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Proposta de conversa:
1) O que entendemos por recursos didáticos
em Educação Matemática;
2) Dois desses recursos: os jogos e os materiais
manipulativos na perspectiva da resolução
de problemas;
3) Jogos computacionais como um recurso
didático (experiência no registro do jogo)

Os recursos didáticos são entendidos
como modelos concretos ou não que
podem
contribuir
e
facilitar
a
aprendizagem matemática dos alunos das
escolas;
Acreditamos nas contribuições que os
recursos didáticos podem oferecer à
Educação Matemática das crianças, jovens
e adultos das escolas

As “ajudas manipulativas”: os materiais
manipulativos
•

Os materiais manipulativos são um
intermediário entre as situações-problema
do mundo real e do mundo das ideias
abstratas e os símbolos escritos. Eles
representam os símbolos em que podem ser
usados para representar algumas situações
diferentes de mundo real, sendo que são
concretos, no qual envolvem materiais reais.
(Behr et al, 1983, p.122).

•

O uso de materiais manipulativos
possibilita aos alunos uma visualização
e uma possibilidade de representação
de relações matemáticas que algumas
vezes desejamos, enquanto professores,
que o aluno compreenda.

•

O seu uso não se justifica somente por
envolver os alunos e motivá-los à
aprendizagem, mas mobilizá-los a
estabelecer
relações,
observar
regularidades e padrões, pensar
matematicamente.

Exemplo (SND)

Material Dourado
Agrupamento

Ábaco Vertical
Sistema Posicional
Considerar os algoritmos associados a cada um desses materiais

Metro de carpinteiro
geoplanos
calculadoras

Roda metro
Objetos de
aprendizagem

Balança de dois pratos

Barras cuisenaire

Recursos computacionais
É necessário que o uso dos recursos
tecnológicos possibilitem um trabalho
para além do que se possa fazer em papel
Alguns objetos de aprendizagem ou
softwares reproduzem o que está no
livro...qual o sentido?

Há que se considerar:

• Não oferecer um modelo mais
complexo do que o próprio conceito;
• Ou
ainda,
que
ofereça
um
conhecimento errôneo, equivocado.

Uso dos blocos lógicos para trabalhar
com as figuras planas
• Quadrado grosso?

• Círculo grande?

Conceito (o que é quadrado), imagem mental e
modelo

Material dourado: números na
representação decimal
• Uso do material dourado para se
trabalhar com o conceito de
décimos, centésimos e milésimos,
sendo o cubo grande a unidade
leva ao conceito errôneo de que
não existem objetos concretos que
representem, por exemplo, uma
dízima como 1,3333... .

• Nesse caso, pode-se criar um
obstáculo à compreensão da
densidade do conjunto dos
números racionais.

Post (1981) defende que a relação de simulação entre o
material manipulativo e o conceito matemático necessita ser
isomórfica (mesma forma)

Na realidade, isomorfismos completos nunca existem realmente
entre um conceito abstrato e um conjunto de materiais físicos ou
uma situação real. O isomorfismo parcial se aproxima do conceito
tanto quanto a estrutura mais acessível seja útil no ensino desse
conceito. O fato de alguns conjuntos de materiais de manipulação
serem melhores que outros para ensinar determinados conceitos
comprova isso. (POST, 1981, p.3)

O que é importante:
Na seleção do material, garantir um conhecimento
quanto às limitações e possibilidades de cada tipo de
material, inclusive sem a pretensão de acreditar que o
seu uso seja suficiente para a compreensão, pelo aluno,
de um determinado conceito.
Essa compreensão está baseada nas relações e
interações propiciadas pela ação didática do professor
que envolvem seu planejamento, a problematização, a
observação de regularidades, a generalização e a
sistematização do conceito por meio de uma linguagem
própria da matemática.

Os jogos como recursos didáticos na educação
matemática
• O uso de jogos como recursos para o ensino de
matemática difere da simples manipulação de
materiais.
• O jogo possui características próprias que dão a ele um
status diferenciado.
• O jogo tem regras que necessitam ser respeitadas
durante toda a partida, é necessário ficar claro quem é
o vencedor ou se há um empate, tem um movimento
(começo, meio e fim) e isso lhe garante uma ordem,
além de ser uma atividade voluntária.

É possível pensar na utilização de Jogos
em aulas de matemática sob dois aspectos
CONTEÚDO

CRIAÇÃO DO
JOGO

JOGO

CONTEÚDO

(CULTURA LÚDICA

(PROBLEMATIZAÇÕES)

DOS ESTUDANTES)

A matemática a partir do jogo
• O jogo é considerado o “conteúdo de ensino”
• O conhecimento matemático a partir do jogo possibilita ao
aluno melhorar sua atuação no jogo.
• Esse jogo é mais interessante para o aluno – porque é um
jogo de entretenimento que faz parte de uma cultura lúdica e porque os alunos atribuem um sentido à aprendizagem
matemática: jogar bem.
• Esses jogos são de estratégia e possibilitam a elaboração de
procedimentos vencedores. A matemática se encontra
impregnada em tais estratégias e procedimentos.

