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RESUMO:  

Este artigo relata a experiência de um jogo matemático como uma estratégia didática 

realizada com alunos do segundo ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Pedro II, no 

município de Santo Ângelo, no segundo semestre de 2012. A utilização do jogo é para 

nós considerada uma maneira de criar situações que possam permitir o aluno a resolver 

situações problemas, estimulando a sua criatividade e participação. Conforme Grando 

(2000) o jogo proporciona o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, 

sendo essas exploradas e testadas a fim de vencer o jogo. Com esse propósito, o jogo foi 

elaborado e utilizado para auxiliar na compreensão do conteúdo de Progressão 

Geométrica. A utilização desse recurso nos proporcionou o desenvolvimento de uma 

aula produtiva, com a interação entre os colegas, trocas de experiências e discussões 

entre os mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo Matemático, Progressão Geométrica, Resolução de 

Problemas. 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta uma proposta de trabalho que foi desenvolvida nas aulas 

de Matemática com alunos do Ensino Médio e aborda alguns resultados obtidos através 

da construção e desenvolvimento de um jogo envolvendo o conteúdo de Progressão 

Geométrica.  

O referido trabalho, consiste na elaboração e execução de uma atividade 

desenvolvida pelos acadêmicos bolsistas integrantes do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID), do subprojeto de Matemática da Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus de Santo Ângelo,  

tendo como público alvo  os  alunos  do  2°  ano  do Ensino Médio  da Escola-Campo  

em  que  o  Projeto  vem sendo realizado.  

O Projeto tem como objetivo atender todo o Ensino Médio da escola de atuação, 

na qual a função dos acadêmicos bolsistas direciona-se para buscar recursos que possam 

auxiliar tanto o professor quanto a aprendizagem dos alunos, sem interferir no 

planejamento do professor regente das turmas. Sendo assim, elaboramos a referida 

proposta e como estratégia de trabalho, o jogo, que é uma estratégia que pode ser 

utilizada em busca de minimizar as dificuldades encontradas pelos alunos nos conteúdos 

de Matemática.  

Na visão de Smola, Diniz e Milani (2007), o jogo é um recurso que proporciona 

desenvolvimento na linguagem, estimula o raciocínio lógico, a interação com colegas, 
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os levando a uma desacomodação do aluno, onde ele pode tornar-se uma pessoa crítica, 

e com autoconfiança. 

Com esse propósito, para o desenvolvimento dessa atividade foi construído um 

jogo “Batalha Naval de Progressão Geométrica”, contendo cartelas com perguntas 

envolvendo situações problemas do conteúdo e cartelas com barcos para serem 

formados. A construção e o desenvolvimento dessa atividade foi uma maneira de 

provocar os alunos a estudar a Matemática de uma forma atrativa e interessante, 

revisando o conteúdo de Progressão Geométrica através de recurso didático 

diferenciado do material regularmente oferecido na escola.   

Para a realização desta atividade primeiramente foram realizados estudos 

teóricos sobre as contribuições do uso de jogos no ensino da Matemática, como Grando 

(2004), Smola, Diniz e Milani (2007), Fonseca (1995), Macedo (2005), Brasil (1998), 

Rêgo & Rego (2004), Costa (2005), Borin (2004), e Brenelli (1996), bem como estudos 

teóricos envolvendo o conteúdo de Progressão Geométrica, em seguida a construção do 

jogo e o desenvolvimento da oficina com a avaliação do trabalho. 

 

2. Desenvolvimento 

O ensino de matemática vem sendo questionado por pais, alunos e professores, 

devido à dificuldade apresentada pelos alunos na compreensão dessa disciplina em sala 

de aula, isso tem levado professores a repensar esse papel e a buscar alternativas que 

possibilitem a reversão desse quadro. Para nós integrantes do PIBID, este tem sido o 

desafio vivenciado nesse processo. 

Dessa forma podemos afirmar que, o que se tem percebido, é que essas 

dificuldades na aprendizagem da Matemática podem estar relacionadas a diversos 

fatores. Nesse aspecto, concordamos com Fonseca (1995, p.217) que defende que os 

motivos das dificuldades na aprendizagem nessa disciplina estão relacionados à “[...] 

ausência de fundamentos matemáticos, falta de aptidão, problemas emocionais, ensino 

inapropriado, inteligência geral, capacidades especiais, facilitação verbal e/ou variáveis 

psiconeurológicas”. 

