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JOGOS LÚDICOS COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZADO NA MATEMÁTICA 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar as experiências 

presenciadas em escolas públicas de São Paulo, pelos bolsistas do projeto PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), fomentado pelo CAPES.   

Foram utilizados como estratégias de aprendizagem pelos bolsistas, jogos lúdicos de 

Matemática que auxiliaram os professores com as dúvidas dos alunos.  Esses jogos 

foram desenvolvidos com intuito de amadurecer alguns conhecimentos previamente 

conhecidos e também introduzir conhecimentos novos de formas distintas.  O jogo 

selecionado para ser descrito neste trabalho foi Matematriz, o qual trabalha com 

conteúdos de matrizes e suas propriedades e determinantes. A partir deste jogo foi 

possível verificar o progresso dos alunos na compreensão do conteúdo trabalhado por 

eles. 

 

Palavras-chave: Jogos. Matrizes. Processo de aprendizagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista as novas concepções e indagações sobre a educação, do que 

fazer para melhorá-la e quais agentes envolvidos nessa mudança, segundo Benincá 

e Caimi (2004, p.7): 

Toda e qualquer ideia sobre ensino, educação formal e vida nas 
escolas implica, necessariamente, um pensar sobre a formação dos 
profissionais que atuam neste universo: os professores. E toda e 
qualquer reflexão sobre a formação de professores implica, ao nosso 
ver, estendê-la a um tempo e a um espaço que extrapolam o tempo 
da graduação e o espaço da universidade; entendê-la como processo 
coletivo assumindo pelos próprios professores, na interação com os 
outros sujeitos do ato pedagógico, e aceitá-la como um desafio de 
superação e crescimento constantes, a despeito das dificuldades que 

possam advir dessa opção. 
 

Por conseguinte, o projeto do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) fomentado pelo CAPES, vem a atender a esta demanda de 



 
 

melhorias no ensino da matemática, a partir de novos paradigmas para o ensino-

aprendizagem, capacitando os novos professores para assumir esta 

responsabilidade.   

O ensino da matemática é um tema que vem sendo abordado e discutido em 

diversos trabalhos de pesquisas e dissertações no Brasil. Autores têm estudado com 

profundidade sobre como se ensinar a matemática e qual o seu papel no currículo 

escolar, conforme destaca Grando (1995 apud ALVES, 2001, p. 22):  

Notamos que, para o ensino da Matemática, que se apresenta como 
uma das áreas caóticas em termos da compreensão dos conceitos 
nela envolvidos, pelos alunos, o elemento jogo se apresenta com 
formas específicas e características próprias, propicias a dar 
compreensão para muitos das estruturas matemáticas existentes e de 
difícil assimilação.  

3. OBJETIVO   

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas nas 

intervenções com os jogos matemáticos, em especial, o Matematriz, no Ensino Médio 

de uma escola pública estadual da Zona Sul da cidade de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foi selecionado para este relato de experiência o jogo o Matematriz para o 2º 

ano do ensino médio, o qual trabalha com matrizes e suas propriedades, soma de 

matrizes, multiplicação de número real por uma matriz e determinantes. 

O jogo foi proposto para principiar o conteúdo de matrizes e aprofundar seu 

conhecimento. 



 
 

Matematriz: O jogo foi desenvolvido e aplicado a turmas do 2º ano do ensino médio. 

Foram trabalhados os conteúdos de matrizes e determinantes, adição, subtração e 

multiplicação de um número por uma matriz. O jogo é composto de um tabuleiro, fichas 

com números negativos e positivos e fichas com as posições de cada valor na matriz. 

Os alunos deveriam se separar em grupos de cinco pessoas cada. O grupo deveria 

colocar na ordem correta as posições na matriz linha e coluna (aij), juntamente com os 

valores sorteados. O grupo que errasse uma posição perdia dois pontos, que errasse 

duas perdia três pontos, se errar três perdia o jogo e deveria recomeçá-lo. Após os 

grupos fixarem os conceitos sobre matrizes, foram realizadas as operações com as 

matrizes, soma de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de um número por 

uma matriz. O vencedor foi o grupo que conseguiu posicionar corretamente os valores 

na matriz, respeitando a ordem linha e coluna e realizou os cálculos das operações 

corretamente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Na antiguidade greco-romana os jogos eram utilizados somente como 

atividade de recreação. Contudo, a partir do Renascimento o jogo tornou-se 

instrumento para o desenvolvimento da inteligência e facilitador dos estudos.   

