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RESUMO
O presente Trabalho de Conclusão de Curso II argumenta sobre a importância
e vantagens da utilização de jogos no ensino da matemática no Ensino Médio, e
considera o jogo educativo um excelente facilitador da aprendizagem de conceitos
matemáticos. Inicialmente, faz-se uma pesquisa acerca do conceito de jogo, suas
características e sua importância educativa e pedagógica, tomando como
embasamento teórico diversos estudiosos do assunto, dentre eles estão Piaget,
Vigotsky, Negrine, Muniz, Grando, Alves e Macedo. Em seguida descreve e analisa a
aplicação de um jogo matemático envolvendo conceitos sobre PRISMAS, realizada
numa turma do 3ª ano do Ensino Médio, em uma escola estadual do município de
Caxias do Sul. Esta metodologia obteve resultados satisfatórios que expressam a
relevância da proposta no que se refere à aprendizagem de conteúdos matemáticos
e ao envolvimento dos alunos para resolver desafios de forma crítica e criativa. Ao
final, conclui-se que o jogo pode ser uma estratégia a mais, enriquecendo as aulas de
matemática em salas de aula com alunos adolescentes do Ensino Médio. Os
resultados obtidos mostram que o jogo pedagógico e com caráter lúdico aumenta o
interesse dos alunos pela disciplina, facilitando o processo de aprendizagem de
Matemática. A utilização de metodologias alternativas torna as aulas mais atraentes
para os alunos, obtendo-se assim melhores resultados.

Palavras-chave: Jogos, Ludicidade, Ensino Médio, Aprendizagem matemática.
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ABSTRACT
This Work Course Conclusion argues on the importance and advantages of
using games in teaching mathematics in high school, with an excellent leisure activity
facilitating strategy learning of mathematical concepts. Initially it is a research about
the game concept, its characteristics and its educational and pedagogical importance,
taking as theoretical base many scholars of the subject, among them are Piaget,
Vygotsky, Negrine, Muniz, Grando, Alves and Macedo. This paper describes and
analyzes the application of a mathematical game involving concepts on PRISMS, held
a class of 3rd year of high school, a state school in the city of Caxias do Sul. This
approach achieved satisfactory results which express the relevance of the proposal in
refers to the learning of mathematical content and student involvement to solve
challenges critically and creatively. Finally, it is concluded that the game can be a
strategy more, enriching math classes in classrooms with teenagers high school
students. The results show that the learning game and playfulness increases student
interest in the discipline, facilitating the process of learning mathematics. The use of
alternative methodologies makes the lessons more attractive to students, thus
obtaining better results.

Keywords: Games, Playfulness, High School, Learning mathematics.
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INTRODUÇÃO
O jogo como instrumento de lazer é utilizado desde a antiguidade. Segundo
Pasdiora1 (2008), o mais antigo jogo que se conhece foi encontrado na sepultura de
um rei babilônico, morto cerca de 2600 anos a.C. Lá estava o tabuleiro, as peças e os
dados, o que prova que o jogo é uma prática de vários milênios.
Os povos antigos: gregos, romanos, egípcios e maias utilizavam jogos com o
objetivo de repassar aos mais jovens valores, conhecimentos, normas e padrões de
vida. Era uma prática comum tanto para crianças como adultos (Almeida, 1987).
Diferentes educadores, em diferentes épocas, estudaram os benefícios que a
utilização de jogos traz para a educação. Alves (2007) cita vários autores que
defendem a utilização de jogos com objetivos educacionais, dentre eles estão Piaget,
Vigotsky, Callois, Kamii e Negrine.
Ao se propor jogos nas aulas de matemática, deve-se pensar nestes, não
apenas como instrumento recreativo, mas como facilitador da aprendizagem. Um
trabalho sério com o uso de jogos nas aulas de Matemática pode ser um grande
incentivo à promoção da autonomia e criatividade dos alunos em todos os níveis de
escolaridade (Ribeiro, 2009). O ambiente educativo deve ser entendido como um lugar
de fascinação e inventividade, propício ao desenvolvimento da criatividade e da
autonomia dos alunos. (Grando, 2004)
Existem várias pesquisas a respeito de trabalhos com jogos matemáticos no
Ensino Fundamental, cujos alunos são crianças ou, no máximo, estão no início da
adolescência. No entanto, a utilização de jogos como estratégia de ensino e
aprendizagem para os alunos do Ensino Médio, não tem sido muito documentada.
Trabalhos com jogos, com conteúdos específicos de Matemática do Ensino
Médio, são poucos. Alves (2007, p.15) faz as seguintes observações a respeito do
uso de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem da matemática no Ensino
Médio:

1

Licenciada em Matemática – UFPR. Especialista em Metodologia de Ensino de 1º e 2º Graus –
IBPEX. Professora do Ensino Médio do Colégio Estadual São José – Lapa – PR.
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[...] a educação por meio de jogos tem se tornado, nas últimas décadas, uma
alternativa metodológica bastante pesquisada, utilizada e abordada de
variados aspectos. Tais trabalhos, entretanto, ocorrem em torno de jogos
aplicados na pré-escola e nas primeiras séries do ensino fundamental.
Poucas ainda são as pesquisas que enfatizam o uso de jogos no ensino
fundamental, no ensino médio e de modo mais específico no ensino da
matemática.

Smole, et. al (2008, p.10), destacam a falsa crença de que o uso de jogos
comprometeria a seriedade esperada das aulas para alunos de Ensino Médio, “[...]
uma das fases escolares que menos utiliza jogos nas aulas de matemática é, sem
dúvida, o ensino médio”. De fato, o sistema educativo, de modo geral, oferece
resistência a essa estratégia, devido a uma crença bastante difundida na nossa
sociedade, de que a matemática constitui-se em uma disciplina séria, enquanto a
utilização de jogos supõe introduzir nas aulas dessa disciplina um componente
divertido, o que comprometeria tal seriedade.
Complementando esta ideia, Murcia (2005) menciona a relevância da
presença dos jogos em todas as fases da vida, inclusive na velhice. A autora coloca
que a brincadeira nasce espontânea e cresce junto com a criança durante os
diferentes estados evolutivos até chegar ao estado adulto e à velhice, superando a
idade biológica, mesmo que com conteúdo diferente e cumprindo distintos objetivos
na vida.
Assim, este trabalho busca provocar uma reflexão sobre a importância de se
utilizar jogos na sala de aula e, a partir de uma atividade prática, indicar a importância
do jogo como facilitador no processo da aprendizagem de conceitos matemáticos
envolvendo prismas, com alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Pretende mostrar
que a partir da observação desta prática é possível reunir ensino e jogo educativo,
tornando a aula de matemática do Ensino Médio mais prazerosa.
A prática aplicada traz respostas a algumas questões: os alunos se sentirão
motivados e/ou desafiados a jogar e revisitar alguns conceitos matemáticos sobre
Prismas? Envolver-se-ão de forma satisfatória, buscando estratégias que os levarão
a soluções eficazes? Quais pontos positivos serão destacados pelos alunos a partir
desta prática? O adolescente também gosta de jogar ou será que isso é coisa apenas
de criança?
13

Este Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em 4 capítulos. O primeiro
é um embasamento teórico a partir da posição de diversos autores estudiosos sobre
o assunto. O objetivo neste capítulo é conceituar “jogo” no contexto deste estudo,
quando se busca relacionar a aprendizagem matemática com atividades de jogos.
Também cita e analisa as vantagens destes no processo de aprendizagem de
conceitos matemáticos.
No capítulo seguinte encontra-se a metodologia utilizada, a descrição do jogo
“Piff dos Prismas” aplicado a uma turma do 3º ano do Ensino Médio e uma análise
desta prática a partir da observação feita pelo orientador da atividade e de um
questionário respondido pelos alunos.
Nos capítulos finais, encontram-se as considerações finais, o referencial
bibliográfico e Anexos.
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1 EMBASAMENTO TEÓRICO
“O jogo faz cultura, a cultura faz vida;
o jogo é vida e a vida, cultura”.
Juan Antonio Moreno Murcia

Neste capítulo será desenvolvido inicialmente uma pesquisa, um levantamento
bibliográfico sobre o conceito de jogo, jogo e ludicidade, jogos educativos, jogos
didáticos ou pedagógicos, valor educacional dos jogos, jogos matemáticos e suas
vantagens.
Segundo Rodrigues (2007, p.26),
Metodologia Científica é um conjunto de abordagens, técnicas e processos
utilizados para formular e resolver problemas de aquisição do conhecimento,
de uma maneira sistemática. Pesquisar, significa, de forma bem simples,
procurar respostas para indagações propostas. Pesquisa científica é a
realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida
de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. A
pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do
emprego de processos científicos. Pesquisa científica são procedimentos
sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar
soluções para os problemas propostos mediante o emprego de métodos
científicos.

1.1 CONCEITO DE JOGO
Definir o que é um jogo é uma questão que todo educador deve questionarse quando buscar construir uma educação sustentada no lúdico. A literatura
encontrada sobre o que seja “jogo” é riquíssima, no entanto, não existe um conceito
pronto e acabado acerca da definição de jogo, exigindo um trabalho de construção
conceitual por parte daqueles que o tomam como objeto de pesquisa. É a polissemia2
do termo que o caracteriza (Brougère, 1998).

2

Polissemia: faculdade que tem uma palavra de apresentar diferentes sentidos- Dicionário Aurélio online
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Para que uma atividade seja considerada como jogo é necessário que ela
tenha

alguns

elementos:

uma

base

simbólica,

regras,

jogadores,

um

investimento/risco e uma incerteza inicial quanto aos resultados (Muniz, 2010).
Em Piaget, apud Negrine, (1994, p.36), o jogo é “uma pura assimilação que
consiste em modificar a informação de entrada de acordo com as exigências do
indivíduo”. Medeiros (apud Garcia R.M.R. e Marques L.A., 1991, p.31) conceitua jogos
como sendo,
... formas de comportamento recreativo que tendem a seguir um padrão em
geral formado e partilhado por vários indivíduos. São atividades sociais, em
que os participantes, individualmente ou como membros de uma equipe,
tentam por habilidade e por sorte, alcançar determinado objetivo, sujeitandose às normas que regulam a brincadeira. Na maioria dos jogos, os
participantes têm adversários que, ao buscarem atingir a meta, procuram
simultaneamente, impedir que os demais a alcancem.

Atualmente, o jogo é um tópico de pesquisa crescente. Há várias teorias que
procuram estudar alguns aspectos particulares do comportamento lúdico. Friedmann
(1996) cita sete correntes teóricas sobre o jogo associadas com o desenrolar da sua
história, as quais podem ser vistas na tabela abaixo:

Tabela 1: Correntes teóricas sobre jogos.
Período

Corrente Teórica

Descrição Sumária

Final do século XIX

Estudos

O jogo infantil era interpretado

evolucionistas
desenvolvimentistas
Final do século XIX Difusionismo
começo o século XX

e como

a

sobrevivência

das

atividades da sociedade adulta.
e Nessa

época,
de

percebeu-se

a

preservar

os

particularismo:

necessidade

preservação do jogo

“costumes” infantis e conservar as
condições lúdicas. O jogo era
considerado uma característica
universal de vários povos, devido a
difusão do pensamento humano e
conservadorismo das crianças.
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Décadas de 20 a 50

Análise do ponto de Neste

período,

ocorreram

vista cultural e de inovações metodológicas para o
personalidade:

a estudo do jogo infantil, analisando-

projeção do jogo

o em diversos contextos culturais.
Tais estudos reconhecem que os
jogos são geradores e expressam
a personalidade de um povo.

Décadas de 30 a 50

Análise

funcional: Neste período, a ênfase foi dada

socialização do jogo

ao estudo dos jogos adultos como
mecanismo socializador.

Começo da década de Análise estruturalista O jogo é visto como uma atividade
50

e cognitivista

que

pode

ser

geradora

expressiva

de

ou

habilidades

cognitivas. A teoria de Piaget
merece destaque, uma vez que
possibilita compreender a relação
do jogo com a aprendizagem.
Décadas de 50 a 70

Estudos

de Estuda-se

comunicação
Década 70 em diante

Análise

a

importância

da

comunicação no jogo.

ecológica, Nessa teoria foi dada ênfase ao

etológica

e uso

de

critérios

experimental:

observáveis

definição do jogo

comportamentais.

ambientais
e/ou
Verificou-se,

também, a grande influência dos
fabricantes de brinquedos nas
brincadeiras e jogos.
Fonte: FRIEDMANN, A. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil.

