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A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras 

gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores.  

 

A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que delas se 

propõe.  

 

Jean Piaget 
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Resumo 

 

Este trabalho buscou refletir sobre como os jogos influenciam didaticamente ao aluno 

em sala de aula, procurando compreender a influência no seu processo de 

aprendizagem. Esta monografia foi elaborada com o objetivo de oferecer um meio de 

aprendizado mais significativo, refletindo sobre o lúdico e a Matemática no processo de 

ensino aprendizagem discutindo, entre outras, algumas questões, como propostas do uso 

do jogo como elemento exploratório e como recurso didático, priorizando assim, a 

construção do conhecimento pelo fazer e pensar do aluno incluindo a geometria em 

atividades de jogos matemáticos. 
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Introdução 

 

Ensinar matemática tem sido uma tarefa difícil e árdua para muitos docentes, 

pois a falta de interesse dos alunos é uma reclamação constante e crescente.  Para os 

alunos as aulas de matemática não passam de meras repetições e transmissões de 

fórmulas, definições, conceitos e resultados que não têm o menor significado e sentido 

com o cotidiano do aluno. Na maioria das vezes, esta disciplina é vista como uma 

matéria “decoreba”, ou seja, somente de memorização, pronta e acabada, sem espaço 

para a criatividade, sendo considerada uma das grandes responsáveis pelo fracasso 

escolar. 

Não existe ensino sem que ocorra aprendizagem e esta não ocorre se não for 

pela transformação do educando pela ação facilitadora do professor, no 

processo de busca e construção do conhecimento que deve ser despertado no 

aluno. É nesse contexto que o lúdico ganha espaço. (ALMEIDA, 1998, p. 

37).  

Sabemos que essa disciplina é temida por grande parte dos alunos. Talvez isso 

ocorra pela maneira como é ensinada. Normalmente vemos que a forma como o ensino 

é dado de forma tradicional, na qual o professor escreve no quadro negro e transmite 

todos os conteúdos que julga importante para cada série do ensino. Porém, isso não 

oferece nenhum estimulo aos alunos para poder aprender a disciplina. 

É notório que nos dias atuais o desinteresse por parte dos alunos, considerando o 

ensino de matemática, é crescente e extremamente preocupante, e é mais visto que isso 

ocorra em escolas do ensino fundamental e médio. Portanto é mais frequente, chegando 

a ser um caso alarmante, encontrar alunos concluindo seus estudos básicos com certo 

grau de defasagem e aversão à componente curricular em questão matéria.  

Para facilitar o entendimento da matemática, uma proposta que pode ser a 

utilização de jogos concretos de uso manual com os quais é possível tornar a disciplina 

mais voltada para a realidade dos alunos. 

Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador desenvolver aulas 

mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em 

igualdade de condições com os inúmeros recursos a que o aluno tem acesso 

fora da escola, despertando ou estimulando sua vontade de frequentar com 

assiduidade a sala de aula e incentivando seu envolvimento nas atividades, 

sendo agente no processo de ensino e aprendizagem, já que aprende e se 

diverte, simultaneamente. (SILVA, 2004, p.26). 



10 

 

Como auxílio ao estímulo do aprendizado, as ações lúdicas possibilitam que o 

saber seja estimulado e absorvido de uma forma mais produtiva, através desse 

desenvolvimento é possível auxiliar que os alunos possam construir uma “ponte” para a 

construção do saber, dando espaço a formação de seres críticos e ativos de sua 

realidade, tendo maior compreensão de si mesmo.  

O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do 

jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire 

iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração. (VYGOTSKY, 1991). 

Neste trabalho, mostro como os jogos matemáticos podem ajudar os professores 

em sala de aula, tornando as aulas mais divertidas, prazerosas e com maior significado 

na aprendizagem dos conceitos. Desenvolvendo o raciocínio lógico das crianças, suas 

habilidades, seus conhecimentos e o raciocínio lógico-matemático, proporcionando a 

criação de vínculos positivos na relação professor-aluno e aluno-aluno. A ideia é focar 

nas aulas de geometria, onde normalmente os alunos sentem uma maior dificuldade e 

desinteresse ao componente curricular em questão. 

Então, refletir sobre algumas posturas adotadas em sala de aula por professores 

de Matemática, procurando compreender sua influência no processo de aprendizagem 

dos seus alunos. Fazendo um estudo bibliográfico a respeito de trabalhos que abordam 

posturas de professores de matemática em sala de aula. Além de evidenciar 

metodologias e recursos didáticos que os professores usam em sala de aula, bem como a 

postura de seus alunos diante de suas aulas. Oferecendo uma ideia de aplicação em sala 

de aula em que estimule e influencie o aprendizado do aluno. 

Dessa forma, no capítulo I, procuro mostrar os jogos como forma de ensino de 

uma forma geral. Mostrando que o acompanhamento do educador é essencial para 

promover uma aprendizagem de conhecimento satisfatório, despertando o interesse do 

aluno em seu processo de aprendizagem.  

No capítulo II, analiso algumas características com o uso de jogos no ensino de 

matemática, mostrando a importância do jogo no processo ensino-aprendizagem da 

matéria, o desenvolvimento dos conceitos matemáticos através do jogo e as vantagens e 

desvantagens do jogo no ensino da matemática. 

No capítulo III, procuro mostrar uma pesquisa na área aonde reforço que os 

jogos estimulam a capacidade intelectual, física e socialização do aluno. 
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No capítulo IV, através de um estudo sobre jogos matemáticos, mostrarei como 

podemos utilizá-los em sala de aula para o ensino de geometria, analisando 

propriedades dos polígonos, mostrando suas características, classificações. Além disso, 

irei descrever um modelo de aplicação de um jogo que acredito ser de grande utilidade 

para professores que pretendem dar uma nova forma de trabalhar em sala de aula. O 

qual acho que irá contribuir na superação de dificuldades relativas ao ensino de 

geometria plana, mais precisamente, no que diz respeito às propriedades dos triângulos 

e quadriláteros. O modelo foi aplicado em uma turma composta por 19 alunos, jovens 

com idade entre 18 a 25 anos, no período noturno, do colégio estadual, CIEP 155 – 

Maria Joaquina de Oliveira, situado no município de Seropédica – RJ. A turma foi 

dividida em grupos com 3 a 4 componentes, para a realização da atividade. 

Por último são apresentadas as considerações finais acerca do trabalho realizado 

sobre o uso de jogos em sala de aula. 
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Capítulo 1 - Jogos como forma de ensino  

 

O jogo não tem fronteiras porque não as conhece e se propaga rapidamente 

como o fogo, superando montanhas, desertos e bosques; viaja tão puro como 

a água através de rios e oceanos; voa como as nuvens pelo ar e se hospeda 

como a terra em todos os povos e países. (JESÚS PAREDES ORTIZ, 2005, 

p. 27). 

O estudo da matemática é um dos principais conhecimentos que o ser humano 

obtém com o passar dos anos, mas muito tomam para si que a matemática é algo 

distante do seu cotidiano, e não deveria ser levado dessa forma, pois a matemática é 

muito importante, pois desenvolve o raciocínio lógico.  

Em sala de aula, na maioria das vezes, o professor trabalha de forma abstrata, 

sem mostrar aos alunos que a mesma está perto de sua realidade. Se conseguíssemos dar 

exemplos simples da vivencia do aluno, os conceitos poderiam ser mais bem 

assimilados, pois assim o aluno iria assimilar o conteúdo abordado em sala de aula com 

alguma situação de sua vida atual ou futura. 

Murcia aponta que o jogo: 

É um meio de expressão e comunicação de primeira ordem, de 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e sociabilizador por excelência. É 

básico para o desenvolvimento da personalidade da criança em todas as suas 

facetas. Pode ter fim em si mesmo, bem como ser meio para a aquisição das 

aprendizagens. Pode acontecer de forma espontânea e voluntária ou 

organizada, sempre que respeitado o princípio da motivação. (MURCIA, 

2005 p. 74). 

O professor não pode ser apenas um transmissor de conhecimentos, pois isso o 

fará ser apenas mais um em sala de aula. O professor deve estar em sintonia com os seus 

alunos para poder saber o momento certo para intervir e questionar, com isso criar com 

eles os conceitos já vistos. Deve-se então ser mais um orientador, um estimulador, 

observador e mediador de cada passo a passo que levam os alunos a construírem 

algumas relações e percepções. 