Os jogos de construção são considerados de grande importância por 
enriquecer a experiência sensorial, estimular a criatividade e 
desenvolver habilidades da criança. (KISHIMOTO, 2001, p. 40). 

 

Esta pesquisadora descreve o jogo como sendo utilizados por dois grupos de 

professores: os que apoiam a teoria construtivista, onde criam um ambiente de ensino 

com vários jogos, possibilitando aos alunos a manipulação dos mesmos e, por 

conseguinte, a descoberta da funcionalidade de cada um, bem como suas estruturas, 

sendo assim aprimorando o seu aprendizado.  

 O segundo grupo apoia a teoria sócio interacionistas, que partem do 

pressuposto da utilização do jogo na produção de conhecimento, da mesma forma 

que a outra, porém, consideram que: 

O jogo promove desenvolvimento, porque está impregnado de 
aprendizagem. E isso ocorre porque os sujeitos, ao jogar passam a 
lidar com regras que lhes permitem a compreensão do conjunto de 
conhecimentos veiculados socialmente, permitindo-lhes novos 
elementos para aprender os conhecimentos futuros. (KISHIMOTO, 
2001, p. 79) 



 
 

 

Complementando esta ideia, Leontiev (1988 apud KISHIMOTO, 2001, p. 80) 
destaca que: 
 

O jogo, nesta visão da psicologia, permite a apreensão dos conteúdos 
porque coloca os sujeitos diante da impossibilidade de resolver, na 
prática, as suas necessidades psicológicas.     

 

Nesta perspectiva, os professores estão em busca de novas estratégias de 

ensino-aprendizagem e o jogo tem sido muito utilizado na educação matemática, pois 

passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor de 

aprendizagem. “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”. (CALLOIS ,1990 apud ALVES, 2001, p 15). 

 A criança, colocada diante de situações lúdicas, aprende também a estrutura 

matemática presente no jogo.  Esta mudança de postura adotada por eles têm sortido 

resultados positivos, no aprendizado dos alunos. Por este fato, os alunos têm 

redescoberto a matemática, agregando conhecimento e desmistificando o pré-

conceito deles em relação à disciplina.  

 

Os métodos de educação das crianças exigem que se forneça ás 
crianças um material conveniente, a fim de que, jogando, elas 
cheguem a assimilar às realidades intelectuais que, sem isso, 
permanecem exteriores a inteligência infantil. (PIAGET E INHELDER, 
1973, p 150). 

 

Complementarmente, de acordo com os Parâmetros Curriculares de 

Matemática (BRASIL,1998, p.46): “Os jogos consistem de 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 

solução”. 

Os professores Dr. Marcelo Motokane e Luciane Motokane em seu trabalho 

em Teia do Saber (2005, p.8) destacam os benefícios do professor em trabalhar com 

jogos como estratégias pedagógicas: 

 

•conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais; 
• o aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi 
bem assimilado; 



 
 

• existe uma competição entre os jogadores e os adversários, pois 
almejam vencer e para isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus 
limites; 
• durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna 
mais crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando 
perguntas e tirando conclusões sem necessidade da interferência ou 
aprovação do professor; 
• não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau 
necessário para se chegara uma resposta correta; 
• o aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz 
com que aprenda sem perceber. 
 

Eles também descrevem sobre alguns cuidados que deveram ser tomados ao 

escolher os jogos a serem aplicados. 

• não tornar o jogo algo obrigatório; 
• escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, 
permitindo que vença aquele que descobrir as melhores estratégias; 
•utilizar atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar 
a interação social; 
• estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer 
de uma rodada; 
• trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de 
minimizá-la; 
• estudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando). 

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos foram verificados através da constatação do professor na 

melhora em relação ao entendimento dos alunos, na resolução de exercícios 

relacionado a Matrizes e suas propriedades. Com a utilização dos jogos é possível 

notar que a compreensão dos alunos foi muito maior, pelo fato estarmos trabalhando 

um assunto de forma lúdica, eles não associam que estão trabalhando pura e 

simplesmente com a matemática, “chata”, como costumam dizer, mas que estamos 

trabalhando a matemática que aprenderam de uma forma significativa e divertida. 

Seguem alguns momentos das intervenções aplicadas: 

 

 

 



 
 

 

Fig. 1: Explicação do jogo aos alunos 

Fonte: Os autores (2015). 

