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A importância dos jogos para a construção
de conceitos matemáticos

Robson Aldrin Lima Mattos
Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes

INTRODUÇÃO

Embora a Matemática faça parte do cotidiano das pessoas, e esteja
presente em quase todas as nossas ações, no ambiente escolar ela se apre-
senta muito desvinculada do contexto dos educandos; a disciplina se apre-
senta sistemática, mecânica e sua linguagem muitas vezes se diferencia da
língua falada, tornando a compreensão dos seus conceitos mais difícil e
complexa do que deveria ser. Como disciplina, a Matemática é historica-
mente uma das mais temidas e a que apresenta os maiores índices de rejei-
ção entre os educandos. Por outro lado, e contribuindo para aumentar esta
problemática, nossa experiência demonstra que os educadores que traba-
lham nas séries iniciais, em sua maioria, muitas vezes não gostam de ensinar
Matemática ou o fazem sem buscar meios propícios ao seu entendimento.

A PROBLEMÁTICA – ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA

Originada pelas necessidades de medir, de explicar a natureza e os
fenômenos, a Matemática é tratada como acúmulo de fórmulas e equa-
ções, no algebrismo restrito. Enfatiza o saber matemático reduzido,
endogenamente voltado para si mesmo, não mais proveniente da realida-
de, de problemas do mundo vivido e de situações concretas, criando uma
linguagem essencialmente acadêmica que o estudante não entende.

O sistema tradicional de ensino define dois sujeitos do processo
aprendizagem: o professor, como detentor do conhecimento, da autorida-
de epistemológica, da ação cognitiva, isto é, como elemento ativo respon-
sável pela transmissão ao estudante do saber acumulado e o aluno, recep-
táculo do depósito efetuado pelo professor dentro da divisão de tarefas, na
operacionalização da didática de transmissão da informação, posse do pro-
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fessor passada ao estudante de uma forma metódica, pouco dinâmica ou
atraente.

O ensino da Matemática nessa concepção conservadora tem sido
desenvolvido através de conteúdos programáticos enciclopédicos, abstratos
e formalizados. As atividades pedagógicas na área primam pela busca de
saberes teóricos, descontextualizados, fixos em estado pronto e acabado.

Na escola, as crianças, ao se depararem com os conceitos matemá-
ticos, não conseguem vislumbrar uma aplicação dos números, operações,
propriedades, equações ou qualquer outra ferramenta da matemática. Isto
provoca uma insatisfação que reflete no ensino e na aprendizagem, trazen-
do inúmeras reações que vão desde o desinteresse até a aversão à Matemá-
tica. (CARRAHER, 1993)

Embora tenhamos consciência de que o processo de apropriação
dos conceitos escolares é diferente da lógica do cotidiano, pois retrata con-
ceitos e pensamentos mais amplos e complexos, somos defensores de me-
didas pedagógicas que busquem transformar o ensino da Matemática de
tal modo que valorize os conhecimentos pregressos trazidos pelas crianças,
adquiridos no dia a dia, ampliando-os gradativamente e mostrando a uti-
lidade prática da aprendizagem de conceitos matemáticos para a sua vida
não apenas no âmbito da escola.

A Matemática do cotidiano é mais atraente, tanto para a criança
como para o adulto, pois está ligada à utilidade, à resolução de situações-
problemas enfrentadas na vida diária. É uma Matemática de respostas aos
problemas e é apresentada com uma linguagem simples e rotineira, que
pode ser aplicada por todos sem precisar considerar o grau de escolarida-
de do indivíduo. (FRAGA, 1988) Como afirma Giardenetto (1999), a Ma-
temática está presente em quase todos os campos, de forma clara ou abs-
trata; desde as ações mais simples até as mais complexas.

A criança, ao chegar à escola, encontra uma nova realidade que a
conduz a deixar um pouco de lado seu mundo imaginário e lúdico para
encarar o mundo escolar cheio de regras, programas, conteúdos voltados a
um currículo bem distinto, que pretende atender desde cedo às necessida-
des do mercado de trabalho.

Nesse novo ambiente, formalizam-se as aprendizagens da língua
materna e da Matemática, posto que ambas estão entrelaçadas com um
grau muito forte de interdependência; enquanto uma se preocupa direta-
mente com a escrita e a oralidade, a outra precisa, principalmente, do uso
do raciocínio.
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O conhecimento do espaço, do próprio corpo, das noções básicas
de distância, tempo, localização, direção, tamanho, lateralidade constitui-
se os primeiros passos para o desenvolvimento cognitivo da criança. Em
seguida, vem o conhecimento do alfabeto e dos numerais. Nesse momen-
to ficam bem claras as duas linguagens trabalhadas na escola, que fazem
parte do contexto social da criança: a linguagem matemática e a língua
materna. A escrita e a leitura, bem como os cálculos matemáticos, se fazem
presentes em todas as etapas do processo de alfabetização e, posterior-
mente, em toda a vida escolar. (MACHADO, 1991) A resolução dos pro-
blemas matemáticos exige a leitura e a interpretação, que são desenvolvi-
das pela língua materna. Em contrapartida, a Matemática desenvolve o
raciocínio lógico-dedutivo, que é de fundamental importância na oralidade
e na escrita, habilidades desenvolvidas pela língua materna.

