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Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo o relato de uma experiência com a utilização de 

jogos educativos para o ensino de Matemática. Tal atividade foi planejada e realizada pelo 

Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do Curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus 

Bento Gonçalves. Foi desenvolvida em forma de oficina, na qual foram utilizados jogos 

matemáticos e de lógica. Intitulada “Jogos no laboratório”, a atividade foi direcionada a 

estudantes de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental da Rede Pública dos municípios de 

Bento Gonçalves-RS e Monte Belo do Sul-RS. A partir da atividade concluiu-se que esta 

foi significativa, por ter proporcionado aos licenciandos, vivências na prática docente e aos 

alunos participantes, um momento de estudo aliado à diversão. 

Palavras-chave: Jogos Educativos; Educação Matemática; Oficina de Ensino.  

1. Introdução  

A metodologia tradicional de ensino baseada na transmissão de conhecimentos 

efetiva-se utilizando apenas recursos como o quadro, o giz e o livro didático, onde o aluno 

é agente passivo e o professor é o único detentor do saber no processo de ensino-
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aprendizagem. Tal abordagem contraria as necessidades de uma sociedade que demanda 

uma educação mais dinâmica (LIMA, SILVA e SILVA, 2009). Uma das alternativas para 

romper parcialmente tal metodologia é a utilização de jogos educativos nas aulas, 

propiciando aulas diferentes e inovadoras para os estudantes. 

O jogo, aplicado como meio de ensino e aprendizagem, além de tornar as aulas 

mais dinâmicas e prazerosas, contribui no desenvolvimento intelectual e social do 

educando (LEAL, ALBUQUERQUE e LEITE, 2005, apud LIMA, SILVA e SILVA, 2009) 

e estimula a capacidade de compreensão de conteúdos de diversas áreas do conhecimento. 

Para que isso se efetive, cabe ao professor ter pleno domínio do jogo, além de planejar sua 

execução, tendo definidos os objetivos pelos quais está utilizando o mesmo. Em sua 

execução, é importante o professor assumir uma postura de observador, organizador, 

mediador e incentivador da aprendizagem, questionando o aluno sobre suas jogadas e “[...] 

apresentando situações que forcem a reflexão ou para a socialização das descobertas dos 

grupos [...]” (KODAMA e SILVA, 2004, p. 5). Neste momento do jogo, há uma maior 

aproximação entre aluno-professor e aluno-aluno, proporcionando um convívio 

cooperativo entre os envolvidos. 

Em se tratando da disciplina de Matemática, comumente são utilizadas imensas 

listas de exercícios (não que sejam desnecessárias), cuja resolução se trata de uma 

reprodução mecânica e da aplicação de fórmulas. O jogo surge neste contexto como um 

instrumento para exercitar e estimular um agir-pensar com lógica e critério (KODAMA e 

SILVA, 2004). 

Além disso, o jogo favorece a perda do bloqueio e de preconceitos dos educandos 

em relação aos conteúdos matemáticos e à Matemática, vista por eles como uma disciplina 

abstrata e complicada. Conforme BORIN (2007, apud MELO e SARDINHA, 2009, p.12), 

“dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva, notamos que, ao 

mesmo tempo em que estes alunos jogam apresentam um melhor desempenho e atitudes 

mais positivas frente a seus processos de aprendizagem”. 

O uso de jogos em sala de aula, por si só, não assegura a aquisição de 

conhecimentos, mas associado a outros recursos, eles potencializam o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, contribuindo para o desenvolvimento de 

habilidades e do pensamento lógico-matemático. Além disso, despertam a curiosidade dos 

alunos, que precisam discutir e argumentar sobre as resoluções encontradas, refletindo se 

são as mais adequadas; identificar seus erros e corrigi-los com o apoio do grupo. 
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Durante o jogo, os alunos são desafiados constantemente por problemas que lhes 

são significativos e são estimulados a pensar rápido e a traçar inúmeras estratégias para 

atingir seus objetivos. Por isso, os jogos são de grande valia nas aulas de Matemática, caso 

abordarem os conteúdos ensinados. 