Pela concepção de Rubem Alves (1994, p. 33-34): “Educação é isto: o processo 

pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Eu não sou 

eu: eu sou as palavras que os outros plantaram em mim". Visto essa concepção, 

podemos afirmar que o sucesso pedagógico vai depender da postura do professor. O seu 

papel como mediador do processo didático-pedagógico vai contribuir ou não para uma 

aprendizagem rica e significativa.  



13 

 

Com isso, temos em mente que a atividade lúdica e a de jogar desempenham um 

papel importante no desenvolvimento do raciocínio lógico, dedutivo e indutivo; da 

linguagem; da criatividade; da atenção e da concentração, essenciais para o aprendizado 

em Matemática. Além destas razões, tornam as aulas mais atraentes para os alunos, são 

a partir de situações de descontração que o professor poderá desenvolver diversos 

conteúdos, gerando uma integração entre as matérias curriculares.  

Conforme diz Freire (2002, p.17), “o educador deve ser um inventor e um 

reinventor constante dos meios e dos caminhos, que facilitem mais e mais a 

problematização do objeto a ser desvelado e apreendido pelos alunos.” (FREIRE, 2002, 

p. 17). 

Vemos, então que, de acordo com Rubem Alves (1994, p 26), "o jogo tem a 

visão do futuro em primeiro lugar porque seu espírito criativo está nas origens da 

humanização. Em segundo lugar porque ele está vinculado à criança e ao espírito 

infantil". 

Ou seja, o jogo é uma forma que oferece ao aluno uma forma mais acessível de 

chegar ao entendimento, propiciando o desenvolvimento do saber.  

Santos diz que: 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer que seja a idade 

e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto 

lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colabora uma boa saúde mental, facilita os processos de socialização do 

conhecimento. (SANTOS, 1997, p. 12). 

Nessa vertente, é possível alcançar a construção do conhecimento através da 

aprendizagem lúdica, pois facilita o saber, com mais motivação a matéria. Dessa 

maneira enriquece a construção do conhecimento, pois o aluno se sente mais a vontade 

para liberar suas ideias e pensamentos, tornando a matéria melhor associada a sua vida. 

Luckesi aponta que: 

Uma educação que leve em consideração a ludicidade é um fazer humano 

mais amplo, que se relaciona não apenas à presença das brincadeiras ou 

jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito envolvido na ação, 

que se refere a um prazer de celebração em função do envolvimento genuíno 

com a atividade, a sensação de plenitude que acompanha as coisas 

significativas e verdadeiras. (LUCKESI, 2000, p. 57). 

O lúdico não se desenvolve apenas como um mero jogo ou uma atividade que 

não se relaciona com a aula ou com o mundo, pois como já vimos o jogo se desenvolve 
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como um estímulo a construção mais significativo do conhecimento, favorecendo assim 

o entendimento do aluno. Assim compreende um valor social, cultural, educativo e 

afetivo. Além de estimular a criatividade, contribuindo com o desenvolvendo através de 

seus conceitos de ideias já vistas. 

Podemos então inferir sobre as atividades lúdica, como os jogos, que: 

-As atividades lúdicas possibilitam fomentar a formação do autoconceito 

positivo.  

-As atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança já 

que, através destas atividades, a criança se desenvolve afetivamente, convive 

socialmente e opera mentalmente.  

-O jogo é produto de cultura, e seu uso permite a inserção da criança na 

sociedade.  

-Brincar é uma necessidade básica como é a nutrição, a saúde, a habilitação e 

a educação.  

-Brincar ajuda as crianças no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual 

e social, pois, através das atividades lúdicas, as crianças formam conceitos, 

relacionam ideias, estabelecem relações lógicas, desenvolvem a expressão 

oral e corporal, reforçam habilidades sociais, reduzem a agressividade, 

integram-se na sociedade e constroem seu próprio conhecimento.  

-O jogo é essencial para a saúde física e mental.  

-O jogo permite à criança vivências do mundo adulto, e isto possibilita a 

mediação entre o real e o imaginário. (RAMOS, RIBEIRO e SANTOS, 2011, 

p. 42). 

Com base no que já vimos, o educador sendo um mediador de conceitos e ideias 

utiliza a aprendizagem lúdica como recurso pedagógico, no qual facilita os espaços e as 

situações de aprendizagem dos alunos. Então, o jogo incentiva a criatividade e as 

capacidades efetivas, cognitivas do indivíduo aos seus conhecimentos iniciais. 
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Capítulo 2 - O uso de jogos no ensino de matemática  

 

O professor deve preparar os alunos para a vida além da simples repetição que 

ocorre em sala de aula, mostrando que o ensino de matemática deve estar em sintonia e 

equilíbrio com as rápidas transformações do mundo. 

Sendo assim os alunos devem ser capazes de saber se informar, comunicar-se, 

argumentar, compreender e agir. Saber lidar e enfrentar problemas de diferentes 

naturezas, participar socialmente, de forma prática e solidária. Ser capaz de elaborar 

críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado.  

Devemos considerar a realidade do aluno e da escola, para assim evitarmos 

sugerir conteúdos distantes de sua realidade ou complicar o trabalho de disciplinas já 

existentes, pois esse tipo de aprendizado não se desenvolve apenas em sala de aula. 

Como o jogo é um poderoso aliado utilizado como auxilio ao aprendizado e ao ensino 

de matemática, se torna um instrumento muito importante, pois permite competência no 

âmbito da comunicação, das relações interpessoais, do trabalho em grupo, acarretando 

numa maior socialização do aluno com o outro, além de ser um instrumento que se bem 

utilizado ajuda na assimilação de conceitos matemáticos.  

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 

ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 

capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade 

de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e 

prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a 

uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. Utilizar jogos como 

instrumento pedagógico não se restringe a trabalhar com jogos prontos, nos 

quais as regras e os procedimentos já estão determinados; mas, 

principalmente, estimular a criação, pelos alunos, de jogos relacionados com 

os temas discutidos no contexto da sala de aula. (BRASIL, 2006, p. 28). 

Contudo é interessante que os próprios alunos atuem ativamente em seu 

processo de aprendizagem e que desenvolvam problemas, que elaborem hipóteses, que 

estabeleçam soluções alternativas e variadas, que sejam alunos participativos, 

concentrados, atentos, e que saibam se expressar para poder transmitir o que pensa, 

através dos jogos ou não, pois dessa forma eles vão interagir com sua construção e 

desenvolvimento.  
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Isso pode tornar a prática de aprender mais interessante, pois o aluno se torna o 

principal motivador de seu aprendizado, se sentindo um componente principal pelas 

suas atitudes. Para que isto possa ser mais bem cultivado, o professor precisa despertar a 

curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações no desenvolver das atividades. Além 

disso, os jogos favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e na 

busca de soluções, além de aumentar a construção do conhecimento. Ora, as atividades 

lúdicas são mais atrativas e prazerosas para se desenvolver e promovem a capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivador, contribuindo no desenvolvimento da crítica, da 

intuição e da criação. 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 

simbolicamente expressa sejam relacionadas de maneira substantiva (não 

literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de 

sua estrutura cognitiva especificamente relevante para a aprendizagem dessas 

ideias. (AUSUBEL, 1978, p.41). 

De acordo com Brasil (1998, p. 47), as atividades de jogos permitem ao 

professor analisar e avaliar os seguintes aspectos:  

- Compreensão: facilidade 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;  

- Estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou hipóteses.  

Através dos jogos, o próprio aluno torna-se o estimulador de seu conhecimento e 

de seu processo de ensino- aprendizagem, já que as atividades lúdicas proporcionam 

uma grande interação e envolvimento dos alunos, e desta forma ele não é reduzido a um 

mero assimilador de conhecimentos transmitidos já que sua intensa participação 

estimula e motiva seu interesse pelos conteúdos trabalhados em sala de aula 

(GRANDO, 2000, p. 2).  

