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Resumo:  

Para motivar e facilitar aos alunos o ato de aprender matemática, os professores devem se 

utilizar de metodologias alternativas, entre elas a resolução de problemas, etnomatemática, 

modelagem matemática, jogos, e outras mídias que estão disponíveis atualmente. O 

presente relato descreve uma prática com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola 

estadual na cidade de Concórdia, que se utilizou da metodologia de jogos para despertar o 

interesse dos alunos. O jogo “Eu sou um ponto!” foi criado para abordar conteúdos 

relacionados à geometria plana e analítica assim como algumas relações. Após o uso dessa 

metodologia, foi possível verificar que no nível de conhecimento dos alunos teve uma 

elevação, assim como a motivação e interesse dos mesmos pelo conteúdo contemplado 

pela prática. Fica claro a importância dos jogos matemáticos estarem inseridos no contexto 

escolar e também como parte fundamental no dia a dia dos alunos. 
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1. Introdução  

 

Ensinar matemática vai muito além dos cálculos e operações que são ministradas 

aos alunos pelo professor. É pela matemática, que se desenvolve o raciocínio lógico, se 
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estimula o pensamento e a criatividade, aumenta a capacidade de resolver problemas, 

ajudando assim na tomada de decisão do aluno perante as dificuldades e ainda aumenta a 

capacidade de análise e percepção do mundo que o rodeia. Com isso, os alunos tornam-se 

cada vez mais conscientes das situações que o cercam. 

Mas a matemática normalmente é vista pelos alunos como a disciplina mais 

complicada de sua grade curricular, pois envolve grande necessidade de concentração e 

inclusive exige uma prática constante para que o conhecimento seja efetivo. 

O que fazer para estimular os alunos e despertar o interesse para a matemática? 

Professores desta área devem procurar meios alternativos para que essa motivação 

realmente ocorra. É necessária uma busca de novas técnicas e metodologias que auxiliem o 

professor no momento determinante do processo de aprendizado, facilitando a construção 

do conhecimento por parte dos alunos. 

Diante dessa necessidade de aproximar os alunos dos conhecimentos matemáticos, 

surgem diante dos professores, metodologias alternativas como a resolução de problemas, 

a etnomatemática, os jogos, a modelagem matemática, o uso de mídias, e tantas outras que 

relacionam o concreto com o lúdico. No relato de experiência constado nesse documento, 

houve a utilização dos jogos matemáticos como metodologia alternativa.  

2. Utilizando metodologias alternativas: Jogos Matemáticos  

 

O jogo é um tema tratado por diferentes pesquisadores há mais de um século e 

despertou maior interesse científico nos últimos 30 anos. De todas as formas que se pode 

adotar, a de jogo simbólico é a que gerou maior número de pesquisas. 

O que é um jogo? São inúmeras as formas de conceituar essa simples palavra.  Não 

há como defini-lo especificamente, pois é uma condição de vida, é parte fundamentar da 

estrutura cognitiva do ser humano. Muitos autores apontam características e conceitos 

básicos para a essência desta palavra, mas o que realmente é um jogo vai muito além do 

que se pode explicar, e a dimensão de sua utilização é praticamente imensurável. 

Para Murcia (1995), o jogo é um fenômeno antropológico. Ele está presente em 

todas as civilizações, relacionado sempre a cultura dos povos, a história, arte, religião, 

língua, literatura, costumes e até a guerra. “O jogo serviu de vínculo entre povos, é um 

facilitador da comunicação entre os seres humanos.” (p. 20). 
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Ribeiro acreditava que os aspectos afetivo, social e cognitivo são elementos centrais 

dos princípios norteadores do uso dos jogos em Matemática. Especificando desta forma, os 

pontos fundamentais desenvolvidos pela aplicação de jogos matemáticos. 

Mesmo com toda a importância histórico-psicológica citada acima, o jogo era muito 

criticado pela pedagogia tradicional. Acreditava-se que entre a educação e o jogo não era 

possível nenhuma relação que resultasse em bons frutos para a aprendizagem. Após 

diversos estudos, a pedagogia atual passou a aceitar a prática do jogo como didática à ser 

inserida nas salas de aula. 

