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Resumo:  
O presente trabalho consiste no relato de uma oficina de jogos e materiais concretos na 

formação docente. Essa oficina foi um Projeto de Ensino desenvolvido para a disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática a distância 

pela Universidade Federal de Pelotas. O público-alvo do projeto foram os acadêmicos do 

6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática da UFPel. O projeto denominado 

“Oficina de Jogos e Materiais Concretos em Matemática para as séries finais do Ensino 

Fundamental” objetivou promover a reflexão crítica acerca do tema. Além de propor a 

construção e a utilização de jogos e materiais concretos de forma a incentivar esses futuros 

professores a utilizarem jogos e materiais concretos em suas aulas, ampliando suas 

estratégias de ensino. Quando bem planejados os jogos e materiais concretos auxiliam 

muito na criação de um ambiente propício à construção do conhecimento. 

  

Palavras-chave: Jogos; Material concreto; Formação docente; Reflexão da prática 

docente. 
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1. Introdução 

 Atualmente o professor precisa criar em sala de aula um ambiente propício à 

construção do conhecimento e que desperte o interesse e a motivação do aluno. Smole, 

Diniz e Milani (2007, p.13) defendem que “é preciso ampliar as estratégias e os materiais 

de ensino e diversificar as formas e organizações didáticas para que, junto com os alunos, 

seja possível criar um ambiente de produção ou de reprodução do saber”.  

 Esse ambiente de construção do conhecimento, onde o aluno é autônomo de sua 

aprendizagem e o professor facilitador, pode ser alcançado através da utilização de jogos e 

materiais concretos. Como corrobora Ribeiro (2009, p.19): 

a inserção de jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade 

altamente significativa no processo de ensino aprendizagem, por meio do qual, 

ao mesmo tempo em que lhe aplica a ideia do aprender brincando, gerando 

interesse e prazer, contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social dos alunos. 
 

 O presente trabalho visa descrever algumas das atividades desenvolvidas no projeto 

de ensino “Jogos e materiais concretos em Matemática para as séries finais do ensino 

fundamental” ministrado no 2º semestre de 2013 para graduandos do 6º semestre do curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O objetivo do 

projeto foi propor a reflexão acerca da importância da utilização de jogos e materiais 

concretos nas aulas de Matemática, além de incentivar e promover no público alvo o 

desenvolvimento de atividades que sejam prazerosas para os seus alunos, inclusive para 

desmistificar a ideia de que a Matemática é sempre difícil ou chata.  

 Embora deve-se lembrar que “Nenhum material é válido por si só. [...] A simples 

introdução de jogos ou atividades no ensino da matemática não garante uma melhor 

aprendizagem dessa disciplina.” (FIORENTINI e MIORIN, 1993, p.6). É o professor que 

deve promover a mediação pedagógica adequada, de forma que o aluno possa construir seu 

conhecimento e alcançar os objetivos propostos. 

 

2. Projeto de Ensino “Oficina de Jogos e Materiais Concretos em matemática para 

as séries finais do Ensino Fundamental” 
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 No projeto foi proposta a análise crítica dos jogos e materiais concretos 

construídos, para que os recursos utilizados em sala de aula realmente apresentem 

objetivos pré definidos. Godoy e Menegazzi (2011, p.2) ressaltam que:  

Para um trabalho sistemático com jogos é necessário que os mesmos sejam 

escolhidos e trabalhados com o intuito de fazer o aluno ultrapassar a fase da 

mera tentativa e erro, ou de jogar pela diversão apenas. Por isso, o ato de 

planejar uma aula diferenciada também deve levar em consideração alguns 

cuidados ao escolher os jogos a serem aplicados para que seja um material 

produtivo em sala de aula, como: Não tornar o jogo algo obrigatório; Escolher os 

jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo que vença aquele 

que descobrir as melhores estratégias; Utilizar atividades que envolvam dois ou 

mais alunos, para oportunizar a interação social; Estabelecer regras; Estudar o 

jogo antes de aplicá-lo, ou seja, jogá-los antes. 
  

 Neste projeto foram construídos junto ao público-alvo jogos e materiais concretos 

que poderão ser utilizados em sala de aula, como sugestão para uma mudança na forma 

tradicional de ensino de matemática, onde o conhecimento aparece pronto e a 

aprendizagem ocorre através da repetição. Marques (2009, p.1) afirma que 

a formação dos professores, que lecionam Matemática, não proporciona 

condições necessárias que possibilitem desenvolver, nos alunos, o espírito crítico 

e a criatividade. Afinal, eles também são frutos de uma prática pedagógica 

inibidora da criatividade e de atitudes críticas. 
  