Levando em consideração a importância de atividades diferenciadas no ensino da 

matemática, o Programa de Educação Tutorial - PET Matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Bento Gonçalves 

planejou, organizou e desenvolveu tal oficina utilizando jogos matemáticos e de lógica, 

intitulada “Jogos no laboratório”, que é descrita a seguir. 

2. Materiais e Métodos 

A atividade “Jogos no laboratório” foi realizada entre os dias 22 e 29 de agosto de 

2013, em cinco seções com grupos de aproximadamente 30 alunos cada, nas dependências 

da Instituição. Esta oficina contou com a presença de quatro escolas da Rede Pública de 

Ensino dos municípios de Bento Gonçalves - RS e Monte Belo do Sul – RS, totalizando 

um número aproximado de 150 estudantes de 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

Figura 1: Tutora do PET Matemática e alunos no local de realização da oficina 

Inicialmente, os alunos foram recepcionados e encaminhados à uma sala 

previamente adequada com equipamentos multimídia e mobiliário para a atividade do 

Câmpus, onde lhes foi apresentado um vídeo através do qual puderam conhecer um pouco 

sobre a estrutura e cursos oferecidos pela Instituição, além de ressaltar a importância da 

utilização dos jogos educativos.  

Na chegada à sala a turma era dividida em grupos, cada um destes colocava-se em 

um ambiente. A cada 20 minutos, os grupos migravam para outro ambiente, até que 

passassem por todos eles, sendo que, no meio da manhã/tarde, havia uma pausa para o 
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lanche, este oferecido pela Instituição. Na mesma sala foram organizados seis ambientes, 

cada qual com um jogo e um Petiano
1
 responsável pelo mesmo. Havia nos ambientes os 

seguintes jogos: 

 Baralho do PET 

 

Figura 2: Jogo “Baralho do PET” 

Organização: Até 10 jogadores. 

Material: Cartas numeradas, de 1 a 104. 

Instruções e regras: São distribuídas 7 cartas para cada jogador e outras 3 cartas (4, 

caso haja mais de 4 jogadores) são dispostas sobre a mesa com as faces voltadas para cima, 

em uma coluna. Cada jogador deve selecionar uma carta da mão e colocá-la à sua frente 

com a face voltada para baixo, e aguardar até que todos os participantes também o tenham 

feito. Esta seleção é feita de forma que a carta escolhida apresente um número maior que o 

número de alguma outra carta que já esteja sobre a mesa. Assim que todos os jogadores 

colocarem sua carta sobre a mesa, mostram-se as cartas. O jogador que tenha selecionado a 

carta de menor número inicia colocando-a ao lado de uma carta já disposta sobre a mesa, 

cujo número seja o menor mais próximo. Para as jogadas, segue-se uma ordem crescente 

dos números nas cartas selecionadas por cada participante. Quando houver 7 cartas na 

horizontal, o jogador que colocou esta sétima carta recolhe as outras 6, deixando-as 

separadas em um monte, para a contagem de logotipos no final. Quando o jogador não 

tiver em sua mão cartas de números maiores que os das cartas na mesa, ele será obrigado a 

recolher as cartas de alguma linha, linha esta determinada pelo próprio jogador, deixando 

uma carta de menor número na mesa. O jogo acaba quando terminarem as cartas na mão. 

Contam-se os logotipos do PET nas cartas recolhidas por cada jogador e vence aquele que 

possuir o menor número de logotipos. 

                                                
1
 Termo utilizado para designar os integrantes de Grupos PET. 
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Conteúdos matemáticos/ habilidades: comparação e classificação de números 

naturais (maior que, menor que); formulação de estratégias. 

 Contig 60 

 

Figura 3: Jogo “Contig 60” 

Organização: em duplas. 

Material: 3 dados comuns; fichas coloridas; tabuleiro em cartolina. 

Instruções e regras: Uma jogada é realizada da seguinte forma: jogam-se os três 

dados e com os números obtidos realizam-se duas operações quaisquer. Então, o jogador 

coloca sua ficha sobre o número resultante das operações, no tabuleiro. Na jogada seguinte, 

o adversário faz o mesmo. O objetivo do jogo é formar um alinhamento de três casas com 

suas peças, que podem ser na vertical, na horizontal ou na diagonal. O jogador que 

alcançar esse objetivo em primeiro lugar é o vencedor. 