Tanto a Matemática como a língua materna são estruturadas em
sistemas de representações que são elaborados com base na realidade; dão
significado e conceito às coisas, aos objetos, às ações, bem como auxiliam
no desenvolvimento das relações no contexto social. Essas duas lingua-
gens são, portanto, necessárias à comunicação, pois a leitura, a escrita, a
oralidade, a realização de cálculos, o uso de símbolos contribuem direta-
mente para a integração do indivíduo na sociedade. Enquanto a língua
materna, com seus códigos e signos exprime ideias, a Matemática exprime
as noções de quantidade. Em conjunto, essas linguagens, sem dúvida, con-
tribuem de forma decisiva para a sobrevivência humana. Por que, então, é
tão difícil aprender Matemática? Refletindo sobre a problemática, encon-
tramos a teorização de Piaget sobre aprendizagem que pode elucidar a
situação.

Segundo Piaget (1975a), a criança passa por quatros estágios do
desenvolvimento cognitivo: sensório-motor; objetivo-simbólico ou pré-
operacional; operações concretas; e operacional abstrato ou operações for-
mais. Em cada estágio, a criança se comporta de maneira diferente e de-
senvolve habilidades específicas. Devemos salientar que esses quatros está-
gios não são regras fixas e rígidas, e sim parâmetros que nos auxiliam a
entender o comportamento e o desenvolvimento infantil. Segundo Piaget
(1975a), qualquer que seja o momento evolutivo, sempre haverá assimila-
ção do meio às atividades do sujeito e acomodação dessas atividades às ca-
racterísticas impostas pelo objeto. Assim é que, por meio desse constante
processo de adaptação proporcionada pela inteligência, o indivíduo se
aprende e se desenvolve, apreendendo o mundo.
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Essa divisão do desenvolvimento cognitivo em estágios, proposta
por Piaget, é apenas um parâmetro não se constituindo em regra pronta e
acabada. Não podemos enquadrar as crianças de forma rígida, por idade,
como estando em um ou outro desses estágios, uma vez que o desenvolvi-
mento mental exige estímulos que nem sempre acontecem quando estão
previstos para acontecer, além das relações interpessoais que promovem o
desenvolvimento emocional, do convívio familiar e da alimentação, fato-
res determinantes do desenvolvimento cognitivo. Mas podemos, com este
entendimento, programar as ações pedagógicas adequadas às crianças con-
siderando o estágio cognitivo em que se encontram.

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo, es-
timular o pensamento autônomo, a criatividade e a capacidade de inter-
pretar e resolver problemas. Mas o ensino da Matemática, que se encontra
na maioria das escolas que oferecem as séries iniciais, é tradicional. A Ma-
temática é apresentada de forma sistematizada, com situações-problemas
isoladas e com base, principalmente, no livro didático. Raramente aconte-
ce através de uma metodologia participativa, criativa e lúdica, de forma a
facilitar e capaz de estimular a construção de conceitos matemáticos. Os
alunos, frente a este quadro, apresentam apreensão, receio e descontenta-
mento; têm medo de reprovação e dos mitos que a envolvem; procuram
resolver as operações matemáticas adivinhando as respostas, criando uma
lógica pessoal, distante de uma verdadeira e duradoura aprendizagem.

A PESQUISA

Este cenário, parte integrante de nossa experiência como docente/
mestrando (MATTOS, 2009) e pesquisadora/orientadora (FAGUNDES,
1998), nos conduziu a este estudo com o objetivo de evidenciar a função
pedagógica dos jogos como atividades no ensino da Matemática nas séri-
es iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Cláudio Manoel
da Costa, em Vitória da Conquista – Bahia, operacionalizado pelos seguin-
tes objetivos específicos: demonstrar a importância do uso de jogos como
auxiliares para a construção, pelos educandos, de conceitos matemáticos;
analisar práticas pedagógicas usadas por docentes de Matemática em séries
iniciais do Ensino Fundamental de uma escola do município de Vitória
da Conquista, associada ou não aos jogos como atividades lúdicas e de
aprendizagem e propor o uso de jogos como estratégias pedagógicas que
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contribuem para a construção de conceitos matemáticos pelos educandos
das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Adotamos a abordagem metodológica qualitativa, realizando um
estudo de caso, valendo-se das técnicas: observação direta, entrevista e
grupo focal. As observações foram feitas in loco, no referido Colégio Mu-
nicipal Cláudio Manoel da Costa, bem como as entrevistas com as educa-
doras das turmas da 1ª, 2ª. 3ª e 4ª séries, selecionadas para a pesquisa.
Fizemos, também, um grupo focal junto às professoras para compreender-
mos melhor a realidade apresentada, relacionando as opiniões das mes-
mas às reações dos educandos nas aulas de Matemática com ou sem a
aplicação de jogos, e o intento de serem os mesmos capazes de ajudar na
compreensão e construção de conceitos matemáticos.

