e se sentirem inclusos 

com relação à atividade proposta. 
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                                                                                3. ANÁLISE DAS COLEÇÕES 
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O presente trabalho envolveu a análise sobre como o recurso dos jogos 

matemáticos vem sendo proposto nos livros didáticos do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental.  

 

 

3.1 As coleções analisadas 

 

 

 As coleções analisadas foram, a coleção “A conquista da Matemática”, dos 

autores José Ruy Giovanni Júnior e Benedito Castrucci, Ed. Renovada, estado de 

São Paulo, editora FTD, ano 2009 e a coleção do “Sistema de Ensino Positivo”, dos 

autores Lucio Nicolau do Santos Carneiro, Maria aparecida Cirino Saab, Simone 

Perpétuo Nishi e Marilda de Souza Fagundes, do estado do Paraná, editora Positivo, 

ano 2007. Optamos pela escolha da primeira coleção por ser a adotada nas escolas 

municipais e estadual da cidade de Jacaraú- PB e a segunda coleção por ser a 

adotada na escola particular da mesma cidade.  

 Nessas coleções procuramos analisar se os jogos matemáticos propostos 

estão de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Nosso interesse em fazer essa pesquisa nos livros didáticos do Ensino Fundamental 

dos anos finais se deu por os livros serem um recurso muito utilizado tanto pelos 

professores quanto pelos alunos, se tornando assim uma ferramenta importante no 

processo de ensino-aprendizagem.  

  

 

3.1.1 Coleção A conquista da Matemática  

 

 

 A coleção A Conquista da Matemática foi avaliada pela Secretaria de 

Educação Básica- SEB/MEC e está presente no PNLD 2011. A mesma apresenta-se 

em quatros volumes onde cada volume é organizado por unidades compostas por 

capítulos. A coleção tem uma linguagem bastante clara, visando facilitar a 

compreensão dos alunos, os livros veem com atividades diversificadas englobando 

todo o conteúdo programático. 
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Figura 01- ilustração da coleção 

 

Fonte: site do PNLD 

 

Essa coleção vem dividida nas seguintes seções: Explorando, Chegou a sua 

vez!, Exercícios, Brasil real, Tratamento da informação, Desafios!, Retomando o que 

aprendeu. 

Observaremos agora o que nos oferece cada seção: 

 Seção Explorando, encontramos explicações e atividades, com o objetivo de 

preparar o aluno para o novo conteúdo e ao mesmo tempo valorizar os 

conhecimentos prévios dos mesmos; 

 Seção Chegou a sua vez! Este é o momento em que os alunos realizam as 

atividades individualmente ou em grupo, as mesmas podem ser realizada de 

maneira oral ou escrita; 

 Na seção Exercícios, as atividades são propostas com a finalidade dos alunos 

demonstrarem o que compreenderam do assunto para calcular e resolver 

situações- problemas; 

 A seção Brasil real, trás atividades que relacionam a Matemática com as 

diversas áreas do conhecimento e com o cotidiano dos alunos; 

 Tratamento da informação é a seção que objetiva tornar os alunos capazes 

de analisar gráficos e tabelas, nessa seção também é trabalhada a 

Estatística, a linguagem do computador e leitura de mapas; 

 Desafio! é a seção  que apresenta as atividades que exigem dos alunos o 

raciocínio lógico; 

 Na seção Retomando o que aprendeu, são propostos diversos exercícios que 

objetivam analisar a aprendizagem dos alunos com relação aos conteúdos 

estudados. 
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 No início das unidades encontramos curiosidades que chamam a atenção dos 

alunos, pois essas curiosidades são relacionadas com conhecimentos gerais que 

sempre são interligados aos conteúdos matemáticos. Já no final dos livros 

encontramos os Projetos Pedagógicos Interdisciplinares, as Indicações de leitura, o 

Glossário, as Respostas e a Bibliografia. 