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS

Ao referir-se a jogos é importante mencionar que, segundo Piaget (1978)
existem três tipos de classificação: Jogos de Exercícios, Jogos Simbólicos e Jogos de
17

Regras. Escreve Piaget ([1945], 1978, p. 148) sobre os diferentes jogos: “Exercício,
símbolo e regra: tais parecem ser as três fases sucessivas que caracterizam as
grandes classes de jogos, do ponto de vista de suas estruturas mentais”.
Jogos de exercícios: Estes exercícios consistem em repetição de gestos e
movimentos simples como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar,
pular, correr, etc. Embora estes jogos comecem na fase maternal e durem
predominantemente até os 2 anos, eles acompanham durante toda a infância e até na
fase adulta. Por exemplo, andar de bicicleta, moto ou carro. (Piaget apud [RIZ 97])
Jogos simbólicos: O jogo simbólico aparece predominantemente entre os 2 e
6 anos. Sua função de acordo com Piaget (1978), consiste em satisfazer o “eu” por
meio de uma transformação do real, ou seja, tem como função assimilar a realidade.
A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio
ambiente e assimilar dessa maneira a realidade e uma maneira de se auto expressar.
Esses jogos de faz de conta possibilita à criança a realização de sonhos e fantasias,
revela conflitos, medos e angústias, aliviando tensões e frustrações. (Piaget apud [RIZ
97])
Jogos de regras: O jogo e suas regras dependerá do que o professor está
buscando com seu aluno. É importante destacar a importância de se definir as regras
em um jogo educativo, o jogo como qualquer ação, envolve regulação. Macedo (2000)
sustenta que o jogo acontece de fato quando os participantes executam ações
subordinadas às regras e comprometidas com o objeto final da partida.
As diferentes formas de jogo, principalmente o de regras, na medida em que
resultam da organização mental da própria inteligência podem, também, intervir
favoravelmente para a evolução da aprendizagem do aluno.
Para Montoya (2011, p.92),
Enquanto no jogo simbólico há predominância dos aspectos ﬁgurativos do
conhecimento, no jogo de regras os aspectos operativos se tornam mais
evidentes e dirigem a atividade lúdica, sem com isso negligenciar os aspectos
ﬁgurativos. As regras normatizam as ações no contexto lúdico, coordenandoas,

dando-lhes um caráter lógico organizando as ações intra e

interindividuais. Do ponto de vista estrutural, a regra constitui um jogo
eminentemente social, a forma de assimilação ainda prepondera sobre a
acomodação.

18

Este aspecto também é comentado por Muniz (2010), em que se a regra é um
elemento que restringe as ações do sujeito, paradoxalmente, favorece o
desenvolvimento da criatividade do sujeito que joga. A existência de regras é
fundamental para a categorização de uma atividade como sendo jogo.
Piaget (1978) destaca que os jogos de regras são classificados em jogos
sensório-motor, como exemplo o futebol e intelectuais, como exemplo o xadrez. Tem
início no período operatório concreto e se conserva até a fase adulta. Segundo este
autor o jogo de regras pressupõe a existência de parceiros e um conjunto de
obrigações (as regras), o que lhe confere um caráter eminentemente social.

1.3 JOGOS E LUDICIDADE
Muitos pesquisadores denominam o século XXI como o século da ludicidade.
Vivemos em tempos em que diversão, lazer, entretenimento apresentam-se como
condições muito solicitadas pela sociedade. Também, considerando a exigência de
uma escola para todos, é importante destacar a importância da dimensão lúdica nos
processos

de

aprendizagem

escolar

como

uma

das

condições

para

o

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, e quem sabe, para uma
recuperação do sentido original da escola (Macedo, 2005).
O exercício de brincar não coloca a autoridade do professor em risco, ao
contrário, o brincar promove um sentimento de cumplicidade entre o adulto e a criança
que permite aproximar universos e facilitar as relações de convivência e de
aprendizagem, como defende Santos (1997, p.12):
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural,
colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil,
facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção
do conhecimento.

Nesse sentido, é preciso que o professor se aproprie dessa percepção do
lúdico como de extrema relevância para a formação do seu aluno e, para o exercício
de sua prática docente enquanto mediador deste processo de ensino e aprendizagem.
19

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, entre outros significados, em sua
versão latina, escola quer dizer “divertimento, recreio” e, em sua versão grega,
“descanso, repouso, lazer, tempo livre, hora de estudo, ocupação de um homem com
ócio, livre do trabalho servil”. Segundo Costa (2010, p.26),
[...] é inegável que o jogo é um agente motivador. Esta é uma das principais
razões pelas quais a educação deve se utilizar dele, seja para que os alunos
aprendam a gostar de um determinado conteúdo, seja para motivá-los a
aprender sobre esse conteúdo. É ponto pacífico que o jogo, de uma forma ou
de outra, sempre provocará algum tipo de aprendizagem por parte do jogador.

Segundo Gallahue (2005), é importante que o professor ao utilizar uma
atividade lúdica para ensinar algo, mantenha algumas práticas:
a) transmitir as regras do jogo gradualmente, por partes, utilizando
explicações breves, objetivas e simples;
b) questionar sobre o que fizeram e porque fizeram, promovendo o
pensamento crítico e a reflexão;
c) modificar ou adicionar habilidades utilizadas durante a execução do jogo,
alterando as regras (se necessário) para que atendam melhor aos objetivos
da aula;
d) variar o jogo, suas regras e/ou o número de jogadores, podendo incluir
jogadores de capacidades diferentes ou semelhantes;
e) deixar os alunos (principalmente os adolescentes) criarem e modificarem
os jogos com base em critérios específicos, promovendo a criatividade deles;
f) criar, inventar, aproveitar materiais alternativos, alterar a duração do jogo,
encorajando-os a encontrar a solução de problemas;
g) escolher jogos que são apropriados ao tempo, espaço, tamanho da turma,
equipamento disponível sempre com base nos objetivos de aula. E por fim
não jogar demais, parar enquanto ainda há interesse.

1.4 JOGOS EDUCATIVOS
Segundo Kishimoto (1994) o jogo educativo surgiu no século XVI “com o
objetivo de ancorar ações didáticas que visam a aquisição de conhecimentos”.
Ainda, segundo este mesmo autor, o significado de jogo educativo está
relacionado à presença concomitante de duas funções: a lúdica e a educativa. A
função lúdica garante que o jogo propicie a diversão, o prazer. A função educativa
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garante a aprendizagem de qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber,
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. Ambas as funções devem estar
sempre em equilíbrio para que não haja apenas jogo, ou apenas ensino.
Brougère (1998), ao falar de jogos educativos, cita Girard (1911) que vê neles
a ideia de agir, aprender, educar-se sem o saber, através de exercícios que recreiam,
preparando o esforço do trabalho propriamente dito. Para Girard é fundamental
conciliar a necessidade de jogar, que é irresistível na criança e adolescente, com a
educação que se deve dar-lhe.
Segundo Caillois (1990), o jogo educativo tem funções estimuladora,
compensadora e disciplinadoras. Esta noção de jogo educativo foi fundamental para
que os jogos passassem a ser utilizados em ambientes educacionais.
[Os jogos educativos] São verdadeiramente eficazes apenas quando
permanecem como jogos: recreativos, divertidos, repousantes, “interessantes” (dizem
significativamente às crianças). (FERRÁN et al, 1979, p. 87)
Os jogos educativos encarnados num material são, sem dúvida, mais ricos
de futuro na medida que terão sido elaborados em função da dupla finalidade
essencial: serem jogos e serem instrutivos, isto é, poderem ser usados como meio de
distração e como instrumento de formação. Mas a sua riqueza potencial é também a
sua fragilidade: com efeito, por pouco que os adultos “esqueçam” esta dupla
característica e tendam a privilegiar o segundo aspecto, os jogos educativos acabarão
sempre por perder toda eficácia pedagógica. (FERRÁN et al, 1979, p. 140).
Assim, é sabido que desenvolver um planejamento utilizando jogos educativos
em sala de aula requer uma organização prévia. Segundo Macedo (2000) o professor
deve seguir um roteiro com alguns passos, a fim de garantir o sucesso da atividade e
alcançar os resultados esperados. São eles:
 Objetivo: Onde quero chegar? Definir o objetivo do jogo é fundamental
para direcionar o trabalho e dar significado as atividades.
 Público: Para Quem? É preciso saber quais serão os sujeitos aos quais a
proposta se destina, em termos de características do desenvolvimento do
aluno, faixa etária e número de participantes.
 Materiais: Com o quê? Organizar, separar e produzir previamente o
material ajuda muito a manter um ritmo de trabalho sem que haja
interrupções.
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 Adaptações: De que modo? Programar algumas adaptações e
modificações de simplificar e/ou apresentar situações mais desafiantes,
utilizar materiais concretos ou não, realizar aplicações a temas ou conteúdos
torna as atividades mais significativas para os alunos.
 Tempo: Quando e quanto? É preciso sempre considerar o tempo
disponível em relação ao tempo necessário da realização da proposta.
 Espaço: Onde? Levar em consideração o local onde a atividade do jogo
será desenvolvida, pensar na organização espacial como um todo para evitar
confusões que impeçam o desenrolar da proposta é essencial para o seu bom
andamento.
 Dinâmica: Como? Relaciona-se com os procedimentos a serem realizados
para desenvolver o projeto de trabalho. Isso implica planejar as estratégias,
considerando desde as instruções até a finalização da proposta. É importante
haver flexibilidade para propor alterações no decorrer da atividade se algo
que não for antecipado acontecer.
 Papel do professor: Qual a função? De acordo com as características e
demandas da atividade, o profissional deverá desempenhar diversos papéis
ou somente um, dependerá do teor da proposta e do fato de ser uma situação
individual ou em grupo.
 Proximidades a conteúdos: Qual o recorte? Ao escolher um jogo, pode-se
pensar, nos aspectos que se relacionam a conteúdos específicos ou a temas
que o profissional quer fixar ou introduzir.
 Avaliação da proposta: Qual o impacto produzido? Deve ser previsto um
momento de análise crítica dos procedimentos adotados em relação aos
resultados obtidos, possibilitando modificar os aspectos considerados
insuficientes
 Continuidade: Como continuar e o que fazer depois? É importante
determinar a sequência das atividades, quais as necessidades do público e
quais os objetivos futuros a serem atingidos, estabelecendo uma
periodicidade que garanta a permanência do projeto de utilização de jogos.

1.4.1 JOGOS DIDÁTICOS OU PEDAGÓGICOS

Baseado em Kishimoto (1997), uma variante no emprego dos jogos na
educação é o jogo didático. Essa modalidade é destinada exclusivamente à aquisição
de conteúdos e por isso, diferencia-se do jogo educativo. Para ele, o jogo educativo é
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mais dinâmico, uma vez que envolve ações ativas dos envolvidos; o jogo didático
estaria atrelado apenas ao ensino de conteúdos e torna-se assim, no seu entender,
mais restrito.
Ribeiro, F.D. (2009), defende que os jogos pedagógicos são jogos
desenvolvidos de modo a contribuir no processo de ensinar e aprender. Assim,
repensar continuamente sobre estratégias de ensino e aprendizagem que possam ser
pertinentes é papel do professor consciente e interessado em uma prática pedagógica
cada vez mais eficaz, que reflete sobre conteúdos e ferramentas que concorrem para
um desenvolvimento educacional integral e harmonioso.
Os jogos com fins pedagógicos devem manter seu caráter de entretenimento,
de modo a despertar interesse e motivar o aluno a jogar. Desse modo, os jogos
didáticos apresentam-se como ferramenta útil quando além de possibilitarem uma
abordagem do conteúdo também favorecem o desenvolvimento de atividades que
aliam motivação, socialização, desenvolvimento sensorial, motor e linguístico, de
maneira apropriada à faixa etária dos alunos envolvidos. (Krashen, 1987).
Então, devemos aliar o jogo pedagógico ao caráter lúdico do jogo educativo.
Conforme Costa (2010, p. 113),
[...] ao criar um jogo com fim pedagógico é preciso que haja preocupação com
a aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, com a diversão e o entretenimento.
Ambas as preocupações devem caminhar juntas desde o início, ao se pensar
a estrutura e durante todo o projeto, sempre de maneira integrada, de uma
maneira gestáltica. Assim, o projeto resultará em um jogo onde a
aprendizagem sobre o objeto do conhecimento promove diversão; em que
essa diversão promove mais aprendizagem sobre o objeto de conhecimento,
que, por sua vez, aumenta a diversão, estimulando a aprendizagem em um
ciclo que potencializa tanto um quanto o outro.