OS JOGOS COMO ATIVIDADE LÚDICA E DE
APRENDIZAGEM – UM CAMINHO PARA A APREENSÃO DE
CONCEITOS MATEMÁTICOS

Os conceitos matemáticos precisam ser reproduzidos, repetidos, re-
criados, memorizados, para serem assimilados e aprendidos. A presença
do lúdico em sala de aula pode ser decisiva para facilitar esse aprendizado,
visto que o lúdico agrada e é facilitador de múltiplas aprendizagens.

No contexto infantil, os brinquedos, os jogos e as brincadeiras
estão presentes em todos os momentos, fazem parte da rotina diária da
criança e desenvolvem seu potencial infantil. O mundo lúdico – brinca-
deiras, brinquedos e jogos – contribuem para a formação do indivíduo,
proporcionando a construção de uma realidade fantasiosa que é de fun-
damental importância para o desenvolvimento da criança no mundo
real. Ao se envolver nas brincadeiras, a criança se torna capaz de trocar
de papéis com o adulto, fazendo uma mediação entre o imaginário e o
real.

A atividade lúdica do brincar de forma descontraída, apropriando-
se do objeto, atribuindo-lhe valores e significados diferentes da realidade,
é própria da criança. Através da ação do brincar, ela assimila conceitos,
diverte-se e aprende. Dizemos que os jogos apresentam várias possibilida-
des de aprendizagem, porque todas as suas etapas exigem um poder de
concentração, de seriedade, utilização de estratégias, aquisição e aplicação
de conhecimentos. (BRENELLI, 1996)
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Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto, o que
dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. A ludicidade possibili-
ta a quem a vivencia momentos de encontro com os outros, momentos de
fantasia e de realidade, de re-significação e percepção, momentos de
autoconhecimento e conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para
o outro, momentos de vida. (CHATEAU, 1987)

Por meio dos jogos e das brincadeiras, a criança envolve-se com o
outro e sente a necessidade de com ele partilhar experiências e aprendiza-
gens. Ainda que em postura de adversário, a parceria é um estabelecimen-
to de relação. Essa relação expõe as potencialidades dos participantes,
afeta as emoções, põe à prova as aptidões e testa limites. Brincando e
jogando, a criança tem oportunidade de desenvolver capacidades indis-
pensáveis à sua atuação na adultidade, tais como: atenção, afetividade,
hábito de permanecer concentrado e outras habilidades perceptuais
psicomotoras. Enfim, brincando, a criança torna-se ativa e operativa.
(BRENELLI, 1996)

Os jogos são patrimônios lúdicos transmissíveis de uma geração
para outra. Cabe à criança a experimentação plena e ampla das suas possi-
bilidades; e isto representa para ela uma atitude tão séria quanto o traba-
lho o é para o adulto. Brincar é, pois, um espaço de elaboração, criação,
produto e reprodução.

Com este entendimento, o historiador holandês John Huizinga
(2007) atribuiu a nomenclatura de homo ludens significando homem que
brinca, homem que se diverte, em alusão às outras caracterizações de ho-
mem em determinados períodos da história da humanidade: homo sapiens
– homem que pensa e homo faber – homem que trabalha. Para Huizinga
(2007), neste contexto, a nossa capacidade de jogar é tão importante para
a espécie quanto o raciocínio e a construção de objetos.

Segundo Kishimoto (1998), o contexto lúdico desperta a auto-
nomia, pois a criança participa das atividades não só em busca do pra-
zer, mas da liberdade de criar e recriar, produzir e reproduzir regras,
possibilitando emoções e reações inerentes aos seres humanos, tais como:
prazer, alegria, raiva, indiferença, aproximação, rejeição, divertimento,
compreensão, argumentação, etc. Ao brincar, a criança não está preo-
cupada com os resultados; apenas o prazer e a motivação impulsionam
para a ação de exploração livre. A conduta lúdica, ao minimizar as
consequências da ação, contribui para a exploração e a flexibilidade do
ser que brinca. Qualquer ser que brinca atreve-se a explorar, a ir além
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da situação dada na busca de soluções, pela ausência de avaliação ou
punição.

Para Piaget (1975b), os jogos vão além do entretenimento e da
desconcentração. São meios que propiciam o desenvolvimento intelectual
das crianças, pois que jogando sua inteligência bem como a assimilação e
a compreensão da realidade. Dessa forma, o processo lúdico do jogo se
inter-relaciona com a fantasia criativa do sujeito e possibilita à mesma criar
várias situações de aprendizagem, mudar formas e conceitos, adquirir no-
vos conhecimentos. Piaget (1975b) ressalta que as atividades lúdicas como
os jogos não se constituem apenas em divertimento ou gasto de energia,
mas contribuem de forma decisiva no desenvolvimento intelectual do in-
divíduo. Ao fazerem parte do cotidiano das crianças, tornam-se instru-
mentos motivadores do seu processo de aprendizagem, além de possibili-
tar o desenvolvimento de competências e habilidades.

Com o olhar piagetiano, vemos os jogos mais significativos por
consequência do desenvolvimento da criança, que passa a construir e
reinventar as coisas, o que força a uma adaptação. Desse modo, com o
avanço do seu desenvolvimento, a criança sintetiza valores e princípios,
assimila, acomoda e progressivamente constrói novos conhecimentos.