Considerando a importância dos jogos de estratégia como recurso didático, está 

presente nos PCN’s (Brasil): 

Nos jogos de estratégia (busca de procedimentos para ganhar) parte-se da 

realização de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de 

procedimentos criados por outros) que levam ao desenvolvimento de 

habilidades específicas para a resolução de problemas e os modos típicos do 

pensamento matemático. (MEC, 1998: p.47). 
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Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes, aonde é 

possível enfrentar desafios e achar soluções para cada questão que lhe é dado, 

desenvolvendo a crítica, a criação de estratégias e a possibilidade de alterar resultados 

quando for necessário.  

Considerando agora a importância do recurso pedagógico presente nos PCN’s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais):  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento das ações. (MEC, 1998: p.47). 

Vemos que os jogos podem contribuir na formação de atitudes, ou seja, na 

construção de um individuo que saiba tanto ganhar quanto perder, ajudando também na 

socialização, sabendo enfrentar desafios, desenvolvimento da crítica e processos 

psicológicos básicos. 

Para Huizinga, o jogo atua “como um fator distinto e fundamental, presente em 

tudo o que acontece no mundo (...) é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 

desenvolve” (Huizinga, 1990: prefácio).  

O jogo desenvolve a capacidade de lidar com novas informações e cria 

significados culturais para os conceitos matemáticos. A matemática, dessa forma, deve 

buscar no jogo construir soluções lúdicas para as situações-problema vividas no dia-a-

dia dos alunos.  

O conhecimento não é dado a priori; o sujeito nasce com a possibilidade dele, 

mas não nasce com ele. O conhecimento é, por isso, trabalho ou construção. 

Construção social, se considerarmos o conhecimento acumulado (disponível) 

ou produzido pelas pessoas de certa sociedade. Construção individual, se 

considerarmos que necessita ser refeito pessoa por pessoa (...) O 

conhecimento, neste sentido, não é diretamente transmissível. (MACEDO, 

DORNELES apud PETTY,1995, p.11) 

Desta forma, os conteúdos matemáticos que muitas vezes são considerados 

como difícil de serem compreendidos, podem ser simplificados e melhor assimilados 

através do jogo, que deve ser olhado como um elemento que pode disparar o processo 

de construção do conhecimento.  

O aluno tem a possibilidade de estabelecer uma associação para a compreensão, 

formando um conceito mais concreto e próximo de sua realidade, fazendo com que o 

abstrato, distante e incompreensível esteja cada vez mais distante de seus conceitos e 
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entendimentos. Desta forma o jogo permite que o aluno possa compreender o conteúdo 

proposto de forma dinâmica, uma vez que sua interação é maior. Com isso o aluno 

consegue atuar efetivamente em todo o seu processo de aprendizagem, já que ele 

mesmo será o sujeito deste processo, incentivando assim o aluno ter uma nova visão da 

Matemática. 

A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito do processo, que 

seja significativo para o aluno, que lhe proporcione um ambiente favorável à 

imaginação, à criação, à reflexão, enfim, à construção e que lhe possibilite 

um prazer em aprender, não pelo utilitarismo, mas pela investigação, ação e 

participação coletiva de um "todo" que constitui uma sociedade crítica e 

atuante, leva-nos a propor a inserção do jogo no ambiente educacional, de 

forma a conferir a esse ensino espaços lúdicos de aprendizagem. (GRANDO, 

2000, p.15). 

Como podemos ver o jogo propicia um ambiente favorável e desenvolve no 

aluno motivação em aprender, pois o ato de aprender se torna mais prazeroso quando 

ele se interessa pelo o que é designado a fazer e aprender. Não só pelos objetos que  

constituem o jogo, mas também pelo desafio que ele proporciona, desenvolvendo de 

maneira significativa sua capacidade cognitiva. 

Ao observarmos o comportamento de uma criança em situações de 

brincadeira e/ou jogo, percebe-se o quanto ela desenvolve sua capacidade de 

fazer perguntas, buscar diferentes soluções, repensar situações, avaliar suas 

atitudes, encontrar e reestruturar novas relações, ou seja, resolver problemas. 

(GRANDO, 2000, p. 19).  

Nessa concepção a utilização de jogos em sala de aula apresenta um caminho 

para o desenvolvimento de atividades para a solução de problemas que constituem  uma  

forma  interessante  de  propor problemas,  ainda  mais  quando  são  desenvolvidos  

pelos  próprios  alunos,  que interagem  com  sua  construção  e  desenvolvimento. 

 

2.1. Importância do jogo no processo ensino-aprendizagem da Matemática 

 

Moura recomenda que o jogo seja utilizado como recurso metodológico em sala 

de aula, pois em sua concepção:  

O jogo na educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma 

linguagem matemática que pouco a pouco será incorporada aos conceitos 

matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações 

e ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de 

novos conteúdos. (MOURA, 1994, p. 24). 
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Os jogos proporcionam um interesse maior e prazeroso pela disciplina abordada 

no jogo. Por isso os jogos se tornam peças fundamentais para que o ensino e 

aprendizado dos alunos, tornando-os indivíduos capazes de buscar soluções, para 

enfrentarem desafios, e para serem criadores de estratégias e se tornarem pessoas 

críticas.  Com isso, torna-se um recurso didático marcante em sala de aula, pois é capaz 

de promover um ensino mais interessante e um aprendizado mais dinâmico e prazeroso, 

mostrando que a Matemática pode ser interessante e facilitadora. 

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com 

objetivos claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a 

interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e 

culturalmente produzidos, o estabelecimento de relações lógicas e numéricas 

e a habilidade de construir estratégias para a resolução de problemas. 

(AGRANIONIH e SMANIOTTO, 2002, p. 16) 

Vejamos o que diz Nóvoa, em relação à postura do professor quando tem que 

determinar as soluções de conflitos que ocorrem em sala de aula:  

(...) eis-nos de novo face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui 

estamos. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer 

como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira 

de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. 

É impossível separar o eu profissional do eu pessoal. (NÓVOA, 1995, p. 17). 

Nesse contexto temos que a maneira como cada professor ensina está 

diretamente dependente daquilo que são como pessoa quando exercem o ensino, assim 

como lidam com os problemas em sala de aula. Ou seja, a educação do educador deve 

se fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da disciplina 

que ensina. 

O professor deve incentivar o gosto pelo conhecimento e acolher as turmas 

identificando e trabalhando interesses e sentimentos. Além disso, o professor precisa 

dominar os conteúdos de sua disciplina. Contudo vemos que a metodologia que o 

professor usa interfere diretamente no relacionamento em sala de aula. Portanto é bom 

que o professor tenha uma boa relação com a turma, criando ambientes com um clima 

favorável, alegre e prazeroso para esse fim. 

Quando os estudantes se sentem aceitos, os músculos se distendem e o corpo 

relaxa. O reflexo é que eles se tornam mais seguros. Assim, o medo se reduz, 

as crianças ficam mais espontâneas e participativas e sem temor de cometer 

erros - quero sublinhar que o mecanismo da tentativa e erro é fundamental 

para aprender. Confiantes, elas são capazes de mostrar até mesmo o momento 
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em que o interesse pelo assunto tratado em sala desaparece - e o porquê de 

isso ter ocorrido. Construir uma relação assim pode demorar, mas certamente 

nunca será desperdício de tempo. (CASASSUS, 2007, p. 72). 

 Nessa vertente, é bom que o professor amplie seus horizontes e ache uma 

maneira de fazer com que os alunos se empolguem com a disciplina lecionada. Criando 

um ambiente que seja prazeroso para se aprender. Temos então que o jogo ajuda nesse 

processo. 

 Ao analisarmos os atributos e/ou características do jogo que pudessem 

justificar sua inserção em situações de ensino, evidencia-se que este 

representa uma atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do 

jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a competição e o desafio 

que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades de 

superação de tais limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e 

coragem para se arriscar. (GRANDO, 2000, p. 24). 

Dessa maneira a utilização de jogos como estratégia de ensino facilita a 

aprendizagem dos alunos. Os jogos auxiliam as aprendizagens, entre elas, o raciocínio 

lógico e reflexivo.  

O professor de Matemática se apresenta como um dos grandes responsáveis 

pelas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Portanto qualquer 

mudança necessária a ser realizada no processo ensino-aprendizagem da 

matemática estará sempre vinculada à ação transformadora do professor. 