1.4.2 VALOR EDUCACIONAL DOS JOGOS
Os jogos podem ser utilizados para introduzir conteúdos, verificar a
aprendizagem, fixar conceitos já estudados e resgatar conteúdos anteriores. Além
disso, o ambiente escolar é favorecido pela utilização de atividades lúdicas. Essa
prática irá melhorar o relacionamento entre os alunos e também entre alunos e
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professor. Serão reforçados valores de respeito, reciprocidade e confiança. Nesse
sentido, Alves (2007, p.22) defende a utilização do jogo com finalidade educacional,
pois, segundo ela, “a educação por meio de atividades lúdicas vem estimulando as
relações cognitivas, afetivas, sociais, além de propiciar também atitudes de crítica e
criação nos alunos que se envolvem nesse processo”.
Segundo Macedo (2007), os jogos em grupos existem há muito tempo, mas
seu valor educacional pode ser bastante ampliado se pensarmos numa perspectiva
piagetiana e, sob esse olhar, constatarmos o quanto os jogos contribuem para o
desenvolvimento do aluno. Uma visão piagetiana da aprendizagem, ou, como
geralmente é chamada, uma visão construtivista da aprendizagem, oferece suporte
considerável à importância da exploração indireta, descoberta orientada e abordagens
de solução de problemas de aprendizagem,
[...] um importante resultado do trabalho de Piaget foi a teoria cognitiva de
aprendizagem que enfatiza os aspectos processuais, e não simplesmente o
produto. A teoria de aprendizagem cognitiva vê a aprendizagem como um
processo que envolve experimentação, exploração e tomada individual de
decisão; é um processo que necessita de reformulação dos eventos
incorretos em um novo conhecimento totalmente correto. Gallahue (2005,
p.107)

Trabalhar com o aluno em contextos concretos, utilizando jogos são formas
de contribuir para o seu desenvolvimento lógico. Assim, o aluno pode observar seus
erros, enfrentar conflitos, experimentar alternativas, problematizar ou criticar seus
pontos de vista, tudo isso realizado obviamente, pela mediação do professor. Jogar
favorece a aquisição do conhecimento, pois o sujeito aprende sobre si próprio (como
age e pensa), sobre o próprio jogo (o que o caracteriza, como vencer), sobre as
relações sociais relativas ao jogar (tais como competir e cooperar) e, também, sobre
conteúdos (referente aos temas trabalhados no contexto escolar). (Macedo, 1994)
Brasil (2010) relata que trabalhar com jogos em sala de aula, se torna um
instrumento eficaz nas mais diversas áreas do conhecimento, pois possibilita e facilita
o aumento da motivação dos alunos, criando atividades que constituem oportunidades
especiais para que eles possam autonomamente resolver.
O jogo é uma das formas mais adequadas para que a socialização ocorra e
permita aprendizagens. Para Smolle (2007, p.11), “a interação entre alunos, nos
diversos níveis de escolaridade, a socialização de procedimentos encontrados para
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solucionar uma questão e a troca de informações são elementos indispensáveis em
uma proposta que visa uma melhor aprendizagem significativa”.
Ainda, conforme afirma Piaget (apud Kamil e DeVries, 1991), o confronto de
diferentes pontos de vista, essencial ao desenvolvimento do pensamento lógico, está
sempre presente no jogo, o que torna essa situação particularmente rica para
estimular a vida social e a atividade construtiva da criança.
Segundo relato da professora Iguacyra Rios, do Centro Educacional Barão de
Lucena, ao jornal Educar de 2007: “Através dos jogos, os conhecimentos e saberes
ligados às disciplinas serão melhores construídos. ” (Rios, 2007, p.18).
Pensar o jogo nessa perspectiva implica reavaliar também o papel e as
atitudes do professor. O construtivismo de Piaget supõe um profissional ativo, que
toma decisões e que leva em conta as formas de pensar de cada um. Pela teoria
piagetiana é possível aprender jogando, e isso pode ocorrer a partir de diferentes
formas de intervenção. (PIAGET, 1978)
As aquisições relativas a novos conhecimentos e conteúdos escolares nem
sempre estão presentes nos jogos em si, mas dependem das intervenções realizadas
pelo profissional que conduz e coordena a atividade. Macedo (2000) defende a ideia
de que jogar favorece e enriquece o processo de aprendizagem, na medida em que o
sujeito é levado a refletir, fazer previsões e inter-relacionar conceitos, objetos e
eventos, bem como contribui para o pensamento lógico matemático.
Piers e Erikson (1982) consideram que o jogo é uma atividade pela qual os
alunos realizam um processo de adaptação da realidade. Para Vygotsky (1995), o
jogo possui uma zona de desenvolvimento potencial de aprendizagem.
Para Gallahue (1996), a utilização de jogos no ambiente escolar tem início
ainda nas séries iniciais, durante os anos de Educação Infantil, persistindo até os anos
finais do Ensino Médio. Professores astutos utilizam os jogos como uma ferramenta
educacional valiosa em todas os anos escolares, com crianças, jovens e adultos.
No entanto, é importante destacar: para que os objetivos iniciais propostos
sejam alcançados, todo jogo selecionado pelo professor deve ser escolhido por razões
específicas que dependem de elementos da aula, desde praticar algumas habilidades
específicas até a promoção do aprendizado social e do desenvolvimento de conceitos
acadêmicos diversos (Gallahue, 2005).
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Caso se faça necessário, caberá ao professor modificar os jogos que
selecionar para sua aula a fim de servir melhor aos seus objetivos, à capacidade dos
seus alunos e às habilidades e conceitos envolvidos. Assim, Antunes (2006, p.7-12),
[...] ao educador fica reservada a tarefa de selecionar, analisar e avaliar a
potencialidade educativa, os objetivos dos jogos e brincadeiras a serem
propostas para as crianças, para que os jogos possam ser contribuintes no
processo de ensino aprendizagem de matemática. Uma sólida compreensão
dos objetivos da aula, uma boa imaginação e boa vontade para experimentar,
ajudarão o professor a incorporar jogos em uma aula bem sucedida.

Muitos problemas de ordem estrutural podem ser evitados ou, pelo menos
antecipados se determinados aspectos relativos ao planejamento do trabalho com
jogos forem considerados. Para Smolle (2007, p. 15),
Trabalhar com jogos envolve o planejamento de uma sequência didática,
exige uma série de intervenções do professor para que, mais que jogar, haja
aprendizagem. Há que se pensar como e quando o jogo será proposto e quais
possíveis explorações ele permitirá para que os alunos aprendam.

Macedo et al (2000, p.24), afirmam que:
[...] qualquer jogo pode ser utilizado quando o objetivo é propor atividades
que favoreçam a aquisição do conhecimento. A questão não está no material,
mas no modo como ele é explorado. Pode-se dizer, portanto, que serve
qualquer jogo, mas não de qualquer jeito.

Antunes (2006, p. 26) contribui:
Embora existissem no comércio vários jogos, como cubos e peças de
encaixe, é interessante que a escola os possua para seus alunos, em grupos
pequenos, para que possam explorar esses desafios. A impossibilidade de
compra não impede que sejam os mesmos providenciados com sucatas para
seu uso em situações diversas.

Segundo Aranão (2007), material alternativo é todo tipo de material,
industrializado ou não, que pode ser de fácil acesso, ou seja, são todos aqueles
materiais normalmente descartáveis. São eles:
•

Materiais alternativos industrializados: tampinhas de refrigerantes,

frascos, embalagens vazias, caixas de sapatos, de camisa, de remédios, de
chás, retalhos de papéis coloridos, retalhos de pano, carretéis de linha, tubos
de canetas esferográficas, pedaços de lã e fios em geral, rolos vazios de
papel higiênicos e toalhas de papel, garrafas plásticas, potinhos de iogurte,
latinhas de cerveja, sacos de papel, de plástico ou metalizado (café, biscoito),
canudinhos, etc.
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•

Materiais alternativos não industrializado: encontrados na própria

natureza, como o próprio corpo humano, as pedrinhas, as conchinhas, a
areia, a água, o barro, as flores, as folhas secas ou não, os gravetos, as
patinhas de caranguejo e siri, a casaca de ostra, a semente em geral, os
cereais, os frutinhos, etc.

A autora complementa e coloca que existem ainda os materiais didáticos
prontos, produzidos geralmente por grandes empresas e disponíveis no mercado,
como quebra-cabeça, dominó, xadrez, baralhos comuns, jogo de damas, resta um e
outros. Esses materiais são também excelentes para o desenvolvimento do raciocínio.
Além desses, o professor pode usar também os materiais montessorianos 3
especificamente elaborados para este fim, como: torre rosa, escada marrom, barras
vermelhas e azuis, barrinhas coloridas de Cuisinaire, tábuas de Seguin, material
dourado, formas metálicas, tentos, fusos, etc. Há também os conhecidos blocos
lógicos, idealizado pelo matemático Zoltan Diennes. Sua utilização é tão rica em
atividades, que há livros contendo numerosas sugestões, como por exemplo o livro
“Pensar é divertido”, do autor Siegfried Khote. Neste livro, o autor aborda que o ensino
da matemática já não pode ser o mesmo de épocas passadas. Traz exemplo de
atividades com blocos lógicos e mostra aos pais e educadores que é possível
aprender brincando.
Diante de tantos materiais alternativos e sabendo que o ser humano é um ser
autenticamente lúdico, Aranão (2007) conclui que é possível executar um excelente
trabalho com os alunos para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático nos
mais diversos graus de escolaridade, evitando exercícios repetitivos e enfadonhos
estereotipados em livros didáticos.

1.4.3 JOGOS MATEMÁTICOS E SUAS VANTAGENS

3

Diz-se do método pedagógico desenvolvido por Maria Montessori (1870-1952), caracterizado pela
liberdade de movimento e de ação das crianças sobre o material didático que lhes é disponibilizado, o
que permite uma relação inovadora entre professor e aluno.
.
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"A Matemática é um jogo e um jogo é Matemática".
Martin Gardner

O ensino da Matemática deve estimular a construção do conhecimento pelo
adolescente ao invés de ser interiorizado através de exercícios individuais e
informações do professor e dos objetos em si. Assim deve-se propor situações
interessantes e envolventes durante as aulas de Matemática para chamar a atenção
do discente despertando o gosto pela pesquisa e estudo.
Muniz (2010) fala em jogo matemático como sendo um procedimento lúdico
fundado sobre o respeito às ordens simples visando a orientar, a controlar
aprendizagens matemáticas precisas ou a utilizar os conhecimentos já adquiridos.
Complementa ainda este autor:
Compete à escola proporcionar o acesso aos conhecimentos matemáticos,
assegurando aos seus alunos o desenvolvimento individual e a sua
integração na sociedade, em que a capacidade de resolver problemas com
criatividade passa a ser condição indispensável, enquanto que a
memorização, a repetição e a mecanização se tornam insuficientes frente as
exigências tecnológicas do mundo. Garon (apud Muniz 2010, p.53)