 Logo busca-se promover a reflexão crítica acerca das atividades propostas na 

oficina, de modo a despertar a criatividade e o dinamismo dos professores e graduandos 

em sua prática de sala de aula. D'Ambrósio (2010, p.91) esclarece sobre a prática de sala 

de aula: “Cada indivíduo tem a sua prática. […] E a medida que vamos exercendo, a crítica 

sobre ela, mesclada com observações e reflexões teóricas, vai nos dando elementos para 

aprimorá-la.” E assim se resume, em minha opinião, a profissão de professor, uma eterna 

pesquisa e revisão da própria prática docente. No próximo item serão apresentadas 

algumas atividades desenvolvidas durante a oficina e que podem auxiliar os professores na 

ampliação das estratégias de ensino. 

 

3. Danômio 

 O Danômio proposto por Fietz e Martins (s/d p.5), possibilita praticar a 

multiplicação de monômios. Consiste em dois dados com um monômio em cada face e 
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tabelas respectivas com o resultado da multiplicação de duas faces dos dados, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 

Modo de jogar: 

 Em duplas, recebem 2 dados e 4 tabelas. O primeiro jogador jogará os dois dados e 

fará a multiplicação dos monômios que saíram nos dados, ai marcará na tabela o resultado 

correspondente. O próximo jogador fará o mesmo e aquele que preencher uma linha ou 

uma coluna da tabela primeiro será o vencedor. É importante que os jogadores façam o 

registro das operações em uma tabela. 
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 O jogo Danômio é pertinente para utilização em sala de aula, trata-se de praticar a 

multiplicação de monômios de forma lúdica, já que os alunos estarão competindo. Os 

objetivos deste jogos podem ser: 

 Praticar a multiplicação de monômios; 

 Praticar a regra dos sinais na multiplicação; 

 Praticar a multiplicação com potências. 
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  Além de desenvolver nos alunos outras habilidades como a socialização, a 

interação, o respeito aos colegas e a autonomia.  

 Ao final de cada encontro os participantes da oficina escreveram um feedback 

referente às atividades desenvolvidas naquele dia. Quanto a construção e ao jogar o 

Danômio destaco dois fragmentos dos feedbacks dos alunos: 

Esse jogo pode ser facilmente utilizado em sala de aula, auxilia os alunos na 

prática de multiplicação de monômios, um conteúdo considerado difícil para a 

maioria. E dessa forma eles se motivam a fazer certo para preencher sua tabela 

primeiro e também para corrigir o cálculo do colega com o qual competem. 

PARTICIPANTE A 

 

O Danômio abrange muitos conteúdos como a regra de sinais, as potências e a 

própria multiplicação com variáveis, sua utilização pode ser considerada uma 

revisão destes conteúdos. Penso que seria interessante sua utilização para a 

introdução de polinômios. PARTICIPANTE B 
 

4. Jogo Trilha dos Inteiros 

 Proposto por Fietz e Martins (s/d p.3), possibilita praticar as operações numéricas 

entre números positivos e negativos, também a regra dos sinais nessas operações. Em uma 

cartolina inteira construir a trilha dos inteiros, como uma “escadinha” de 4x2 cm, conforme 

a Figura 2. Nessa trilha serão escritos números de -20 a 20, sendo que o zero ficará sozinho 

no degrau. Em outra cartolina, cortar 36 fichas de 4x10cm, onde constarão as instruções, 

que serão sorteadas a cada rodada. As instruções serão do tipo: “vá para o oposto deste 

número”; “some -10”; “subtraia 15”. Utiliza-se um dado para jogar, se necessário pode-se 

construir um. 

 

Modo de jogar: 

 Em duplas, cada dupla recebe um tabuleiro, um marcador, uma moeda, um dado e 

fichas com instruções. O dado indicará o número de casa que irá caminhar e a moeda a 

direção, sendo cara “subir” e coroa “descer”. Cada aluno lança o dado e a moeda e tira uma 

ficha. Vence a partida aquele que chegar primeiro ao fim, os alunos deverão fazer o 

registro das atividades em uma folha. 
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 Figura 2 – Trilha dos Inteiros e Fichas. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Reflexão sobre a Trilha dos Inteiros: 

 O jogo Trilha dos Inteiros é um jogo pertinente para sala de aula, pois com ele o 

aluno tem a possibilidade de praticar o cálculo com números inteiros através de uma 

atividade lúdica. Apresenta ainda a capacidade de desenvolver nos alunos vários conceitos, 

como de operações de soma e subtração, regras de sinais e número oposto.  

 Os objetivos deste jogo, definidos colaborativamente com o público da oficina 

foram: 

 Compreender as propriedades das operações dos números inteiros; 

 Praticar operações de soma e subtração; 

 Compreender o conceito de número oposto; 

 Compreender o conceito de módulo de um número; 

 Desenvolver cálculos mentais; 

 Praticar cálculos envolvendo regra de sinais. 
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 Quanto ao feedback fornecido pelos grupos de trabalho, com relação a construção e 

ao jogar a Trilha dos Inteiros, dois foram transcritos com intuito de apresentar o 

entendimento do público na realização da tarefa: 

Acredito que este jogo deve tornar a aula bem mais prazerosa para os alunos, 

pois com o estímulo da competição, os alunos vão praticar estes cálculos se 

divertindo. De outra forma, seriam listas de exercícios que os alunos não 

costumam gostar. PARTICIPANTE C 

 

Com este jogo é possível praticar cálculos mentais envolvendo regras de sinais. 