 Os Projetos Pedagógicos Interdisciplinares convida os alunos a colocarem em 

prática o que aprenderam durante o ano letivo. Os mesmos apresentam-se com 

orientações bem definidas e dessa forma facilita a compreensão dos alunos para a 

resolução das atividades. No livro do 6°ano esse projeto é voltado para os jogos e 

traz como título, Projeto: Investigando jogos, esse projeto leva os alunos a 

conhecerem diferentes tipos de jogos por meio da investigação e das histórias 

presentes nos textos informativos, os mesmos são convidados a criarem o seu 

próprio jogo e em seguida fazerem um campeonato com os colegas de sala, no livro 

do 7° ano temos o Projeto: Investigando revestimentos, que levam os alunos a 

fazerem uma pesquisa de campo e observarem onde são os locais que usam os 

revestimentos, no 8° ano o projeto presente no livro denomina-se Projeto: 

Investigando embalagens, no qual os alunos são convidados a pesquisarem e 

construírem diversos tipos de embalagens, já no livro do 9° ano encontramos o 

Projeto: Investigando alturas, neste projeto os alunos são convidados a investigarem 

estruturas e medirem, neste mesmo projeto os alunos encontram desafios e são 

levados a construírem uma maquete. 

 No entanto nosso objetivo maior é analisar como esta coleção aborda a 

utilização dos jogos matemáticos, visto que os livros didáticos são recursos 

importantes na prática dos professores e também para o aprendizado dos alunos. 

Neste intuito vamos avaliar os volumes separadamente.  

  

Livro didático do 6° ano  

 

Nesse volume encontramos 10 indicações de jogos que são os seguintes: o 

quadrado mágico, o jogo de batalha naval, o jogo do dominó, o jogo- da -velha, 

jogos com palitos, par ou ímpar, caça- divisores, o jogo do resto, jogo da memória e 

o jogo das frações. 

 O jogo quadrado mágico (Figura 02) – aparece na seção desafio! , trazendo 

um pouco de resgate da história a qual nos conta que os quadrados mágicos já 
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eram usados pelos calculistas chineses há 6000 anos antes de Cristo e o conteúdo 

matemático que será utilizado é a adição.  

 

Figura 02: jogo o quadrado mágico 

 

                                  Fonte: Livro A conquista da Matemática 

 

Entretanto, esse desafio quadrado mágico (Figura 02) poderia ter sido bem 

explorado no livro, como por exemplo, ser trabalhada as ideias da fração, uma vez 

que o próprio desafio trás como sugestões das regras colocar no quadro que se 

encontra no centro a terça parte, linguagem matemática referentes a números 

fracionários. Além disso, poderiam ser trabalhadas questões relativas aos números 

pares e ímpares, a busca de sequência ou regularidades, e esse desafio poderia 

permear o livro em diversos capítulos e não vir como um desafio isolado sem 

aprofundamento e nem reflexão sobre o pensamento do aluno acerca da resolução 

do mesmo.  

 O segundo jogo que destacamos é o “jogo batalha naval” (Figura 03), que 

aparece na seção Tratamento da informação, o mesmo está relacionado com o 

plano cartesiano. Por meio desse jogo os alunos localizam os pontos com os 

respectivos pares ordenados. Os pares ordenados que funcionam como se fossem 

endereços dos quadradinhos da malha, são as coordenadas desse ponto.  Mais uma 

vez podemos perceber que o jogo aparece no livro, mas não traz questões 

exploradoras do conteúdo que está sendo desenvolvido.  
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Figura 03: jogo batalha naval 

 