O jogo tem como características marcantes ser voluntário, sério (ain-
da que evoque o mundo do faz-de-conta), desinteressado, distinto da vida,
poder ser repetido e criar uma nova ordem ao mesmo tempo em que é
ordem. (HUIZINGA, 2007)

O jogo é também considerado como um fenômeno cultural que
perpassa atividades físicas, biológicas e psicológicas e prepara as crianças e
os adolescentes para uma vida madura, simulando atividades, posturas e
atitudes presentes na vida adulta. O jogo tem um aspecto fascinante que
envolve os participantes e todos à sua volta, possibilitando uma viagem
imaginária que desperta várias emoções como o medo, a ansiedade, a
alegria, o prazer, etc. (KISHIMOTO; LUCKESI, 2000)

Para Vigotsky (1984, p. 125), “O mais simples jogo com regras trans-
forma-se imediatamente numa situação imaginária, no sentido de que,
assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias possibilidades
de ação são eliminadas”.

Percebemos, então, que mesmo os chamados jogos com regra puros
contêm uma situação imaginária e que a criança se comporta como ela
mesma imagina; ela segue as regras provenientes da própria situação ima-
ginária.
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Quando nos referirmos ao conceito de jogo, não podemos deixar
de associá-lo a movimento e a competição dentro de uma visão abrangente.
As pessoas quando jogam sempre utilizam várias formas de movimento
para expressar suas jogadas e esses movimentos estão diretamente ligados
às regras do jogo. Quanto a competição, sua validade consiste em estimu-
lar os participantes do jogo a buscar novas estratégias, visando ganhar a
partida. Esta conjuntura contribui para a conscientização de que é impor-
tante aprimorar o raciocínio e a rapidez nas ações. A competição mexe
diretamente com o emocional dos participantes e dos expectadores, pren-
de a atenção durante todo o tempo do jogo e transforma aquela atividade
“jogo”, por mais simples que seja, numa atração contagiante e motivadora
para todos. (KISHIMOTO, 2007)

A criança leva muito a sério o ato de jogar, de seguir as regras,
tornando o jogo uma atividade de muito valor. Quando a criança joga
não está preocupada com a aquisição de conhecimentos ou o desenvol-
vimento de outra habilidade física ou mental; ela está simplesmente
disposta a se divertir com o andamento do jogo, uma vez que o jogo
não funciona só com o esperado; ao contrário, depende muito de quem
joga, como se joga e onde se joga, bem como de fatores internos e
externos no decorrer da partida, da motivação pessoal e do comporta-
mento dos jogadores participantes. Neste contexto, o jogo sempre está
relacionado com o inesperado, com a surpresa, com o desconhecido,
constituindo-se, assim, em um atrativo motivador para os jogadores.
(HUIZINGA, 2007)

O jogo proporciona um mundo lúdico em que tudo é possível. To-
davia, esse mundo imaginário contém algumas regras a serem seguidas,
que são constantemente dribladas pelos jogadores, em busca de soluções
imediatas para as situações de jogo que são vivenciadas. Nesse mundo do
jogo, a imaginação do jogador aflora de maneira ilimitada, transborda
suas emoções trazendo alegrias ou tristezas. Mesmo assim, não perdem o
significado fantasioso e mágico do brincar, do jogar. O erro ou o acerto
durante o jogo tornam-se constantes à medida que as jogadas são efetuadas
a partir de estratégias definidas pelos próprios jogadores. Errar ou acertar
é o que menos conta; o importante são as várias tentativas de chegar ao
resultado desejado de forma rápida e eficiente, utilizando-se do erro não
como o fim das possibilidades, mas como um novo olhar em busca de um
caminho diferente para chegar ao objetivo final com sucesso e satisfação.
(HUIZINGA, 2007)
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Os jogos como atividades lúdicas e de aprendizagem promovem a
socialização e ajudam a criança a se desenvolver, a conviver com outras
crianças, a respeitar os limites de cada um, a obedecer a regras predeter-
minadas, a expressar sua independência e autonomia, mesmo que vigiada
de perto pelos adultos (CHATEAU, 1987), a construir um movimento de
troca de experiências que fortalece suas aspirações tanto no âmbito afetivo
como no âmbito social e cognitivo. Essas habilidades são muito importan-
tes para a aprendizagem de conceitos matemáticos, daí o pressuposto que
temos de utilizar os jogos como atividades de aprendizagens nesta área.

Autores como Kamii e Devries (1991) referendam a função pedagó-
gica dos jogos que vem, ao longo do tempo, sendo admitida e enfatizada.
Novas formas de ensinar requerem atividades que movimentem o corpo e
a mente de uma forma prazerosa e livre, exercitando a autonomia das
crianças. Partindo do concreto para a abstração, os conceitos matemáticos
podem ser assimilados e compreendidos pela criança com mais facilidade
se mediados pelo jogo que se orna uma ponte eficaz nesse processo.