(GRANDO, 2000, p. 28).  

Dessa forma o professor se torna em facilitador e mediador da construção da 

aprendizagem, construindo uma aula mais atrativa e desafiadora, pois deve ser criado 

um ambiente onde os alunos possam criar, ousar, desafiar e comprovar suas hipóteses.  

 

2.2. Desenvolvimento dos conceitos matemáticos através do jogo 

 

O jogo tem um curso natural que vai da imaginação pura para a 

experimentação e a apreensão do conceito. No princípio se é solicitado a 

jogar. E o jogo puro, é a brincadeira que instiga o imaginário, é a fantasia 

que, através das regras, vai levar ao desenvolvimento do jogo e ao conteúdo 

sistematizado. (MOURA, 1990, p. 65).  

Como sabemos, todos os jogos têm suas regras ou limitações, com isso devemos 

ter regras que sejam simples, pois desta forma o jogo se torna mais atrativo, pois 

possibilita que os jogadores elaborem suas próprias estratégias e aprimorando assim 

suas jogadas. 
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Por isso, o professor tem que entrar em sala de aula focando na aprendizagem do 

aluno e para que isso aconteça é necessário despertar o seu interesse, interesse pelo 

conhecimento. O professor então tem que ser o gerador de situações para estimular este 

conhecimento. O jogo pode desempenhar um papel importante no processo ensino 

aprendizagem do aluno. 

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 

considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já 

que colocar o aluno diante de situações lúdicas como jogo pode ser uma boa 

estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na 

escola. (KISHIMOTO 1994, p. 13). 

Kishimoto diz que os jogos são um bom estímulo para o raciocínio lógico, o que 

traz aos alunos experiências significativas não apenas no âmbito escolar, mas também 

em seu valor social, cultural, afetivo. 

Sabemos que as experiências positivas nos dão segurança e estímulo para o 

desenvolvimento. O jogo nos propicia experiências de êxito, pois é 

significativo, possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a interação 

com o mundo por meio de relações e de vivências. (KISHIMOTO, 1994, p. 

26). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) apresentam uma visão 

onde o aluno age no seu processo de aprendizagem, utilizando situações em que o aluno 

vivencie de forma mais prática o que está sendo ensinado e de modo que contribua para 

sua inclusão no meio social. Desta forma o jogo se torna um instrumento mais viável 

capaz de realizar esse processo, trabalhando a questão da interdisciplinaridade e da 

socialização dos conteúdos específicos de cada disciplina. 

Com isso: 

O jogo será conteúdo assumido com a finalidade de desenvolvimento de 

habilidades de resolução de problemas, possibilitando ao aluno a 

oportunidade de estabelecer planos de ação para atingir determinados 

objetivos, a executar jogadas segundo este plano e a avaliar a eficácia destas 

jogadas nos resultados. Desta maneira, o jogo aproxima-se da Matemática via 

desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. (Moura, 1994, p. 

21). 

O papel do professor é de facilitador, de orientador e de incentivador da 

aprendizagem com a finalidade de desenvolver a autonomia do aluno, instigando-o a 

refletir e a descobrir, criando assim, em sala de aula, um ambiente de interação pela 

busca do conhecimento.  
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Dessa forma o papel do professor consiste em agir como intermediário entre os 

conteúdos da aprendizagem e a atividade construtiva para assimilação. Não podemos 

pensar que a construção do conhecimento é entendida como individual, pois o 

conhecimento é produto da atividade e do conhecimento humano marcado social e 

culturalmente.  

Santos, aponta que devemos: 

Considerar o ensino-aprendizagem escolar como algo que está 

necessariamente imbricado no processo interativo professor aluno supõe 

admiti-lo também como movimento contínuo e dinâmico. É importante 

ressaltar que não estamos partindo do pressuposto de que são dois processos 

se contrapondo, mas que o ensino-aprendizagem escolar é encarado, em 

última instância, como inerente a grande parte do processo interativo entre 

professor e aluno. (SANTOS, 1995, p. 2). 

Devemos então construir um relacionamento favorável ao ensino-aprendizagem.  

Morales afirma que, é importante que o professor seja comprometido e que se 

importe minimamente com seus alunos, tentando encontrar suas dificuldades e tentando 

saná-las ao máximo possível. De forma que consiga influenciá-los ao aperfeiçoamento 

de sua aquisição do saber. 

Influímos sobre os alunos e os alunos influem sobre nós. Nossa atitude com 

relação aos alunos condiciona suas atitudes diante de nós. Nossas 

expectativas sobre alguns alunos se traduzem em condutas que os orientam e 

estimulam. (MORALES, 2006, p. 159). 

Segundo Oliveira, a relação entre professor e aluno não deve ser feita de maneira 

que o professor tenha que ser um ditador em sala de aula, mas sim fazendo com que  o 

contexto escolar sejam melhor assimilados pelos alunos, através de suas próprias 

construção de conhecimento, onde neste caso o professor seja um mediador, deixando 

os alunos terem a oportunidade de descobrirem e dar suas opiniões, sendo assim sujeitos 

ativos no seu processo de aprendizagem. 

A relação professor-aluno não é binária, ou seja, não envolve apenas dois 

elementos: mestre e aprendiz. Se assim fosse, nada circularia entre eles e 

existiria apenas o domínio de um sobre o outro. Antes de tudo, aquela relação 

é de socialização, de troca de significados aprendidos e transformados na 

interação. É uma relação dialógica, portanto construtora do logos pela 

negociação de saberes e dizeres. Envolve a intersubjetividade e se faz pela 

simpatia, mas também pela oposição, pela diferenciação e confronto de 

ideias, em suma, pelo conflito de posições antagônicas. (OLIVEIRA, 1992, p. 

38-39). 
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Ora, a matemática é de fundamental importância e não pode ser vista como a 

matéria que não têm o menor significado. Pode-se utilizar o lúdico como principio 

pedagógico no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento, 

proporcionando um ambiente de experiência, satisfação, aprendizagem, cooperação, 

socialização e interação com o outro e com o meio, formando sujeitos interativos 

autônomos e conscientes de suas ações criando e recriando seus próprios conhecimentos 

sobre o mundo em que vive e sua realidade social. 

Nesta concepção:  

Defendemos a inserção dos jogos no contexto educacional numa perspectiva 

de resolução de problemas, garantindo ao processo educativo os aspectos que 

envolvem a exploração, explicitação, aplicação e transposição para novas 

situações problema do conceito vivenciado. (GRANDO, 2004, p. 29). 

 

 2.3. As vantagens e desvantagens do jogo no ensino da matemática 

 

O professor deve ter em mente as vantagens e desvantagens do jogo no ensino 

da matemática, antes de levar para a sala de aula.  

Grando (2004) enfatiza em relação as vantagens que:  

- Significação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para o 

aluno; 

 - Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 

 - Desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos 

jogos);  

- Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las;  

- Significação para conceitos aparentemente incompreensíveis; - propicia o 

relacionamento das diferentes disciplinas (interdisciplinaridade);  

- O jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento; 

 - O jogo favorece a integração social entre os alunos e a conscientização do 

trabalho em grupo;  

- A utilização dos jogos é um fator de interesse para os alunos;  

- Dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, do 

senso crítico, da participação, da competição “sadia”, da observação, das 

várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em aprender;  

- As atividades com jogos podem ser utilizadas para desenvolver habilidades 

de que os alunos necessitam. É útil no trabalho com alunos de diferentes 

níveis;  
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- As atividades com jogos permitem ao professor identificar e diagnosticar 

algumas dificuldades dos alunos. (GRANDO, 2004, p. 31 – 32) 

Podemos ver que com as vantagens da utilização do jogo nas aulas aumenta a 

probabilidade do aprendizado ao aluno, além da interdisciplinaridade que podem 

ocorrer. Segundo Neto (2011, p.46) “a interdisciplinaridade é compreendida de forma 

geral como uma intercomunicação entre as diferentes disciplinas do currículo escolar”. 