Se o objetivo de ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico,
estimular o pensamento, desenvolver a criatividade e resolver problemas em
diferentes contextos, então será preciso buscar novas metodologias que possibilitam
um ambiente de construção de conhecimento. D’ Ambrósio (1991, p.1) afirma que “[...]
há algo errado com a matemática que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos
passar adiante através dos sistemas escolares é obsoleto, desinteressante e inútil”.
Assim, a ideia de que a aprendizagem pode fundamentar-se apenas no
registro de informações não tem mais espaço no novo quadro pedagógico. Se esse
tipo de memorização ocupou um espaço durante muito tempo na história da
pedagogia, hoje está com seus dias contados. Kamii e De Clarck (1999) colocam que
os estudantes são mais ativos mentalmente enquanto jogam do que quando
preenchem folhas de exercícios.
Grando (2004), afirma que a inserção dos jogos nas aulas de Matemática
pode acontecer em todos os níveis de ensino e que o mais importante é que os
objetivos sejam claros, a metodologia a ser utilizada seja adequada ao nível em que
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se está trabalhando e, principalmente, que representem uma atividade desafiadora ao
aluno para o desencadeamento do processo de aprendizagem. O ensino da
matemática, desde as primeiras séries até os anos finais de escolaridade, deve se
basear em métodos ativos que permitam que o aluno construa conceitos matemáticos.
Pensa-se na inserção de jogos que desencadeiam um processo de resolução de
problemas, com vista à produção de novos conhecimentos matemáticos. Wadsworth
(1984), afirma que se Piaget estiver certo, o sucesso dos alunos em desenvolver uma
compreensão lógica resulta do tipo de ensino ao qual os estudantes são expostos nas
escolas.
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que
temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação
de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, nota-se que,
ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de
aprendizagens. (Borin, 1996).
Para

Ribeiro (2009), as vantagens estão intimamente

ligadas ao

desenvolvimento da criatividade e da autonomia dos alunos, o que leva a afirmar que
um trabalho sério com o uso de jogos nas aulas de Matemática pode ser um grande
incentivo à promoção dessas características. Outro aspecto levantado por Macedo
(2000), num contexto de oficinas e/ou projetos, diz que o trabalho constante com jogos
matemáticos pode exercer ação curativa ou preventiva com relação às dificuldades
de aprendizagem. Curativa, quando a proposta da atividade for identificar, no contexto
dos jogos, onde estão localizadas as principais defasagens a fim de viabilizar a
realização de tarefas e a compreensão dos conteúdos até então não dominados e
Preventiva quando a atividade do jogo tiver a função de estimular a curiosidade, o
espírito de investigação e a busca de soluções: atitudes exigidas na escola e, ao
mesmo tempo, valorizadas quando se joga.
Kamii e Declark (1999) comentam que o ensino da matemática deve respeitar
e estimular a construção do conhecimento pelo aluno ao invés de ser interiorizado
através de exercícios repetitivos, e propostos de forma individualizada. Assim, deve-
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se propor situações interessantes e envolventes durante as aulas de matemática a fim
de chamar a atenção do aluno despertando o gosto deste pela disciplina e estudo.
Grando (2004, p.26) reforça que algumas das vantagens da incorporação dos
jogos nas aulas de matemática apontadas por que se destacam nesse contexto, são:
a) desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos
jogos);
b) o jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio
conhecimento;
c) 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 de aprender.

Robinet (apud Muniz 2010, p.4) destaca a potencialidade dos jogos para
mobilizar conhecimentos matemáticos em três domínios fundamentais: a geometria,
a aritmética e a lógica:
O domínio geométrico: descoberta e domínio do espaço, dos deslocamentos,
das propriedades das figuras. [...] O domínio numérico: a descoberta das
propriedades dos números, utilização da numeração, da decomposição dos
fatores primos, resolução de igualdades [...] O domínio lógico: combinatório
com a contagem de todas as possibilidades, dedução, pesquisa de
estratégias.

Brasil (2014) enfatiza que os valores e as representações presentes no
contexto de ação do sujeito podem determinar a utilização de novas metodologias no
contexto de resolução de situações-problemas, metodologias presentes no jogo, em
que o conhecimento da matemática se encontra de maneira necessária e desejável.
Para este autor, a criança tenta no jogo procedimentos que não tentaria em situações
reais, e esses comportamentos são fundamentais para o desenvolvimento do espírito
matemático, mesmo se tratando de um mundo imaginário proposto pelo jogo.
Grando (2004, p. 31-32) resume as vantagens da inserção de jogos na sala
de aula de Matemática:
a) (re) significação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para
o aluno;
b) introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão;
c) desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos
jogos);
d) aprender a tomar decisões e saber avalia-las;
e) significação para conceitos aparentemente incompreensíveis;

30

f) propicia o relacionamento das diferentes disciplinas;
g) o jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio
conhecimento;
h) o jogo favorece a interação social entre os alunos e a conscientização do
trabalho em grupo;
i) a utilização dos jogos é um fator de interesse para os alunos;
j) 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;
k) as atividades com jogos podem ser utilizadas para desenvolver habilidades
de que os alunos necessitam. É útil no trabalho com alunos de diferentes
níveis;
l) as atividades com jogos permitem ao professor identificar e diagnosticar
algumas dificuldades dos alunos.

O ensino da matemática deve respeitar e estimular a construção do
conhecimento pelo aluno ao invés de ser interiorizado através de exercícios
repetitivos, e propostos de forma individualizada (Kamii e Declark, 1999). Assim, devese propor situações interessantes e envolventes durante as aulas de matemática a fim
de chamar a atenção do aluno despertando o gosto deste pela disciplina e estudo.
A utilização dos jogos nas aulas de matemática também é citada nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 4 . Para Brasil (1997), não existe um
caminho único e melhor para o ensino da Matemática, no entanto, conhecer diversas
possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor
construa sua prática.
Machado (2006) relata a experiência de um professor de matemática que
decidiu trabalhar com jogos em suas aulas com alunos do Ensino Médio. Escolheu o
jogo de damas e durante algumas aulas explorou alguns aspectos matemáticos do
jogo: o tabuleiro, sua geometria, a contagem das casas, fez uma analogia com o
sistema de coordenadas cartesianas. Aos poucos, os alunos foram interessando-se
pelo delineamento de estratégias e segundo o professor, passaram a compreender
melhor os conceitos matemáticos envolvidos.

4

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) foram elaborados para difundir os princípios da
reforma curricular e orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam
um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida
adulta; orientam os professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando contextualizado
e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender.
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Alguns exemplos de jogos envolvendo conceitos matemáticos, seguem
abaixo:
1) Jogo das Estacas: recurso no ensino de álgebra na disciplina de Matemática,
explorando conceitos de funções e de Progressão Aritmética. (ANEXO A)
2) Pentaminó: quebra-cabeça, que envolve conceitos geométricos. (ANEXO B)
3) O jogo do Sim: denomina-se assim em honra ao seu inventor, Gustavus Simmons.
Este jogo introduz um problema interessante e que deve ser proposto aos alunos ao
final da atividade. Qual é o número de retas que se podem traçar em um gráfico de n
pontos de tal forma que cada reta passe por dois pontos? (ANEXO C)
4) Trilha fracionária: Este jogo busca auxiliar o aluno a construir frações através do
conceito de divisão. Pode ser confeccionado em papel cartolina ou com materiais
recicláveis. (ANEXO D)
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo tem como finalidade descrever os procedimentos metodológicos
utilizados no presente Trabalho de Conclusão de Curso. Esta pesquisa teve uma
abordagem qualitativa, referente à análise de dados e interpretação dos resultados.
Oliveira (1999, p.117) descreve a respeito das vantagens da abordagem qualitativa:
As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade
de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar
processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar
contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões de
determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação
das particularidades dos comportamentos dos indivíduos.

Também optou-se por utilizar o estudo de caso para sustentar a metodologia
deste trabalho. Segundo Goode (1969), o método do Estudo de Caso é considerado
um tipo de análise qualitativa. Para Yin (1994), o estudo de caso pode ser conduzido
para um dos três propósitos básicos: explorar, descrever ou ainda explicar. Guba &
Lincoln (1994) por seu lado, consideram que, num estudo de caso o investigador pode
relatar ou registar os fatos tal como sucederam, descrever situações ou fatos,
proporcionar conhecimento acerca do fenômeno estudado e comprovar ou contrastar
efeitos e relações presentes no caso.
Partindo dessa metodologia foi aplicado um jogo educativo e de regras,
intitulado “Piff dos Prismas”. O objetivo foi mostrar que o jogo educativo pode ser um
recurso facilitador do processo de aprendizagem de conceitos matemáticos entre
alunos do Ensino Médio, tornando a aula prazerosa, com alunos mais motivados e
com maior interesse em aprender.
Fiorentini & Lorenzato (2009, p. 65) argumentam que “a abordagem qualitativa
parte do pressuposto de que a solução dos problemas passa pela busca de
interpretação e compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos que participam
do estudo”. No caso deste trabalho, os alunos do 3º ano do Ensino Médio foram os
sujeitos e a influência do jogo Piff dos Prismas na aprendizagem dos alunos foi o
fenômeno a ser estudado. As sensações e opiniões de todos foram levadas em
consideração na análise dos resultados da prática aplicada.
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O conteúdo escolhido faz parte da Geometria, mais especificamente Prismas
com bases regulares: prisma de base triangular, quadrangular e hexagonal. Nos
currículos a geometria é apresentada como um tema importante para a formação
matemática dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, considerada como sendo a
forma menos abstrata da Matemática, por ela ser a intermediária entre a linguagem
comum e o formalismo matemático. Quanto à relevância do ensino de geometria,
Lorenzato (1995, p.5) afirma que:
Na verdade, para justificar a necessidade de se ter a Geometria na escola,
bastaria o argumento de que sem estudar Geometria as pessoas não
desenvolvem o pensar geométrico ou o raciocínio visual e, sem essa
habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que
forem geometrizadas; também não poderão se utilizar a Geometria como
fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de questões de
outras áreas de conhecimento humano.

No entanto, sabe-se que desenvolver um planejamento utilizando jogos em
sala de aula requer uma organização prévia por parte do professor. A partir dos tópicos
sugeridos por Macedo (2005), conforme já descrito no segundo capítulo, na seção 2.4,
é que se pensou em aplicar uma atividade a partir de um jogo, que unisse ludicidade
e aprendizagem. O jogo intitulado “Piff dos Prismas”, foi desenvolvido como uma
adaptação do jogo original Piff e confeccionado com material alternativo, com algumas
adaptações das regras do jogo tradicional. A ideia é que o jogo seja aplicado durante
dois períodos de aula de 50 minutos cada, totalizando 1 hora e 40 minutos.
A atividade foi desenvolvida em uma escola estadual do município de Caxias
do Sul, numa turma de vinte e sete alunos do 3º ano do Ensino Médio. A turma foi
dividida em grupos de quatro alunos cada, e o professor agiu como mediador,
auxiliando os grupos nas possíveis dúvidas que surgiram.
A fim de se fazer uma análise da proposta deste jogo e dos procedimentos
adotados, além da observação do orientador da atividade, foi utilizado um
questionário, respondido individualmente por cada aluno.
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2.1. O JOGO “PIFF DOS PRISMAS”

Para confecção do jogo, foi utilizado material alternativo, neste caso, seis
baralhos de cartas usados. Foi confeccionado sem a colaboração dos alunos, com o
objetivo de otimizar melhor o tempo de aula. As cartas contêm figuras de prismas de
bases triangular, quadrangular e hexagonal; fórmulas e valores envolvendo área e
volume dos prismas, planificação e figuras de embalagens nos formatos dos prismas.
Cada baralho foi composto por cinquenta e uma cartas, dentre estas encontrase três cartas coringas. A carta coringa contém a figura de diversos prismas regulares
e pode ser combinada com qualquer outra carta que o jogador tiver em mãos. (Figura
1a). As demais cartas foram divididas da seguinte forma: doze cartas envolvendo
conceitos sobre prisma de base triangular, vinte e quatro cartas sobre prismas de base
quadrangular (doze de paralelepípedo e doze de cubo) e doze cartas sobre prisma de
base hexagonal.
Para melhor ilustrar, é possível observar na Figura 1 e Figura 2 algumas
imagens de modelos de cartas utilizadas no jogo. Já no ANEXO E encontram-se as
cinquenta e uma cartas que compõem cada um dos seis baralhos.

