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Trata–se do relato de experiências dos professores do gCIEM ( Grupo colaborativo 
de investigação em educação matemática) sobre a utilização dos jogos na aula de 
matemática. O trabalho foi desenvolvido nas escolas da rede pública e da rede 
particular, em ambas as redes, muitos alunos vivenciaram pela primeira vez 
situações de jogos em sala de aula de matemática. O tema que apresentamos é o 
jogo como recurso pedagógico (Kishimoto, 1999; Kamii, 1991 e Macedo, 1995), em 
particular, os jogos que denominamos geométricos. Os jogos permitem uma 
relação educativa de diálogo (Freire, 2000) tendo como meio os conteúdos culturais 
e de matemática. Os jogos que denominamos geométricos são adaptações dos 
jogos de mesa presentes em nossa cultura. Os jogos que utilizamos foram: batalha 
naval, jogos de cartas, vários puzzles, entre outros. Estes possibilitaram a 
exploração dos conteúdos conceituais de geometria e permitiram que crianças e 
jovens vivenciassem a essência do jogo: o divertimento (Huizinga, 2004) na aula 
de matemática. Os diferentes momentos desse 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 com outros jogos, apresentamos para 
serem discutidos, neste momento, alguns resultados sobre os geométricos . 

Resumo 

 

jogos de estratégias, geometria, ensino–aprendizagem. 
Palavras-chave: 

 

O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA TRABALHAR GEOMETRIA NA ESCOLA 
BÁSICA. 

A educação na escola como prática da liberdade, segundo Freire, não 

pode ser o ato de depositar, ou transmitir “conhecimentos” e valores aos 

alunos, como se esses fossem meros receptores no processo da comunicação. 

A educação que estamos tratando é questionadora, colocando a exigência da 

superação da contradição entre o aluno e o professor no processo pedagógico, 

provocando a relação educativa do diálogo e tendo como meio os conteúdos 

culturais, éticos, políticos e sociais do momento histórico em que estão 

inseridos seus atores. 

A educação que temos em mente 

O diálogo, como meio de comunicação, começa na busca do conteúdo 

programático e não no encontro do professor e alunos em uma situação de 

sala de aula, mas, antes, quando o professor se pergunta em torno do que vai 



dialogar com os seus alunos. Esta inquietação em torno do conteúdo do 

diálogo é o objeto de nosso trabalho. 

O diálogo na relação educativa interfere em como se dá o ensino e a 

aprendizagem, ou seja, nas opções didáticas, metodológicas, atividades e 

organização do tempo e do espaço. A opção por uma proposta de ensino e 

aprendizagem pode oferecer, em maior ou menor medida, o desenvolvimento 

da autonomia e o aprendizado da cooperação e da participação social, valores 

fundamentais para que as crianças e os jovens se percebam como sujeitos e 

cidadãos. 

O ensino e a aprendizagem 

A aprendizagem, em nossa concepção, está sempre associada a um 

contexto, mas é, essencialmente, um processo pessoal de construção e 

compreensão. A aprendizagem por memorização não será considerada neste 

trabalho, mas vamos fazer algumas considerações sobre ela, para entender a 

questão de dar significado no processo de construção do conhecimento.  

Observamos que o ser humano desenvolve inúmeras formas de 

utilização de signos para auxiliar a memória: agenda, listas de compras, etc. Na 

escola, é comum utilizar-se de versos com rima e/ou músicas para lembrar 

propriedades ou fórmulas. Com o uso desses signos a capacidade de 

memorização fica aumentada, pois estabelece relação com conteúdos culturais 

e, portanto, com processos de aprendizagem.  

Por outro lado a aprendizagem como construção de conhecimento tem o 

pressuposto de que o ato de conhecer está associado ao de dar significado 

que é muito diferente ao de usar signos. E dar significado a um objeto de 

conhecimento é estabelecer relações entre ele (objeto), os demais 

conhecimentos do sujeito, ou seja, seus esquemas de conhecimento e o meio 

sócio-cultural. Então construir conhecimento é criar uma rede de significações 

entre o objeto em questão e os demais conhecimentos presentes no sujeito 

como ser social.  



