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Resumo 
Este artigo, resultado de pesquisa relacionada ao uso de jogos no ensino de matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, traz as concepções das pesquisadoras acerca dos jogos de estratégia 
e de conhecimento e das potencialidades de seus usos. Analisa a inserção de jogos no Programa Ler 
e Escrever, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo no volume do 3º ano 
do Ensino Fundamental, mais especificamente, e no trabalho com a matemática. Os resultados 
indicam que as propostas para o ensino de matemática, de maneira especial as que são indicadas 
como jogos, precisam instigar de maneira mais profunda a elaboração de estratégias, ao invés da 
repetição de procedimentos. Quando bem utilizados, os jogos podem favorecer o aprendizado da 
matemática, promovendo o raciocínio lógico, a elaboração de caminhos diferenciados para a 
resolução de problemas e a autonomia na aprendizagem dos alunos. 

Palavras-chave: jogos de conhecimento; jogos de estratégia; anos iniciais do Ensino Fundamental; 
Ensino de Matemática. 

 

 

Abstract 
This article, the result of a research related to the use of games for teaching Mathematics in the 
Elementary School initial years, presents the researchers’ concepts about strategy and knowledge 
games and their potential. It analyzes the introduction of games in the 3rd year’s volume of 
“Programa Ler e Escrever” (Read and Write Program) and in the Mathematics teaching. The results 
indicate that the proposals for teaching Mathematics, especially those indicated as games, must 
create a deeper strategy elaboration sense, instead of only repeating procedures. When they are well 
used, games may collaborate with logical thinking, elaboration of different paths for solving 
problems and autonomy of learning. 

Keywords: Knowledge games; strategy games; Elementary School initial years, Mathematics 
teaching. 
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Introdução  
 
Sabemos que o ensino a partir da transmissão de conhecimentos, sem reflexão sobre 

os conteúdos abordados, nem sempre atinge os objetivos relacionados ao ensino de 
matemática. Os modelos mais comuns de aulas dessa disciplina pressupõem uma sala com 
carteiras (e alunos) enfileiradas e uma lousa repleta de instruções e exercícios. “Muitos 
estudos em educação matemática têm revelado um quadro desolador sobre o que acontece na 
sala de aula tradicional” (SKOVSMOSE, 2008, p. 14). Nesse ambiente que se pretende 
silencioso, os alunos fazem cópia dos modelos colocados na lousa e realizam os exercícios a 
partir de repetições daquilo que foi exposto pelo professor. 

Esse panorama vem sendo discutido por diversos pesquisadores, mas as mudanças 
ainda são tímidas. As apreensões dos estudantes relacionadas à matemática permanecem e o 
professor tem dificuldades de encontrar saídas para essa realidade. Skovsmose (2008) assim 
questiona: “De que maneira desenvolver uma educação matemática que não torne opaca a 
introdução dos alunos ao pensamento matemático, mas que os leve a reconhecerem suas 
próprias capacidades matemáticas?” (p. 19). 

Em muitas salas de aula, a matemática é algo pouco atraente para os alunos, gerando, 
a partir do seu ensino, uma relação de medo, falta de vontade, baixa autoestima e falta de 
êxito. Nesse sentido, Moysés (1997) nos apresenta a seguinte reflexão:  

 
Se professor e alunos defrontam-se com sentenças, regras e símbolos 
matemáticos sem que nenhum deles consiga dar sentido e significado a tal 
simbologia, então a escola continua a negar ao aluno (...) uma das formas 
essenciais de ler, interpretar e explicar o mundo (p.67).  
 

Inquietas com essa realidade, movidas pela busca de novos recursos pedagógicos para 
as aulas de matemática, apresentamos este artigo, no qual analisamos o uso dos jogos num 
programa destinado aos anos iniciais – o Programa Ler e Escrever – nos aspectos 
relacionados às turmas de 3º ano do Ensino Fundamental. 