(a)

(b)

(c)

Figura 1: (a) cubo com valores nas arestas, (b) embalagem em forma de prisma hexagonal,
(c) carta coringa.
Fonte: Arquivo pessoal
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(d)
(e)
(f)
Figura 2: (d) fórmula de área referente ao prisma hexagonal, (e) prisma triangular planificado
e (f) cálculo de volume de um determinado prisma.
Fonte: Arquivo pessoal

Os alunos serão orientados de que o objetivo do jogo é formar possíveis
trincas, onde as três cartas se relacionem entre si, seja pela imagem, pela fórmula ou
cálculo, seja pela planificação, pelo formato ou por outra característica qualquer.
Vencerá a dupla que primeiro conseguir fechar três trincas válidas. Na Figura 3 e
Figura 4 é possível observar a imagem de duas trincas possíveis e válidas.

Figura 3: Trinca válida, utilizando o Jogo “ Piff dos Prismas”
Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 4: Trinca válida utilizando o Jogo “ Piff dos Prismas”
Fonte: Arquivo pessoal

2.2 PRÁTICA APLICADA

Inicialmente, foi apresentado aos alunos o objetivo da atividade enquanto
prática de um Trabalho de Conclusão de Curso. Foram informados de que a ideia do
jogo Piff dos Prismas é contribuir para o processo de aprendizagem deles envolvendo
conceitos sobre Prismas de bases regulares.
Após, os alunos tomaram conhecimento das regras do jogo, que foram
definidas baseadas nas regras do Piff tradicional, com alguns pequenos ajustes. O
professor leu em voz alta cada regra, esclarecendo dúvidas. Para melhor acompanhar
a leitura, cada aluno recebeu uma cópia em tamanho meio ofício contendo as dez
regras, como mostra a Figura 5.
REGRAS do Jogo Piff dos Prismas

1) Tira-se a sorte (par e ímpar) para determinar quem distribuirá as cartas. As
distribuições seguintes caberão sucessivamente ao primeiro jogador à sua esquerda,
ao segundo etc. Tanto a distribuição como o jogo obedecem ao sentido horário, isto
é, da esquerda para a direita.
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2) O distribuidor embaralha e passa as cartas ao jogador da direita para cortar.
3) Cada jogador receberá nove cartas. A sobra do baralho (maço) deve ser colocada

ao centro da mesa com as demais em pilha, voltadas para baixo, para que os
participantes possam "comprar".
4) Quem faz a primeira compra no maço é o jogador seguinte ao distribuidor (à

esquerda). Após a compra, este jogador descarta uma carta, que será colocada na
mesa a disposição do próximo jogador que poderá escolher esta carta para completar
seu jogo ou “comprar” do maço.
5) A partida termina quando alguém formar combinações com as nove cartas.
6) Se algum jogador baixar seus jogos, afirmando ter batido, e verificar-se que houve

engano, deverá recolher as cartas, continuando no jogo, mas só poderá bater
comprando do maço.
7) Se alguém ameaçar bater com uma carta de descarte e perceber que se enganou,

também só poderá comprar do maço, se algum outro jogador tiver chamado a atenção
para o fato. Esse tipo de engano se chama "Rebate".
8) Os alunos poderão consultar o caderno de matemática, o livro didático e outros,

bem como a calculadora se for uso habitual da turma e liberado pelo professor
titular.
9) Para vencer o jogador deverá compor combinações de três cartas que se

relacionam entre si, utilizando no máximo duas imagens por trinca.
10) Terminada a partida, o jogo recomeça.
Figura 5 - Regras do Jogo Piff dos Prismas
Fonte: Arquivo pessoal

Concluída a leitura das regras, a turma de vinte e sete alunos foi organizada
em duplas e dividida em pequenos grupos de quatro alunos, como pode se observar
na Figura 6. No total foram seis grupos, sendo que os três alunos restantes, foram
escolhidos como “juízes”. A função destes alunos denominados de “juízes” era de
caminhar entre os grupos, auxiliando-os quanto a dúvidas que pudessem surgir
durante as jogadas. Poderiam esclarecer dúvidas quanto às regras, quanto às trincas
válidas, cálculos e fórmulas, sempre de forma imparcial, sem favorecer uma ou outra
dupla. Além disso, no caso dos “juízes” também ficarem com dúvidas, deveriam
consultar tanto ao professor titular como a professora orientadora da atividade.
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Figura 6: Alunos organizados em grupos, com os três “juízes” e
professor titular caminhando entre eles.
Fonte: Arquivo pessoal

A importância dos jogos em grupo é destacada por Alves (2007), que defende
a sua utilização em sala de aula com o objetivo de desenvolver a habilidade de
coordenar pontos de vista, considerando também, que os jogos em grupo são mais
frutíferos, pois com eles os alunos estão mais ativos, uma vez que devem estar
atentos às suas jogadas e às dos outros.
Inicialmente as duplas entraram em contato com as cartas do jogo,
manuseando-as, experimentando o material por meio de simulações de possíveis
trincas válidas. É possível observar na Figura 7 um aluno com uma trinca válida em
mãos, onde fez uso de uma carta coringa, a figura de um cubo e o cubo planificado.

Figura 7: Trinca válida encontrada por um aluno.
Fonte: Arquivo pessoal
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Durante o jogo, o auxílio do orientador da atividade, bem como do professor
titular da turma, como mediadores, orientadores e questionadores do processo é de
fundamental importância para que os alunos possam sanar suas dúvidas e aprender,
sempre com um olhar mais atento àqueles que precisam de uma maior intervenção.
Também, é durante o jogo, que pode-se observar a postura dos alunos diante dos
desafios, bem como o espírito de cooperação, o relacionamento, a atenção, o
interesse e a comunicação dos jogadores entre as duplas e entre si.

2.2.1. AVALIAÇÃO DA PRÁTICA APLICADA
A observação do professor é o método mais comum de avaliação do
desempenho do grupo durante a ação do jogo. Segundo Colotto (1972), os jogos, por
si só, não constituem elementos de avaliação, mas são estratégias que oferecem ao
professor e aos próprios alunos a possibilidade de observarem o rendimento da
aprendizagem, as atitudes e a eficiência do próprio jogo.
Segundo Lüdke e André (1986, p.26),
A observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o
fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. Em primeiro
lugar, a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da
ocorrência de um determinado fenômeno. Ver para crer, diz o ditado popular.

Ainda, Allisson e Barrett (2000) colocam que o valor educacional de um jogo
pode ser percebido se o professor fizer os seguintes questionamentos:
• O jogo permite a participação ativa de todos?
• O jogo funciona? O professor deve observar se o seu aluno é capaz ou não de utilizar
as estratégias e habilidades necessárias para jogar com sucesso.
•O

jogo

promove

comportamentos sociais positivos?

Vários aspectos do

comportamento emocional e social são evidenciados durante o desenvolvimento de
um jogo.
• O jogo flui? É contínuo, com poucas paradas e recomeços?
• O jogo é seguro? Há espaço adequado para jogar seguramente, o material utilizado
é de tamanho, peso e textura apropriados? A segurança emocional é outro aspecto
da segurança. Alguns alunos são isolados durante o jogo? O grupo está pronto para
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o nível de competição contido no jogo? O jogo incentiva os alunos a se tratarem com
dignidade e respeito?
• A aprendizagem está ocorrendo?
A prática então foi observada a partir destes questionamentos. O jogo teve a
duração de uma hora e vinte minutos. Os outros vinte minutos foram utilizados, parte
no início da aula, para fins de esclarecimentos sobre a atividade, e outra parte no final
da aula, para aplicação do questionário. A partir do momento que foi explicado sobre
o jogo, a turma em geral demonstrou bastante entusiasmo e curiosidade pela
atividade. Os alunos demonstraram estar ansiosos para manusear as cartas e logo
iniciar o jogo propriamente dito. Mesmo assim, alguns alunos apresentaram
dificuldade para concentrar-se e aguardar em silêncio a leitura das regras. Não houve
nenhum questionamento, queriam iniciar logo o jogo. As dúvidas foram sendo tiradas
no decorrer do jogo.
Durante o jogo, enquanto os professores, titular e orientador, da atividade
interagiam com a turma, foi possível perceber que os grupos trabalhavam de forma
conjunta, mesmo os alunos mais indisciplinados participavam efetivamente do jogo,
seguindo as regras, buscando soluções, colaborando com ideias que viessem a
solucionar as dúvidas do colega da sua dupla.
Apenas um aluno não demonstrou vontade de jogar. Jogou apenas uma
partida, em seguida pediu para trocar e ser juiz. No entanto, ao invés de auxiliar os
colegas, função do juiz, sentou em um canto com seu celular. Diante da negativa do
aluno em desligar e guardar o aparelho, foi encaminhado à direção pelo professor
titular e só retornou para a sala no final da aula. Este foi um caso isolado, uma vez
que todos os demais demonstraram grande envolvimento e interesse diante da
atividade proposta.
O fato de jogarem em duplas tornou as jogadas mais dinâmicas, já que
dividiam tarefas frente aos desafios. Ficou evidente que a interação e comunicação
entre as duplas e o grupo como um todo, foi um dos fatores indispensáveis para
facilitar o processo de aprendizagem. Essa troca, onde um auxiliava o outro, é
percebido na Figura 8.
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Figura 8: Alunos jogando em duplas, trocando experiências e
conhecimentos, um auxiliando o outro.
Fonte: Arquivo pessoal

Houve uma competição saudável e positiva entre os jogadores das duplas e
seus “adversários”, pois queriam vencer e para isso buscavam solucionar os desafios,
consultando seus registros no caderno e livro, como observa-se na Figura 9.

Figura 9: Alunos consultando seus materiais em busca de soluções
Fonte: Arquivo pessoal

O fato do aluno estar empolgado com o clima de uma aula diferente, contribuiu
para a sua aprendizagem. Pode-se observar que, conforme iam jogando, de uma
maneira geral, os alunos tornavam-se cada vez mais “seguros” de suas jogadas e
tomadas de decisão. Ao jogar várias vezes, o aluno tem a oportunidade de analisar
jogadas anteriores e tomar decisões que favoreçam a vitória. Segundo Brenelli (apud
Alves 2007, p.26) “ [...] na interação com os jogos o aluno tem a oportunidade de
aprender com seus próprios erros”.
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Ao final da atividade cada aluno recebeu um questionário para que pudesse
registrar suas impressões sobre a atividade do jogo. Neste questionário, as primeiras
seis questões foram abertas, ou seja, os alunos ficaram livres para responderem com
suas próprias palavras e somente na última utilizou-se de uma questão de múltipla
escolha, conforme Figura 10.
Escola _______________
Aluno: _________________________________________
3º ano Ensino Médio Turma: 303 Data: ____________
1) O que você achou do jogo como metodologia de ensino?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Quais as maiores dificuldades que você encontrou durante o jogo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) Como podemos melhorar este jogo? Dê sugestões.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4) Você achou que diferentes metodologias, como jogos, deixam as aulas de
Matemática mais atrativas? Por quê?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5) Você considera que conseguiu aprender melhor os conceitos sobre prismas
jogando? Explique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6) É melhor aprender jogando? Porquê?
_______________________________________________________________
7) Como você classificaria este jogo: ( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim
Figura 10: Modelo do questionário aplicado sobre o jogo “Piff dos Prismas”
Fonte: Arquivo pessoal

Este foi de grande relevância, uma vez que foi possível avaliar a prática na
visão dos alunos, que são os personagens principais deste estudo. Todos os vinte e
sete questionários constam na sua íntegra no ANEXO F.
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Na primeira questão sobre o que o aluno achou do jogo como metodologia de
ensino, os alunos foram unânimes, demonstrando terem aprovado o jogo Piff dos
prismas. A grande maioria utilizou em suas respostas as expressões “divertido” e/ou
“interessante”, conforme observado na Figura 11.