O ensino deve ajudar os alunos neste processo de construção de 

significados, a característica básica que deve cumprir para realizar sua função 

é a de estar conectada aos esquemas de conhecimento do aluno, ou seja, ser 

capaz de mobilizá-los e provocar novas reestruturações.  

Na escola esta visão de construção do conhecimento acontece com a 

ação do professor e cabe a ele pensar que conteúdos deverão ser 

desenvolvidos com seus alunos. A reflexão começa antes de estar na sala de 

aula que é um diálogo interno do professor com ele mesmo na busca e na 

organização de dar significado ao conhecimento. E, em seguida, tecer os 

conhecimentos prévios (conhecimentos existentes) com os novos 

conhecimentos. Não existe uma única forma de tecer, mas uma diversidade de 

caminhos e apresentamos um caminho lúdico: a brincadeira e o jogo. 

O sentido do jogo depende da linguagem de cada contexto social. Supor 

que cada contexto cria sua concepção de jogo não se trata de uma mera ação 

de nomear, pois toda denominação pressupõe um quadro sócio-cultural 

transmitido pela linguagem e aplicado à realidade. Dessa forma, enquanto fato 

social, o jogo assume o sentido que cada sociedade lhe atribui (Oliveira, 1997). 

Sentido do jogo: função pedagógica. 

Para Vygotsky (1988), tanto pela criação da situação imaginária, como 

pela definição de regras específicas, o brinquedo cria uma zona de 

desenvolvimento proximal na criança. No brinquedo, a criança comporta-se de 

forma mais avançada do que nas atividades da vida real e também aprende a 

separar objeto e significado. Assim, a promoção de atividades que favoreçam o 

envolvimento da criança em brincadeiras tem uma função pedagógica. 

O jogo é reconhecido fora da escola como um processo importante para 

o desenvolvimento social, emocional e intelectual do ser humano. Dentro da 

escola existem muitas resistências, entre elas por que o jogo é modificado 

quando entra na escola e perde seu caráter lúdico ou por que existem outras 

atividades escolares que podem substituir o jogo ou por que o jogo e trabalho 

não combinam.  



O jogo na escola, para Piaget (1975), tem importância funcional que 

adquire significado quando apoiada na noção de assimilação, onde essa é uma 

assimilação do real ao eu, que equilibra o processo assimilador com uma 

acomodação aos outros e às coisas. Para o autor, por meio da atividade lúdica, 

a criança assimila ou interpreta a realidade, e, desse modo, atribui ao jogo um 

valor educacional.  

Muitas vezes, nas aulas percebemos o conflito entre o conhecimento do 

aluno e a proposta de trabalho do professor. Isso ocorre por vários motivos 

entre eles, porque as atividades apresentadas estão distantes de seu espaço 

de vida, de sua história pessoal, de seu modo de pensar e agir. 

Neste sentido, a escola precisa proporcionar à criança um instrumental, 

por meio de jogos, de modo que ela assimile as realidades intelectuais e as 

integre em sua forma de pensar e interpretar as mesmas. Pois para uma 

adaptação à realidade, segundo Piaget, é preciso uma síntese entre a 

assimilação e a acomodação.  

Com muita frequência, a geometria é considerada pelos professores da 

escola fundamental como o estudo das figuras planas, e eles ensinam os 

alunos a reconhecerem figuras (quadrados, triângulos e círculos).Toda vez que 

essas formas-signos são apresentadas às crianças elas as nomeiam sem 

estabelecer relações entre sua denominação e propriedades, sem dar 

significado. Para a compreensão deste procedimento, é preciso ter em mente 

que a decisão dos professores sobre a geometria a ser ensinada é influenciada 

pela geometria que eles tiveram em seu processo de formação. Essa formação 

corresponde, geralmente, a uma visão geral das figuras geométricas nos anos 

iniciais de escolaridade, seguido de um curso com definições e demonstrações, 

o que exige memorização e a torna geometria difícil e sem sentido para o 

aluno. 