                                   Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Um terceiro jogo encontrado foi o “dominó” (Figura 04) que aparece na seção 

desafios! como atividade proposta para os alunos, o mesmo está relacionado com o 

conteúdo divisor e múltiplo de um número natural. Este jogo é proposto para se 

trabalhar em equipe de dois a quatros alunos, um ponto positivo que percebemos é 

que para se jogar os alunos devem confeccionar as peças do dominó, o que leva ao 

envolvimento da turma com o jogo e a leitura e entendimento das regras, podendo 

haver até mudanças das regras propostas. Observamos que este jogo além de 

trabalhar com múltiplos e divisores de um número natural, o mesmo proporciona aos 

alunos o cálculo mental possibilitando um raciocínio lógico mais ágil, ao mesmo 

tempo em que promove nos alunos hábito de se trabalhar em equipe. O jogo do 

dominó pode ter várias adaptações para se trabalhar com determinados conteúdos 

temos como exemplos desses conteúdos as quatros operações os algarismos 

romanos dentre outros.  
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Figura 04: jogo de dominó 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Em seguida na seção Chegou a sua vez! Encontramos como atividade 

proposta o jogo-da-velha, o mesmo aparece como jogo de estratégia no intuito do 

aluno desenvolver sua capacidade de raciocínio para criar jogadas que vençam seu 

adversário.  

 Nas orientações para o professor encontramos como recomendações o jogo 

dos palitos (Figura 05), para uma atividade que é proposta para os alunos na seção 

Desafios! na página 15, essa atividade objetiva levar os alunos a compreenderam às 

diferentes possibilidades de registro dos símbolos do Sistema Romano de 

Numeração. No entanto, esse desafio poderia vir como parte integrante de vários 

capítulos para trabalhar, semelhança dos quadrados, área, perímetro entre outros 

conteúdos. 
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Figura 05: jogo dos palitos 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Também foi encontrado nas orientações para o professor o jogo do par ou 

ímpar, relacionados com o conteúdo de Divisibilidade: divisores e múltiplos. 

 Para esse jogo são necessários dois jogadores, o objetivo é que os alunos 

concluam que os números pares são múltiplos de 2. 

 Na parte das situações enriquecedoras também encontradas nas orientações 

para o professor temos o jogo caça – divisores (Figura 06), proposto para dois 

participantes, um dos objetivos desse jogo é levar os alunos a resolverem questões 

mentalmente de forma que eles visualizem quais são os divisores de certo número.  
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Figura 06: jogo caça-divisores 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Outro jogo encontrado foi o jogo do resto (Figura 07) que esta nas orientações 

para o professor com a intenção de levar os alunos a usarem a operação da divisão, 

pois de acordo com a regra o número de casas que cada jogar avançará é igual ao 

resto da divisão do número da casa em que se encontra, pelo número em que 

obteve na face do dado. 

                                                                           

Figura 07: jogo do resto 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 
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Para o conteúdo de frações, com o intuito que os alunos desenvolvam os 

conceitos sobre frações equivalentes de forma lúdica é proposto nas orientações 

para o professor que os mesmos utilizem em suas aulas o jogo da memória 

(Figura 08) este jogo está relacionado com os exercícios da página 179 do livro 

didático.  

 

Figura 08: jogo da memória 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

  

Ainda, nas orientações para o professor encontramos o jogo das frações, que 

busca trabalhar com os alunos a adição e subtração de frações. Este jogo é indicado 

para dois participantes e o material indicado são discos com centros demarcados e 

divididos em várias partes. Pretende-se com esse material que o aluno consiga 

adquirir os conceitos de equivalência, comparação e simplificação de frações. 

 

Livro didático do 7° ano  

 

Nesse volume encontramos 04 indicações de jogos: o jogo dos produtos, o 

jogo do vai e vem, o jogo dos cartões e o jogo dos dados.  

 O jogo dos produtos (Figura 09) encontra-se na seção “chegou a sua vez!” é 

uma atividade relacionada ao conteúdo da multiplicação de números inteiros, e para 
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a sua realização são necessários que os alunos confeccionem os dados e 

reproduzam os três tabuleiros. Com este jogo também pode ser trabalhada a adição 

e a subtração de números inteiros. 