Maia (ULBRA, 2009, p. 136), descreve a importância de atividades lúdicas com os 

alunos: 

 

Pela atividade lúdica, a criança, além de desenvolver suas capacidades afetivas, 

motoras e cognitivas, apropria-se de construções sociais, significados culturais que 

possibilitam sua inserção no mundo adulto, ou seja, não há uma simples 

brincadeira, mas sim, em toda a atividade de brincar, a criança assimila 

significados sociais, culturais, internalizando-os, construindo e ressignificando 

conceitos culturais, sociais, escolares, entre outros.  

 

Percebe-se que a metodologia de jogos, utiliza-se da ludicidade para agregar valor 

ao processo de aprendizagem, pois possibilita ao aluno, muito mais que aprender o 

conteúdo ministrado, mas propicia a ele uma experiência social e cultural de enorme valor 

para o seu desenvolvimento como cidadão. 

Analisando a aplicação dessa metodologia, percebe-se que ao se propor um jogo 

matemático, o professor incentiva os alunos a tentar, arriscar, criar e até mesmo errar 

durante a execução do jogo, o que permite aprendizado através dos erros e possibilita uma 

socialização das dificuldades entre os colegas da turma. Também permite ao professor 

efetuar uma avaliação prévia da qualidade do conhecimento que seus alunos construíram 

com os conteúdos anteriormente abordados e também se auto-avaliar como responsável 

pelo aprendizado de seus alunos. 

O jogo utilizado deve ter como objetivo, auxiliar e melhorar o entendimento do 

conteúdo já visto pelos alunos, reforçando e vislumbrando de forma prática a abordagem 

teórica, facilitando assim, que os alunos contextualizem e possam verificar na realidade – 

saindo do lúdico – que os conhecimentos podem ser vistos de outra forma além da 

tradicional. 
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A utilização da metodologia de jogos no ensino da matemática enquadra-se como 

uma técnica didática utilizada pelo professor pra que os alunos tenham uma visão teórica-

prática dos conteúdos abordados pelo professor em momento anterior.  

O papel do professor ao utilizar a metodologia de jogos matemáticos, é de condutor 

no processo de ensino. Ele deve direcionar os alunos para o aprendizado segundo a 

intenção desta prática. Nesse momento pode-se perceber a importância de um bom 

planejamento e definição de objetivos para a utilização do jogo. Deve-se deixar claro que 

essa deve ser a intenção intrínseca da utilização da metodologia de jogos.  

Segundo Veiga (1995), existe alguns pressupostos que fundamentam a prática desta 

técnica didática: 

 Natureza Humana – a dimensão humana em relação ao processo educativo não é 

estática, devido ao homem estar inserido em um meio ativo, sendo assim, as relações 

sociais e culturais estão em constante movimentação e evolução. Pode-se comprovar essa 

informação através de análises históricas da população. As características são diferentes 

em cada momento histórico. 

 Relação teoria e prática – deve ser o foco do professor para utilização dessa técnica. 

Permite aos alunos criar estratégias próprias através da experimentação. Isso tudo 

acrescido dos conteúdos já desenvolvidos pelo professor.  

 

A unidade da teoria e a prática são asseguradas pela simultaneidade e 

reciprocidade, pela autonomia e dependência de uma em relação à outra. É 

necessário, no entanto, compreender essa relação como processo por meio do qual 

se constrói o conhecimento.  (VEIGA, 1995, p. 136) 

 

 Dimensão técnica e política – essa técnica está inserida nas relações sociais do 

ambiente escolar. Deve ser dirigida intencionalmente para atender os objetivos propostos.  

 

Essa é uma tarefa ao mesmo tempo técnica e política, porque a integração desejada 

entre o conteúdo e a forma, objetivos e fins, nasce do contexto – com a escola que 

temos – da relação democrática entre professor e aluno, do cotidiano das oficinas e 

laboratórios escolares, e da análise da própria prática pedagógica. (VEIGA, 1995, 

p. 137) 

 

Para a utilização dessa metodologia, primeiramente deve-se ater a diferenciação 

entre o que é um jogo matemático e o que não é. Sempre tendo em vista que o jogo deve 

agregar valor aos conhecimentos teóricos repassados aos alunos. Para auxiliar na hora de 

diferenciar o que é um jogo do que não é. Murcia (1995) relaciona algumas características 

específicas vinculadas ao jogo: 
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 Ausência de finalidade – o que importa não é a competitividade nem que equipe 

venceu, mas sim o processo e a construção do conhecimento pelo aluno de forma eficaz.  