Para autores como Grando (2004), Nacarato, Mengali e Passos (2009), os jogos 
utilizados como recursos pedagógicos podem favorecer a aprendizagem, numa perspectiva 
de ensinar uma matemática que tenha significado para o aluno a partir de um processo de 
envolvimento com o que está sendo estudado, de possibilidades, de construções e de 
reflexões que tragam resultados e conquistas. Nesse mesmo sentido, Skovsmose (2008) 
afirma: “Minha expectativa é que a busca de um caminho entre os diferentes ambientes de 
aprendizagem possa oferecer novos recursos para levar os alunos a agir e refletir e, dessa 
maneira, oferecer uma educação matemática de dimensão crítica” (p. 20). 

O jogo aparece nesse contexto como um recurso pedagógico, que favorece a 
aprendizagem de matemática. Ele “... é um elemento cultural que, ao ser resgatado em 
contextos de sala de aula, possibilita ao indivíduo um diálogo com as suas próprias formas 
de relação com o mundo” (GRANDO, 2004, p. 111). 
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Jogar faz parte do cotidiano das crianças. Elas utilizam este recurso para interagir com 
seus pares. Na escola, nos horários que antecedem as aulas ou naqueles de recreio é comum 
encontrarmos as crianças aprendendo e ensinando aos pares jogos e brincadeiras. Essas ações 
proporcionam a elas aprendizagens significativas. 

Ao jogar, o aluno cria estratégias, movimenta pensamentos e gera em seu universo 
possibilidades novas de ação matemática, inclusive de forma lúdica. O jogo, nesse âmbito, 
pode constituir-se em instrumento para a abordagem de diferentes conceitos matemáticos: na 
aquisição do conceito de número; no processo de contagem; na realização de operações 
matemáticas; no cálculo de probabilidades; também no desenvolvimento de habilidades de 
raciocínio lógico, de previsões de jogadas — tanto as do jogador quanto as de seu adversário; 
entre outros. O caminho para a aprendizagem se amplia e o conceito estudado fica mais aberto 
e, por vezes, mais concreto, oferecendo ações a serem desenvolvidas por intermédio da 
descontração e do reconstruir brincando: “As atividades lúdicas são inerentes ao ser humano. 
Cada grupo étnico apresenta sua forma particular de ‘ludicidade’ sendo que o jogo se 
apresenta como um objeto cultural” (GRANDO, 2004, p. 8). Na ação de jogar, é possível que 
os alunos realizem a atividade porque pretendem, através da brincadeira, identificar caminhos 
para solucionar seus impasses. 

 
Os jogos no ensino de matemática 
 

Nesta seção, traremos a importância de se privilegiar o ensino de uma matemática 
criativa e voltada para o aprendizado dos alunos. Construir uma matemática significativa é 
um desafio. Corbalán (2004), a esse respeito, afirma que toda aula de matemática 
necessariamente deve mobilizar nos alunos sentimentos de felicidade e criatividade: 
“Certamente há que fazer todo o possível para que o aprendizado da Matemática seja algo 
mais feliz possível e isso resultará da consequência de um ambiente lúdico em classe, com o 
prazer do conhecimento e da alegria do descobrimento como esses condutores” (1994, p. 14, 
tradução nossa).  

O jogo como recurso didático contribui para a configuração de um ambiente lúdico e 
pode favorecer o ensino e a aprendizagem de Matemática, como aponta Grando (2004), 

 

O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas 
pelos objetos que o constituem, mas também pelo desafio das regras 
impostas por uma situação imaginária que, por sua vez, pode ser 
considerada como um meio para o desenvolvimento do pensamento 
abstrato (p. 18). 

Compreendemos a necessidade de utilizar o jogo como estratégia de ensino. Quando 
ele está inserido em sala de aula, pode ampliar e evidenciar situações de aprendizagem com 
hipóteses, elaboração de jogadas inteligentes, previsão de lances futuros. Tais fatores 
promovem um encontro entre o desenvolvimento lógico e a dimensão lúdica.  
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Há registros na história de que desde há muito os jogos fazem parte do cotidiano das 
pessoas. Foram diferentes as utilizações que o homem fez deles, e já há muito se tem estudado 
sobre sua utilidade. Kishimoto (1996) apresenta que, para Aristóteles, o jogo só era aceito 
como prática infantil, como parte da educação, adotado como entretenimento e lazer. Era 
praticado como descanso da mente após momentos de intenso trabalho e rotina diária. 