Desta forma, é importante que a matemática e outra matéria, ou algum outro 

conceito que seja capaz de relacionar o mundo em sala de aula, não sejam ensinadas de 

forma isolada, como se fossem independentes. É comum que o estudante se interesse 

por algum assunto ou disciplina, mas normalmente se desinteressa quando há 

necessidade de conhecimentos matemáticos para o desenvolvimento para a resolução de 

algum problema.  Com isso é interessante a interdisciplinaridade entre as matérias, pois 

visa um conhecimento específico de forma ampla. 

Com relação as vantagens, vimos que auxilia o aluno como indivíduo e em suas 

integração social e o trabalho em grupo, além de desenvolver a criatividade, o senso 

crítico, aumenta a  participação e da observação do aluno da matéria abordada em sala 

de aula, aumentando a autonomia do aluno, evidenciando mais o seu aprendizado. 

Considerando o professor, atuando como um mediador e facilitador consegue 

aproveitar muito do jogo, pois como vimos o jogo traz como vantagens a possibilidade 

de trabalhar com alunos em diferentes níveis e também identificar e diagnosticar 

dificuldades dos alunos, o que é um fator muito importante. 

Segundo Grando (2004), em relação as desvantagens: 

- Quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um 

caráter puramente aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de aula. Os 

alunos jogam e se sentem motivados apenas pelo jogo, sem saber por que 

jogam;  

- O tempo gasto com as atividades de jogo em sala de aula é maior e, se o 

professor não estiver preparado, pode existir um sacrifício de outros 

conteúdos pela falta de tempo;  

- As falsas concepções de que se devem ensinar todos os conceitos através do 

jogo. Então as aulas, em geral, transformam-se em verdadeiros cassinos, 

também sem sentido algum para o aluno;  

- A perda da “ludicidade” do jogo pela interferência constante do professor, 

destruindo a essência do jogo;  

- A coerção do professor, exigindo que o aluno jogue, mesmo que ele não 

queira, destruindo a voluntariedade pertencente à natureza do jogo;  
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- A dificuldade de acesso e disponibilidade de material sobre o uso de jogos 

no ensino, que possam vir a subsidiar o trabalho docente. (GRANDO, 2004, 

p. 31 – 32). 

Podemos ver em relação às desvantagens que elas podem ser eliminadas se o 

professor tomar certos cuidados, como realizar um planejamento antes de levar o jogo 

para a sala de aula. Não podendo se utilizar do jogo sempre, sem ter um objetivo, pois 

isso não colabora para o aprendizado, não o tornando obrigatório e acaba tirando o 

sentindo e o prazer que o jogo proporciona, além de anular a voluntariedade natural.  

Dessa maneira vale ressaltar que ao utilizarmos jogos no âmbito educacional 

pretende propagar e fixar conteúdos de uma maneira mais agradável para os alunos. 

Nessa vertente, temos que o resultado será alcançado se for direcionado de forma 

adequada, contribuindo para uma aprendizagem dinâmica. 

O jogo pode, ou não, ser jogo no ensino. Ele pode ser tão maçante quanto 

uma resolução de uma lista de expressões numéricas: perde a ludicidade. No 

entanto, resolver uma expressão numérica também pode ser lúdico, 

dependendo da forma como é conduzido o trabalho. O jogo deve ser jogo do 

conhecimento, e isto é sinônimo de movimento do conceito e de 

desenvolvimento. (MOURA, 1990, p. 65). 

O professor, como mediador, é o responsável por conduzir o jogo para que 

exerça seu papel além da contextualizar e promover o aprendizado. Introduzir o jogo no 

cotidiano escolar mostra alguns pontos relevantes, pois além do lúdico, existe ainda o 

desenvolvimento do raciocínio e a origem das relações sociais. 

A sala de aula, como ambiente, também é significativa. Grando (2000) diz que: 

Por exemplo, o ambiente da sala onde serão desencadeadas as ações com 

jogos, deve ser propício ao desenvolvimento da imaginação dos alunos, 

principalmente se tratar de crianças, de forma que, ao trabalharem em grupos, 

eles possam criar novas formas de se expressar, com gestos e movimentos 

diferentes dos normalmente "permitidos" numa sala de aula tradicional. É 

necessário que seja um ambiente onde se possibilitem momentos de diálogo 

sobre as ações desencadeadas. Um diálogo entre alunos e entre professor e 

aluno, que possa evidenciar as formas e/ou estratégias de raciocínio que vão 

sendo utilizadas e os problemas que vão surgindo no decorrer da ação. Nesse 

ambiente, todos são chamados a participar da brincadeira, respeitando 

aqueles que não se sentem à vontade, num primeiro momento, de executar a 

brincadeira, criando alternativas de participação, tais como: observação dos 

colegas, juiz do jogo ou monitor das atividades. (GRANDO, 2000, p. 50). 
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Nesse contexto, temos que trabalhar com o jogo demanda na elaboração de um 

plano detalhado, considerando a sala de aula como um espaço físico, além de ter que 

considerar o material e o tempo para a realização do objetivo do jogo para ser 

desenvolvido com mais leveza. Outro ponto satisfatório é que se ao utilizar dessas 

elaborações temos que o grupo permanece concentrado, participando da proposta com 

entusiasmo na propagação dos trabalhos. 

 Com base no que foi visto neste capítulo, notamos que o jogo colabora no 

ensino-aprendizagem do aluno. Pois ao jogar ele se motiva e acaba construindo seu 

saber sem ter aquele medo que muitos tem da matemática. Dessa maneira é importante 

investir em jogos que visem colaborar com o desenvolvimento e o raciocínio do aluno.  
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Capítulo 3 - Pesquisas na área 

 

Cada jogo reforça e estimula qualquer capacidade física ou intelectual. 

Através do prazer e da obstinação, torna fácil o que inicialmente era difícil ou 

extenuante. (Caillois, 1990). 

O uso de jogos atua como um fator importante no ensino e aprendizagem de 

matemática, pois desperta no aluno a vontade de aprender para poder se superar e ser o 

melhor, acarretando assim num conhecimento mais forte estabelecido. Assim, o aluno 

acaba desenvolvendo um maior interesse nas aulas, o que possibilita o desenvolvimento 

do raciocínio lógico e o convívio social devido à interação que esses jogos 

proporcionam entre os alunos.   

Conforme pontua Kishimoto (1996):  

As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar 

bem; sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos 

quanto emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também 

mais ativas mentalmente. (KISHIMOTO, 1996, p.96). 

Na medida em que o professor sabe propor boas questões aos alunos, 

potencializando suas capacidades para compreender e explicar os fatos e conceitos da 

matemática. Os alunos podem tentar uma maneira distinta de adquirir conhecimento, 

através de uma atividade que seja intrigante, tentadora, assim como os jogos. 

Segundo Petty (1995):  

Promover o desenvolvimento do raciocínio das crianças por meio de 

situações em que jogos de regras são instrumento para exercitar e estimular 

um pensar com lógica e critério, porque interpretar informações, buscar 

soluções, levantar hipóteses e coordenar diferentes pontos de vista são 

condições para jogar (...). Além disso, eles também fazem parte das 

condições para se aprender as disciplinas escolares. (PETTY, 1995, p.2). 

Dar ênfase no trabalho de desenvolvimento de métodos divergentes de 

pensamentos que são indispensáveis a prática de aprender, ou seja, preparar o aluno 

aprender conteúdos do jogo em si quanto dos conteúdos específicos, escolares.  

Martin Gardner (1961), um escritor de matemática recreacional e literatura 

de divulgação científica e matemática, define: “pode-se dizer que os jogos matemáticos 

ou “as matemáticas recreativas” são matemáticas – não importa de que tipo – carregado 

de um forte componente lúdico “(Gardner, 1961: p. XI)”“.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Divulga%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
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Temos então que a sala de aula será o caminho de ligação para o conhecimento, 

com o jogo o aluno sente a necessidade de compreensão dos aspectos envolvidos na 

utilização deste instrumento em seu processo ensino-aprendizagem da Matemática. 

Uma das ações que iremos realizar é de mostrar uma prática lúdica de ensino em 

Matemática, acarretando numa aula mais atrativa na qual os alunos tendem a manifestar 

uma melhor aprendizagem dos conteúdos proposto, sabendo que o envolvimento ativo 

do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem.  