 

 

Figura 09: jogo dos produtos 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

O jogo do vai e vem (Figura 10), localiza-se na parte do livro que se refere as 

orientações para o professor, o mesmo tem o objetivo de explorar somas algébricas 

de forma intuitiva. Para esse jogo o número de participantes pode ser de 3 à 5 

alunos, e para a sua realização são necessários um tabuleiro, peões ou fichas 

coloridas e um dado convencional. 
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Figura 10: tabuleiro do jogo vai e vem 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 

 O jogo dos cartões (Figura 11) aparece nas orientações para os professores 

com o propósito de ser trabalho no momento em que os alunos estiverem 

resolvendo os exercícios das páginas 53 e 54, já que esse jogo trabalha com a 

adição de números inteiros, o mesmo objetiva que os alunos vivenciem situações 

que os levem a compreender a adição de números inteiros relativos. É necessário 

que os alunos com a ajuda do professor confeccionem o jogo, como diz Lopes 

(2005, p.23) “o jogo em si possui componentes do cotidiano e o envolvimento 

desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo, e a 

confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante do que apenas jogar”. 
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Figura 11: jogo dos cartões 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Jogo dos dados é uma atividade proposta que também está nas orientações 

para os professores com o intuito de reforçar o trabalho com números inteiros, para 

esse jogo são necessários dois participantes um dado convencional, um dado de 

sinais positivos e negativos fichas azuis e fichas vermelhas uma cor representando 

os números positivos e a outra os números negativos. 

 

Livro didático do 8° ano  

 

 Nesse volume encontramos 03 indicações de jogos que são: um dominó 

diferente, o jogo dos palitos e os poliminós. 
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O jogo um dominó diferente (Figura 12) está proposto na seção desafio! Com 

o objetivo de levar os alunos a trabalharem com expressão algébrica que represente 

a área ou o perímetro de um polígono. 

 

Figura 12: jogo um dominó diferente 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Presente também na seção desafios! O jogo dos palitos (Figura 13) está 

relacionado com o conteúdo classificação dos triângulos. Para a realização dessa 

atividade se faz necessário a utilização de palitos de fósforos, podendo ser 

substituídos por canudos, palitos de picolés, etc.. Com este jogo o professor pode 

trabalhar com os alunos também os conceitos de simetria, perímetro, área e 

semelhança dos triângulos.  
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Figura 13: jogo dos palitos 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 

 Já os poliminós (Figura 14), veio nas orientações para o professor, como uma 

sugestão de atividade lúdica. No entanto, os professores são orientados a 

explicarem para os alunos que os “poliminós são figuras ou objetos geométricos 

formados por quadrados iguais e justapostos, que se unem por um lado, e são 

classificados segundo o número de quadrados usados pra sua composição” (p.90). 

Podemos observar que os jogos poliminós têm várias formas independente da 

posição que esteja ocupando. Este jogo pode levar os alunos a compreenderem 

conceitos de simetria, perímetro, área e semelhança das figuras. 
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Figura 14: jogo poliminós 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

Livro didático do 9° ano  

 

 Nesse volume não encontramos nenhum jogo que veio proposto no livro 

didático do aluno, apenas na página 152 encontramos uma atividade na seção 

chegou a sua vez! que relaciona o plano cartesiano com o sistema cartesiano. No 

entanto, nas orientações para o professor encontramos como sugestões de 

atividade para se trabalhar equações do 2°grau completas, o jogo da memória com 
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soma (Figura 15), jogo da memória com raízes e o jogo da memória com soma, 

produto e raízes (Figura 16). 

  

Figura 15: jogo da memória 
f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 

      Figura 16: jogo da memória com raízes e o jogo da memória com soma, produto e raízes 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

 Temos também o jogo de damas (Figura 17) para introduzir o sistema de 

coordenadas cartesianas, o jogo serve para que os alunos localizar as posições 

indicadas e com essa atividade os alunos vivenciará de forma lúdica a situação 
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proposta na página 152. Com este jogo é preciso que os alunos utilizem o raciocino- 

lógico, após a atividade é interessante que o professor aproveite para conversar com 

os alunos e os mesmos exporem qual foi a estratégia utilizada para vencer o 

adversário. 