O jogo, determinado por suas regras, estabelece um caminho que
vai da imaginação à abstração de um conceito matemático, estabelecen-
do uma ação reflexiva que possibilita a resolução de problemas. A ação
de brincar, de jogar, e a liberdade de mergulhar na imaginação propor-
cionam às crianças ampliarem suas habilidades conceituais e desenvolve-
rem seu raciocínio lógico-matemático. Ao ser introduzido no âmbito es-
colar, os jogos necessitam apresentar uma intenção pedagógica. No caso
específico da Matemática, devem proporcionar ao educando informa-
ções sobre a linguagem matemática e estarem relacionados com um con-
teúdo matemático.

RELATANDO UMA EXPERIÊNCIA PARTICULAR

Com o objetivo de analisar práticas pedagógicas usadas pelas edu-
cadoras da Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa, associadas ou não
aos jogos como atividades lúdicas e de aprendizagem, seguindo-se as ob-
servações e entrevistas, como referenciamos anteriormente, usamos a téc-
nica de grupo focal e resgatamos as suas histórias como aprendizes.

Para a Educadora 1, a Matemática que estudou no Ensino Funda-
mental era um tabu, só aprendia aqueles alunos considerados acima da
média, e ela, embora não compreendesse as operações, sempre as repetia
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corretamente. Também a Educadora 4 admitiu nunca ter sido boa nos
cálculos, apesar de obter notas satisfatórias. Para ela, as aulas de Matemá-
tica eram sempre cercadas de medo.

As Educadoras 2 e 3 admitiram que foram boas alunas, dedicadas,
gostavam de fazer os exercícios propostos pela professora e por conseguin-
te nunca tiveram problema para aprender Matemática, obtendo boas no-
tas. A Educadora 5 admitiu que a Matemática era a disciplina que mais
gostava e, embora tivesse medo de sua professora, saía muito bem nas
resoluções dos exercícios.

Sobre o ensino da Matemática de quando eram crianças, todas as
educadoras admitem que as tarefas só reproduziam modelos, exigiam ape-
nas repetição, memorização, nunca os professores procuravam estimular o
pensamento chegando até a impedir questionamentos das crianças e por
conseguinte lhes embotava o raciocínio. A reprodução de conceitos e apli-
cação de regras era o objetivo maior e dentro do contexto escolar e o medo
era respaldado pelos altos índices de reprovação.

Quando surgiu a temática Jogos durante o Grupo Focal, as Educa-
doras 1 e 3 admitiram que os jogos são atividades muito interessantes, mas
que dão muito trabalho. Para elas, os jogos são atividades apenas para
descontração e que os alunos não vão relacionar o que aprendem jogando
com os conteúdos trabalhados nas aulas de Matemática. Mas as Educado-
ras E2, E4 e E5 apresentaram opiniões diferentes. Segundo elas, os jogos
podem desencadear aprendizagem, além de divertir. Depreendemos des-
sas opiniões que o ensino da Matemática ainda mantém uma tendência
tradicional que privilegia o exercício e a memorização.

Ao questionarmos sobre o ensino da Matemática tradicional e o
ensino da Matemática construtivista, constatamos que as educadoras for-
mam dois grupos distintos: as que acreditam na manutenção do ensino
tradicional da Matemática e as que apostam nas mudanças. Para as Educa-
doras 1 e 3, a melhor forma de trabalhar a Matemática ainda é a tradicio-
nal, posto que as inovações, os novos métodos e técnicas de ensino, bem
como os jogos são apenas uma roupagem nova para as aulas que não fun-
cionam pedagogicamente. Mas as educadoras 2, 4 e 5 acreditam que o
ensino da Matemática de forma tradicional está com os dias contados. Em
suas percepções, as atividades lúdicas, principalmente os jogos, ajudarão
muito no entendimento, além de acelerar o pensamento, a cognição.

No decorrer do grupo focal, pudemos ampliar a percepção de to-
das sobre o ensino da Matemática, além de estimular a discussão e a per-
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cepção da importância da inclusão do jogo para a construção de conceitos
matemáticos. Em seguida, nossa intervenção na Escola Municipal Cláudio
Manoel da Costa consistiu em propor que as educadoras utilizassem jogos
em suas aulas de Matemática.

SUGESTÕES DIDÁTICAS: UMA CONTRIBUIÇÃO

Tomando por base as dificuldades encontradas pelas educadores
do Ensino Fundamental nas séries iniciais na área de Matemática na esco-
la foco da pesquisa, elaboramos e apresentamos um caderno de sugestões
didáticas para o ensino-aprendizagem da construção de conceitos mate-
máticos através de jogos.

A proposição que fazemos foi inspirada em Dante (1998) para quem
a criança necessita desenvolver algumas habilidades como: classificação,
seriação, simbolização, correspondência para compreender e assimilar a
sequência numérica dos números naturais, e, consequentemente, apren-
der as quatro operações fundamentais da Matemática, desde a pré-escola
(educação infantil). Sabemos, contudo, que essas habilidades não são tra-
balhadas nesse início da vida escolar, e para minimizar as futuras dificul-
dades que poderão ser apresentadas pelos educandos nas séries seguintes,
organizamos alguns jogos que poderão auxiliar para os educandos a uma
compreensão maior e mais prazerosa dos conceitos nesta área. Muitos des-
ses jogos podem ser do conhecimento dos educadores, pois são apresenta-
dos em vários manuais e livros didáticos, porém os que apresentamos cul-
minando nosso estudo foram organizados baseados no desenvolvimento
de algumas habilidades fundamentais na construção do conceito matemá-
tico.