Nesse sentido, pensou-se no jogo, como uma estratégia para facilitar e motivar a 

aprendizagem matemática, pois o conhecimento matemático é muito importante para o 

ser humano na sua interação com o meio. Conhecimento este que podem ser adquiridos 

através de jogos, pois segundo Grando (2000) eles promovem ações intelectuais, físicas 
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e emocionais, facilitando a compreensão dos conceitos matemáticos. O referido autor, 

também defende que, a linguagem Matemática torna-se bem mais simples através do 

jogo. A construção, pelo aluno, de uma linguagem própria, conforme as situações do 

jogo estabelece uma “ponte” para a linguagem Matemática, enquanto forma de 

expressão de um conceito, distante e incompreensível, mas sim algo que se possa 

manipular (GRANDO, 2000).  

O jogo proporciona vantagens no ensino da Matemática, mas para isso acontecer 

é preciso que o professor tenha objetivos claros do que deseja atingir com essa 

atividade. Através de algumas situações proporcionadas pelo próprio jogo, faz com que 

os alunos planejam as próximas jogadas, mas para ser bem aproveitada a ocasião deverá 

ter intervenções do professor da turma.  

Para realizar um jogo em uma turma, primeiramente o professor deve estar 

ciente do que esta propondo, ou seja, deve testá-lo anteriormente, para quando tiver um 

momento oportuno, realizar intervenções adequadas.  

Essas intervenções pedagógicas segundo Grando (2004) podem ser realizadas 

em sete momentos distintos: familiarização com o material do jogo, reconhecimento das 

regras, jogar para garantir regras, intervenções pedagógicas verbais, registro do jogo, 

intervenções escrita e jogar com competência. 

No momento da familiarização com o material do jogo, é o momento onde eles 

têm o contato direto com o jogo, tanto na construção ou na simulação de possíveis 

jogadas futuras, é o momento onde eles associam com o jogo que eles já conheciam 

anteriormente, (GRANDO, 2004). 

O reconhecimento das regras do jogo poderá ocorrer no momento em que o 

professor explica verbalmente, como também na observação de uma jogada que poderá 

ser feito com o professor e um aluno. Ao jogar, muitas vezes é o momento em que eles 

vão identificar e perceber as regularidades das regras, (GRANDO, 2004). 

O momento do jogo em si, é que se garantem as regras, onde ocorre 

espontaneamente, e as noções do conteúdo matemático que esta inserido no jogo são 

exploradas. E é nesse momento onde o professor tem a oportunidade de fazer 

intervenções por meio de questionamentos e observações, são esses os momentos que 

fazem os alunos a pensar e repensar o que estão realizando, (GRANDO, 2004). 

O registro do jogo é uma forma matemática de atender procedimentos de 

resoluções problemas realizados pelo aluno, claro que vai depender dos objetivos que se 
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tem com esses registros. É importante que o professor crie situações para que esses 

registros tenham sentido e não se tornam meras obrigações, (GRANDO, 2004). 

No momento da intervenção escrita, é que são elaboradas as situações 

problemas, que podem ser desenvolvidas tanto pelo professor como pelos próprios 

alunos. Sendo que, através da resolução dessas situações problemas, é proporcionada 

uma analise mais específica, que podem não ter ocorrido durante as partidas, 

(GRANDO, 2004). 

O jogar com competência, é o ultimo momento do trabalho pedagógico com os 

jogos, é onde ocorre o retorno à situação real do jogo. Por isso a importância de o aluno 

retornar a algumas situações do jogo, para repensar e executar estratégias definidas e 

analisadas, enquanto resolve os problemas. 

Segundo Macedo (2005), Podemos analisar a Matemática como uma ciência 

formal e rigorosa, constituída de várias regras e fórmulas, mas, no entanto ela também 

pode ser vista como um conjunto de habilidades práticas necessárias à sobrevivência, e 

trabalhada de uma forma diferenciada, através de jogos onde tornam as aulas atrativas e 

produtivas. O referido autor, também defende que a criança desenvolve brincadeiras e 

aprende com jogos. 

Com o lúdico desenvolve habilidades, sentimentos ou pensamentos. O 

mesmo ocorreu nos jogos: ao aprende- lós, desenvolvemos o respeito mútuo 

(modos de se relacionar entre iguais), o saber compartilhar uma tarefa ou um 

desafio em um contexto de regras e objetivos, a reciprocidade, as estratégias 

para o enfrentamento das situações- problema, os raciocínios. (MACEDO, 

2005, p.10). 

 

 

Ao jogar a criança se comunica pela ação, na forma de pensar, pela sua 

inteligência, sua vontade, personalidade, passando muitas informações. Por isso para 

conhecermos os alunos devemos criar situações que os façam crescer e expressar seus 

sentimentos, tanto das dificuldades, como de seus interesses, (MACEDO, 2005). 

Contudo, percebemos a importância dos jogos no ensino da Matemática, pois 

eles tem sido salientado em diversas pesquisas e também nos referenciais curriculares. 

Como exemplo, citamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cuja atividade 

como jogos permitem ao professor analisar e avaliar os seguintes passos: 

 

- compreensão: facilita 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; 
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- estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou hipóteses 

(BRASIL, 1998, p. 48). 