Figura 11: Resposta de quatro alunos referente à questão um: O que você achou do jogo
como metodologia de ensino?
Fonte: Arquivo pessoal

Essas respostas veem ao encontro do que foi abordado no segundo capítulo
deste trabalho, onde foi colocado que os jogos educativos ao mesmo tempo que
distraem, instruem. Verificou-se nesta turma do terceiro ano do Ensino Médio que eles
aprenderam se divertindo. Assim, o jogo “Piff dos Prismas” como jogo educativo,
cumpriu com a dupla tarefa de divertir e proporcionar a aprendizagem.
Na questão seguinte, os alunos deveriam relatar quais dificuldades
encontraram durante o jogo. Treze alunos destacaram dificuldade em relacionar o
cálculo à figura, sete alunos dificuldade no cálculo algébrico, um aluno apenas relatou
dificuldade na compreensão das regras e os outros seis alunos responderam não
terem tido dificuldade, conforme apresentado na Figura 12.
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Nenhuma dificuldade
48%
Compreensão das regras

4%

Cáluclo algébrico

22%

Figura 12 – Gráfico: dificuldades apresentadas durante o jogo “Piff dos Prismas”,
questão dois.
Fonte: Arquivo pessoal

Durante a atividade, pode-se observar que alguns alunos apresentavam
dificuldades na execução de cálculos simples. Não tinham compreensão de algumas
regras básicas que envolvem as operações da multiplicação, potenciação e radiciação
por exemplo. Um dos alunos demonstrou entender a aplicação da fórmula, soube
relacionar à figura, mas não conseguiu identificar a terceira carta da trinca e que
estava em suas mãos. Uma vez que desconhecia as regras da multiplicação de raízes
não encontrou o resultado esperado, e acabou devolvendo ao monte a carta que seria
solução da sua trinca.
Outrossim, o desafio proposto de relacionar fórmulas, cálculos e figuras,
mesmo que com alguma dificuldade por alguns, foi bem aceita pela maioria dos
alunos, possibilitando um melhor entendimento e tornando possível desenvolver um
aprendizado significativo.
Na terceira questão o aluno poderia levantar sugestões para melhoria do jogo.
A grande maioria, dezenove alunos, respondeu que não há o que melhorar, que está
ótimo assim, três alunos responderam não saber o que sugerir e os outros cinco
alunos apresentaram sugestões diversas, conforme é possível observar na Figura 13.

45

4%

4%

Está ótimo assim

4%

Não sei

4%
3%

Mais baralhos
Jogar em quatro

11%

Compreender melhor o
conteúdo
70%
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Figura 13 – Gráfico: Sugestões para melhorias ao jogo “Piff dos Prismas”, questão
três.
Fonte: Arquivo pessoal.

Na quarta questão, os alunos deram a sua opinião sobre se o uso de jogos
pode deixar as aulas de Matemática mais atrativas. Todos de forma unânime
responderam positivamente e as justificativas em geral foram de que jogando é mais
divertido e mais fácil aprender. Percebe-se que a ludicidade e seu uso a partir dos
jogos educativos permitem um trabalho pedagógico que possibilita a produção do
conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento, mesmo entre alunos
adolescentes do 3º ano do Ensino Médio.
Contribui a isso Teixeira (apud NUNES,1995), quando coloca que o lúdico
apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo. Ele é
considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o indivíduo de forma
intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de envolvimento
emocional que o torna uma atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um
estado de vibração e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se
desenrola, a ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as
energias no sentido de um esforço total para consecução de seu objetivo.
Além disso, cabe destacar a resposta de um aluno, Figura 14, que utiliza em
sua resposta como algo positivo a questão da “competitividade”. Importante, uma vez
que o jogo “Piff dos Prismas” é um jogo educativo e de regras, que trabalha com a
competitividade, onde há ganhadores e perdedores.
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Figura 14 - Resposta de um aluno à questão quatro: Você achou que diferentes metodologias, como
jogos, deixam as aulas de matemática mais atrativas? Por quê?
Fonte: Arquivo pessoal

Importante comentar que os jogos competitivos também têm seu papel
educacional, quando nos ensinam a lidar com a competitividade existente dentro de
nós. Para Lima (2000), compreender a competição e as emoções relacionadas a ela
num ambiente assistido, no espaço da aprendizagem, é uma oportunidade para que
os alunos passem a lidar com a realidade do mundo competitivo de maneira mais
serena e equilibrada. No ambiente competitivo bem orientado também estão
presentes a necessidade do respeito, a superação de limites e a amizade.
Quando saudável, a competição pode permitir que uma pessoa chegue a um
desempenho que dificilmente conseguiria alcançar sem a contraposição de outra.
Segundo Schutz (1989), a competição é prejudicial quando há a tentativa de
trapacear, quando há um gasto excessivo de energia para ganhar ou, ainda, quando
representa a diminuição do adversário. Do contrário, ela pode ser altamente positiva
e levar a um significativo aprimoramento cognitivo, afetivo, motor e social.
Na quinta questão foi solicitado ao aluno que respondesse se ele achou ter
compreendido melhor os conceitos sobre Prismas através do jogo. Novamente a
turma toda respondeu sim, alegando a maioria que foi mais fácil aprender jogando do
que na aula tradicional. Na Figura 15 e Figura 16, é possível verificar algumas
respostas.

Figura 15 - Respostas à questão cinco: Você considera que conseguiu aprender melhor os
conceitos sobre prismas jogando?
Fonte: Arquivo pessoal
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Figura 16 - Respostas à questão cinco: Você considera que conseguiu aprender melhor os
conceitos sobre prismas jogando?
Fonte: Arquivo pessoal

Analisando as respostas destacadas acima e as demais que constam no
ANEXO F, percebe-se que o jogo conseguiu ser um facilitador do processo de
aprendizagem dos alunos. Todos disseram ter compreendido melhor os conceitos.
Colabora Lopes (2000, p.23) quando diz:
É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isto é válido para
todas as idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si possui
componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz,
que se torna sujeito ativo do processo.

Na questão seguinte, os alunos deveriam responder se era melhor aprender
jogando. A grande maioria da turma, vinte e dois alunos, respondeu que sim e
justificaram dizendo que é algo diferente, que prende a atenção, que se aprende de
forma descontraída e mais divertida. Dois alunos apenas acham que não, os outros
três alunos responderam que dependerá do conteúdo, que aprendem de ambas as
formas e ainda que ajuda muito, mas não é melhor, conforme Figura 17.

4%

4%

4%

7%

Depende do conteúdo
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Não
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81%

Figura 17 – Gráfico: questão seis: É melhor aprender jogando? Por quê?
Fonte: Arquivo pessoal
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Analisando a resposta da grande maioria, é possível concluir que os alunos
desta turma do Ensino Médio aprendem melhor quando sentem-se motivados, e que
o jogo Piff dos Prismas, pela sua ludicidade enquanto jogo educativo, cumpriu com
seu papel de facilitador da aprendizagem.
Na última questão, os alunos deveriam apenas assinalar se consideraram o
jogo Piff dos Prismas ótimo, bom, regular ou ruim. Das respostas, vinte e um alunos
consideraram o jogo Piff dos Prismas ótimo e os seis demais assinalaram bom, como
é possível observar na Figura 18, que segue:

Bom
22%

Bom
Ótimo

Ótimo
78%

Figura 18 – Gráfico: questão sete: Como você classifica este jogo?
Fonte: Arquivo pessoal

Importante salientar que mesmo os alunos que apresentaram alguma
dificuldade durante o jogo, assinalaram entre bom e ótimo. Nenhum assinalou regular,
até mesmo o aluno que mexia no celular, e que fez algumas considerações negativas
sobre a aprendizagem a partir do jogo, considerou a atividade boa.
Os “juízes”, ao final do questionário, comentaram oralmente que aprenderam
muito auxiliando os demais colegas. Além disso, falaram que sentiram-se beneficiados
por estar em tal posição, uma vez que eram desafiados a todo momento a identificar
possíveis “soluções” para as trincas válidas, e assim o jogo continuar. Um dos juízes
usou a seguinte frase: “Eu acho que aprendi muito mais que os outros que estavam
jogando”. A colocação deste aluno foi ótima, considerando os objetivos que se
buscava atingir com esta prática.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos jogos no ensino da matemática tem função de tornar mais
prazeroso o aprendizado, para que de forma mais criativa e dinâmica, o aluno sintase estimulado a aprender.
Considerando o referencial teórico deste Trabalho, o problema de pesquisa
proposto foi a utilização de um jogo educativo e pedagógico como estratégia de ensino
podendo facilitar a aprendizagem dos alunos adolescentes do ensino médio.
O jogo é uma das formas mais adequadas para que a socialização ocorra e
permita aprendizagens. Para Smolle (2007, p.11),
A interação entre alunos, nos diversos níveis de escolaridade, a socialização
de procedimentos encontrados para solucionar uma questão e a troca de
informações são elementos indispensáveis em uma proposta que visa uma
melhor aprendizagem significativa.

A partir da prática aplicada, conclui-se que a utilização de jogos lúdicos em
sala de aula contribui não só para mudar a rotina de ensino, como também despertar
o interesse dos alunos, aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a
organização, a autoconfiança, a atenção, concentração, o raciocínio lógico-dedutivo,
o senso cooperativo, bem como desenvolver a socialização dos alunos em sala. Na
disciplina de Matemática, a utilização dos jogos lúdicos na complementação dos
assuntos trabalhados é ainda mais importante, por essa matéria ser tão rejeitada pela
maioria dos alunos. Essa rejeição da maior parte dos alunos em relação à disciplina
de Matemática, segundo Borin (1996), deve-se aos alunos se sentirem incapazes de
aprender o conteúdo, temendo-o. Por isso, os jogos não devem ser utilizados apenas
para fins recreativos, mas utilizados como facilitadores e colaboradores na melhor
compreensão dos alunos por determinados conceitos matemáticos.
Por meio da observação feita pelo orientador da atividade durante todo o
processo do jogo e, somado as respostas dadas pelos vinte e sete alunos no
preenchimento do questionário, é possível concluir que os jogos podem ser usados
como metodologia de ensino e aprendizagem da Matemática com alunos
adolescentes, cursando o Ensino Médio. Além disso, é possível afirmar que a prática
aplicada com o jogo Piff dos Prismas atingiu ao objetivo que se pretendia quando se
propôs o tema deste Trabalho de Conclusão de Curso. O uso de jogos pôde tornar a
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aprendizagem dos conteúdos matemáticos mais interessante e significativa. Também
ao jogar, o aluno foi estimulado a aprender de forma prazerosa, além de ter
enriquecido a relação aluno-aluno e aluno-professor.
Foi observado durante o jogo Piff dos Prismas que este contribuiu
satisfatoriamente com o processo de aprendizagem de conceitos matemáticos
envolvendo o conteúdo sobre Prismas com bases regulares, agindo como um
facilitador. Ficou evidente que essa prática pedagógica mostrou-se eficaz e viável
quando aplicada em sala de aula, e que os alunos do Ensino Médio também gostam
de aprender a partir de atividades lúdicas. Fica comprovado para esta turma que
brincar não é coisa só de criança.
Os relatos apresentados nos questionários, confirmam a satisfação observada
durante a realização da atividade, inclusive por perceberem que estavam revisando e
ampliando seus conhecimentos matemáticos.
A prática mostrou a validade da importância dos jogos com adolescentes, em
séries finais do Ensino Médio. Quando os alunos montavam estratégias para chegar
as soluções, trocavam ideias, discutiam as relações, investiam esforços para atingir
os resultados esperados, estavam aprendendo com prazer e motivação, mesmo sem
perceber. Dessa forma, pode-se inferir que o jogo, além de contribuir ao
desenvolvimento integral do aluno, também se constitui em fator motivacional de
aprendizagem, ao trazer desafios, significados, realizações e divertimento, despertar
o desejo de participação nas atividades.
Desse modo, a aplicação dos jogos em sala de aula surge como uma
oportunidade de mudanças, como uma alternativa, como um instrumento pedagógico
que facilita o processo de aprendizagem, já que eles estimulam o interesse do aluno,
ajudando-o a construir novas descobertas e permite ao professor se colocar na
condição de condutor de aprendizagem.
Muitas são as dificuldades encontradas pelos educadores que ensinam
matemática no Ensino Médio. É necessário que ocorra uma mudança na forma de
como se conduz essa disciplina. Mas, para que isso ocorra, é preciso que o educador
esteja aberto a mudanças; que busque uma metodologia que desperte o interesse do
aluno, utilizando para isso um modo mais dinâmico e criativo, de forma a tornar as
aulas mais prazerosas tanto para o aluno, quanto para o professor. É possível
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desenvolver esse prazer através de jogos, já que são tão importantes para o
desenvolvimento total do indivíduo.
Realmente, é fundamental que o educador desenvolva um planejamento
organizado que permita a aprendizagem de conceitos matemáticos e que incentive o
aluno a buscar resultados. Cabe aos educadores repensar os padrões tradicionais e
inserir em seus planejamentos os jogos educativos, despertando e estimulando o
aluno para o aprender.
Sabe-se que o uso de novas estratégias de ensino e aprendizagem, entre
elas, os jogos, requer uma nova postura do professor, pois rompe com o padrão da
relação tradicional de “o professor ensina e o aluno aprende”, pois em momentos de
jogo o aluno pode buscar alternativas de solução para os problemas muitas vezes
desconhecidas do professor.
Borin (1996, p.4) ressalta o papel do professor durante os jogos:
A constante indagação “está certo, professora? ” perdeu o sentido porque, na
situação de jogo, a barreira professor/aluno deixa de existir. No jogo, o
professor passa a ser um incentivador da busca da vitória, tendo ou não
conhecimento da estratégia vencedora, porque cabe ao aluno o trabalho da
busca.