Por muitos anos, ele foi destinado às competições e torneios, adotando um caráter 
sério. Só mais recentemente adquiriu-se a possibilidade de seu uso em situações pedagógicas.  

Para Kishimoto (2008), o jogo, ao produzir uma relação social, adota características 
predominantes e peculiares da educação, podendo sim, ora ser sério, ora não. A autora atribui 
ao seu uso algumas possibilidades, como: “o prazer, o caráter ‘não-sério’, a liberdade, a 
separação dos fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou representativo e sua 
limitação no tempo e no espaço” (p. 113).  

O jogo pode ser visto por dimensões diferentes, com características diferentes. No 
entanto, sua dimensão pedagógica se configura à medida que sua utilização ultrapassa os 
limites da brincadeira e assume o papel da representação mental e da realidade na qual se 
insere (KISHIMOTO, 2008). Para muitos pesquisadores, o jogo como ferramenta de ensino 
pode ser configurado como condição necessária aos avanços adquiridos em sala de aula 
(GRANDO, 2004; MACEDO, 1997, MOYSÉS, 1997). Nessa direção, tomando a sala de 
aula como espaço em que ações de diversas naturezas estão inseridas, Corbalán (1994, p. 17) 
escreve que os jogos são instrumentos possíveis de se aplicar em diferentes circunstâncias. 
Seu uso pode promover avanços na aprendizagem de diferentes conteúdos, envolvendo 
sentimentos, relacionamentos com pares e compreensão de conteúdos.  

A partir do século XVIII, Rousseau contribuiu com seus estudos e identificou uma 
esfera livre ao ato de jogar, defendendo o jogo na infância (KISHIMOTO, 2008). Para ele, o 
jogo era necessário, educativo e peculiar à especificidade da criança (p.109). O 
desenvolvimento infantil através da utilização do jogo pode ser aprimorado quando a criança 
é submetida às práticas com regras ou outras ações didáticas.  

A esse respeito, Kishimoto (2008) afirma que de fato o jogo faz parte do universo 
infantil e pode proporcionar comportamentos e condutas sociais diferentes:  

 
(...) o jogo da criança aparece como um processo metafórico relacionado a 
comportamentos naturais e sociais. Especialmente na Psicologia, teóricos 
do jogo infantil têm procurado elaborar conceitos que tentam se erigir como 
científicos a partir da observação da conduta infantil (p. 124).  

 
Refletindo a partir da conduta social, Macedo (1997) e Lopes (2005) apresentam uma 

contribuição em relação aos jogos numa perspectiva construtivista, delineando a importância 
do trabalho com os jogos escolares para o aprendizado que pode se configurar desafiante e 
problematizador para a criança.  

Convém destacar, porém, que nem todos os jogos proporcionam o desenvolvimento 
do pensamento e de estratégias, dando ao jogador a chance de prever lances, antecipar 
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estratégias e elaborar grandes jogadas, ou ainda preparando-o para novos desafios e novos 
relacionamentos.  

Lopes (2005) avalia que tais ações são importantes no desenvolvimento da criança: 
“Prever, calcular e montar uma estratégia são aspectos de raciocínio fundamentais para a 
ampliação da visão de mundo do indivíduo” (p. 44).  Dessa forma, faz-se importante a 
escolha do jogo para que a sua utilização fortaleça ainda mais o laço entre a criança e o 
mundo. Na sua utilização, é possível desenvolver conteúdos, contextualizar a aprendizagem 
e promover o crescimento intelectual.  

Os jogos podem auxiliar o desenvolvimento da criança em diversos aspectos, como 
habilidades de raciocínio, concentração e observação. Com eles, é possível promover 
avanços nas tentativas de superação aos erros cometidos, como nos traz Borin (1998): “(...) 
é necessário que os jogos sejam escolhidos e trabalhados com o intuito de fazer o aluno 
ultrapassar a fase da mera tentativa e erro, ou de jogar pela diversão apenas” (p. 10).  

Com o uso de jogos em sala de aula, o professor poderá proporcionar ao aluno um 
importante estratégia de ensino, ao incentivar a revisão de jogadas feitas e organizar etapas, 
percebendo onde e de que maneira adquiriu o conhecimento matemático. 