A criança, ao longo do seu desenvolvimento, começa a elaborar os
conhecimentos matemáticos, ao brincar, ao formar coleções de objetos ou
brinquedos, ao representar simbolicamente objetos ou atitudes, ao repre-
sentar e comparar quantidades, sempre correlacionando com o seu cotidi-
ano, como os números de documentos, da sua residência, de celular, de
telefone, datas comemorativas, como Carnaval, São João, Natal, ou ani-
versários são alguns exemplos que ratificam a presença da Matemática no
nosso dia a dia.

Contudo, esse conhecimento social precisa ser ampliado para for-
mar um conhecimento matemático coerente de número e, posteriormen-
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te, suas relações e aplicações nas operações fundamentais. Nesse momen-
to, os materiais concretos auxiliam os educandos na aprendizagem de
maneira mais significativa dos conteúdos.

Segundo Piaget e Szeminska (1981), o conceito operatório de nú-
mero é organizado a partir da composição de duas noções lógicas: a classi-
ficação e a seriação, que se estabelecem concomitantemente. Por exemplo,
quando a criança reúne ou ordena objetos existe uma coordenação simul-
tânea dessas habilidades.

Como a Matemática é uma ciência cumulativa, em que os conteú-
dos anteriores servem de base para os conteúdos seguintes, essas habilida-
des são fundamentais não só na pré-escola, mas também ao longo na vida
escolar ou mesmo nas aplicações dos conceitos matemáticos no cotidiano.
Como exemplo, podemos destacar que a habilidade de classificação é fun-
damental para o entendimento dos conjuntos numéricos, partindo dos
conjuntos nos números naturais, para o conjunto dos números inteiros;
em seguida, o conjunto dos números racionais, depois para o conjunto
dos números irracionais, para enfim, chegar ao conjunto dos números re-
ais e mais à frente conhecer o conjunto dos números complexos. A habili-
dade de sequência está presente em quase todos os conteúdos matemáti-
cos, como nos conjuntos numéricos, nas progressões aritméticas e geomé-
tricas, etc.

A simbolização se faz presente desde a representação decodificada
de quantidades, medidas, proporções, sinais, etc. auxiliando no entendi-
mento da linguagem matemática e sua interpretação na língua materna. A
correspondência é uma habilidade que o indivíduo aplica em quase todas as
situações matemáticas, tais como a correspondência biunívoca, um a um, a
correspondência usual, a correspondência entre o domínio e a imagem dos
conjuntos, das relações e das funções, sua representação gráfica, etc.

Tomando como base a importância das habilidades de classifica-
ção, sequenciação, simbolização e correspondência para a construção do
conceito matemático, apresentamos sugestões de jogos como atividades
lúdicas que podem contribuir decisivamente para o aprendizado nessa área.

JOGOS PARA DESENVOLVER A HABILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO

A habilidade de classificação começa na criança a partir da fala. Na
sua interação com o meio ambiente, estabelece relações com os objetos
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aprendendo nomes, observando formas e quantidades, mesmo de uma
maneira ainda bem elementar; através do manuseio ou contato com os
objetos, as crianças começam a formar conjuntos por meio de um atributo
comum. Essa habilidade de classificação pode ser estimulada pelos educa-
dores ao solicitar que as crianças, por exemplo, formem conjuntos de lá-
pis, de canetas, cadernos, observando as formas, ou cores, ou observar
animais de duas ou quatro patas, etc. Esse processo não é muito simples,
pois à medida que a criança vai classificando, começam a surgir novos
atributos como, por exemplo, conjuntos de lápis grafite e conjunto de
lápis coloridos, animais de duas patas e animais de duas patas e que voam.
Aparecem, assim, dificuldades na compreensão dos critérios de inclusão
de classes e na relação de compreensão com o universo.

Lalande (1999) definiu classificação como repartição de um con-
junto de objetos, num certo número de conjuntos parciais coordenados e
subordinados: classificar e ordenar observando características comuns, se-
parar por grupos, e essa habilidade ajuda a criança a compreender melhor
os conceitos matemáticos.

Quando a criança identifica os nomes de objetos, estabelece uma
ação complexa, pois, além de memorizar a palavra, necessita desenvolver
a capacidade para assinalar semelhanças e diferenças entre os objetos,
para então, perceber, por exemplo, que uma casa é diferente de um apar-
tamento, porém os dois são imóveis de moradia, tendo algumas seme-
lhanças e algumas diferenças que permitem em uma classificação estarem
no mesmo conjunto ou não.

O objetivo dessa classe de jogos que podem ser construídos pelos
educadores ou pelas próprias crianças, usando materiais como: papel ofí-
cio, cartolina, cola, régua, madeira, isopor, sucatas de vários tipos, massa
de modelar, etc. consiste em resolver situações-problemas, envolvendo clas-
sificação: Jogo dos conjuntos; Jogo dos numerais; Jogo das carteiras; Jogo
de pega vareta.