 Brinquedos como elementos complementares – devem ser apenas condutores do 

conhecimento, elementos utilizados para facilitar o aprendizado, mas não o objeto central 

da prática. O foco deve ser sempre o processo de aprendizagem. 

 Relacionado com a motivação intrínseca – permite ao aluno um maior poder de 

iniciativa, sendo capaz de iniciar uma atividade relacionada a essa técnica de maneira 

prazerosa e despercebida. 

 Diferentes graus de estruturação – analisando sempre o nível de conhecimento e 

capacidade lógica dos alunos, e com foco no objetivo desta metodologia que é aprender. A 

estruturação deve seguir esses fatores para determinação de sua complexidade. 

 Capacidade de representação – toda atividade proposta aos alunos deve ter um 

caráter contextualizado e que permita aos alunos uma visão e relação do conteúdo teórico 

com a prática proposta. 

 Efeito Catártico – permite que o aluno utilize a técnica como um meio de “escape” 

das tensões diárias. Há a necessidade de se propor ao aluno alguma forma de reduzir ou 

pelo menos amenizar as questões sociais que este traz de sua vida pessoal para dentro da 

escola. Com isso, o desempenho do aluno, assim como seu entrosamento com a turma, 

comportamento e relacionamento com o professor, tendem a melhorar consideravelmente. 

 Transmitem seriedade e prazer – a seriedade é vislumbrada no empenho dos alunos 

em executar a tarefa solicitada pelo professor e o prazer através da própria diversão 

existente em uma aula diferenciada, onde a técnica distancia-se de certa forma do 

tradicional. 

 Incompatibilidade com estados de cansaço físico e psicológico – um aluno mantém 

sua atividade lúdica por intervalos maior de tempo que em outras atividades, durante o uso 

dessa metodologia. 

 Caráter inato – o jogo faz parte da natureza humana, é próprio do aluno, 

características como a capacidade de explorar e imitar. Deve-se utilizar dessas 

características próprias do ser humano para facilitar o processo de aprendizagem. 

3. Aplicação do Jogo Matemático 
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Seguindo as características próprias de um jogo matemático, criou-se e aplicou-se 

um jogo relacionado à geometria plana e analítica em uma turma de 17 alunos de 3º ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual na cidade de Concórdia. 

Em contato com o professor da turma, este informou que os alunos já concluíam o 

conteúdo relacionado à geometria analítica, entre esses temas, encontrava-se conceitos 

primitivos de ponto, reta e plano; construção e estudo dos triângulos; distância entre dois 

pontos e alinhamento de pontos. 

Diante disso, realizou-se uma revisão antes da aplicação do jogo, para verificar se 

os alunos haviam se apropriado do conhecimento repassado pelo professor em aulas 

tradicionais e perceber o nível de conhecimento destes alunos. 

Muitas foram às dúvidas constatadas nesse processo de revisão. Os alunos 

apresentavam certa insegurança, por exemplo, em localizar os pontos nos quadrantes, e 

também no cálculo do determinante necessário para afirmar que os pontos estão ou não 

alinhados. 

O jogo criado teve por nome “Eu sou um Ponto!” e para a execução dele, foram 

necessários materiais simples e básicos como papel, barbante, giz e o quadro negro 

disponível na sala de aula. 

Após a revisão, dividiu-se a turma em dois grupos Vermelho e Azul (nomes 

escolhidos pelos grupos). Essa divisão ocorreu por afinidade entre os alunos. 

Com ajuda dos alunos, foram afastadas as carteiras do centro da sala, onde foram 

traçado os eixos cartesianos (abscissas e ordenadas). Nesse momento, a turma já 

demonstrou grande interesse, curiosidade e motivação para o desenvolvimento do jogo. O 

interesse deve-se ao fato de ser uma atividade diferente, que os professores da escola não 

utilizam normalmente. 

Foram indicados por cada grupo, três alunos, que assumiram os papeis de Pontos. 

Esses pontos (A, B e C) foram posicionados no plano cartesiano traçado no chão na sala.  