Petty (1995) afirma:  

Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus 

próprios conhecimentos. No entanto, nossa proposta não é substituir as 

atividades em sala de aula por situações de jogos. (...) a ideia será sempre 

considerá-los como outra possibilidade de exercitar ou estimular a construção 

de conceitos e noções também exigidos para a realização de tarefas escolares. 

(PETTY, 1995, p.11). 

O professor precisa conhecer bem os seus alunos e estabelecer com eles um bom 

ambiente de aprendizagem para que as investigações possam ser realizadas com 

sucesso. Durante a aplicação do projeto, procurarei fazer um trabalho de investigação da 

matemática com os alunos, buscando entender a contribuição dos jogos nas aulas de 

Matemática. 

É notório que os jogos em sala de aula são importantes, visto isso, o professor 

deve ter um plano de ação para permitir aos alunos um maior aproveitamento do jogo 

como um instrumento lúdico para reforço da matéria já vista. Explorando todo o 

potencial que o jogo proporciona. 

Visto isso, temos que a cooperação é tão importante para o progresso do 

conhecimento, que devemos aproveitar de cada uma das situações que acontecem em 

sala de aula durante o jogo de forma que favoreçam a discussão entre os alunos, de 

forma que crie uma reciprocidade de pontos de vista, que auxiliam na formação do 

senso crítico e de um pensamento cada vez mais objetivo. 

Se tivéssemos que escolher entre o conjunto de sistemas pedagógicos atuais 

aqueles que correspondem melhor aos nossos resultados psicológicos, 

tentaríamos orientar o nosso método àquilo que denominamos “o trabalho em 

grupos”(...) Na escola tradicional (...) a classe escuta em conjunto, porém 

cada escolar escuta suas lições para si mesmo. (...) O método de trabalho em 

grupo reage contra esse estado de coisas: a cooperação eleva-se à categoria 

de fator essencial do progresso intelectual. (PIAGET apud LENER,1996, 

p.101) 
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Visto isso, o trabalho em grupo se faz importante para os alunos, pois possibilita 

uma melhora no social de cada indivíduo. Propiciando uma verdadeira troca de pontos 

de vista, incentivando a construção do senso crítico e de um pensamento cada vez mais 

objetivo. 

Macedo apud Petty (1995) destaca que:  

Do ponto de vista social tem-se nos jogos de regras as exigências básicas 

para uma vida social: a necessidade de uma linguagem, de códigos e, 

principalmente, da consideração de regras que regulam nosso comportamento 

interindividual. (MACEDO apud PETTY, 1995, p.66). 

O jogo visa estabelecer uma relação entre a lógica e a cooperação aos alunos, na 

construção das estruturas mentais, na elaboração do conhecimento, destacando o papel 

da discussão e do respeito mútuo.  

Piaget (1928) ressalta que: 

No que se refere à lógica, a cooperação é, primeiramente, fonte de crítica: 

graças ao controle mútuo, repele simultaneamente a convicção espontânea 

própria do egocentrismo e a confiança cega na autoridade adulta. A discussão 

produz, assim, a reflexão e a verificação objetiva. Mas, pelo mesmo fato, a 

cooperação é fonte de valores construtivos. Tende para o reconhecimento dos 

princípios da lógica formal, enquanto estas leis normativas são necessárias à 

pesquisa comum. (PIAGET, 1928, p.349). 

Visto isto, conhecer jogos voltados a construção do saber, conhecer um caminho 

que ligue os conteúdos curriculares aos jogos, os tornando estimuladores, fazem com 

que a aula se torne mais prazerosa e dinâmica.  
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Capítulo 4. Ensino de geometria 

  

De acordo com Fonseca (2009), destaca-se que em relação à geometria. 

[...] é uma das melhores oportunidades que existem para aprender 

matematizar à realidade. É uma oportunidade de fazer descobertas como 

muitos exemplos mostrarão. Com certeza, os números são também um 

domínio aberto às investigações, e pode-se aprender a pensar através da 

realização de cálculos, mas as descobertas feitas pelos próprios olhos e mãos 

são mais surpreendentes e convincentes. Até que possa de algum modo ser 

dispensadas, as formas no espaço são um guia insubstituível para a pesquisa e 

a descoberta. (FONSECA, 2009, p. 92-93). 

É visto que o estudo da geometria possibilita que exista uma abordagem crítica 

da realidade, em que possa relacionar o conteúdo com situações concretas. Dessa forma 

estimulando o aluno a partir do concreto para mais tarde chegar a situações mais 

abstratas. 

Bulos (2011) enfatiza que,  

A geometria pode ser o caminho para desenvolvermos habilidades e 

competências necessárias para a resolução de problemas do nosso cotidiano, 

visto que o seu entendimento nos proporciona o desenvolvimento da 

capacidade de olhar, comparar, medir, adivinhar, generalizar e abstrair. 

(BULOS, 2011, p.5).  

É possível ver que existe uma conexão de conteúdos entre a geometria com a 

álgebra e a aritmética. Tendo em vista que a geometria é uma matéria mais palpável, 

aonde se consegue melhor visualizar e manipular com um objeto, a aprendizagem 

ocorre de maneira mais concreta, pois o conhecimento se constrói de maneira 

significativa. Lorenzato (1995) destaca que  

A geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica que a 

Matemática possui: ela se interliga com a Aritmética e com a Álgebra porque 

os objetos e relações dela correspondem aos das outras; assim sendo, 

conceito, propriedades e questões aritméticas ou algébricas podem ser 

classificados pela Geometria, que realiza uma verdadeira tradução para o 

aprendiz. (LORENZATO, 1995, p.6).  

A geometria é algo que da para ser aprendido e de forma simples, isso por que é 

uma matéria em que pode ser manipulada e a iniciação desse aprendizado pode ser feito 

cedo, pois a criança desde a Educação Infantil, já manipula objetos, sabendo diferenciá-

los, pois elas sabem os que podem colocar um em cima do outro, os que podem 

encaixar e por ai vai. Mesmo sabendo que é importante iniciar com a geometria nas 
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séries iniciais, muitos professores não o fazem, pois não conseguem ver esse potencial 

na criança e a necessidade de planejar aulas que envolvam a geometria para elas. Seria 

muito útil se isso ocorresse, pois dessa forma os alunos teriam um conhecimento mais 

amplo e aprofundado sobre a geometria. Para muitos alunos do fundamental e médio é 

muito difícil de aprender a matéria. Fainguelernt (1999) aponta que:  

Entre os matemáticos e os educadores matemáticos, existe um consenso de 

que o ensino da Geometria deveria começar desde cedo e continuar, de forma 

apropriada, através de todo o currículo de Matemática. Entretanto, 

tradicionalmente existe divergência de opiniões entre os conteúdos e os 

métodos de ensino da Geometria nos diferentes níveis, desde a escola 

primária até a universidade. Uma das razões dessas divergências é que a 

Geometria possui muitos aspectos e, consequentemente, talvez não exista um 

caminho simples, linear, claro, hierárquico desde os princípios elementares 

até as abstrações e axiomas, embora seus conceitos devam ser considerados 

em diferentes estágios e diferentes pontos de vista. (FAINGUELERNT, 

1999, p. 21).  

Vemos então que o ensino da geometria deve ser abordado de forma mais 

concreta, pois ficar utilizando apenas de forma abstrata apenas como uma forma de 

repetição de conceitos, assim como mostra os livros didáticos, que não possibilita ao 

aluno ter uma relação mais prática do assunto. É fundamental que o professor busque 

uma forma mais alternativa de se trabalhar a geometria, de forma que auxilie no 

processo de ensino e de aprendizagem do aluno.  

A dinâmica que será descrita a seguir busca o reconhecimento dos polígonos 

através de suas propriedades, possibilitando que o aluno diferencie as figuras planas 

mais utilizadas seja no âmbito escolar ou em seu cotidiano. A atividade foi 

desenvolvida com o objetivo de propiciar a compreensão de tais polígonos, interligando 

a definição de suas respectivas propriedades, para que por meio destas o aluno possa 

incorporar os conceitos envolvidos. Esperamos poder contribuir com a superação do 

obstáculo relativo ao ensino da geometria plana e também já deixar uma contribuição 

para concepção dos conceitos da geometria espacial, oferecendo a oportunidade de 

explorar as relações entre os polígonos de forma lúdica e consistente acerca do campo 

geométrico. 
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4.1. Propriedades dos polígonos 

 

De início iremos abordar sobre o conteúdo, explicando e exemplificando o que é 

um polígono e como diferenciar um do outro. 