 
 

 

 

 

 

Figura 17: jogo das damas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro A Conquista da Matemática 

 

Por fim, temos o jogo batalha naval (Figura 18), nas orientações para o 

professor como situação enriquecedora, com o objetivo que os alunos encontrem a 

localização dos pontos no plano. O mesmo não apresenta nenhuma atividade 

proposta para ser trabalhada após a aplicação do jogo.  
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Figura 18: jogo da batalha naval 

 

 

Fonte: livro A Conquista da Matemática 

 

Apesar de encontramos vários jogos nesta coleção, percebemos que muitos 

deles estão nas orientações para o professor e que servem apenas como elementos 

motivadores, Pois, os jogos aparecem apenas como uma indicação de atividade, 

uma vez que não encontramos um aprofundamento dos conteúdos associados a 

eles por meio das atividades. Como por exemplo, o jogo dos palitos, no qual ele 

poderia ser explorado para levar o aluno a perceber a relação entre o perímetro, 

área e a perceberem números quadrados perfeitos. Outro, exemplo, é o jogo dos 

produtos que é bastante interessante onde tem o objetivo de trabalhar com os 

alunos de maneira prazerosa os números inteiros, visto que este é um conteúdo que 

os alunos têm bastante dificuldades principalmente nas regras de sinais, mas este 
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jogo também não vem na seção dos exercícios, ficando a critério do professor fazer 

a aplicação ou não. 

 Observamos também que os jogos encontrados nesta coleção geralmente 

vêm como forma de intensificar o conteúdo que já foi exposto em sala de aula, 

quando eles poderiam estar presentes na introdução do conteúdo com a intenção de 

facilitar a compreensão e levar os alunos a participarem da aula de forma ativa e 

dinâmica. 

 Podemos constatar que esta coleção não tem a intenção de enfatizar os jogos 

como atividade para ser usada em sala de aula, pois os mesmos aparecem de 

maneira diferenciada das demais atividades e geralmente estão nas orientações 

para que o professor aplique em sala de aula. Contudo, sabemos que dificilmente o 

professor vai realizar essas atividades, pois alegam que é uma atividade que leva 

bastante tempo e que manter o controle dos alunos não é fácil principalmente 

quando a turma é bastante numerosa.  

 

 

3.1.2 Coleção do Sistema de Ensino Positivo 

  

 

Na coleção do Sistema de Ensino Positivo, os livros didáticos são divididos 

em 4 volumes (Saber, Ética, Trabalho e Progresso) para cada ano,  um para cada 

bimestre letivo. Portanto a coleção completa de 6º ao 9º ano compreende um total 

de 16 volumes.  Para os autores da coleção os livros privilegiam a Matemática de 

forma “ativa, dinâmica, de maneira que possibilite cada vez mais a formação 

completa do educando em suas potencialidades” (SAAB e NISHI, 2007, p. 02) e esta 

coleção tem por base os PCN com seus eixos, números e operações, espaço e 

forma, grandeza e medidas e tratamento da informação. 

 

Figura 19 – Livros do Sistema de Ensino Positivo 

 
                                              Fonte: Elaboração do próprio autor 
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 Os livros vêm organizados nas seguintes seções: conhecendo, aplicando o 

que estudou, ampliando, acontecimentos matemáticos, calculadora e retomando o 

que estudou, a fim de fornecer um melhor direcionamento dos conteúdos. Dessa 

forma percebemos que a coleção está de acordo com a metodologia de ensino da 

Matemática, resolução de problemas, que parte de uma situação-problema na qual 

tem o objetivo de levar o aluno a desenvolver sua própria aprendizagem. Os livros 

da Coleção do sistema Positivo de Ensino adotam 

 