JOGOS DE ESTRATÉGIA
Este tipo de jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de
resolução de problemas na medida em que possibilita a
investigação, ou seja, a exploração do conceito através da
matemática possível a partir do jogo e que pode ser vivenciada
pelo aluno quando ele joga, elabora estratégias e analisa-as a
fim de vencer. O cerne da resolução de problemas está no
processo de elaboração de estratégias, levantamento de
hipóteses, problematização, registro e análise/validação de
resoluções.

Jogos corporais
• A maioria das brincadeiras infantis ou mesmo dos
jogos corporais podem ser momentos propícios a
uma exploração também matemática da brincadeira.
• Na ação as crianças podem experimentar o espaço
em que a brincadeira ocupa ou as regras
(amarelinha, boliche, mãe da rua, gude, tec.)
• No registro elas podem “pensar sobre uma ação
vivenciada” e dar a sua interpretação. Nesses
registros, muitas vezes, evidenciam um registro
matemático

Registro do jogo da Amarelinha por uma criança de 3 anos.

O Registro do Jogo também pode ser um problema para o
professor....
JOGO DO BOLICHE

CRIANÇAS DE 3 ANOS
CONSTRUÇÃO DE GRÁFICOS

O ZERO
GANHOU!!

PROBLEMA PARA A
PROFESSORA

RETORNO AO GRUPO:
SUGESTÃO NOVO GRÁFICO

Jogo de tabuleiro
• NIM
O jogo do Nim, atualmente bastante popular
no ocidente, acredita-se que tenha sua
origem na China. Relaciona-se o nome desse
jogo ao matemático Charles L. Bouton
(Universidade de Harvard), que escreveu um
“paper”, analisando o Nim em 1901

Como se joga?
• 27 palitos (riscos)
• 2 jogadores que jogam alternadamente
• Cada jogador na sua vez retira (risca) 1, 2, 3
ou 4 palitos (riscos).
• Quem retirar (riscar) o último, perde o jogo.

Será que o registro de jogo é importante?

Eu trabalho com joguinhos no final da
minha aula...
• Apenas jogar um jogo tem pouca contribuição
para a aprendizagem em matemática. É todo o
processo de intervenção realizado pelo
professor, de discussão matemática realizado
no grupo de alunos, de registro e
sistematização de conceitos que possibilitam
um trabalho efetivo com a matemática a
partir do jogo.

Momentos / Movimentos de jogo
• Familiarização com o material e
reconhecimento das regras;
- Jogo para garantir regras;
- Intervenção: oral e escrita;
- Registro de jogo;
- Jogar “com competência”.

Problematizações a partir do jogo

•

O desconhecimento sobre a
utilização de jogos em aulas de
matemática leva a alguns equívocos.

•

É
importante
garantir
problematizações a partir do jogo e
não sobre o jogo

• Por exemplo:
• Problemas sobre o jogo de boliche
Quem venceu? Quantos pontos o vencedor
fez?
• Em que essas questões contribuem para uma
ação diferenciada para uma próximo jogo?
Como é possível melhorar?
• Problemas a partir do jogo de boliche
A organização dos pinos do jogo interfere no
resultado? Como organizar os dados para
identificar o vencedor?

Intervenção pedagógica
O processo de intervenção
representa “como” o professor pode
interferir no desenvolvimento de
conceitos e/ou habilidades
matemáticas pelo aluno.

(Você fez uma boa jogada? Por quê? Quais opções de
jogadas você tem? Será que a sua estratégia sempre
dá certo? Incentivar: jogar pensando alto, análise de
jogadas, antecipações, etc.)

Observações durante o jogo
A observação define “o quê” o
professor pode observar durante as
ações dos alunos no jogo.

(O aluno demonstra interesse pelo jogo? Estabelece
relações entre as partidas? Observa regularidades e
elabora estratégias? Demonstra reconhecer as
“jogadas erradas”? Levanta hipóteses? A ação do
aluno no jogo é intencional, planejada?)

Jogos computacionais: desafios aos
professores para a aprendizagem
matemática
As pesquisas que orientamos (MENDES, 2006;
PACHECO NETO, 2008, ANDRADE, 2009,
GOMIDE,
2012)
tomaram
o
jogo
computacional como recurso didático na
Educação Matemática de adolescentes e
jovens.

É necessário ter cautela quanto ao tipo de jogo, quanto à
proposta de intervenção e quanto à análise efetiva sobre
quais contribuições tais jogos podem oferecer à
aprendizagem matemática.