Para além disso, “(...) nos jogos se englobariam as atividades lúdicas em geral, de 
divertimento, em contraposição às aceitas geralmente como sérias (...). Um jogo é algo 
tangível, tem uma estrutura física, é um objeto manipulativo” (CORBALÁN, 1994, p. 18).  

Entender que o jogo faz parte de um processo histórico e que o professor pode tornar 
possível o envolvimento de seus alunos com o mesmo, remete-nos à importância de 
promover um meio para que o ato de jogar faça parte do cotidiano escolar. Para isso, o 
ambiente em que as jogadas irão acontecer é fundamental. Com sua turma, o professor pode 
criar condições diferentes e propícias a cada aluno, de maneira que todos se sintam 
instigados/desafiados/estimulados. 

Porém, convém destacar que não é todo jogo, nem em qualquer ambiente de 
aprendizagem, sem o devido cuidado de estimular o interesse das crianças e as formas de 
utilização, que a aprendizagem ocorrerá. Algumas especificidades devem ser observadas e, 
entre elas, está a caracterização de diferentes jogos. 

Uma distinção possível é a que traremos no próximo item. Apresentaremos 
considerações relacionadas às diferenças entre jogos de conhecimento e jogos de estratégia.  

Os jogos de conhecimento e jogos de estratégia 
 
Embora diferentes classificações tenham sido feitas para os jogos utilizados nas 

escolas (como encontrado em KAMII, 2001; MACEDO, 1997; 2006, entre outros), traremos 
uma classificação dos jogos em jogos de conteúdo e jogos de estratégia, ancorados em 
Corbalán (1994).  

Cabe destacar que ao se classificar um jogo como de conteúdo ou de estratégia, não 
se exclui, necessariamente, que o outro aspecto possa também estar presente na ação 
desenvolvida como jogo. 
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É possível que um jogo auxilie no desenvolvimento de determinados conteúdos, de 
certas atividades, a desenvolver a capacidade de análise, de realizar um exercício em sala de 
aula. Mas vale destacar também que utilizamos diferentes jogos para diferentes funções.  

Os mais conhecidos são aqueles jogos de raciocínio, considerados importantes para o 
processo de evolução do pensamento e da organização lógica da criança. Em grande parte 
das escolas, os jogos fornecidos para o trabalho com matemática seguem essa categoria: são 
jogos que proporcionam um jeito diferenciado de trabalhar a Matemática, podendo deixá-la 
mais atrativa e, para alguns, menos árdua ou complicada.  

Outra distinção às vezes conferida aos jogos é a de que serve para abordar um ou 
outro conteúdo ou somente para distração e entretenimento das crianças. Há que se 
considerar, porém, que todo o envolvimento com os jogos, em qualquer circunstância, pode 
proporcionar o encontro entre o lúdico e o aprendizado. Para isso é necessário conhecer os 
conteúdos a serem privilegiados com a ação de jogar, procurando condições adequadas e 
atitudes que possam envolver a matéria trabalhada.  

Sobre isso, Corbalán (1994) nos traz contribuições pertinentes ao uso em diferentes 
momentos e a importância de se empregar um mesmo jogo em ocasiões distintas.  

Enfatiza a necessidade de conhecer o jogo e verificar as relações que o mesmo possui 
com aspectos habituais da matemática. Para o autor esses jogos são denominados de 
conhecimento. Porém, quando o que se coloca em pauta diz respeito sobretudo a vencer o 
maior número de vezes, Corbalán (1994) caracteriza este como jogo de estratégia. Afirma 
ser necessário entender qual é o lugar de cada um deles na promoção do ensino e da 
aprendizagem de matemática (p. 32).  

Porém, enfatiza que os dois critérios não são excludentes. Há momentos para a 
utilização de um e de outro no processo de aprendizagem. Além disso, um mesmo jogo pode 
ter características diferentes, a depender do momento em que é utilizado. 