[...] Como parte integrante do processo matemático a investigação e a 
resolução de problemas. A investigação passa a assumir um papel de 
grande valor no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que 
possibilita um desenvolvimento importante e significativo na apropriação das 
capacidades. [...] Isso se dará por meio de atividades diversificadas, 
proporcionando a troca entre os indivíduos. (SAAB e NISHI, 2007, p. 01) 
 

  
 Nos volumes do 6º ano encontramos 03 jogos tanto no manual pedagógico 

quanto no próprio livro didático. O jogo “sobra um” (figura 20), por exemplo, veio no 

manual do professor como sugestão de atividades para o conteúdo de geometria 

plana e espacial. O mesmo tem o objetivo de formar pares de cartas que se refiram 

a um mesmo sólido geométrico, mas não vem nenhuma atividade sugerida após sua 

aplicação, ficando a cargo do professor fazer a contextualização.  

  

Figura 20: jogo do sobra um 

  

Fonte: Livro Sistema de Ensino Positivo 
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 Já o “passatempo fracionário” (figura 21) veio proposto no próprio livro 

didático na seção ampliando, da unidade Números racionais com o propósito de 

“possibilitar uma visão mais ampla da aplicabilidade dos conhecimentos 

matemáticos” (SAAB e NISHI, 2007, p. 02). No entanto ele não trás nenhuma atividade 

proposta após sua aplicação, mas é um jogo que se for aplicado em sala de aula 

levará os alunos a se divertirem e a realizarem cálculos com fração desenvolvendo 

assim seu raciocínio para conseguir resolver os desafios. 

 

Figura 21: jogo passatempo fracionário 

 

                                          Fonte: Livro Sistema de Ensino Positivo 

 

“O quadrado mágico” também vem proposto no livro didático na mesma 

unidade do “passatempo fracionário”, mas sem tanta contextualização, sua 

abordagem é feita por meio de um desafio. 

 Nos volumes do 7º ano encontramos 02 sugestões apenas de jogos: o jogo 

do “sim” (Figura 22) através de uma breve consideração histórica dos jogos sendo 



47 

 

abordado para introduzir o conteúdo de “Generalização” – ponte entre a aritmética e 

álgebra – e ao mesmo tempo, é indicado que o professor aproveite a oportunidade 

para retomar o conceito de retas e segmentos de reta. Logo após a aplicação do 

jogo é proposto uma atividade onde trabalha-se com  vértices, números de 

segmentos e expressão matemática, fazendo com que os alunos aprendam de 

maneira prazerosa.  

 

Figura 22: jogo do “sim” 

 

Fonte: Livro Sistema de Ensino Positivo 

 

O pentaminós (Figura 23) aparece com a finalidade de analisar algumas 

propriedades matemáticas para introduzir e formular conceitos e definições que 

abrange o conteúdo de Medida de superfícies. Por meio desse jogo o professor 

pode levar os alunos a observarem a região plana limitada pelo contorno das figuras, 

expressarem a medida de cada superfície, a resolverem pequenas situações- 

problemas com relação a área de cada quadrado, calcular o perímetro e a entender 
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o conceito de equivalência. Todas essas sugestões vêm sugeridas para serem 

trabalhadas logo após a aplicação do jogo. Percebemos então, que o jogo não 

aparece apenas por aparecer ele tem a intenção de fazer com que os alunos 

aprendam de forma divertida e motivadora.  

 

Figura 23: jogo pentaminós 

 

Fonte: Livro Sistema de Ensino Positivo 

 

Analisamos os livros do 8º e 9º ano, notamos que não há a presença de jogos 

nem no livro didático nem no manual pedagógico. No entanto, esta ausência de 

jogos nestes livros da coleção é suprida por meio de um portal eletrônico na internet 

denominado de Portal Positivo onde são encontrados diversos jogos, sejam eles 

digitais ou não. 

