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Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa, ainda em andamento, referente ao Trabalho 
de Conclusão de Curso de Pedagogia. Tal pesquisa consiste em analisar os artigos publicados 
no último triênio (2014 a 2016) do Boletim de Educação Matemática (BOLEMA), a fim de 
verificar como os jogos estão sendo utilizados no processo de ensino e de aprendizagem dos 
conceitos matemáticos nos anos iniciais de escolarização. Nossa hipótese inicial é de que ao 
organizarmos o ensino de matemática para os anos iniciais, o uso de jogos assume 
importância fundamental para a aprendizagem dos conteúdos e, consequentemente, para a 
superação dos baixos índices de desempenho escolar dos alunos. A questão central que 
norteou a pesquisa foi: Qual a relação entre a utilização dos jogos no ensino da matemática 
com a apropriação de seus conceitos? Como objetivos nos propusemos a analisar as pesquisas 
em relação ao uso dos jogos no processo de ensino e de aprendizagem dos conceitos 
matemáticos nos anos iniciais de escolarização e, discutir a utilização dos jogos na 
organização do ensino de matemática. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com 
metodologia de natureza qualitativa, desenvolvida exclusivamente mediante fontes 
bibliográficas. Os resultados obtidos e a análise realizada até aqui corroboram com a 
literatura, isto é, indicam que é possível o uso de jogos em sala de aula como um instrumento 
eficaz para o processo de ensino e de aprendizagem da matemática nos anos iniciais de 
escolarização, desde que utilizados com intencionalidade e com intervenção do professor. No 
entanto, não foi possível, ainda, averiguar se os professores, sujeitos das pesquisas analisadas, 
utilizam o jogo como instrumento para apropriação de conceitos matemáticos. 
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Introdução 
 

A matemática é uma linguagem produzida historicamente, advinda das necessidades 

humanas.  É um conjunto de signos, que permite ao homem codificar e transmitir informações 

sobre o controle de quantidades e as variações de grandezas e formas. Sendo esta, um produto 

da cultura humana, faz-se necessário ser socializada, de modo que possibilite a interação e 

desenvolvimento pleno dos sujeitos. 

Nesse sentido, ao entender a importância da socialização dos conhecimentos 

matemáticos, é preciso pensar o ensino da matemática em diferentes etapas da vida. Ao 

pensarmos nos anos iniciais, foco deste trabalho, as atividades devem ser significativas e 

lúdicas, já que se trata de ensino para crianças. Para Leontiev (2006), a atividade principal4 da 

criança é o jogo, e é por meio deste que a criança se relaciona com o mundo, e se apropria do 

conhecimento construído pela humanidade.  

Assim sendo, nossa hipótese inicial é de que ao organizarmos o ensino de 

matemática para os anos iniciais, o uso de jogos assume importância fundamental para a 

aprendizagem dos conteúdos e, consequentemente, para a superação dos baixos índices de 

desempenho escolar dos alunos. 

 Conforme o Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná, a escola 

não tem cumprido a sua função básica no que diz respeito ao conhecimento matemático, já 

que, o documento mostra ser a Matemática a disciplina com maior índice de reprova no 

primeiro grau.5  

Dessa forma, com intuito de saber o porquê isso ocorre nas escolas, decidimos 

analisar os artigos publicados no último triênio (2014 a 2016) do Boletim de Educação 

Matemática (BOLEMA), disponível no site eletrônico http://www2.rc.unesp.br/bolema/, por 

ser uma das maiores revistas na área de Educação Matemática, classificada como qualis A16.  

A questão central que norteou a pesquisa foi: Qual a relação entre a utilização dos 

jogos no ensino da matemática com a apropriação de seus conceitos? Como objetivos nos 

propusemos a analisar as pesquisas em relação ao uso dos jogos no processo de ensino e de 

                                                
4 A atividade principal é a atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos 
psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança em certo estágio de seu desenvolvimento 
(LEONTIEV, 2006). 
5 Termo utilizado antigamente para se referir aos 8 anos, que equivale ao atual ensino fundamental de 9 anos.  
6 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 
intelectual dos programas de pós-graduação. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos 
veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. 



 

aprendizagem dos conceitos matemáticos nos anos iniciais de escolarização e, discutir a 

utilização dos jogos na organização do ensino de matemática. 

O jogo no ensino de matemática 

A matemática constituiu-se historicamente como ciência a partir das necessidades da 

humanidade, transformando-se assim, em uma linguagem composta por um conjunto de 

signos que permite ao homem o controle de quantidades, grandezas e formas, a fim de atuar e 

transformar o mundo, bem como, seu próprio desenvolvimento. (MORAES, 2010). 