JOGOS PARA DESENVOLVER A HABILIDADE DE SEQUÊNCIA

A habilidade de sequência estabelece uma relação direta com a
seriação. Ressaltamos que a sequência não está diretamente ligada a crité-
rios preestabelecidos de ordem crescente ou decrescente, já para a seriação
esse critério é fundamental. Na seriação, a criança ordena segundo um
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atributo, como colocar objetos de um determinado conjunto por ordem
de tamanho, do menor para o maior ou vice-versa.

Segundo Flavell (1975, p. 20), para Piaget, “[..] embora a sequên-
cia seja considerada invariante, a idade em que aparece um dado estágio
pode variar consideravelmente”. As sequências acompanham todo o pro-
cesso de construção dos conceitos matemáticos. Mesmo não atendendo a
uma regra única, pois cada indivíduo apresenta uma maturidade cognitiva
diferente. Os conteúdos matemáticos são construídos e estão organizados
obedecendo a uma sequência.

Atividades de sequência como: um cartão vermelho, um azul, um
vermelho, um azul... Ou, um triângulo, um círculo, um triângulo, um cir-
co... Tem um padrão de regularidade e encontrar o critério da sequência
significa encontrar o que se repete. A criança, em contato com várias ativi-
dades dessa natureza, construirá com mais facilidade o conceito de núme-
ro e, posteriormente, compreender e aplicar as quatro operações funda-
mentais da Matemática.

Depreendemos, pois, que o conceito de número não é ensinado na
escola, mas, sim, construído pela criança, sendo a função do educador
auxiliar nessa construção.

As operações podem ser apresentadas inicialmente com atividades
de conjunto de objetos, acrescentando ou retirando elementos e em segui-
da observar os novos conjuntos formados. Através de materiais concretos,
a criança poderá compreender melhor os objetos, operacionalizando os
mesmos, de maneira que entenda os conjuntos construídos e as operações
realizadas.

Assim, promover experiências que desenvolvam a habilidade de
seriação para resolução de situações-problema é o objetivo dessa classe
de jogos: Jogo dos oito números mágicos; Jogo do quadrado mágico;
Jogo do relógio; Jogo do coelhinho guloso; Jogo corrida do século; Jogo
liga-ponto.

JOGOS PARA DESENVOLVER A HABILIDADE DE SIMBOLIZAÇÃO

A habilidade de simbolização é exclusiva da espécie humana, e
corresponde à capacidade de representar uma experiência de forma ver-
bal ou não verbal. Os símbolos são fundamentais na construção do con-
ceito matemático, visto que a linguagem matemática é toda representada
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simbolicamente, através do numeral, dos sinais, dos gestos, das medi-
das, quantidades, etc., esses símbolos facilitam a compreensão e a comu-
nicação.

Atividades que proporcionem a criança realizar a leitura do símbolo
e representar a ideia expressa, tais como: representar cartaz do tempo,
usando símbolos, sinais de positivo ou negativo utilizando o polegar, pla-
cas de sinais de trânsito, para representar a ação, sinais para representar as
operações, etc. são de grande importância na construção do conceito ma-
temático e proporciona uma compreensão mais rápida, facilitando a apren-
dizagem.

Para Hiebert (1988), símbolo significa entidades que representam
ou tomam o lugar de qualquer coisa diferente podem assumir uma varie-
dade de formas, desde objetos concretos a marcas escritas no papel.

A simbolização é de suma importância no ensino da Matemática,
pois é através dos símbolos que entendemos a linguagem matemática. Os
símbolos estão presentes em todos os conceitos nesta Ciência, facilitando
a sua compreensão. Desenvolver situações-problema envolvendo jogos de
simbolização para melhor compreensão dos conceitos matemáticos é o
objetivo dessa classe de jogos: Jogo do dominó; Jogo do tangram; Jogo
caça ao tesouro; Jogo das frações; Jogo operações com dados; Jogo que-
bra-cabeça das operações; Jogo do anagrama.

 JOGOS PARA DESENVOLVER A HABILIDADE DE
CORRESPONDÊNCIA

A habilidade de correspondência é de suma importância na cons-
trução dos conceitos matemáticos, pois amplia os horizontes das crianças
que, ao relacionarem objetos semelhantes ou de mesma utilidade, começa
a intuir conceitos mais complexos.

A correspondência pode ser correspondência biunívoca ou usual. A
correspondência biunívoca é também chamada um a um, ou seja, quando
relaciona um objeto de um conjunto ou grupo a outro objeto de outro, sen-
do que cada elemento do primeiro conjunto ou grupo deverá corresponder
a um e somente um elemento do segundo conjunto ou grupo.

A correspondência usual é a que estabelece entre os elementos uma
relação de utilidade. Os objetos podem ser relacionados entre os conjun-
tos ou grupos pelo uso, tamanho, cor, etc.
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Podemos propor atividades simples de correspondência tais como:
chaves e cadeados, moeda e cofrinho, lápis e caderno, dado e cubo de
gelo, xícaras e pires, meninos e bonés, cães e ossos, etc. Em cartazes com
figuras para serem ligados.

Para Caraça (1989, p. 7):

A operação de fazer corresponder baseia-se na idéia de correspondência
que é, sem dúvida, uma das idéias basilares da Matemática. Por outras
palavras podemos dizer que a contagem se realiza fazendo corresponder,
a cada objeto da coleção, um número da sucessão natural.

