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Resumo.Trata-se do relato de experiências que os professores do LABEM 
vêm desenvolvendo na escola pública e privada sobre a resolução de problemas e 
jogos. O tema que apresentamos é o jogo como recurso pedagógico (Kishimoto, 
1999; Kamii, 1991 e Macedo, 1995), em particular os jogos que denominamos 
“minós” (Golomb, 1954). Os jogos permitem a relação educativa de diálogo (Freire, 
2005) e têm como meio os conteúdos culturais e de matemática. Os dominós, 
triminós e pentaminós possibilitaram a exploração desses conteúdos, entre eles, o 
dominó de 254 a C. é o mais conhecido e que faz parte da cultura brasileira, com 
adaptações, permitiu que crianças e jovens vivenciassem a essência do jogo, o 
divertimento (Huizinga, 2004), na aula de matemática. Os diferentes momentos do 
trabalho fazem parte de um estudo sobre o papel do jogo no processo de ensino e 
aprendizagem e tem como pressuposto que a criança aprende e desenvolve suas 
estruturas cognitivas com jogos. O trabalho está em desenvolvimento, mas tem 
alguns resultados significativos para serem discutidos. 
Palavras-chaves: jogos de estratégias, conteúdos de matemática, ensino-
aprendizagem.  
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Neste texto apresentamos o trabalho desenvolvido pelos professores que 

participam do LABEM e nos propomos a desconstruir a concepção de que o professor 
do ensino básico é apenas reprodutor do conhecimento de matemática, ensinado na 
academia e nos livros didáticos. Vamos construir a concepção de que ele é um 
investigador dos seus processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Nessa 
perspectiva o professor tem ações, sua prática, e reflexões, seus registros e análises, 
permeadas pelo diálogo entre alunos e professor e entre professores. O diálogo, para 
Freire (2005), é uma necessidade do ser humano e não pode reduzir-se a um ato de 
depositar idéias de um sujeito em outro e nem se converter em uma simples mudança 
de idéias desgastadas por outras modernizadoras. 

O tema que apresentamos é o jogo como recurso pedagógico na perspectiva de 
Kishimoto (1999) na qual cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme 
seus valores e modo de vida e que se expressa por meio da linguagem. Por meio de 
jogos a criança e o jovem se desenvolvem, pois esses, segundo Kamii (1991), 
proporcionam a interação social que é indispensável para o desenvolvimento social, 
moral e cognitivo. Um jogo não pode começar a não ser que os jogadores concordem 
com as regras e uma vez começado, não pode continuar a não ser que os jogadores 
concordem com a interpretação das regras. 

A questão geradora de nosso trabalho é: 
Qual a relação entre o jogo e a matemática? 
Como utilizar o jogo como recurso pedagógico na aula de matemática? 

  Na busca de respostas às questões colocadas, conduziremos nosso estudo em 
quatro dimensões: histórica, matemática, metodológica e prática-reflexiva. 
  Na dimensão histórica entendemos que a história deve ser parte integrante da 
constituição de qualquer conhecimento. Somente através da história que podemos 
compreender determinados fatos. Machado (2000) destaca que: 

 “(...) Ninguém pode ensinar qualquer conteúdo, das ciências às línguas, 
passando pela matemática, sem uma visão histórica de seu desenvolvimento. É na história 
que se podem perceber as razões que levaram tal ou qual relação, tal ou qual conceito, a 
serem constituídos, reforçados ou abandonados” (p.103). 

Na dimensão matemática consideramos que muitos educadores utilizam os jogos 
como um recurso pedagógico para trabalhar diversos conteúdos, assim nosso objetivo 
é verificar qual a relação do pentaminó e o dominó com a matemática. Isto é, quais os 
conteúdos que os professores podem desenvolver com seus alunos. 



Na dimensão metodológica pretendemos apresentar o jogo como um recurso 
que proporcionam oportunidades para a elaboração das regras, observação de seus 
efeitos, modificações e comparações com diferentes procedimentos o que permite o 
desenvolvimento de uma ação investigativa. Ainda nesta dimensão vamos descrever as 
estruturas utilizadas no ato de jogar. 