Para Moura (1992), o conhecimento matemático é parte do conhecimento geral e se 

torna cada vez mais elaborado. Cabe a escola, portanto, fazer a socialização deste para os 

indivíduos. Assim, pode-se dizer que o trabalho do professor nos anos iniciais, consiste em 

proporcionar às crianças a apropriação dos conhecimentos científicos de forma 

contextualizada, uma vez que nessa etapa de escolarização os fundamentos do conceito de 

número é o eixo principal do ensino de matemática.  

Uma das maneiras de tornar o ensino de matemática contextualizado e significativo 

para as crianças é fazer uso de recursos e estratégias lúdicas, já que a atividade principal nessa 

fase do desenvolvimento é a brincadeira. Mas, ensinar matemática com jogos requer do 

professor intencionalidade e compreensão dos conhecimentos cotidianos, os quais precisam 

ser incorporados ao conhecimento científico. Moura afirma que 

 
O jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de auxiliar no ensino do 
conteúdo, propiciar aquisição de habilidades, permitir o desenvolvimento operatório 
do sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado o processo que leva do 
conhecimento primeiro ao conhecimento elaborado (1992, p. 47). 

 
Nesse sentido, o uso de jogos no processo de ensino e de aprendizagem da 

matemática nos anos iniciais pode ou não aproximar as crianças do conhecimento 

matemático, como também, pode ou não promover o desenvolvimento dos sujeitos. 

Elorza (2013) realizou um levantamento das teses e dissertações defendidas no 

período de 1991 a 2010, que discutem o uso dos jogos no espaço escolar, especificamente na 

organização do ensino de matemática para os anos iniciais. A autora concluiu que a utilização 

dos jogos contribui de forma relevante para o desenvolvimento cognitivos dos alunos e, 

consequentemente, para o rendimento escolar. 

Contudo, ao organizar o ensino por meio de jogos ou qualquer outro instrumento de 

ensino que se caracterize como lúdico, é necessário considerar se os mesmos possibilitam a 



 

apropriação de conhecimentos científicos e se realmente promovem a compreensão dos 

conteúdos trabalhados, o que resultará no desenvolvimento de operações e funções mentais, 

como raciocínio, atenção, memória, entre outras.  

Procedimentos metodológicos e resultados parciais 

O levantamento bibliográfico inicial pautou-se na busca por autores que pesquisam 

sobre o uso dos jogos no processo de ensino e de aprendizagem de matemática nos anos 

iniciais e na identificação das revistas que publicam trabalhos científicos relacionados à 

Educação Matemática. A pesquisa realizada por Elorza (2013) mostrou-se fonte fundamental 

para nosso estudo, visto que a autora levantou as teses e dissertações defendidas, no período 

de 1991 a 2010, sobre o uso de jogos no ensino e aprendizagem dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Após esse levantamento, foi selecionado como fonte de dados o Boletim de 

Educação Matemática (BOLEMA), por estar classificada como qualis A1.  Como recorte 

temporal, foi utilizado o último triênio, que compreende os anos de 2014 a 2016.  

Dessa forma, foram analisados os trabalhos tanto nacionais quanto internacionais 

publicados nos 8 volumes do último triênio da referida revista, o que formou um total de 178 

artigos que foram salvos como arquivos de extensão PDF7.  

Em cada arquivo, foi realizado um filtro com as palavras-chave: Jogos, recursos 

pedagógicos, materiais concretos e manipuláveis. Do total de 178 artigos, 59 (50 nacionais e 9 

internacionais), estavam, a princípio, relacionados com jogos e não se repetiam, conforme 

demonstra o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 A sigla inglesa PDF significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), isto é, um formato 
de arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, 
independentemente de qual tenha sido o programa que o originou. 



 

Quadro 1 – Número de artigos por volume e palavras-chave 

Fonte: Os autores. 

 

Percebe-se que a palavra-chave jogos acumula mais artigos, o que pode ser um 

indício de que o termo “jogo” não é entendido como sinônimo dos outros termos. 

Diferentemente, os termos “materiais manipuláveis” e “materiais concretos” podem ser 

considerados sinônimos já que o número de artigos são muito próximos. Para Moura (1992, 

p.49): 

 
Quando consideramos o jogo instrumento de ensino, também é possível classificá-lo 
em dois grandes blocos: o jogo desencadeador de aprendizagem e o jogo de 
aplicação. Quem vai diferenciar estes dois tipos de jogo não é o brinquedo, não é o 
jogo, e sim a forma como ele será utilizado em sala de aula. Para ser mais preciso: é 
a postura do professor, a dinâmica criada e o objetivo estabelecido para determinado 
jogo que vão colocá-los numa ou noutra classificação.  