Através da análise das duas coleções, podemos observar que a coleção A 

Conquista da Matemática tem um número significativo de jogos com relação à 

coleção Sistema de Ensino Positivo. No entanto, a coleção A Conquista da 

Matemática deixa muito a desejar na contextualização, visto que a coleção Sistema 

de Ensino Positivo, apesar de apresentar poucos jogos, sugere que logo após a 

aplicação dos jogos, aconteça uma interação entre os alunos e professor por meio 

de atividades ligadas ao jogo. Já na coleção A Conquista da Matemática, notamos 

que muitos dos jogos contidos estão nas orientações para o professor como 

sugestões de atividade, ficando a critério do professor a aplicação dos jogos e a 

contextualização dos mesmos, caso contrário, os jogos matemáticos ali presentes 
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não cumpriram o que dizem os PCN que através dele o aluno aprende de maneira 

interessante capazes de resolverem situações imediatas por meio da interação com 

os colegas.  
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                                                                                           CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O presente trabalho teve como foco principal analisar o recurso dos jogos 

matemáticos nas coleções adotadas nas escolas públicas e privada da cidade de 

Jacaraú-PB. Visto que os jogos é uma atividade matemática que desperta no aluno 

o interesse pelo aprendizado e que com mesmo os alunos tendem a desenvolverem 

o raciocínio lógico e suas habilidades, além disso, as aulas ficam mais atrativas no 

momento em que os alunos passam a interagir com seus colegas e com o professor. 

 O livro didático é um recurso metodológico de grande importância tanto para 

o professor quanto para o aluno, pois para o aluno ele é uma das suas principais 

fonte de pesquisa no seu processo de ensino- aprendizagem, principalmente para os 

alunos das escolas mais carentes, e para o professor, pois é um suporte de apoio 

para o trabalho dos mesmos no momento de planejar suas aulas, no entanto ele não 

deve ser a única fonte de pesquisa para os docentes, cabendo aos professores 

buscarem outros meios de pesquisas.  

Por meio dessa análise verificamos que de acordo com as orientações dos 

PCN de Matemática do Ensino Fundamental os jogos matemáticos estão presentes 

nos livros didáticos de Matemática como recurso facilitador do ensino da mesma.  

Um aspecto bastante relevante que encontramos na coleção A conquista da 

Matemática foi a seção Projeto: Investigando jogos que está no final do volume do 6° 

ano. Com este projeto os alunos são convidados a realizarem pesquisas de campo e 

dessa forma passarem a conhecer histórias, peças e regras de diversos jogos, com 

base em tudo que investigaram e descobriram. Pois com esse projeto os alunos são 

levados a criarem o seu próprio jogo e em seguida fazerem um campeonato com os 

jogos criados pela turma. 

No entanto, muitos dos jogos encontrados na coleção citada anteriormente 

não estão ligados diretamente com o livro do aluno, vindo apenas nas orientações 

metodológicas para o professor. Nesta perspectiva, notamos que apesar da inserção 

dos jogos nessa coleção, ainda há um déficit notável com relação a utilização desse 

material como parte integrante no processo de ensino, pois eles aparecem apenas 

como elementos motivadores sem indicação de atividade. Porém se o professor fizer 

o uso desse material independente do local em que ele se encontra no livro didático 

acreditamos que todos os jogos possam contribuir na aprendizagem dos alunos, 

pois todos têm o intuito de desenvolver nos alunos o seu raciocínio lógico e a 

interação com os colegas. 
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Já a coleção do Sistema de Ensino Positivo traz poucos jogos, mas os 

mesmo vêm contextualizando algum conteúdo com proposta de jogos para serem 

aplicadas logo após o jogo. 

Com este trabalho podemos observar que a escolha do livro didático é muito 

importante, mas depende do professor a maneira como ele vai utilizar essa 

ferramenta, pois muitos dos jogos propostos nos livros didáticos estão nas 

orientações para o professor e precisam que sejam confeccionados, além disso, 

essas atividades exigem mais tempo que as demais, precisando ser bem planejadas 

para que os objetivos dos jogos sejam alcançados com êxito. 
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