Conteúdos matemáticos/ habilidades: operações básicas com números naturais; 

expressões numéricas; cálculo mental. 

 Dodgem 

 

Figura 4: Jogo “Dodgem” 

Organização: em duplas. 
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Material: 14 tampinhas de garrafas pet (7 de uma cor, 7 de outra cor); um tabuleiro. 

Instruções e regras: A disposição inicial é a seguinte: o canto inferior esquerdo fica 

desocupado, há uma fileira de pedras de uma cor na coluna da esquerda e uma fileira de 

pedras de outra cor na fileira de baixo. Os jogadores se revezam mexendo uma de suas 

pedras um quadro à frente, à esquerda ou à direita. Uma pedra não pode ser mexida se 

estiver bloqueada por uma pedra do oponente na borda do tabuleiro, a não ser na borda 

oposta, onde as pedras podem escapar. Um jogador sempre deve deixar ao menos uma 

jogada para seu oponente, e perde o jogo se não o fizer. Ganha o jogador que conseguir 

escapar com todas as suas pedras. 

Conteúdos matemáticos/ habilidades: formulação de estratégias. 

 Memória geométrica 

 

Figura 5: Jogo “Memória geométrica” 

Organização: em duplas. 

Material: cartas com as figuras geométricas. 

Instruções e regras: As cartas estarão espalhadas sobre a mesa com a face voltada 

para baixo. Decide-se quem começa. Ao virar uma carta o participante deve observar a 

figura e ler seu nome caso esteja nela, e em seguida virar a próxima carta. Se as duas 

apresentarem a mesma figura, o jogador recolhe o par e poderá jogar novamente. Caso 

contrário, seu adversário passa a jogar. O jogador que recolher o maior número de pares 

será o vencedor. 

Conteúdos matemáticos/ habilidades: conceitos geométricos primitivos, figuras 

geométricas planas e espaciais; memória; observação; concentração. 

 Pescaria de potências 
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Figura 6: No ambiente com o jogo “Pescaria de potências”, petiana orientando os alunos. 

Organização: em grupos de 3 a 5 jogadores. 

Material: cartas com potências e raízes e seus respectivos valores numéricos. 

Instruções e regras: O objetivo do jogo é formar o maior número de pares. Um par 

corresponde a uma potência e seu valor numérico. As cartas são embaralhadas e cada 

jogador receberá cinco cartas. As demais ficam no centro da mesa, com as faces voltadas 

para baixo. Inicialmente, os jogadores formam todos os pares com as cartas que receberam 

e os colocam à sua frente, de modo que todos os jogadores possam ver o par formado. 

Decide-se quem começa. Joga-se no sentido horário. Cada jogador, na sua vez, pede para o 

seguinte a carta que desejar para tentar formar um par com as cartas que tem na sua mão. 

Ele pode pedir na forma de potência ou como um número. Se o seu colega não possuir a 

carta solicitada, o jogador deve “pescar” uma carta do monte no centro da mesa: 

conseguindo formar o par que deseja ou um outro par qualquer, coloca-o à sua frente; não 

conseguindo, fica com a carta em sua mão e o jogo prossegue. O jogo acaba quando 

terminarem as cartas do monte, ou quando não for mais possível formar pares. 

Conteúdos matemáticos/ habilidades: potenciação e radiciação; cálculo mental. 

 Jogos de montar em madeira e de lógica de metais 

  

Figuras 7 e 8: Cubos em madeira para montar 
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Figura 9: Quebra-cabeças de metais 

Conteúdos matemáticos/ habilidades: noções espaciais; raciocínio lógico; 

concentração. 