Uma delas, sem dúvida, é a tomada de decisão rápida. A
escola tem se pautado em garantir aos alunos momentos
e ritmos próprios de aprendizagem. Entretanto, nem
sempre esse tempo pode ser respeitado. Em alguns
momentos, a tomada de decisões precisa ser rápida e,
nesse caso, as estimativas e aproximações são mais
importantes do que o cálculo exato.

Pesquisa de Cristiane Gomide (2012)
• Alunos do 9º ano do EF.
• Própria sala de aula. Desafios com a nova
política da Secretaria Municipal de Educação
(NETs)
• 2 jogos computacionais
• Consulta inicial aos jogos que os alunos mais
jogavam (cultura lúdica)
• Elaboração da proposta de intervenção
pedagógica com os jogos

• Jogo Yellowout

• Nesse jogo há uma relação de medida entre o tamanho dos
carros, das carretas e dos caminhões. O aluno, ao perceber tal
relação, pode chegar mais rapidamente às estratégias de
resolução dos problemas de jogo. Para que essa relação seja
observada a professora-pesquisadora sugere que os alunos criem
uma linguagem própria para a comunicação de suas resoluções
para o problema do jogo a fim de analisar tais registros.
• Pensando nos possíveis movimentos que os alunos poderiam
realizar para alcançar o seu objetivo, propus aos alunos que
procurassem transcrever de uma maneira fácil e simples de
entender, como eles iriam retirar o carro amarelo do
estacionamento. A intenção era fazer com que os alunos criassem
uma linguagem na qual pudessem nos comunicar, afinal eu não
estaria ao lado de todos ao mesmo tempo para que eles pudessem
descrever o que eles estavam fazendo, como estavam pensando e
como poderia ser detectado os erros e acertos, vindos de suas
próprias reflexões. (GOMIDE, 2012, diário de campo)

no jogo precisa de técnica e experiência e sempre o carro amarelo sempre sai
do estacionamento e também tem outros automóveis o carro roxo o
caminhão azul e amarelo e o caminhão branco. Mais importante neste jogo
é ter calma e paciência. O jogo é jogado através dos “leveis” e
movimentações e mais importante os pontos. (registro de um grupo de
alunos)
•
•
•

•

Qual o sentido que o registro estava tendo para os alunos naquele
momento?
Eles escreveram sobre o jogo e não o registro de jogo.
Nas práticas escolares poucos são os momentos em que os alunos são
convidados a produzirem, criarem um registro de comunicação. A
linguagem, na maioria das vezes, está posta ou (im)posta.
No caso dessa proposta os alunos necessitavam criar uma linguagem
representativa do que estavam pensando.

Segundo Powell & Bairral (2006) a escrita força os alunos a
refletir e quando (re)lê suas próprias produções, possibilita
desenvolver o senso crítico. Além do que, a escrita pode
ajudar os alunos a tornar seu vocabulário mais rico e também
a usarem-no no contexto da sua compreensão.
Vários elementos podem ser observados
nesse segundo registro: a necessidade de
uma legenda, a definição de
procedimentos de resolução (1º
movimento, 2º movimento, etc.), a
identificação de cada veículo, etc.
Nesse registro já se evidencia o uso do
desenho, enquanto recurso de imagem,
que auxilia na explicação da solução do
problema.

Escrita na resolução de problemas

Situação-Problema : Se esse estacionamento estivesse
com a lotação máxima, somente de carros, quantos
caberiam? Como você pensou para responder o
problema?

No trabalho desenvolvido com o jogo Yellowout pudemos
desenvolver conceitos relativos ao espaço ocupado pelos
veículos, deslocamentos nesse espaço, relações de
proporcionalidade de tamanho dos veículos e as possibilidades
de explicitação de resolução do problema por meio de uma
linguagem elaborada por meio de códigos, legendas, desenhos,
etc. Além disso, foi possível explorar modos de pensar
matematicamente característicos, como o levantamento de
hipóteses, investigação, experimentação, análise de erros, reelaboração lógica do procedimento de resolução, etc.

Considerações

As pesquisas brasileiras sobre jogos computacionais e o ensino da
Matemática ainda estão iniciando, entretanto, já é possível sinalizar para as
muitas contribuições que esse tipo de mídia pode oferecer à aprendizagem
matemática e nos possibilita refletir sobre o adolescente que não tem um
bom desempenho nas atividades escolares, mas desempenha
brilhantemente sua ação no jogo. O desafio que se coloca às práticas
pedagógicas dos professores é a incorporação desses novos recursos nas
aulas de matemática.

NOVO PROJETO:
INCORPORAR ESSAS
IDEIAS AO LIVRO DIDÁTICO

www.ciadaescola.com.br