 

Assim, o trabalho com jogos matemáticos pode proporcionar uma alternativa 

para a elaboração de estratégias com objetivo de melhorar a qualidade de ensino 

aprendizagem em Matemática, como destaca Rêgo & Rêgo (2004, p. 25) em seu texto, 

onde afirma que “o jogo, se bem escolhido e explorado, pode ser um elemento auxiliar 

de grande eficácia para alcançar alguns dos objetivos do ensino, dentre eles, ajudar o 

aluno a desenvolver suas potencialidades, tanto intelectuais quanto efetivas e físicas”. 

Outra metodologia usada nessa proposta foi a resolução de situações problemas, 

a qual visa segundo Costa (2005) através de oportunidades que estimulam a curiosidade 

matemática pelo aluno, ocorre à construção de conceitos matemáticos, além de poder 

tornar o aluno uma pessoa crítica e responsável. As experiências com problemas de 

diferentes naturezas faz com que o aluno interprete e tente explicá-los dentro de suas 

concepções. Nesse sentido o aluno envolve-se com o “fazer” matemática no sentido de 

criar hipóteses e conjecturas e investigá-las a partir da situação-problema proposta 

(COSTA, 2005). 

Diante do exposto, apresentamos nessa próxima seção o jogo que foi planejado, 

e a proposta planejada e executada, em busca de auxiliar os alunos para que eles 

construíssem conhecimentos matemáticos.  

 

3. Desenvolvimento da proposta 

 

Para que os alunos se interessam pela Matemática, e reconheçam sua 

importância, devemos estimulá-los, e com esse propósito é que desenvolvemos o jogo. 

E para obtermos sucesso, foi deixado claro as regras e os procedimentos do mesmo. 

Para acontecer à familiarização dos alunos com o material do jogo, foi dialogado 

com eles, questionamos se já conheciam o jogo da batalha naval tradicional, sendo que a 

maioria já conhecia o que facilitou nosso trabalho, mas para os demais que ainda não 

haviam jogado, ou não conheciam o jogo. Após essa sondagem, foi explicado o 

funcionamento do jogo através de exemplos, ou seja, possíveis jogadas futuras. Na 

oportunidade foram esclarecidas as regras do jogo, onde os bolsistas simulavam uma 

jogada. 
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No momento do jogo, surgiam questionamentos das regras, onde eram 

esclarecidas pelos bolsistas, e também ocasiões onde havia oportunidades dos bolsistas 

fazerem intervenções para que os alunos repensassem situações que se encontravam no 

momento. 

No instante que os alunos eram solicitados a responderem a questão escolhida, 

os bolsistas observavam os registros, ou seja, considerava-se certa a questão se 

realmente haviam desenvolvidos corretamente os cálculos, ou se o raciocínio deles 

estava de acordo com o que a questão indicava. 

Com o objetivo de estimular a participação do aluno, foi desenvolvido situações 

problemas envolvendo a realidade dos mesmos, ou seja, relacionados a situações do dia 

a dia, para aprimorar os conhecimentos já adquiridos, e relacioná-los a novos 

conhecimentos, afim de contribuir para o entendimento do conteúdo proposto. 

Com o propósito de desenvolver uma atividade diferenciada, ou seja, usando um 

jogo juntamente com situações problemas, foi desenvolvido a Batalha Naval de 

Progressão Geométrica. As atividades foram sendo realizadas por etapas: a) 

inicialmente os bolsistas apoiaram-se em materiais de caráter teórico envolvendo o uso 

de jogos no ensino da Matemática. Nesse sentido, buscaram autores que se utilizam de  

jogos como BORIN (2004)  que  defende  os  jogos  como  um  recurso  que  possa  vir  

a  contribuir  com  o  aluno para a aprendizagem da Matemática.  

Conforme Borin (2004), a atividade de jogar desenvolve nos alunos o raciocínio 

lógico, dedutivo, criativo, a atenção e a concentração, sendo essas muito importantes, ou 

até fundamentais para a aprendizagem da Matemática.  

b) Posteriormente foram realizados estudos teóricos do conteúdo de Progressão 

Geométrica  em  livros  didáticos,  onde  através  dos  mesmos  ocorreu  a  seleção  das 

questões  para  a  construção  do  jogo.  Concluído isso começou a se construir o 

material necessário para o proposto jogo:“ a  Batalha  Naval”, a qual  envolveram  o 

conjunto de questões contendo perguntas do conteúdo, nas quais o aluno deve efetuar a 

operação Matemática necessária, também barcos e bombas a serem colocados no painel 

da batalha naval. 
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Figura 1: arquivos do grupo PIBID Matemática URI. 