Na dimensão prática –reflexiva vamos relatar as experiências que os professores 
tiveram com os alunos e seus colegas de trabalho, analisar os registros realizados por 
eles durante as atividades propostas, bem como as sugestões apontadas em cada 
atividade e repensar a aplicação destas atividades em outras turmas futuras. 

Os jogos denominados Poliminós 
Dimensão Histórica 
Poliminós é o nome que se dá ao conjunto de quadrados justapostos que têm 

sempre um lado em comum. Quando se tem apenas um quadrado, este é chamado de 
monominó. Quando se tem dois quadrados, chamamos de dominó. Se tivermos 3 , 
chamamos de triminó, 4 de tetraminó, 5 de pentaminó, 6 de hexaminó, e assim por 
diante. Veja o quadro abaixo: 

Quadro - 1 
 

Quadrados 
 
Nome 
 

 
Formas de reagrupar os quadrados 

 
1 
 

Monominó 
(uma forma) 
 

 

 
2 
 

Dominó 
(uma forma) 
 

 

 
3 

Triminó 
(duas formas 

de triminós: reto e L) 
 

 

 
 
 
 
 
4 

Tetraminó 
(cinco formas 

de tetraminós: reto ou 
I, T, L, quadrado e Z) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para 5 quadrados, Pentaminó, existem 12 maneiras diferentes de reagrupar os 
quadrados. Cada reagrupamento forma uma letra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y          I             F                    L               N                P               T 
 
 
 
 
 
 
 U                       V                              W                             X                             Z 
 
É interessante observar que as figuras formadas com os cinco quadradinhos 

podem ser representadas pelas por letras.  
Na perspectiva histórica, o primeiro registro sobre o pentaminó apareceu no livro 

The Cantebury Puzzles em 1907. Este livro foi escrito por Henry Ernest Dudeney, um 
inventor inglês de quebra-cabeças. A formalização matemática do pentaminó deve-se a 
Solomon Wolf Golomb, quando em 1953 apresentou pela primeira vez numa palestra 
que proferiu no Harvard Mathematics Club. Um ano depois, em 1954, a revista 
American Mathematical Monthly apresentou um artigo de Golomb com o título “Cheker 
Boards and Polyominioes”. Este artigo faz referência a uma série de problemas 
utilizando os poliminós. Somente em maio de 1959 os poliminós chega ao 
conhecimento do público em geral. Tal fato se dá ao artigo publicado por Martin 
Gardner na revista Scientific American. Segundo Gardner (1994, p.150), após tais as 
publicações, vários pesquisadores passaram a estudar os poliminós na tentativa de 
encontrar respostas para algumas questões. Como por exemplo: A partir do triminó 
existe somente uma forma de reagrupar os quadrados? A resposta até o presente 
momento é não. Como podemos observar no quadro-1, os n-quadradinhos ( 2>n ) 
podem ser reagrupados de várias maneiras, formando assim, figuras distintas uma das 
outras.  

A pergunta que se coloca neste momento é: Existe uma fórmula para encontrar o 
número de figuras de um poliminó? A resposta novamente é não. A única coisa que 
sabemos é que o número de figuras aumenta muito rápido toda vez que acrescentamos 



um quadrado na figuras anterior. Observamos nesta dimensão, que os poliminós vem 
desafiando vários pesquisadores há algum tempo, e quem sabe, muitas descobertas 
ainda irão surgiu. Um exemplo vivo disto é a própria origem do dominó, um tipo 
particular de poliminó. 

As literaturas que tratam do jogo de dominó apresentam sua origem mais em 
termos lendário do que propriamente histórico. Esta maneira de apresentação justifica-
se pelo fato de não existir fontes fidedigna sobre este jogo. Macedo (1997, p.93), por 
exemplo, diz que o dominó era usado pelos chineses para fazer adivinhações. Este 
mesmo autor destaca que somente no século XVIII foi introduzido na Europa. 