Os jogos de conhecimento, em geral, apresentam a matemática de forma mais 
explícita e fazem uso de tabuleiros, peças, regras, etc. Tratam de maneira mais direta o 
trabalho com os algoritmos e podem ser usados para introduzir algo novo aos alunos. 
Corbalán (1994) assim apresenta:  

 
Os jogos de conhecimento são, fundamentalmente, outro recurso para um 
ensinamento mais rico, mais ativo, mais criativo e mais participativo dos 
mesmos temas habituais. Servem para adquirir e/ou ensinar de uma maneira 
mais lúdica os conceitos e/ou algoritmos em um programa de matemática. 
E sua utilização pode se feita tanto no momento de introdução pela primeira 
vez de algo novo como para recordar algo passado (CORBALÁN, 1994, p. 
33).  
 

Para o mesmo autor, entre os jogos de conhecimento, podem ser encontrados os jogos 
numéricos, jogos de geometria e jogos de probabilidade. A partir deles, é possível conduzir 
um trabalho matemático, tornando o conteúdo essencial para o trabalho pedagógico (aquilo 
que se julga mais importante e específico a ensinar), como algo a definir uma proposta, como 
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exercício, como motivador para o envolvimento em sala, ou como recurso para, a partir da 
mediação do professor, promover avanços.  

Tanto os jogos de conhecimento, quanto os jogos de estratégia consideram o lúdico 
como tendo intenção pedagógica. No entanto, os jogos de estratégia se caracterizam como 
mais ativos e participativos, já que possuem como objetivo a inquietação e a problematização, 
instigando o aluno a alcançar novos caminhos e novas maneiras de resolução, conduzindo-o 
ao processo de construção de habilidades matemáticas. Corbalán (1994) assim contribui na 
definição de jogos de estratégia:  

 
Já os jogos de estratégia, sua utilidade dentro da formação matemática é 
muito grande, uma vez que trata de iniciar o desenvolvimento, a partir da 
realização de exemplos práticos (não da repetição de procedimentos feitos 
por outros) e atrativos, às destrezas específicas para a resolução de 
problemas e os modos típicos de pensamento matemático (p. 33).  
 

Os jogos de estratégia podem ser usados para proporcionar atitude investigativa e 
instigar a resolução de problemas. Também são úteis nas primeiras fases escolares em que as 
dúvidas matemáticas são bastante presentes: “São (...) muito bem aceitos pelos alunos, que 
trabalham com entusiasmo com eles (pelo menos nas primeiras fases, com maior dificuldade 
enquanto se trata de obter conclusões mais gerais ou mais formalizadas)” (CORBALÁN, 
1994, p. 34).  

Assim como os jogos de conhecimento, os jogos de estratégia propiciam um encontro 
entre os conteúdos matemáticos e o contexto existente. Ainda que pouco explorado nos jogos 
de conhecimento, o envolvimento entre o que os alunos estão aprendendo e a proposta para 
determinado assunto é fortemente vinculada com o que o material didático proporciona. A 
diferença está na maneira com que os jogos são utilizados para tais conteúdos.  

Para os jogos de estratégia, a versatilidade é maior e as vantagens em aprofundar-se 
nos dados são tratadas através do interesse e do movimento. Para os jogos de conhecimento, 
os conteúdos são apenas apresentados ao aluno, com menor envolvimento ou mudança 
inicialmente indicada. Nos primeiros, os instrumentos são flexíveis e bastante 
circunstanciais, e os jogadores vão procurando em suas ações a utilidade e a construção das 
estratégias.  

Corbalán (1994) enfatiza que em ambos os jogos — de estratégia e de conhecimento 
— a versatilidade da sua utilização deve estar presente. Com um mesmo tabuleiro, utilizando 
as mesmas fichas, promovendo pequenas (ou intensas) mudanças nas regras, se pode obter 
uma variedade considerável de jogos a serem aplicados em muitos e variados contextos de 
aprendizagem (p. 34).  

A construção de conhecimentos pode se fazer bastante presente ao apresentarmos 
uma proposta de jogo às crianças. Isso ocorre com os jogos de conhecimento e com os de 
estratégia, a partir das problematizações que forem propostas. As instruções trabalhadas com 
os jogos podem ampliar o vocabulário dos alunos e a organização de dados traz benefícios 
para a organização das ideias e da busca de solução para os problemas. Em uma sala de aula, 
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tanto conhecimento quanto envolvimento caminham juntos e podem auxiliar o processo de 
busca pelo aprendizado de maneira flexível (CORBALÁN, 1994).  