É fundamental que os educadores se apropriem dessa percepção lúdica de
dimensão significativa na formação do aluno, mas infelizmente o lúdico inexiste nos
currículos oficiais de graduação de educadores, e assim como esperar que, depois de
formados, se utilizem da ludicidade em suas aulas? Se a formação não contempla o
lúdico, o jogo educativo, é evidente que professores terão muita dificuldade em se
apropriar desses elementos em suas aulas, uma vez que não foram preparados para
tal.
Reforça Harres (1999, p.82),
[...] é preciso mexer com a formação e, sobretudo, com a sensibilidade dos
professores. Acreditamos na importância da formação sistematizada e
contínua que aconteça em várias frentes para que se possa alicerçar o
acordar desse sujeito (o lúdico) que parece estar adormecido.

Em

contraponto,

nos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(PCN’s),

documentos que atualmente são uma referência nacional para o desenvolvimento dos
projetos pedagógicos escolares e do desencadeamento das atividades a serem
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realizadas pelos professores de Matemática em suas salas de aula, em Brasil (1988)
é mencionado que as atividades com jogos podem representar um importante recurso
pedagógico.
Os PCN’s sugerem, portanto, uma maneira diversificada de ensinar
Matemática através dos jogos atrativos e que possibilitem aos alunos buscar
estratégias para suas resoluções, favorecendo a aprendizagem da Matemática.
A partir do que é sugerido pelos PCN’s, percebe-se que os jogos além de
serem uma estratégia diferente, criativa e atrativa de trabalhar a Matemática, também
colaboram no desenvolvimento de competências e habilidades nos alunos através da
socialização.
Em resumo, pode-se afirmar que a prática realizada com alunos deste terceiro
ano do Ensino Médio, analisada sob o ponto de vista dos processos de aprendizagem
da matemática, principalmente sob o fator motivação, foi considerada válida e bem
sucedida. Cumpriu com o objetivo inicial proposto, pois auxiliou os alunos uma vez
que estes desenvolveram conceitos matemáticos sobre Prismas com bases regulares,
permitindo ao professor realizar seu trabalho como orientador do processo, tornando
o aluno ativo.
Pode-se concluir ainda que o jogo serviu também para modificar a imagem
que os alunos têm muitas vezes da matemática, mostrando que, por meio do
desenvolvimento de atividades com jogos educativos é possível despertar o interesse
do aluno envolvendo conceitos matemáticos.
Sugiro que a proposta de se trabalhar com jogos pedagógicos em salas de
aulas de matemática no Ensino Médio continue a ser objeto de investigação, tendo
em vista, quem sabe, a inclusão deste tema como disciplina obrigatória nos cursos de
formação de docentes, das mais diversas áreas do conhecimento.
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ANEXO A: Jogo das Estacas

O jogo das estacas tem por objetivo trocar de posição as estacas da esquerda,
cinza, com as da direita, laranja, movendo uma de cada vez. Uma estaca cinza poderá
mover-se para um lugar vazio imediatamente à sua direita ou saltar sobre uma estaca
laranja, estando essa ao seu lado, e ocupar a posição imediatamente à direita da
estaca laranja, estando essa posição vazia. Da mesma maneira, poderão andar as
estacas laranja, só que da direita para a esquerda.

Figura 19: Jogo das estacas
Fonte: Autor desconhecido

O jogo termina quando se cumpre o objetivo de trocar a posição das estacas
ou quando é impossível movimentar as estacas. Com duas estacas de cada cor, o
jogo fica relativamente simples. O grau de dificuldade aumenta gradativamente
quando o número de estacas de cada cor passa para três, quatro, cinco ou mais.
Até quatro estacas de cada cor, é possível jogar esse jogo no site:
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_182_g_2_t_1.html?from=grade_g_2.html.
Uma sugestão de atividade para a sala de aula é pedir para os alunos que
descubram uma estratégia que lhes permita fazer a transferência de três, quatro e
cinco estacas de cada cor (as estacas podem ser substituídas por dois tipos de
tampinhas de garrafa ou por pedaços de giz).
Pedir, em seguida, que os alunos registrem por escrito a estratégia usada e,
a partir da descrição, que descubram o número de movimentos, no caso de três,
quatro e cinco estacas, que efetuaram para atingir o objetivo do jogo. A análise dos
resultados permitirá que obtenham uma fórmula para o número de movimento
necessários para n estacas de cada cor.
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Estratégia: Após algumas tentativas, os alunos perceberão que, antes de
chegar à posição final, duas peças de mesma cor nunca podem ficar vizinhas. Esse
fato determina os movimentos que devem ser feitos.
Vejamos o exemplo com quatro estacas cinza que se movem somente para a
direita e quatro estacas laranja que se movem somente para a esquerda.
Notação a ser usada: “3d” significa “3 movimentos para a direita”; “2e”, “dois
movimentos para a esquerda”.
Sequência de movimentos: (1d,2e,3d,4e,4d,4e,3d,2e,1d)
Número de movimentos: M4= (1+2+3+4) +4+ (4+3+2+1) =24
Após mais registros, e uma recordação dos termos da soma de uma PA (ou
da soma dos n primeiros números naturais), a conclusão final será:
Com n estacas de cada cor, e a mesma estratégia, o número total de
movimentos será: Mn = (1+2+...+n) +n+ (n+n-1+...+2+1) =n (n+1) +n= n² + 2n

Autor desconhecido.
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ANEXO B: Jogo Pentaminó

A proposta do pentaminós é a seguinte: cada peça é formada por 5 cubos,
unidos pelos lados. O total são 12 peças diferentes, que permitem a criação de
inúmeros problemas e suas soluções.
Para melhor entendimento, costuma-se nomear as peças pelas letras do
alfabeto com as quais elas se parecem.

Figura 20 – As doze peças do pentaminó com
seus respectivos nomes.
Fonte: http://www.jogos.antigos.nom.br/penta.asp

É importante esclarecer que, para solução do problema, as peças podem ser
giradas em todos os sentidos.
Os problemas resumem-se na construção de formas geométricas, com a
utilização de algumas ou todas as peças do jogo. Um problema interessante é o de se
selecionar uma das peças, e com as demais (não há necessidade de utilizar todas) e
reproduzí-la em escala maior.
Existem outros inúmeros problemas possíveis como, por exemplo, formar-se
um retângulo ou um quadrado com as peças: Interessante notar-se que as soluções
acima propostas não são as únicas para estes problemas.
Uma estimativa modesta (segundo Martin Gardner em sua obra
"Divertimentos Matemáticos”) é que que existiram mil soluções possíveis para o
problema do quadrado. Em 1958 calculou-se em 56 as soluções possíveis, somente
para deixar-se o espaço vazio exatamente no centro do quadrado.
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Regras:
1. Coloca-se sobre a mesa todos os pentaminós e o tabuleiro abaixo
2. Decide-se quem inicia o jogo.
3. O jogador da vez escolhe um pentaminó e coloca sobre o tabuleiro, ocupando os
espaços vazios que não estão coloridos.
4. Uma vez escolhida a peça, o jogador não pode trocá-la.
5. Perde o jogo aquele que na sua vez não conseguir encaixar mais nenhuma peça.

Este jogo encontra-se disponível em: http://www.jogos.antigos.nom.br/penta.asp
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ANEXO C: Jogo “O sim"

Jogado entre duas pessoas, usando lápis de diferentes cores, um para cada
jogador, um tabuleiro onde estão marcados os vértices de um polígono e papel.
O objetivo do jogo, para cada participante, consiste em traçar segmentos que
unam dois pontos quaisquer do tabuleiro, de tal forma que não se formem triângulos
com três lados da mesma cor. Só contam os triângulos cujos vértices sejam pontos
do tabuleiro inicial.
REGRAS DO JOGO
1.

Tira-se a sorte para saber que jogador começa a partida.

2.

Os jogadores, um de cada vez, traçam um segmento, unindo dois pontos

quaisquer da figura.
3.

Um jogador utiliza um lápis de uma cor e o outro de cor diferente.

4.

Perde o primeiro jogador que formar um triângulo com três lados da cor que utiliza

e cujos vértices são três pontos quaisquer do desenho inicial.
Para praticar esse jogo utilizamos tabuleiros com quatro, cinco ou seis pontos.
Os tabuleiros mais adequados para jogar ''O sim'' são os de cinco e os de seis pontos.
Os tabuleiros com três ou quatro pontos são jogos muito triviais e os com mais de seis
pontos são demasiado complicados.

Figura 21: Modelo de tabuleiro de 5 e 6 pontos.
Fonte: http://www.somatematica.com.br/artigos/a1/p4.php
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Este jogo introduz um problema interessante e que deve ser proposto aos
alunos depois de terem jogado ''O sim'': ''Qual é o número de retas que se podem
traçar em um gráfico de n pontos de tal forma que cada reta passe por dois pontos?''
Para a análise da situação problema completemos a tabela a seguir, com base nas
retas desenhadas:

Número

de

pontos
Número
retas

de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

3

6

10

15

21

28

36

45

Tabela 2: Modelo de formulário: jogo “O sim”.
Fonte: http://www.somatematica.com.br/artigos/a1/p4.php

Inicialmente, procuraremos que os alunos obtenham a sucessão de números
da segunda fila por via experimental, depois, de forma analítica.
Devemos observar que os números dessa série são os números triangulares,
denominados assim, porque cada número é o cardinal de um conjunto de pontos que
compõem uma disposição triangular e cuja propriedade mais importante é que, ao
somar dois números triangulares consecutivos, obtemos um número quadrado
perfeito.
Generalizando, encontramos o número de retas que se podem traçar para n
pontos, basta somar ''n'' ao número de diagonais de um polígono de ''n'' vértices ou
''n'' lados.
Chamando de N o número de retas, temos:
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Essa fórmula é similar à que se utiliza para a soma dos ''n'' primeiros números
naturais não nulos:

Este jogo encontra-se disponível em:

http://www.somatematica.com.br/artigos/a1/p4.php
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ANEXO D: Jogo da Trilha Fracionária

Objetivos: Que o aluno seja capaz de construir frações através do conceito de
divisão; criar estratégias de resolução e desenvolver sua concentração, despertar sua
capacidade e curiosidade e seu espírito de competição, consciência de grupo e
coleguismo. Nº de jogadores: 2 a 6 alunos. Materiais: 1 trilha, marcadores, um dado,
lápis, papel e borracha.
Modo de Jogar: Cada jogador recebe um marcador e posiciona-se no ponto
de partida. Os jogadores revezam-se, na ordem pré-estabelecida, jogando o dado que
indicará quantas casas deverão avançar. Tendo lançado o dado, o jogador deverá
ocupar a casa indicada e atender a ordem indicada. Se errar, voltará para o início da
trilha. O ganhador será aquele que conquistar primeiro o ponto de chegada.
Material utilizado para confecção do jogo: a trilha pode ser confeccionada em
papel cartaz. O caminho pode ser feito com papel colorido, materiais reciclados ou
canetas hidrocores. O comprimento da trilha varia de acordo com a intenção e o tempo
disponível para sua aplicação. Se possível plastificar a trilha para maior durabilidade.