A habilidade de correspondência é muito importante para a cons-
trução do conceito de número, visto que toda vez que realizamos conta-
gem estamos associando quantidade ao símbolo. Interagir com jogos que
envolvam correspondência objetivando resolução de problemas matemáti-
cos para auxiliar no desenvolvimento cognitivo, é o objetivo maior dessa
classe de jogos: Jogo futebol das operações; Jogo das caixas de fósforos;
Jogo das varetas; Jogo tabuada divertida; Jogo batalha das contas; Jogo
tiro ao alvo;

JOGOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é um dos grandes problemas que envolvem o ensino da
Matemática, provocando medos e ansiedade nos educandos. Atualmente,
os jogos são utilizados pelos educadores como instrumento de avaliação,
pois agrada e promove a aprendizagem, e podem ser trabalhados em gru-
po ou individual. Os jogos desenvolvem nos educandos suas emoções, pen-
samentos, aprendizado, seu agir e espírito investigativo.

A utilização de jogos como instrumento de avaliação tende a me-
lhorar o processo ensino-aprendizagem e proporcionar ao aluno uma ma-
neira lúdica nesse processo. Conforme Silveira (1998, p. 2):

[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos
dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito impor-
tantes é a possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incre-
mento da motivação. [...] um método eficaz que possibilita uma prática
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significativa daquilo que está sendo aprendido. Até mesmo o mais sim-
plório dos jogos pode ser empregado para proporcionar informações
factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e competência.

Os jogos proporcionam um momento de liberdade, que desenca-
deia várias emoções que vão desde a alegria na vitória até mesmo a decep-
ção na derrota. Contudo, desperta a autonomia e ajuda na construção e
aprendizado dos conceitos.

As atividades lúdicas, “jogos” podem ser um instrumento valioso
no processo de avaliação em Matemática, que auxiliam os educadores no
desenvolver do seu trabalho e os educandos na tarefa de aprender.

O objetivo desta classe consiste em aplicar jogos envolvendo classi-
ficação, seriação, simbolização e correspondência para avaliação de habili-
dades cognitivas na resolução das quatro operações fundamentais da Ma-
temática: Jogo aranha assassina; Jogo triângulos amigos; Jogo dos qua-
drados amigos; Jogo da roleta; Jogo sempre doze; Jogo do 1,2,3; Jogo
memória diferente; Jogo bingo das operações; Jogo baralho das opera-
ções; Jogo da árvore; Jogo mão no gatilho; Jogo rinha de galo; Jogo do
boliche; Jogo da caixa surpresa; Jogo do ábaco; Jogo da bola.

Diante do quadro apresentado aos educadores, fazemos a proposta
que reflitam sobre a importância dos jogos no ensino da Matemática, não
só como uma atividade lúdica, mas também de construção de conceitos.
As crianças através da ação e seu envolvimento no jogo terão a possibilida-
de de compreender e aplicar os conceitos matemáticos, não como uma
mera exigência do programa escolar, mas com um sentido e uma utilidade
no seu dia a dia.

CONSIDERAÇÕES QUASE CONCLUSIVAS

Do exposto, fruto da pesquisa que resultou em nossa dissertação de
mestrado (MATTOS, 2009), depreendemos que o ensino da Matemática
necessita de uma reformulação urgente e que a escola, educadores,
educandos e sociedade precisam se unir para atender o objetivo de fazer
da Matemática no contexto escolar um processo que desenvolva o raciocí-
nio lógico-dedutivo para a resolução de problemas, e que seja ao mesmo
tempo prazeroso e útil.
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Com este estudo não pretendemos esgotar as discussões sobre a
importância do uso dos jogos no Ensino da Matemática; quisemos, ape-
nas, ressaltar alguns aspectos importantes na relação entre o uso de jogos e
o ensino da Matemática.

Este estudo reforçou o que já observávamos: os jogos quando são
utilizados em sala de aula apenas se expressam como atividades de exercí-
cio e não como atividades capazes de estimular a construção de conceitos
matemáticos. Os educandos percebem os jogos exclusivamente como uma
atividade de recreação e os educadores, na maioria das vezes, não conse-
guem correlacionar a atividade lúdica com a construção de conceitos.

Atrelar a ludicidade ao trabalho pedagógico nem sempre é fácil
para os professores acostumados a programas extensos, metodologia
prescritiva e avaliação tradicional. Muitos professores se sentem inseguros
e temerosos da perda do controle da disciplina na sala de aula por conta
da espontaneidade, alegria e diversão que estão presentes no processo de
jogar das crianças.

Contudo, concluímos com as professoras que participaram da pes-
quisa que embora não seja possível transitar da situação que nos encontra-
mos, de um ensino da Matemática de forma tradicional e sem reflexão
para um ensino construtivo de uma hora para outra, é mister que acredite-
mos que as atividades lúdicas como os jogos podem ser decisivas nessa
transição.

Lembramos, ainda, que essa transformação do ensino da Matemá-
tica só se efetuará verdadeiramente com a participação de todos os envol-
vidos no sistema educacional, com a participação da família e referendo
da sociedade.
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