 
Os jogos no Programa Ler e Escrever – 3º ano 

 
Em nossa pesquisa, buscamos investigar como os jogos são apresentados e indicados 

para utilização no material didático elaborado pelo Programa Ler e Escrever, de 
responsabilidade do governo do Estado de São Paulo e utilizado em escolas estaduais e de 
alguns municípios. Esse material procura promover ações para o ensino dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.  

 
Mais do que um programa de formação, o Ler e Escrever é um conjunto de 
linhas de ação articuladas que inclui formação, acompanhamento, 
elaboração e distribuição de materiais pedagógicos e outros subsídios, 
constituindo-se dessa forma como uma política pública para o Ciclo I, que 
busca promover a melhoria do ensino em toda rede estadual (SÃO PAULO, 
2010).  

 
Quando abordamos os anos iniciais do Ensino Fundamental, estamos caracterizando 

um período em que muitas descobertas ocorrem, em que se descobre um universo cheio de 
letras, números, conhecimento e crescimento. Pensando em todos os desafios dessa etapa 
escolar, o Programa Ler e Escrever foi dividido em dois Ciclos.  

Em ambos os ciclos, são apresentadas atividades que se destinam, a partir do que se 
apresenta em seus manuais, a desenvolver as competências de leitura e escrita. Essa 
preocupação se insere no programa “intensamente durante os dois primeiros anos de 
escolaridade e segue por todas as disciplinas nos anos subsequentes” (SÃO PAULO, 2010).  

O Programa Ler e Escrever foi desenvolvido com a colaboração de educadores da 
própria rede, levando em consideração as especificidades de cada ciclo: “(...) a partir da 
necessidade de reforçar o aprendizado nessas áreas com força total já no primeiro ano” (SÃO 
PAULO, 2010). Com o envolvimento dos educadores na elaboração do material, a estrutura 
pedagógica incluiu capacitação de professores e a elaboração de materiais didáticos 
específicos.  

Dessa forma, foram configurados manuais didáticos organizados para o planejamento 
diário, tanto no que diz respeito à alfabetização dos alunos, com atividades de comunicação 
oral e práticas de leitura e escrita, como de maneira menos intensa, para o ensino de 
Matemática. O Programa Ler e Escrever engloba, assim, atividades de matemática e de 
português, e tem por objetivo promover o envolvimento de todos os educadores na 
alfabetização.  

A pesquisa que desenvolvemos buscou investigar as atividades que constam do 
material do 3º ano, procurando entender como a utilização dos jogos no ensino de matemática 
está ali configurada. No Programa Ler e Escrever, especificamente, as orientações 
relacionadas à matemática para o 3º ano do Ensino Fundamental referem-se à formalização 
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de conteúdos e à utilização de problemas na perspectiva de que sejam usados o raciocínio 
lógico e os cálculos.  

Três A escolha do livro do 3º ano se deu em função de nele termos encontrado três 
propostas relacionadas aos jogos, o maior número, num só volume, entre os livros do 
Programa Ler e Escrever.  

No sentido de ampliar o trabalho com a matemática no Programa Ler e Escrever, no 
ano de 2012, a secretaria de Educação do Estado de São Paulo desenvolveu uma 
complementação, a qual denominou de EMAI — Educação Matemática nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Trata-se de um documento elaborado e atualizado ao longo do ano de 
2012. O EMAI compreende um conjunto de ações elaboradas por uma equipe do governo do 
estado e tem como iniciativa indicar aos professores ferramentas que possam complementar 
o Ler e Escrever em sala de aula.  

A proposta é que sejam configurados grupos colaborativos de professores no interior 
das escolas, para que, durante suas reuniões pedagógicas, professores, coordenadores e 
diretores possam discutir as propostas apresentadas de ensino da matemática.  

O uso do EMAI nas escolas pode viabilizar o uso de estratégias e práticas inovadoras, 
a fim de contextualizar os conhecimentos matemáticos e entender as hipóteses sobre o 
processo de aprendizagem das crianças. O estudo dessas hipóteses de ensino é considerado 
através das THA (Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem), que abordam os eixos 
matemáticos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da 
Informação. O documento é organizado para os diferentes anos e possui orientações diretas 
aos professores, no sentido de articular a prática com os conhecimentos matemáticos. 