Figura 22 - Modelo de Trilha fracionária Fonte:
“Jogando com a matemática” de Isabel C.
Machado Lara, página 192.
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ANEXO E – Cartas do Jogo Piff dos Prismas

Fonte:Arquivo Pessoal
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ANEXO E – Cartas do Jogo Piff dos Prismas

Fonte:Arquivo Pessoal
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ANEXO E – Cartas do Jogo Piff dos Prismas

Fonte:Arquivo Pessoal
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ANEXO E – Cartas do Jogo Piff dos Prismas

Fonte: Arquivo pessoal
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ANEXO E – Cartas do Jogo Piff dos Prismas

Fonte: Arquivo pessoal
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ANEXO F: Questionário Aplicado

1ª questão: O que você achou do jogo como metodologia de ensino?

Aluno A- Jogar o jogo que a professora Melissa nos trouxe me fez ver a matéria de
uma maneira mais divertida e fácil.
Aluno B- Muito bom, pois tive um raciocínio melhor, consegui adquirir coisas que não
havia conseguido antes.
Aluno C- Muito interessante e divertido.
Aluno D- É divertido e ajuda a compreender melhor a matéria
Aluno E- Gostei, porque me esforcei para compreender as cartas e a matéria.
Aluno F- Muito bem.
Aluno G- Gostei muito e aprendi onde tinha dúvidas.
Aluno H- Muito bom e diferente.
Aluno I-

Achei interessante.

Aluno J-

Ótimo aprendi e compreendi mais o conteúdo.

Aluno K- Achei bastante interessante para aprender mais de um modo divertido.
Aluno L- Achei incrível e divertido.
Aluno M- Divertido, interessante.
Aluno N- Foi bom, um estímulo a mais e foi divertido.
Aluno O- Muito criativo.
Aluno P- Gostei bastante, bem aproveitado.
Aluno Q- Eu achei muito legal e mais fácil de entender o conteúdo.
Aluno R- Gostei,

achei

adequado

e

no

momento

certo,

para

maiores

esclarecimentos.
Aluno S- Bem legal!
Aluno T- Interessante.
Aluno U- Adorei o jogo, ele retirou certas dúvidas minhas, dificuldades em fórmulas
dos prismas.
Aluno V- Achei bem interessante, pois é uma forma divertida de aprender.
Aluno W- Muito interessante, pois conseguimos ver a fórmula, a imagem técnica, e
onde é aplicada em nosso dia a dia.
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Aluno X- Achei o jogo bem interessante.
Aluno Y- Achei interessante, divertido e diferente.
Aluno Z- Divertido e ao mesmo tempo um modo melhor, mais prático e legal de
aprender o conteúdo.
Aluno AA – Bom

2ª questão: Quais as maiores dificuldades que você encontrou durante o jogo?
Aluno A- No início do jogo tive um pouco de dificuldade de pegar o jeito do jogo, mas
depois se tornou muito legal.
Aluno B- Observando, foi a dificuldade de relacionar algumas imagens com as
fórmulas.
Aluno C- Relacionar a respostas com as fórmulas.
Aluno D- Quando tinham valores que se relacionam com outros valores.
Aluno E- Decifrar as fórmulas.
Aluno F- Formar alguns pares.
Aluno G- Nenhuma.
Aluno H- Relacionar as figuras com os cálculos.
Aluno I-

Lembrar das fórmulas.

Aluno J-

Não tive dificuldades.

Aluno K- Não tive dificuldades.
Aluno L- As fórmulas.
Aluno M- Fórmulas.
Aluno N- As fórmulas.
Aluno O-

Associar as fórmulas com as figuras.

Aluno P- Alguns cálculos.
Aluno Q- Identificar as fórmulas e associá-las com as figuras.
Aluno R- Não tive muita dificuldade, no mais foi esperar pela carta
Aluno S- Não houve dificuldades, pois estava bem claro.
Aluno T- Obter relações entre fórmulas e figuras.
Aluno U- Relacionar as fórmulas com as imagens.
Aluno V- Relacionar e fazer os cálculos.
Aluno W- Tive dificuldade em assimilar as fórmulas com as figuras.
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Aluno X- Juntar as figuras.
Aluno Y- As fórmulas.
Aluno Z- Em algumas fórmulas e fórmulas com cálculos.
Aluno AA – Entender as regras.
3ª questão: Como podemos melhorar este jogo? Dê sugestões:

Aluno A- Não acho que tenha como melhorar, assim está ótimo!
Aluno B- Não tenho sugestões, amei o jogo!
Aluno C- Não tenho sugestões.
Aluno D- Não tem o que melhorar.
Aluno E- Não colocar valores nas fórmulas.
Aluno F- Não tenho sugestões.
Aluno G- Não tem o que melhorar, está muito bom assim.
Aluno H- Acho que não é necessário.
Aluno I-

Acho que assim está ótimo.

Aluno J-

Acredito que não precisa melhorar.

Aluno K- Acho que está bom desse modo.
Aluno L- Está ótimo!
Aluno M- Está bom assim.
Aluno N- Está bom, não precisa melhorar.
Aluno O- Não sei.
Aluno P- Está bom.
Aluno Q- Acho que está bom assim.
Aluno R- Jogar com dois baralhos.
Aluno S- As regras ficaram um pouco confusas, mas o resto não tem como melhorar.
Aluno T-

Jogar em quatro pessoas.

Aluno U- Em minha opinião, o jogo está ótimo.
Aluno V- Está ótimo assim.
Aluno W- Acho que o jogo está muito completo, não precisa mudar nada.
Aluno X- Entendendo mais o conteúdo, para não ter dúvidas.
Aluno Y- Está bom desse jeito.
Aluno Z- Na minha opinião, o jogo está ótimo.
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Aluno AA – Não sei.

4ª questão: Você achou que diferentes metodologias, como jogos, deixam as aulas de
Matemática mais atrativas? Por quê?

Aluno A- Com certeza, porque o aluno precisa descontrair e nada melhor do que
aprender se divertindo.
Aluno B- Sim, pois os alunos colaboram e participam mais das aulas e, também, os
diferentes métodos deixam as aulas mais atrativas.
Aluno C- Acredito que sim, pois prendem mais nossa atenção e aumentam o
interesse.
Aluno D- Sim, pois dessa forma todos participam da aula e se interessam em
resolver.
Aluno E- Sim, pois desperta nosso interesse.
Aluno F- Sim, sempre é bom ter aulas diferentes e legais.
Aluno G- Sim.
Aluno H- Sim, as deixam mais divertidas e interessantes.
Aluno I-

Sim, pois sai daquele método cansativo de copiar.

Aluno J-

Sim, pois dá uma distraída e não é cansativo.

Aluno K- Sim, pois descontrai.
Aluno L-

Sim, pois aprendemos nos divertindo.

Aluno M- Sim, pois aprendemos mais fácil assim.
Aluno N- Sim, pois nos empenhamos mais.
Aluno O- Sim, melhor do que só matéria.
Aluno P- Com certeza, pois nos divertimos e aprendemos ao mesmo tempo.
Aluno Q- Sim, pois aprendemos enquanto estávamos fazendo algo legal, não
monótono e chato.
Aluno R- Sim, já que a matemática é um pouco cansativa, o jogo é uma forma de dar
uma relaxada aprendendo.
Aluno S- Sim, pois o aprendizado fica mais divertido.
Aluno T- Sim, pois sai do cotidiano de quadro e caderno.
Aluno U- Sim, o modo de ensino é mais divertido e dinâmico.
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Aluno V- Sim, porque aprendemos brincando. De certa forma isto é melhor, pois
prestamos mais atenção e a aula não acaba ficando chata, apenas com teoria, como
sempre é feito.
Aluno W- Sim, porque com jogos a minha atenção é maior, além de que tem um
pouco de competitividade e vontade de ganhar.
Aluno X-

Sim, pois é um aprendizado entre colegas.

Aluno Y-

Sim, pois na véspera do último ano de escola, jogar nos deixa relaxado.

Aluno Z-

Muito mais atrativa. Muitos números, fórmulas e contas para resolver se

torna cansativo. Deste modo foi melhor para entender.
Aluno AA – Pois quebra a rotina de copiar.

5ª questão: Você considera que conseguiu aprender melhor os conceitos sobre
Prismas jogando?

Aluno A- Sim, pois aprendi com mais vontade, brincando. Muito legal!
Aluno B- Sim, pois analisando fórmulas com os desenhos, consegui aprender com
mais facilidade jogando.
Aluno C- Sim, pois, pela pressa de jogar, acabamos fixando os conceitos e fórmulas.
Aluno D- Sim, é mais fácil de resolver os problemas e diferenciar as figuras.
Aluno E- Sim, porque tive que pesquisar mais para compreender todo o conteúdo.
Aluno F- Sim, deu para identificar melhor as fórmulas de cada um.
Aluno G- Sim.
Aluno H- Sim, foi colocado em prática.
Aluno I-

Sim, pois interagi e identifiquei melhor.

Aluno J-

Sim.

Aluno K- Sim.
Aluno L- Sim, o resumo das fórmulas ajudou bastante.
Aluno M- Sim, pois estava mais claro as figuras e as fórmulas.
Aluno N- Sim, pois foi um estímulo para a aprendizagem e o resumo das fórmulas
ajudou muito.
Aluno O- Sim.
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Aluno P- Sim, eu não tinha conseguido entender a matéria, desta forma consegui
raciocinar melhor
Aluno Q- Sim, com o jogo foi mais fácil entender e associar uma coisa com outra.
Aluno R- Sim, consegui fixar melhor o conteúdo.
Aluno S- Sim pois teve três métodos, o desenho, a fórmula e como ele é em 3D.
Aluno T- Sim, pois tinha que fazer a relação ente fórmulas e figuras.
Aluno U- Sim. Como havia dito, tinha ainda dúvidas sobre algumas fórmulas, porém
com o jogo elas ficaram mais claras.
Aluno V- Aprendi mais jogando do que na teoria.
Aluno W- Sim, pois vi a imagem no meu dia-a-dia, assim assimilando melhor.
Aluno X- Sim, pois vendo a figura tinha que descobri o nome dela.
Aluno Y- Sim, aprendi mais sobre as fórmulas e a semelhança entre os prismas.
Aluno Z- Sim, olhando jogos diferente a cada momento fui relacionando cada
fórmula às figuras. Achei muito bom este método.
Aluno AA – Não. Aprendi melhor lendo o que o professor passou.

6ª questão: É melhor aprender jogando? Por quê?

Aluno A- Claro, pois os alunos querem aquilo e aprendem brincando.
Aluno B- Muito melhor, pois temos imagens, números e fórmulas, facilitando o
entendimento. Jogando se aprende mais.
Aluno C- Depende do conceito, da matéria e dos valores.
Aluno D- Sim, é divertido. Porém é muito importante, também, aprender da forma
tradicional.
Aluno E- Sim, pois, por ser uma aula diferente, me interessa mais.
Aluno F- Sim, aprende melhor.
Aluno G- Sim.
Aluno H- Sim, pois aprendemos na prática.
Aluno I- Sim, pois há mais interação com o assunto.
Aluno J- Sim.
Aluno K- Sim.
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Aluno L- Com certeza, permite que sejamos mais descontraídos sem deixar de
fazer algo.
Aluno M- Sim, pois aprender descontraidamente é mais fácil.
Aluno N- Sim, pois é mais divertido.
Aluno O- Sim, se diverte com os amigos.
Aluno P- Depende do conteúdo (este sim).
Aluno Q- Sim, pois a gente se diverte e aprende, não é algo e cansativo.
Aluno R- Melhor não, mas ajuda muito.
Aluno S- Sim pois é um jeito descontraído de aprender.
Aluno T- Com certeza, porque sai da rotina.
Aluno U- Sim, pois é algo diferente e exige atenção.
Aluno V- Sim, assim pode-se relacionar a matéria com algo que muitas pessoas
costumam jogar.
Aluno W- Sim, pois descontrai, além de que, fazendo algo que gostamos é melhor.
Aluno X- Não, pois existe competição no jogo.
Aluno Y- Acho que é melhor aprender das duas formas.
Aluno Z-

Sim, pois aprendemos nos divertindo.

Aluno AA – Não, pois as aulas teóricas ajudam mais na hora de entender.

7ª questão: Como você classifica este jogo? Ótimo, bom, regular ou ruim?
21 alunos assinalaram “ótimo”, e os outros 6 alunos “bom”.
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