Figura 2: arquivos do grupo PIBID Matemática URI. 

c) a terceira etapa correspondeu à realização da oficina, a qual iniciou com uma 

breve revisão do conteúdo proposto. O desenvolvimento do jogo foi realizado com as 

duas turmas do segundo ano do Ensino Médio, sendo uma turma adversária da outra. 

Antes de começar o jogo o professor distribuiu folhas de ofício para os alunos 

desenvolverem os cálculos, e fez um sorteio entre os dois grupos para iniciar o jogo. O 

grupo sorteado escolhe no painel da batalha naval uma letra de A e G e um número 

entre 1 e 7, onde corresponderão a uma pergunta e um tipo de barco que irão formar se 

acertarem a questão. Existirão 4 tipos de barcos, o submarino (1 peça), o hidroavião ( 3 

peças), o cruzadores ( 2 peças)  e o porta avião ( 4 peças ), cada acerto valerá um ponto, 

onde será colocado a peça do barco, que  irá depender da sorte de cada grupo o navio a 

ser  formado,  sendo  que  se o grupo  acertar  a  questão  continua  jogando  até  formar  

o navio,  após  formá-lo  passará  a  vez, e se errar antes de formá-lo, será colocado uma 

bomba no lugar do navio e passará a vez para outro grupo. O único barco que vale mais 

é o submarino de uma peça só, se o grupo acertar ganhará dois pontos. Ganha o jogo, o 

grupo que acumular maior número de pontos. 

4. Resultado final da experiência 

Do trabalho desenvolvido, foi possível percebermos que desde a fase do 

planejamento do jogo até a execução do mesmo, houve muitas alterações, tanto nas 

questões envolvidas no jogo quanto nas regras. Isso nos levou ao dialogarmos sobre as 

etapas desenvolvidas e então verificarmos a necessidade de fazer adaptações no jogo da 

melhor forma possível que, no entanto  foi um  sucesso, pois os alunos  interagiram 

entre eles, resolviam  as  questões  umas  com  mais  facilidade  outras  não,  vibravam  

quando acertavam e estavam muito atentos e concentrados.  

Através do jogo concluímos que nosso objetivo não pode estar restrito 

unicamente no ato de jogar por jogar, mas sim de provocar os alunos, de ocorrer uma 
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desacomodação interna neles, de observar como eles reagem quando se deparam com 

algumas situações problemas. Segundo Macedo (2000) o jogo tem como objetivo 

informar como o sujeito pensa, de perceber como o aluno resolve os problemas que 

surgem no decorrer da atividade. Sendo que o jogo pode auxiliar e proporcionar uma 

melhor aprendizagem e uma ampliação no estudo de Progressão Geométrica. 

Concluímos que em relação ao conteúdo de Progressão Geométrica o jogo 

permitiu aos alunos desenvolverem suas habilidades e raciocínio, tirando dúvidas 

existentes na revisão do conteúdo antes de iniciar a atividade. Observamos a 

participação e empolgação dos alunos durante o jogo ao mesmo tempo em que, se 

dedicaram muito ao resolver as questões do conteúdo proposto.  

Os resultados dessa experiência foram excelentes, assim como todos os trabalhos 

que vem sendo realizado pelo grupo. O PIBID de uma forma geral tem incentivado os 

acadêmicos, elevando a qualidade de ensino, e ao inserir os bolsistas no meio escolar 

tem proporcionado à oportunidade de criar e participar em experiências metodológicas, 

nas quais poderão ser utilizadas futuramente como professores.  

É muito importante para nós acadêmicos essa participação no projeto, pois a 

interação com os demais bolsistas assim como a vivência com professores tem 

proporcionado relevantes contribuições para a formação docente do grupo.  Outra 

percepção foi quanto à contribuição da articulação entre a teoria e a prática, sendo que 

os alunos perceberam que a matemática pode ser aprendida de uma forma diferenciada e 

divertida, e não apenas como mero mecanismo. Como afirma Brenelli (1996, p.36) que 

“o jogo supõe um sujeito ativo, e seu conteúdo não é, em geral, difícil de ser 

apreendido, uma vez que seus objetivos e resultados devem ser claros aos sujeitos”.  

Constatou-se que o jogo incentivou os alunos a estudar Matemática, 

proporcionando que o conteúdo de Progressão Geométrica fosse trabalhado de uma 

forma diferenciada e divertida em que a competição tornou-se saudável. 

Contudo, percebemos que os alunos demonstraram entusiasmo durante a 

atividade, demonstrando interesse e motivação durante a aula de Matemática. 

Apontamos como uma experiência produtiva, que nos levou a pensar em novas 

possibilidades de proporcionar uma aula diferenciada, o que tem nos estimulado a 

investigar e dar continuidade a esse trabalho que vem sendo desenvolvido.  
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