Na década de 70, a Editora Abril lançou uma coleção “todos os jogos”. Era uma 
publicação quinzenal sobre os mais famosos e interessantes jogos de todo mundo. Um 
dos fascículos, que fala sobre dominó,  apresenta a denominação do jogo como sendo 
originária da pele de murça, preta e branca, que enfeitava o traje dos cônegos ou na 
expressão Domino gratias (Graças ao Senhor) que os padres usavam ao fazer um bom 
lance. 

Atualmente existem vários tipos de dominós. No Brasil brincamos com o dominó 
europeu que é formado de 28 peças, marcadas por pontos, sendo uma delas de valor 
zero. Já os chineses utilizam um dominó de 32 peças, divididas em duas categorias: 
civis (de valores iguais) e militares (de valores diferentes). Existem também dominós 
orientais que têm 21 peças, equivalentes aos 21 arremessos possíveis de um par de 
dados e aqueles que possuem até 141 peças, porém sempre duplicatas. Os esquimós, 
que vivem no norte do Canadá, têm um jogo com os mesmos princípios que os do 
dominó. As peças variam em números de 60 a 148 e são todas diferentes.  

Existem também dominós com figuras. Em lugar dos números convencionais, 
alguns jogos de dominó trazem estampadas em suas peças figuras de animais, flores, 
letras e diferentes tipos de objetos. Este tipo de jogo é bastante utilizado com as 
crianças pequenas. O relato que faremos mais adiante mostrará a utilização com o 
dominó de figuras. 

 
 Dimensão Matemática 
A formação matemática dos educadores move-se quase exclusivamente no 

campo dos conceitos abstratos e de suas inter-relações. Quando tais educadores 
recorrem aos jogos como um recurso pedagógico para trabalhar a matemática eles 
deparam com a seguinte questão: Quais os conteúdos de matemática podem ser 
desenvolvidos com jogos? Em particular com o pentaminó e o dominó? A resposta, que 
grupo de estudos do LABEM vem observando, é que muitos deles não conhecem ou 
conhecem parcialmente os poliminós, e também não sabem que o dominó é constituído 
pela união de dois quadrados. Tal fato tem correlação direta com a aplicação de 
atividades escolares, ou seja, os educadores utilizam muito pouco esses jogos nas 
aulas de matemática.   



O uso do pentaminó em sala de aula permite ao professor o desenvolvimento de 
atividades com vista à formação de vários conceitos matemáticos, tais como: 
reconhecer lado, ângulo e vértice do quadrado, simetria, área e perímetro, bem como a 
decomposição e composição de figuras planas.  

Brito e Carvalho (2001) destaca que o uso da decomposição e composição de 
figuras é muito importante, pois segundo elas: 

  “Além de colaborar na formação do conceito de área, de desenvolver a habilidade 
de visualizar diferentes disposições de uma mesma superfície e de prever o resultado de 
transformações feitas a partir dela, ainda proporciona ao aluno o estudo da geometria de 
forma dinâmica” (p.12) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (2002)  
destacam a importância da decomposição e composição no ensino da matemática: 

“A decomposição e composição de figuras devem ser utilizados para o cálculo de 
comprimento, área e volumes relacionados a figuras planas e espaciais. Assim, os 
problemas podem se propostos aos alunos no sentido de aplicação do que aprenderam 
sobre diversas medidas”.(p.214), 

Em relação ao dominó, esse é mais usado pelos professores do ensino básico, 
pois possibilita explorar diversos conceitos de matemática, tais como: contagem 
numérica, identidade numérica, representação numérica, registro numérico de 
diferentes maneiras, fração, frações equivalentes, reconhecer números escritos na 
forma fracionária e fazer correspondência entre os números e a representação gráfica. 
Escrever os números na forma decimal e relacionar com as frações correspondentes, 
dentre outros. 

Tanto o dominó quanto o pentaminó são jogos que além de explorar os 
conteúdos matemáticos também favorecem a integração social.  

 
Dimensão Metodológica 
Neste trabalho, o jogo deve ser visto como uma atividade matemática que 

propicia a investigação na medida que os alunos precisam fazer a análise de suas 
possibilidades de jogo, fazer conjecturas sobre suas jogadas e verificar sua 
possibilidades de ganhar (ITACARAMBI, 1996). 