As coordenadas de cada ponto eram colocadas no quadro negro, tendo o aluno que 

representava cada ponto, posicionar-se no plano, de acordo com as suas coordenadas. Em 

primeiro momento, o restante do grupo deveria informar em que quadrante o ponto estava 

localizado. Após o posicionamento do segundo ponto, o restante do grupo deveria calcular 

a distância entre eles. Em um terceiro momento, após o posicionamento do terceiro ponto, 

os demais alunos do grupo, deveriam informar se os três pontos estavam alinhados ou não 

através do cálculo. Esse resultado, os alunos puderam observar quando houve a ligação dos 
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pontos (A, B e C) através de um barbante. Nesse momento, os alunos visualizaram e 

tipificaram os triângulos formados pelos colegas.  Relacionando conteúdos como 

triângulos e ângulos, os alunos puderam tirar algumas dúvidas que permaneciam desde as 

aulas tradicionais (ex: dois triângulos retângulos formam um retângulo, por esse motivo, o 

cálculo da área do triângulo é (base x altura)/2). Também, o posicionamento dos pontos, 

que era uma dúvida que permanecia das aulas tradicionais, foram sanadas durante o jogo. 

Os alunos perceberam como ocorre a determinação do alinhamento dos pontos.  

Como o interesse dos alunos pela atividade estava muito grande, e havia uma 

concentração maior do que nas aulas normais, alguns assuntos um pouco mais complexos 

também foram visualizados na prática, como o baricentro, e as relações do incentro e do 

circuncentro, traçando com giz no chão da sala, as circunferências inscrita e circunscrita. 

Também puderam ver onde se localizam as medianas, bissetrizes e mediatrizes. Esses 

conceitos foram abordados de maneira bem superficial, pois grandes seriam as dúvidas e 

questionamentos, e não haveria muito tempo para esclarecimentos, além do professor da 

turma, já ter concluído com os ensinamentos relacionados às atividades propostas pelo 

jogo.  

Outro ponto que vale a pena mencionar é o interesse que o professor da turma 

demonstrou pela atividade proposta. Participou ativamente, auxiliando nos esclarecimentos 

das dúvidas dos alunos, e interagiu ativamente durante toda a prática. 

4. Resultados da Experiência  

 

Avaliando o grau de absorção do conhecimento dos alunos antes da prática (durante a 

revisão) e após a prática, pode-se perceber que houve um grande aprendizado utilizando-se 

essa metodologia do jogo. 

Para que se pudesse analisar a percepção e satisfação dos alunos com a metodologia 

aplicada e com o desenvolver da prática, os alunos avaliaram a prática como um todo, 

apontando as suas opiniões favoráveis ou contrárias ao uso dessa metodologia. Os 

comentários já eram esperados, devido à pesquisa bibliográfica e a certeza de que é uma 

metodologia que realmente produz ótimos resultados e deve sim ser aplicada em sala de 

aula. Segue abaixo alguns comentários: 
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 Aluno 1 - Foram muito boas as aulas, a explicação e a participação de todos os 

alunos. Queríamos ter em outro dia novamente uma aula diferenciada. 

 Aluno 2 - Eu gostei, pois foram aulas interativas e diferentes do que acostumado. 

Aulas mais produtivas e de melhor compreensão, pois não era só um jogo e sim um 

jogo de aprendizagem! 

 Aluno 3 - Esta atividade foi muito mais "fixativa" do que qualquer atividade normal 

com cadernos. O conteúdo estava ótimo. 

 Aluno 4 – As aulas foram muito legais e produtivas, aprendemos bastante e se 

pudesse ter a chance de ter outras vezes... Foi muito interessante. 

 

O professor da turma também percebeu que o uso de metodologias diferenciadas, 

como nos caso, o jogo, facilita e auxilia no processo de ensino-aprendizagem. 

Em análise a prática proposta para os alunos, conclui-se que brincar é essencial para 

o desenvolvimento humano e para aprendizagem, está relacionado à cultura de um povo, às 

suas crenças religiosas, costumes, hábitos, ao seu desenvolvimento de novas tecnologias, à 

visão da sociedade sobre infância, entre muitos outros fatores presentes em nosso 

cotidiano. Em relação a isso, também cabe citar, que a brincadeira não é apenas “coisa de 

criança”. Adultos também gostam de brincar, pois existe em cada um, o homo ludens que 

vibra na menor proposição do ato de brincar. 
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