Num primeiro momento, foi feita a pergunta: “O que é um polígono?”. 

Temos que, um polígono é uma figura geométrica plana e fechada formada 

apenas por segmentos de retas. Após isso, vamos às especificações de cada um desses 

polígonos. 

Temos então: 

Triângulo escaleno: O triângulo escaleno é um tipo de triângulo que possui 

todos os lados e ângulos internos diferentes. 

   

Fonte: https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/ 

Triângulo isóscele: O triângulo isósceles é um tipo de triângulo que possui dois 

lados e dois ângulos internos congruentes. Para calcular a área do triângulo isósceles 

utiliza-se a fórmula básica para um triângulo qualquer. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/ 

 

 

https://www.todamateria.com.br/triangulo-escaleno/
https://www.todamateria.com.br/triangulo-isosceles/
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Triângulo equilátero: O triângulo equilátero, também chamado de equiângulo, 

é um tipo de triângulo que possui todos os lados e ângulos internos iguais ( 60°) ou 

congruentes. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/area-do-triangulo/ 

Triângulo retângulo: O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada 

por três lados. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90º, e dois ângulos agudos, 

menores que 90º. 

 

Sua área é calculada da seguinte maneira: 

 

Onde, A representa a área, b a base e h a altura. 

Paralelogramo: é uma figura plana que possui quatro lados. Os lados opostos 

são paralelos e congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. A soma de dois 

ângulos consecutivos vale 180º. Possuem duas diagonais, elas cortam-se ao meio.  

 

Sua área é calculada da seguinte maneira: A=b.h 

Onde, A representa a área, b a base e h a altura. 

 

https://www.todamateria.com.br/triangulo-equilatero/
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Quadrado: figura plana formada por quatro lados congruentes (mesma medida). 

Possui quatro ângulos internos de 90° (ângulos retos). Assim, a soma dos ângulos 

internos do quadrado totaliza 360°. 

Possui duas diagonais, sendo elas congruentes. As diagonais cortam-se ao meio, 

são perpendiculares entre si e são bissetrizes dos ângulos internos. Tem quatro ângulos 

congruentes e quatro ângulos retos.  

 

Sua área é calculada da seguinte maneira: base x altura = lado x lado.  

Losango: é uma figura geométrica plana representada por um polígono formado 

por todos os seus lados são congruentes. Importante destacar que todo losango é um 

paralelogramo, cujos lados opostos são iguais e paralelos, com duas diagonais que se 

cruzam perpendicularmente.  

Diferente do quadrado, que possui quatro ângulos iguais a 90º, o losango possui 

dois ângulos agudos (menores que 90º) e dois ângulos obtusos (maiores que 90º). As 

diagonais são bissetrizes dos ângulos internos 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/area-do-losango/ 

Sua área é calcula da seguinte maneira:  

 

Sendo A representada pela área, D a diagonal maior e d a diagonal menor. 
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Retângulo: É um paralelogramo, isto é, possui quatro lados. Possuí quatro 

ângulos internos retos (90°). Suas diagonais são congruentes (mesma medida) e 

interceptam no ponto médio. Os lados opostos paralelos e congruentes. Os Ângulos 

opostos são congruentes. Os Ângulos consecutivos são suplementares.  

 

Sua área é calcula da seguinte maneira: A=b.h 

Onde, A representa a área, b a base e h a altura. 

Trapézio: São classificados em três tipos. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/trapezio/ 

Trapézio Retângulo: apresenta dois ângulos de 90º, chamados de ângulos retos. 

Trapézio Isósceles: ele apresenta dois lados congruentes não paralelos 

(possuem a mesma medida) e dois lados diferentes. 

Trapézio Escaleno: todos os lados possuem medidas diferentes. 

Sua área é calculada dessa maneira: 

 

Onde, A representa a área do trapézio, B a base maior, b a base menor e h a 

altura. 

 

Após isso, iniciamos com a introdução da atividade. 
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4.2.  Proposta de atividade em geometria  

 

Nesta seção irei oferecer uma proposta de atividade, o qual foi criado por mim 

num momento da minha graduação quando fazia parte do PIBID (Programa de 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), com parceria de uns colegas.  

O jogo criado para apresentar uma alternativa ao ensino da geometria plana, 

onde a tarefa de trabalhar com definições e justificativas esbarra com dificuldades 

frequentes que muitos alunos têm em lidar com conceitos e propriedade geométricas.  

Dessa forma, o objetivo principal do jogo, “Quem sou eu?”, é ajudar a introduzir 

e também sanar as dificuldades relativas ao ensino de geometria plana. 

 

4.2.1. Descrição da atividade 

 

Para dar início à atividade, distribua os alunos em grupos de três ou quatro. 

Depois de agrupados, é importante entregar o material impresso com as propriedades 

das figuras planas que os alunos irão utilizar. O professor pode fazer uma leitura inicial 

do material, explicando informações que se julgue importante dando pistas para os 

alunos e levando-os às perguntas e respostas corretas. 

- Professor faça com que todos os alunos participantes se sentem em volta de uma mesa. 

- Serão colocadas na mesa as cartas com os nomes dos polígonos virados para baixo. 

O aluno deverá obedecer aos seguintes critérios: 

- Pegar uma carta de forma que o lado escrito fique virado apenas para ele. 

- Cada aluno escolherá uma das cartas e receberá uma folha com as propriedades de 

todos os polígonos utilizados no jogo. 

- Apenas o aluno que pegou sua própria carta poderá ver qual polígono escolheu, 

cabendo aos outros participantes tentarem adivinhar qual figura deste. 

- A carta escolhida irá conter o nome de uma figura plana. 

- Para marcar ponto, o jogador deverá acertar o polígono conforme ele estiver indicado 

no cartão. Por exemplo, se está escrito triângulo retângulo, não marcará ponto o jogador 

que disser apenas triângulo. 

- Escolha uma pessoa para começar o jogo. Ela deve fazer perguntas cujas respostas 

sejam “Sim ou Não” para descobrir qual é o polígono (o que diz a carta) do outro 

participante. 
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- Cada aluno deve utilizar a folha de propriedades entregue pelo professor tanto para 

fazer as perguntas como para responder as perguntas feitas pelos participantes. 

- Caso eles adivinhem corretamente a figura plana ele ganha um ponto. 

- Caso ele faça uma tentativa e erre, ele perde um ponto. 

- Caso o aluno que fez a tentativa não tenha obtido nenhum ponto, estando com o saldo 

zerado, ele acumula uma pontuação negativa. 

- Caso o aluno tenha sua carta adivinhada ele pode escolher outra carta do jogo para que 

continue na partida. 

- O jogo é finalizado quando: 

Não existir mais cartas para serem escolhidas; 

O tempo de a atividade acabar ou; 

Os alunos entrarem em acordo para finalizá-lo. 

 

4.2.2. Jogando “Quem sou eu”: Polígonos 

 

Fazendo com que todos se sentem em volta de uma mesa. Iniciaremos colocando 

na mesa as cartas com os nomes virados para baixo.   

Após isso será feita a distribuição das cartas do jogo e da folha com as 

propriedades de todos os polígonos utilizados no jogo para os participantes.  

Peça para que cada participante escolha uma das cartas. O participante pode ler o 

que está escrito em sua carta, mas não pode mostrar para os outros. 

- A carta escolhida irá conter o nome de uma figura plana. 

- Para marcar ponto, o jogador deverá acertar o polígono conforme ele estiver indicado 

no cartão. Por exemplo, se está escrito triângulo retângulo, não marcará ponto o jogador 

que disser apenas triângulo. 

Passe sua carta para pessoa à sua direita. Pegue a carta de forma que o lado 

escrito fique virado para você. Apenas você pode ver sua carta, para que os outros 

tentem acertar qual o polígono que há nela. Escolha uma pessoa para começar o jogo. 

Ela deve fazer perguntas cujas respostas sejam “Sim ou não” para descobrir qual o 

polígono (o que diz a carta). 