O caminho investigativo para encontrar a solução do problema também é 
compartilhado com Arantes (Apud, PONTE) quando diz que: 

“Tanto a resolução de problemas como as investigações apelam à imaginação e à 
criatividade, requerendo capacidades que se situam muito para além do cálculo e da 
memorização de definições e procedimentos. Estas capacidades, freqüentemente 
designadas de ‘ordem superior’, surgem associadas à comunicação, ao espírito crítico, à 
modelação, à análise de dados, às demonstrações e a outros processos de natureza 
metacognitivas”. 

No jogo, segundo Macedo (1997), pode-se encontrar respostas, ainda que 
provisórias, para perguntas que não se pode responder. A explicação científica, 
também provisória, tem por vezes a melhor resposta, mas nem sempre esta é 
acessível, ou seja, existem assuntos que a ciência explica, mas que não temos 



competência ou formação para compreender. O jogo pode preencher nas crianças esse 
vazio e o professor deve ter clareza de alguns pontos fundamentais na elaboração da 
atividade com jogos. Macedo, Petty e Passos (2000, pp. 15 -17) chamam esses pontos 
de: 

“Objetivo do jogo – onde quero chegar? Público – para que? Materiais – com que? 
Adaptações – de que modo? Tempo – quando e quanto? Espaço – onde? Dinâmica – como? 
Papel do adulto – qual a função? Proximidade a conteúdos – qual o recorte? Avaliação da 
proposta – qual o impacto produzido? Continuidade – Como continuar e o que fazer depois?”  

Estes autores destacam a avaliação como um fator positivo nas atividades com 
jogos, pois para eles “Ao jogar e discutir partidas, muitos conceitos são reavaliados, 
bem como diferentes aspectos do conhecimento são ampliados e aprofundados” (p.26) 

Nos relatos descritos abaixo observamos que os jogos pentaminó e dominó 
proposto aos alunos e professores permitiram questionamentos e reflexões sobre vários 
conteúdos de matemática.  

 
 Dimensão prática–reflexiva 
Nesta dimensão apresentamos três relatos de experiências com jogos que os 

professores que participam do LABEM vêm desenvolvendo com alunos e professores 
de escola pública e privada.  

Relato 1 - Professora Magali Gôngora Goçalo - do Colégio Luiz Blanco do 
Grande ABC. 

O jogo dominó de frações foi aplicado em alunos do 5º ano. Este jogo é 
encontrado em lojas especializadas de brinquedos pedagógicos. O objetivo pedagógico 
do jogo era verificar se o aluno reconhece frações com apresentação gráfica e 
numérica comparando-as e fazendo a leitura das mesmas.  

O jogo foi realizado com 4 jogadores em cada rodada. A professora questionou 
sobre o conhecimento do jogo dominó tradicional para que os alunos pudessem 
estabelecer semelhanças com as regras do dominó de frações. Conhecidas as regras, 
a professora pediu que observassem as peças do dominó de frações e verbalizassem o 
modo de jogar. Alguns alunos questionaram qual seria a peça inicial. A professora 
interferiu sugerindo a retomada da observação das peças e a leitura dos números 
fracionários fazendo relação com as representações numéricas e gráficas. Os grupos 
perceberão que não há uma peça inicial e dá prosseguimento ao jogo. Outros grupos 
de jogadores apresentaram a mesma dúvida, e a professora procedeu da mesma 
maneira. 

O jogo continua e a professora nota que havia equívocos dos alunos na maneira 
de montar as peças, pois ao invés de juntar a representação gráfica com a numérica, 
conforme combinado, os alunos colocavam representação gráfica com gráfica, 
numérica com numérica. Nesses momentos a professora interferia retomando o 
combinado.  



A classe conhecia o jogo dominó tradicional e, portanto não houve dificuldades 
relacionadas com as regras para realizar o jogo Dominó de Frações. As intervenções 
da professora foram realizadas para confirmar questões relacionadas com a 
representação gráfica. Embora a maioria dos alunos não demonstrasse dúvidas quanto 
aos números fracionários, ficou evidente que alguns deles apresentavam dificuldades 
em seguir com as regras do jogo. Sempre que necessário à professora interferia classe, 
algumas das jogadas para a reflexão. 
 