 
Nesse sentido, entende-se que materiais concretos, materiais manipuláveis e recursos 

pedagógicos, podem ser considerados jogos. No entanto, o inverso não é verdadeiro, uma vez 

que não é o jogo por si só que vai desencadear a aprendizagem e sim a forma como este será 

utilizado na organização do ensino. 

Em seguida, os 59 artigos que, a princípio, tratavam sobre o uso de jogos no ensino 

de matemática, foram analisados quanto ao assunto e modalidade. Para isso, foi necessário 

proceder a leitura dos resumos e/ou da introdução de cada artigo. 

No que se refere à categoria de análise “assunto”, as que mais se destacaram foram 

formação de professores inicial e/ou continuada (21 artigos), etnomatemática (6 artigos) e 

tecnologia educacional (6 artigos). Os outros 26 artigos se diversificaram muito quanto ao 

assunto. 

Já a categoria de análise “modalidade” nos revelou que somente 8 artigos discutem o 

uso de jogos para/nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foco principal da nossa pesquisa. 



 

Os outros 51 enquadram-se nas modalidades anos finais, ensino médio, ensino superior ou 

ensino não-regular. 

No entanto, daqueles 8, somente um investiga a prática pedagógica com jogos para 

os anos iniciais. Seis, apesar de discutir o uso dos jogos no ensino de matemática, referem-se 

a cursos de formação de professores para os anos iniciais - tanto inicial quanto continuada - 

sendo que um dos artigos trata-se das graduações de Pedagogia e Matemática. O artigo 

restante refere-se ao uso de jogos para os anos iniciais, mas na modalidade da educação 

especial, conforme segue o quadro: 

 
Quadro 2 – Classificação dos 8 artigos que investigam os jogos nos anos iniciais 

MODALIDADE 
Formação de professores QTD ARTIGO 

Formação Inicial Pedagogia 01 A1 
Formação Inicial Pedagogia e Matemática 01 A2 
Formação Continuada (anos iniciais) 03 A3, A4, A5 
Educação Especial 01 A6 
Prática Pedagógica (anos iniciais) 01 A7 
Formação Inicial + continuada 01 A8 

Total 08 
 

Fonte: As autoras. 
 

Mesmo que a pesquisa ainda não tenha sido concluída, já é possível perceber que, de 

modo geral, há uma preocupação e defesa, por parte dos pesquisadores, da importância de se 

organizar o ensino de matemática para os anos iniciais a partir de diferentes recursos 

pedagógicos, como por exemplo, os jogos, objeto desse estudo e que foram mencionados e 

utilizados nas pesquisas dos artigos A2, A4 e A8.  

Considerações finais 

Na concepção dos autores estudados, os jogos, as brincadeiras, enfim, as atividades 

lúdicas exercem um papel fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

moral das crianças, representando um momento que necessita ser valorizado nas atividades 

infantis, inclusive naquelas desenvolvidas no espaço escolar. 

A importância do jogo como instrumento de ensino está na possibilidade de 

aproximar a criança do conhecimento científico, vivendo situações-problema que os aproxima 



 

daquelas que o homem enfrentou na produção dos conhecimentos matemáticos. (MOURA, 

1992).  

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa consiste em analisar os artigos publicados no 

último triênio (2014 a 2016) da revista BOLEMA, para verificar de que maneira o jogo é 

utilizado no ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Os resultados obtidos e a análise realizada até aqui corroboram com a literatura, isto 

é, indicam que é possível o uso de jogos em sala de aula como um instrumento eficaz para o 

processo de ensino e de aprendizagem da matemática nos anos iniciais de escolarização, 

desde que utilizados com intencionalidade e com intervenção do professor. 

No entanto, não foi possível, ainda, averiguar se os professores, sujeitos das 

pesquisas analisadas, utilizam o jogo como instrumento para apropriação de conceitos 

matemáticos. Mas, já é possível inferir que ainda há muito a ser pesquisado sobre o uso dos 

jogos enquanto recurso pedagógico, haja vista que nenhuma das pesquisas apresenta o 

resultado do trabalho com jogos a longo prazo em uma sala de aula e, o desenvolvimento 

desta atividade na prática constante de professores e até dos próprios pesquisadores que 

realizaram as pesquisas analisadas. 
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