Geometria: aprendizagem com significado  

Pesquisas psicológicas indicam que a aprendizagem geométrica é 

necessária ao desenvolvimento do ser humano, pois inúmeras situações 



escolares requerem percepção espacial, tanto em Matemática como na Leitura 

e Escrita. 

Para o Ensino Fundamental, as recomendações do Conselho dos 

Professores de Matemática dos Estados Unidos (NTCM, 1989) são que “

Os conceitos geométricos, segundo os PCNs (1997), constituem parte 

importante do currículo do ensino fundamental da Matemática, porque, por 

meio deles, o aluno desenvolve algumas características do pensamento que 

permitem compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive.  

sejam 

oferecidas muitas oportunidades para que as crianças: explorem Geometria em 

duas e em três dimensões; desenvolvam o senso espacial e estabeleçam 

relações espaciais; resolvam problemas que envolvam Matemática e outros 

campos do conhecimento” 

A percepção espacial é a faculdade de reconhecer e discriminar 

estímulos no espaço, e a partir do espaço, e interpretar esses estímulos 

associando-os a experiências anteriores. Oitenta e cinco por cento das 

informações que chegam ao corpo vindas do meio ambiente penetram em nós 

através do sistema visual, e a visão se desenvolve como resultado de muitas 

experiências acumuladas (DEL GRANDE,1994).  

O pensamento geométrico se desenvolve, inicialmente, pela 

visualização: os alunos conhecem o espaço como algo que existe ao seu redor. 

As figuras geométricas são conhecidas por formas, por sua aparência física em 

totalidade e não por suas partes ou propriedades. 

Em termos de prática pedagógica, os alunos devem realizar inúmeras 

experiências com o próprio corpo, com objetos e imagens. Segundo Del 

Grande (1994), para desenvolver o senso espacial é preciso oferecer situações 

onde eles visualizem, comparem e desenhem formas; pode parecer 

passatempo, porém é de fundamental importância. 

Jogo com recurso pedagógico 



O jogo, do ponto de vista pedagógico, é desafiador, permite a 

apresentação dos conteúdos de modo atrativo, favorece a criatividade na 

elaboração de estratégias e a persistência na busca de solução, motivada pela 

vontade de ganhar a partida. Ele simula situações problemas que exigem 

soluções imediatas, o que estimula o planejamento das ações. 

Na prática escolar, é importante lidar com a situação de vitória e derrota 

de forma cautelosa, pois elas podem causar o desprazer e ser inibidora do 

jogo. Embora predomine, na maioria das situações, o prazer como distintivo do 

jogo, há casos em que o desprazer é o elemento que o caracteriza. Vygotsky 

(1988) é um dos que afirmam que nem sempre o jogo possui a característica 

do prazer, porque, em certos casos, como perder o jogo, após muito esforço, 

pode causar o desprazer. 

É importante que o professor tenha presente que o jogo deve fazer parte 

do plano de ensino e não um passatempo para preencher um horário vago de 

aula. É um componente metodológico. A escolha do jogo e a dificuldade 

apresentada devem ser pensadas a partir dos conhecimentos prévios, ou seja, 

dos conhecimentos existentes nos alunos daquele ano escolar a quem se 

destina. Um mesmo jogo pode ser proposto para os alunos do 1º ano do 

Ensino Fundamental e para o 1º ano do Ensino Médio, a diferença está na 

abordagem do conteúdo. Por exemplo, o jogo “Eu tenho quem tem”, que 

apresentamos na sequência didática, trabalhamos com alunos do 1º ano do 

EF, após várias visualizações de formas no espaço e manipulação de objetos 

que levaram a diferentes classificações para sistematizar em poliedros e não 

poliedros. Já com os alunos do 1º ano do EM, e professores em formação, este 

jogo teve a função de ser uma revisão das noções de poliedros. 

Apresentamos a seguir uma sequência didática para ser desenvolvida 

em sala de aula, envolvendo os conteúdos de Geometria previstos para a 

escola básica. 

- Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre os 

conteúdos de geometria previstos para o ano escolar. 