 Quem acertar o que está escrito na carta ganha um ponto. Quem obtiver mais 

pontos vence. 
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4.2.3. Intervenção pedagógica 

 

A proposta desta atividade pressupõe algumas intervenções importantes, são 

elas: 

- Cuide para que os alunos não deem respostas erradas; 

- Esteja preparado para responder sobre questões relacionadas aos critérios utilizados na 

folha de propriedades, como por exemplo, o que é área? O que é diagonal de um 

polígono? O que é Polígono?; 

- Professor esteja atento aos grupos para que respeitem às regras e verifique se os 

objetivos propostos estão realmente indo de acordo com o planejado. Quando um aluno 

obtém que a resposta do número de diagonais ser zero espera-se que este formule a 

hipótese que a figura geométrica se trata de um triângulo; 

- Aproveite para discutir acerca das propriedades dos polígonos como o fato de um 

quadrado ser um retângulo cujo todos os lados são congruentes; 

- Professor, você pode aproveitar a oportunidade e evidenciar que figuras espaciais 

podem ser planificadas nas figuras utilizadas nesta atividade; 

 É interessante ver a utilização de atividades lúdicas além do ensino tradicional, 

pois ajudam na compreensão e entendimento da disciplina, pois da oportunidade ao 

aluno de ver de uma maneira divergente para assimilação mais significativa do 

conhecimento. Como já vimos o jogo torna a aula mais interessante, além de ser um 

instrumento útil no processo ensino-aprendizagem, assim como o jogo acima 

demonstrado. 
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Considerações Finais 

 

Apresentei uma aplicação prática do uso do jogo “Quem sou eu?” usando 

polígonos no processo ensino-aprendizagem da geometria. O objetivo principal do jogo, 

“Quem sou eu?”, é ajudar a introduzir e também sanar as dificuldades relativas ao 

ensino de geometria plana. A atividade foi aplicada em uma turma composta por 19 

alunos, jovens com idade entre 18 a 25 anos, no período noturno, do colégio estadual, 

CIEP 155 – Maria Joaquina de Oliveira, situado no município de Seropédica – RJ. A 

turma foi dividida em grupos com três a quatro componentes. 

Num primeiro momento foi dada aos alunos, uma explicação a respeito das 

regras do jogo, isto é, quais eram os mecanismos para se jogar. Mas, mesmo assim, 

ainda foi necessário explicações em cada um dos grupos sobre as regras da atividade. 

Cada grupo recebeu oito cartas e uma folha impressa com as propriedades de cada uma 

das figuras planas. Nas cartas continha os nomes dos polígonos que iriam ser 

trabalhados na atividade. Um fato importante foi que obtivemos a participação total, dos 

alunos. Muitos alunos se mostraram bem receptivos e participativos durante todos os 

momentos da atividade. 

Em geral, os alunos tiveram bastantes dificuldades, pois não sabiam identificar 

as definições que constava da folha com as características dos polígonos desenhados nas 

cartas. Mais ainda, se confundiram muito para relacionar as propriedades das figuras 

planas com as cartas, muitos desconheciam conceitos como: diagonal, paralelismo, 

equilátero, trilátero e não faziam relação entre os ângulos e o tipo de polígono. Houve 

também alunos que não conseguiram diferenciar o tipo de polígono apenas pelo número 

de lados, continuando a verificar as demais características de outras figuras planas. 

Entretanto, após as explicações dos questionamentos a respeito dos conceitos, o jogo 

fluiu da maneira esperada. Vários alunos, ao término da aula, quando questionados 

sobre determinado polígono, responderam adequadamente as características. 

Conclui-se que a atividade ajudou aos alunos a terem um entendimento melhor 

sobre a geometria plana, pois os mesmos ao tentar “ganhar/vencer o jogo” iam fixando 

as definições e os conceitos trabalhados. Portanto, a atividade serviu para ampliar o 

conhecimento das características de todos os polígonos, já previamente conhecidos. 

Além disso, em uma única atividade, surgiram dúvidas de diversos conceitos 

geométricos. Assim uma grande variedade de temas pôde ser trabalhada. Outro ponto 

importante é que o material impresso com as propriedades dos polígonos por se tratar de 
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uma folha, pode e deve ser entregue aos alunos, ao final da atividade, permitindo assim 

consultas futuras em caso de dúvidas. 

Contudo, é preciso demonstrar a importância deste tipo de atividade a futuros e 

atuais professores de matemática, para que assim, tenhamos a consciência de que mais 

importante que “ensinar matemática”, é formar cidadãos que sejam capazes de se 

expressar matematicamente, que saibam criar e manipular conceitos matemáticos 

segundo sua necessidade de vida em sociedade. 
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Anexos 

 

As cartas do jogo 
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Folhinha contendo as propriedades dos polígonos 

 

Triângulo escaleno 

É um trilátero, isto é, possui três lados. Possui três lados diferentes. 

Nenhuma diagonal. Possui apenas três ângulos. 

A soma dos seus ângulos internos resulta em 180º. 

Cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. 

Sua área é: (base x altura) /2 

 

Triângulo isósceles 

É um trilátero, isto é, possui três lados. Apenas dois lados congruentes. 

Possui apenas três ângulos. Apenas dois ângulos congruentes. 

A soma dos seus ângulos internos resulta em 180º. Nenhuma diagonal. 

Cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele.  

A altura, mediana, mediatriz e bissetriz relativa ao lado diferente são coincidentes. 

Sua área é: (base x altura) /2 

. 

Triângulo equilátero 

É um trilátero, isto é, possui três lados. Possuí três lados congruentes. 

Possui apenas três ângulos. Possuí três ângulos congruentes. 

Cada um de seus ângulos mede 60º. 

A soma dos seus ângulos internos resulta em 180º. 

Cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. 

Nenhuma diagonal. Sua área é: (lado)². √3 /4 

 

Triângulo retângulo 

É um trilátero, isto é, possui três lados. 

Se possuir dois lados congruentes, então é um triângulo retângulo isóscele. 

Se possuir três lados diferentes, então é um triângulo retângulo escaleno. 

Possui apenas três ângulos. Possuí um ângulo de 90º. 

A soma dos seus ângulos internos resulta em 180º. 

Cada ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. 

Nenhuma diagonal. Sua área é: (base x altura) /2 
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Paralelogramo 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Os Lados opostos são paralelos. 

Os lados opostos são congruentes. 

Os ângulos opostos são congruentes. 

A soma de dois ângulos consecutivos vale 180º. 

Possui dois diagonais. 

As diagonais cortam-se ao meio. 

Sua área é: base x altura. 

 

Losango 

É um paralelogramo. 

Todos seus lados são congruentes. 

Possui dois diagonais. 

As diagonais cortam-se ao meio. 

As diagonais cortam-se formando um ângulo de 90º, ou seja, são perpendiculares entre 

si. 

As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. 

Sua área é: (Diagonal maior x diagonal menor) /2 

 

Retângulo 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Possuí quatro ângulos retos. 

As diagonais são congruentes. 

As Diagonais se interceptam no ponto médio. 

Os Lados opostos paralelos. 

Os Lados opostos são congruentes. 

Os Ângulos opostos são congruentes. 

Os Ângulos consecutivos são suplementares. 

Sua área é: base x altura. 
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Quadrado 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Todos seus lados são congruentes. 

Possui dois diagonais. 

Diagonais congruentes. 

As diagonais cortam-se ao meio. 

As diagonais são perpendiculares entre si. 

As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. 

Quatro ângulos congruentes. 

Quatro ângulos retos. 

Sua área é: base x altura = lado x lado. 

 

Trapézio retângulo 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Possui apenas um par de lados opostos paralelos. 

Apresenta dois ângulos retos. 

Sua área é: ((Base maior x base menor) x altura) /2 

 

Trapézio isóscele 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Possui apenas um par de lados opostos paralelos. 

Os lados não paralelos são congruentes. 

Ângulos que compartilham uma das bases são congruentes. 

Sua área é: ((Base maior x base menor) x altura) /2 

 

Trapézio escaleno 

É um quadrilátero, isto é, possui quatro lados. 

Possui apenas um par de lados opostos paralelos. 

Os lados não paralelos não são congruentes. 

Sua área é: ((Base maior x base menor) x altura) /2 
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 Fotos da aplicação da atividade 
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