O mais legal é poder praticar esses cálculos brincando, acho que o jogo faz com 

que os alunos queiram acertar e busquem aprender e desenvolver os cálculos 

com mais interesse. Sabemos que nem sempre é fácil ter a atenção do aluno e 

propostas que propiciam isso devem ser utilizadas. PARTICIPANTE D 

 

5. Discos de Frações 

 Em EVA constrói-se círculos de Raio de 8 cm e utilizando o transferidor fraciona-

se o disco em 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/8; 1/9 e 1/12, conforme apresentado na Figura 3. 

Para o cálculo da medida do ângulo de cada peça, basta dividir 360º pelo número de peças. 

Por exemplo, para construir o disco de 1/5, cada fatia terá 72º porque 360º/5 = 72º. 
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a) Escrever que fração representa cada parte com relação ao todo. 

b) Comparar as frações, sobrepondo um ao outro, para o entendimento do conceito de 

frações equivalentes.  

c) Resolver as operações (através da sobreposição dos discos): 

1) 1/2  + 1/3 = 5/6 

2) 1/2  – 1/4 = 1/4 

3) 2/3 + 1/6 = 5/6 

4) 1/2  – 1/3 = 1/6 

 Para resolver operações de soma de frações através dos discos basta colocar as 

"fatias" que as representam lado a lado, como se fossem formar o inteiro. Daí deve-se 

verificar qual é a fração que "cabe" na representação formada pela soma. Já para as 

operações de subtração deve-se colocar a "fatia" da fração subtraendo em cima da 

minuendo e ai verificar qual é a fração que "cabe" no resto. 

 

Reflexão sobre o disco de frações: 

 O disco de frações é um material concreto pertinente para utilização em sala de 

aula, podendo atender a diversos objetivos pedagógicos, como:  

 Compreender que as frações representam a parte de um todo; 

 Compreender/construir o conceito de frações equivalentes; 

 Representar uma fração; 

 Compreender o conceito de ângulo; 

 Praticar a utilização do compasso e do transferidor. 

 Destaco o feedback de dois alunos participantes da oficina quanto a construção e 

utilização do disco de frações: 

Construir os discos de frações abrange muitos conceitos, como a noção de que o 

círculo possuí 360º e cada “parte” do disco terá seu ângulo calculado pela 

divisão dos 360º pelo número de partes do disco. O aluno tem a oportunidade de 

“ver” o cálculo na prática e não apenas de forma abstrata. PARTICIPANTE E 

 

Penso que essa atividade será bastante enriquecedora para os alunos, pois eles 

tem a oportunidade de construir o próprio material concreto, que normalmente é 

entregue pronto pelo professor, isso quando é utilizado. E nessa construção o 

aluno “relembra” como utilizar o compasso e o transferidor, que é uma 
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dificuldade deles. E por ser uma dificuldade desenvolve também a interação e a 

cooperação. PARTICIPANTE B 
 

6. Resultados da Experiência 

 É essencial que os professores atuantes e em formação busquem a qualificação, 

através de cursos e de atividades que promovam a reflexão acerca da própria prática 

docente. Embora muitos cursos de licenciatura ministrem atividades com jogos e materiais 

concretos para seus alunos, esses alunos, em sua maioria, tiveram um ensino tradicional, 

basicamente com o livro e a lousa. Nesse contexto, muitos tem dificuldade em romper com 

este paradigma enquanto professores e ministrar aulas com outros recursos, como os jogos 

e os materiais concretos.  

 Além de desenvolver nos alunos conteúdos conceituais ou procedimentais, os jogos 

e materiais concretos podem desenvolver conteúdos atitudinais como a autoconfiança, a 

autonomia, a socialização, a interação, a cooperação e a disciplina. Cabendo ao professor 

escolher as atividades de acordo com os conteúdos que precisam ser desenvolvidos.  

 Outra característica importante da utilização de jogos e materiais concretos é que 

eles promovem o interesse dos alunos nas atividades propostas. Facilitando também para o 

professor que tem a oportunidade de exercitar os conteúdos de uma forma menos árdua. 

Embora a construção e o planejamento dos jogos seja bastante trabalhosa para o 

professor,é possível optar por atividades que os próprios alunos construam. 

 Os jogos e materiais concretos, quando bem planejados, facilitam a criação de um 

ambiente propício a construção do conhecimento. Logo é importante que os futuros 

professores saibam detectar aqueles que melhor condizem com os objetivos que se 

pretende alcançar naquela atividade. Para isso o professor precisa desenvolver suas aulas 

com um olhar crítico, atentando para a constante reflexão de suas práticas. 
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