 

 

Fig. 2: Grupos posicionando os valores na matriz. 
Fonte: Os autores (2015).  
 

 

Fig. 3: Cada participante jogando individualmente. 

Fonte: Os autores (2015). 



 
 

 7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De fato, trabalhar com alunos através de jogos têm gerado grandes benefícios 

a eles, os quais têm mostrado interesse nesse novo método adotado.  

Normalmente, ao adentrar em alguma sala de aula e se mencionar que será 

trabalhado com a matemática, o clamor é geral, em decorrência da aversão dos alunos 

com a matemática. Assim sendo, trabalhar a disciplina de uma forma lúdica faz com 

que haja maior interesse dos alunos e advenha uma redescoberta da matemática. Os 

alunos citam que trabalhar a disciplina a partir de jogos deveria ser uma metodologia 

adotada por todos os professores, em todas as disciplinas, pois facilita o entendimento 

e o aprendizado. 

 Grando (1995 apud ALVES, 2001) afirma a importância do jogo no ensino da 

matemática, focando o valor pedagógico do jogo, também referenciando outros 

autores como Kishimoto (1994), Machado et al. (1990), Vygotsky (1991), Macedo 

(1995), Kamii e DeVries (1991), entre outros também citados neste artigo. Fala 

também do papel do professor neste processo “(...) elemento mediador entre os 

alunos e os conhecimentos, via ação do jogo” (p. 97). 

De fato, trabalhar com o lúdico no ensino da matemática, promove nos alunos 

um interesse maior em participar das aulas, pois motiva-os a estar em sala de aula 

aprendendo cada vez mais.  

Trabalhar em grupo traz muitos benefícios aos alunos, na medida em que 

possibilita a interação um com o outro, e assim aprendem mutuamente havendo uma 

troca de conhecimentos, experiências e os erros se tornam fonte de aprendizado 

bastante enriquecedora. 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

ALVES, E.M.S. A ludicidade e o ensino da matemática. Campinas: Papirus, 2001.  

 

BENINCÁ, E.; CAIMI, F. E. (orgs), Formação de professores: um diálogo entre a 

teoria e a prática. 2 ed. Passo Fundo: UPF, 2004. 

 



 
 

BRASIL. SEF. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 1997. Disponível 

em: http//portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/matemática.pdf. Acesso em 16/08/2015. 

 

DEWDNEY, A.K. 20.000 léguas matemáticas: um passeio pelo misterioso mundo 

dos números. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.  

 

GUZMÁN, M. de. Aventuras Matemáticas. Calábria, 235-239, Barcelona, Espanha, 

1986.  

 

KAMII, C.; DEVRIES, R. Jogos em grupos na educação infantil: Implicações na 

teoria de Piaget. Trad. Marina C. D. Carrasqueira. São Paulo: Trajetória Cultural,1991.  

 

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. (org); 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001.  

 

_______________.  O jogo e a educação infantil. São Paulo, Pioneira, 1994. 

 

MACEDO, L.; PETTY, A.L.S.; PASSOS, N.C. Os jogos e o lúdico na aprendizagem 

escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

 

____________. Os jogos e sua importância na escola. Caderno de Pesquisa, nº 

93. São Paulo, maio de 1995. 

 

MACHADO, N.J. Jogos no ensino de matemática. Caderno de Práticas de Ensino, 

nº 1. São Paulo – USP, 1990. (Série matemática). 

 

MOTOKANE, M. MOTOKANE, L.. Materiais Pedagógicos para o Ensino de 

Matemática II – Teia do Saber. Disponível em:  

2005.http://www.dm.ufscar.br/~salvador/Ts2005/capamedTS2005.html –  

 

OLIVEIRA, M.K. de. Vygotsky: aprendizagem e desenvolvimento: um processo 

sócio-histórico. 2 ed. São Paulo: Scipione, 2013.  

 

PEREIRA, E.F. O jogo no ensino e aprendizagem de matemática. Acessado em: 

26/07/2015. Artigo Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

http://www.uesb.br/mat/semat/seemat2/index_arquivos/co5.pdf.Acessado em: 

26/07/2015. 

 

PIAGET, J.; INHELDER, B. Memory and Intelligence. Nova York: Basic Books, 1973. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

 

 

http://www.dm.ufscar.br/~salvador/Ts2005/capamedTS2005.html%20-