Relato 2 – Professores  Antonio Alexandre Silva  e  Pedro Moretti Junior  do 
Colégio Domus Sapiêntiae – SP. 

 DOMINÓ DE POLÍGONOS 
O jogo aplicado com os alunos da 5ª séire foi o dominó adaptado para o estudo dos 
polígonos e suas características. Essa atividade foi desenvolvida da seguinte maneira: 

Cada aluno recebeu uma folha com vinte e uma peças de dominó, as quais 
tinham atributos geométricos de polígonos, eles pintavaram da mesma cor todos os 
atributos de um mesmo polígono, recortavaram as peças. Em duplas eles jogavam o 
dominó seguindo as regras e perceberam depois de algumas rodadas que ao final das 
partidas sempre havia sobra de peças. Ao final da atividade foi proposto um desafio: 
Montar o dominó de modo a sobrar a menor quantidade de peças possíveis, depois 
colar numa folha apropriada e decorada. 

 
Relato 3 – Professoras Maria Aparecida Rodrigues Porfírio e Simone Ferreira 
   de C. Capovilla da Secretaria Municipal de Campo Limpo Paulista – SP.    
O jogo poliminó foi aplicado ao grupo de professores da Rede Municipal. A 

atividade consistiu em montar os poliminós com os professores, bem como encontrar 
número máximo de figuras a partir do dominó até o pentaminó. Além desta atividade 
trabalhamos a pavimentação de retângulos, que tinha por objetivo principal era 
preencher um retângulo dado com as 12 peças do pentaminó. Outra atividade proposta 
era um jogo em dupla. As duplas utilizaram um tabuleiro de 8 x 8 e as 12 peças do 
pentaminó. Cada jogador, na sua vez, escolhia uma entre as peças disponíveis e 
colocava sobre o tabuleiro. O jogo termina quando um dos jogadores fica 
impossibilitado de jogar. 

 Estas atividades possibilitaram observar que os professores: 
- não sabiam que o dominó era constituído de dois quadrados. 
- desconheciam o pentaminó 
- ficaram admirados com o número de figuras que se podem obter com os 

poliminós, a partir do pentaminó. 
- adquiriram os conceitos de área e perímetro ficava mais claro com o uso 

do jogo. 



- O conceito de simetria estava presente quando tentavam montar figuras 
diferentes. 

Para finalizar este relato vamos apresentar o depoimento de uma professora.  
“Achei de grande valia o trabalho realizado com os pentaminós, onde podemos 

trabalhar com as crianças desde a confecção do material até formas geométricas, aritmética, 
análise combinatória, percepção espacial, raciocínio lógico. Para crianças com dificuldade 
de atenção, percepção visual e de raciocínio lógico usamos o pentaminó para trabalhar tais 
dificuldades apresentadas pelas crianças de forma lúdica e recreativa, onde as mesmas 
poderão desenvolver tais capacidades de forma criativa e divertida e também poderá incutir 
outras capacidades pertinentes ao uso do pentaminó”. (Jussara Alencar - Abril de 2007) 

 
 
Considerações finais 
 
Observamos por meio dessas atividades e relatos de alunos e professores que o 

jogo, em particular, o dominó e o pentaminó, proporcionou momentos de reflexão, de 
desafios e de investigação na busca de ganhar o jogo.  

Ao jogar os alunos foram sistematizando de forma lúdica as noções de 
matemática trabalhadas em sala de aula, tais como: reconhecer frações na 
apresentação gráfica e numérica, comparar frações fazendo a leitura das mesmas, 
reconher polígonos convexo e não-convexos e nomeá-los pelo número de lados, 
compor e decompor figuras geométricas, calcular área e perímetro e criar a noção de 
simetria na composição de figuras.  

Verificamos, que utilizar os jogos como recurso pedagógico para trabalhar 
matemática conduz o professor, de forma direta ou indireta, às dimensões históricas, 
matemática, metodológica e prática-reflexiva apresentadas no texto. 
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