- Definição dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que 

serão desenvolvidos: 

- Escolha dos jogos para atender aos conteúdos e definição de seus 

objetivos 

A nossa proposta: 

– 

O objetivo é fixar as noções de poliedros, com ênfase nos prismas e nas 

pirâmides e suas propriedades.  

Jogo “Eu tenho quem tem” 

Objetivo do jogo: Ficar atento às propriedades e dar continuidade ao 

processo 

-

O objetivo é propiciar a compreensão e a construção do significado de 

Poliedro 

 Jogo dos poliedros 

O material permite retomar a classificação dos sólidos em poliedros e 

não poliedros, fazer a sua nomeação a partir do número de faces, reconhecer 

as suas propriedades e a planificação dos mesmos.  

Objetivo do jogo: formar grupos de 4 cartas e o número de jogadores é 

de quatro a cinco por baralho. 

-Tangram no espaço: composição de figuras. 

O jogo permite explorar a composição e a decomposição de figuras do 

espaço, observar a invariância do volume e a variabilidade da área da 

superfície poliédrica. 

Objetivo do jogo: Fazer a composição de uma determinada figura, 

usando as sete peças. 

- Jogo Stop de vistas 



O objetivo é levar o aluno a observar os objetos em diversas posições no 

espaço, reconhecê-los e representá-los no papel que é plano. 

Objetivo do jogo: Completar as colunas no menor tempo e com o menor 

número de erros. O número de participantes em cada rodada pode ser a classe 

toda em duplas ou em pequenos grupos. Indicamos para EF. 

-

O objetivo é desenvolver a percepção visual, diferenciar figuras planas e 

figuras espaciais. Reconhecer as figuras planas previstas no programa do 

ensino fundamental.  

 Jogo representando figuras no geoplano  

Objetivo do jogo é construir corretamente maior número de figuras no 

geoplano a partir de cartelas com propriedades. 

Observação: Estes dois jogos preparam o aluno para a passagem das 

figuras geométricas do espaço para o plano.  

O objetivo é desenvolver a visualização espacial, coordenar diferentes 

pontos de vista e estabelecer estratégias para ganhar o jogo. 

Jogo HEX 

Objetivo do jogo: Criar um caminho que una as duas margens da mesma 

cor.  

O objetivo é desenvolver a habilidade de localização por meio de 

coordenadas envolvendo os pontos cardeais e a noção de ângulo e suas 

medidas. 

- Alerta do Radar  

Objetivo do jogo: Manter um plano de vôo seguro. 

- Jogo dedobol  



O objetivo é desenvolver o conceito de ângulo, a formulação de 

estratégias e a capacidade de visualização angular. 

O objetivo do jogo é fazer o maior número de gol. 

Os jogos geométricos proporcionaram desenvolver os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. Eles possibilitaram o trabalho com os 

conteúdos conceituais à medida que as jogadas eram colocadas em situações 

problemas que necessitavam a mobilização do saber, as regras do jogo, para 

organização de novas ações que exigiam criatividade, pois, cada situação era 

nova. Os jogos estimularam o planejamento das ações, a elaboração de 

estratégias de resolução, em busca de ganhar o jogo, ou seja, os conteúdos 

procedimentais. 

Considerações finais 

Na situação de jogo, muitas vezes, o critério de certo ou errado é 

decidido entre os jogadores e a discussão desses propicia o exercício da 

argumentação e a organização do pensamento.  

A formação de atitudes, como enfrentar desafios, perseverança na 

busca de solução, desenvolvimento da crítica, da intuição, criação de 

estratégias e da possibilidade de refazê-las quando não deu certo, são 

exemplos de conteúdos atitudinais que foram contemplados na ação de jogar. 

O jogo, segundo Macedo (1995), é uma prova de intimidade e por isso 

de conhecimento. Aprendemos isso com as crianças, as diferentes civilizações, 

os artistas, os cientistas e nós mesmos. Quem joga pode chegar ao 

conhecimento, pelas características do jogo pelos exercícios, símbolos e 

regras.  
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