Os jogos aplicados foram escolhidos observando-se os conteúdos estudados em sala 

de aula e, com exceção deste último, todos eles foram confeccionados pelo grupo. No 

decorrer da atividade, foi solicitado aos professores responsáveis pelas turmas participantes 

o preenchimento de ficha de avaliação com questões referentes à oficina. Ao final da 

atividade, os alunos foram presenteados com um chocolate e uma atividade impressa de 

Sudoku, um jogo de raciocínio lógico. 

3. Resultados da Experiência 

Segundo avaliações realizadas pelos professores que acompanharam seus alunos 

durante a oficina, os mesmos destacaram: 

“Atividades criativas e dentro da faixa etária, conteúdo visto em sala. Os alunos 

tiveram concentração. Também proporcionou momento de raciocínio e recreação. [...]” 

“A atividade desenvolvida foi muito válida, pois faz com que o aluno pense, reflita 

e execute o raciocínio lógico. [...]” 

“Achei a atividade muito produtiva e bem organizada. Oportunizou a todos os 

alunos a participação e a recreação produtiva. Tenho certeza que os alunos também 

adoraram, pois foram desafiados em todas as atividades. [...]” 

“Penso que a Matemática trabalhada desta forma é mais atrativa e o aprendizado 

acontece de forma concreta, permanecendo mais fixamente na vida escolar dos alunos. 

[...]” 
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Diante da análise dos questionários de avaliação, nos leva a crer a aceitação dos 

professores quanto a utilização do jogo como uma estratégia para tornar mais prazerosas e 

significativas as aulas de Matemática. 

Cabe mencionar que se percebeu, durante o acompanhamento das atividades, que 

os alunos demonstraram em sua maioria dificuldades nas operações de potenciação e 

radiciação, conteúdos abordados no jogo “Pescaria de potências”. 

4. Considerações 

A utilização de jogos no ensino da Matemática, como um recurso didático pode 

contribuir tanto no ensino como na aprendizagem de conteúdos da Matemática se realizado 

de maneira correta. É importante ter intencionalidade na aplicação do jogo em sala de aula, 

ter os objetivos claros e domínio pleno do jogo. Em sua execução, é importante o professor 

assumir uma postura de observador, organizador e mediador, estimulando o aluno a pensar 

sobre suas jogadas mal sucedidas e assim, solucionar os problemas de forma orientada.  

Por meio desta atividade conseguiu-se proporcionar aos licenciandos vivências na 

prática docente, através do acompanhamento e elaboração das atividades didáticas que 

foram realizadas ao longo da oficina; e aos alunos da Educação Básica, o desenvolvimento 

de habilidades e do pensamento lógico-matemático, bem como estimular o gosto pela 

disciplina de Matemática, mediante atividades diversificadas. Além disso, os professores 

que acompanharam seus alunos durante a oficina tomaram conhecimento de uma nova 

proposta para o ensino de Matemática: o uso de jogos educativos nas aulas. Assim, 

atingindo e até mesmo superando os objetivos iniciais da atividade. 

 

 

5. Referências 

LIMA, Maria do Carmo Fernandes de. SILVA, Maria Emília Lins e. SILVA, Vanessa 

Valéria Soares da. Jogos educativos no âmbito educacional: um estudo sobre o uso dos 

jogos no Projeto MAIS da Rede Municipal do Recife. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Pedagogia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.ufpe.br/ce/images/Graduacao_pedagogia/pdf/2009.2/jogos%20educativos%2

0no%20mbito%20educacional%20um%20estudo%20sobre%20o%20uso.pdf>. Acesso 

em: 09 out. 2013. 

 

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

KODAMA, Helia Matiko Yano; SILVA, Aparecida Francisco da. Jogos no Ensino da 

Matemática. In: BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, II, 2004, 

Salvador. Disponível em: <http://www.bienasbm.ufba.br/OF11.pdf>. Acesso em: 09 out. 

2013. 

 

 

MELO, Sirley Aparecida de; SARDINHA, Maria Onide Ballan. Jogos no ensino 

aprendizagem de matemática: uma estratégia para aulas mais dinâmicas. Revista 

F@pciência, Paraná, 2009. Disponível em: 

<http://www.fap.com.br/fapciencia/004/edicao_2009/002.pdf>. Acesso em: 09 out. 2013. 