Analisamos todas as propostas que constam desse documento e verificamos que se 
assemelham ou replicam aquelas que constituem o volume do 3º ano no Programa Ler e 
Escrever. Sendo assim, nos detivemos em analisar apenas os livros do Programa Ler e 
Escrever, como indicaremos a seguir. 

Atividades apresentadas pelo Programa Ler e Escrever com jogos – 3º ano 

 
O livro didático do Programa Ler e Escrever é dividido em dois volumes para o 3º 

ano, denominados Coletânea de Atividades, destinados aos alunos, e neles são trabalhadas as 
disciplinas de matemática e português. Juntamente com o livro de atividades, há o Guia de 
Planejamento e Orientações Didáticas (SÃO PAULO, volume da 2ª série, 2010), destinado 
aos professores. Esse volume contém os mesmos exercícios que a Coletânea, acrescidos das 
orientações aos professores.  

Neste artigo analisaremos as três propostas que constam da Coletânea de Atividades 
do 3º ano – Volume 1, onde aparece a palavra “jogo”. Destacamos que há outras sete no 
Volume 2, referentes ao mesmo ano escolar, que não serão abordadas neste momento.  

A seguir, exporemos brevemente as três propostas e faremos uma análise sobre: sua 
aplicação, o conteúdo a ser explorado e a classificação das atividades como jogo de estratégia 
ou jogo de conteúdo. 
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1) JOGO DO BARALHO 
 

Essa é a terceira atividade relacionada à matemática do volume. Nesse jogo, são 
apresentadas cartas de baralho com os números de zero a nove. Segundo consta nas 
indicações do programa, destina-se a explorar o valor posicional dos números. Está 
localizado logo após a apresentação de um quadro de números e antecede atividades que 
envolverão cédulas monetárias.  

Na sua apresentação, não são indicadas problematizações. A solicitação é que os 
alunos formem, com as cartas do baralho, o menor número com quatro algarismos. Não há 
outras formulações que possam motivar o desenvolvimento de estratégias ou habilidades 
diferentes. 

De acordo com a nossa análise, trata-se de um jogo de conhecimento, uma vez que 
contribui apenas para que o aluno saiba reconhecer o valor de cada número, formando outros 
números com os mesmos algarismos. 

No que se refere à perspectiva do desenvolvimento da leitura e da escrita, entendemos 
que esses aspectos são muito pouco explorados com esse jogo, embora, caso o professor se 
interesse, há possibilidades de promover desenvolvimentos nessa direção. Como exemplos, 
sugerimos propostas de como escrever o maior ou menor número possível com dois ou mais 
algarismos, verificando se a inversão dos algarismos traz diferença para a enunciação de um 
número; ditado de números; registro de sequência de números; entre outras. 

 
2) TABULEIRO COM NÚMEROS DE 1 A 20 

 
Esse é o segundo jogo do Volume 1 – 3º ano. Nele é apresentado um tabuleiro composto por 
quatro linhas e cinco colunas, onde os números de um a vinte estão dispostos 
sequencialmente, começando do um, na primeira linha à esquerda. A proposta é que sejam 
jogados três dados convencionais e com os resultados das faces expostas sejam realizadas 
adições e/ou subtrações. O primeiro jogador pode operar livremente com os números e as 
operações. Ao jogador seguinte, caberá realizar operações que resultem em um dos números 
“vizinhos” ao que foi marcado na jogada anterior. Vence quem marcar seis vezes o tabuleiro. 
O conteúdo a ser abordado com esse jogo refere-se às operações de adição e subtração.  

Como na proposta anterior, o tabuleiro é aproveitado apenas para essa proposta, não 
aparecendo, na coletânea de atividades, outra indicação de uso do mesmo. Destina-se ao 
treino dessas operações, sem nenhuma problematização complementar, utilizando uma forma 
mais atrativa para o trabalho. Antecede a ele uma sequência de problemas para ser realizada 
com a utilização de cédulas de dinheiro. 

O jogo contribui para a fixação das operações em questão e o tabuleiro serve para 
transformar o exercício repetitivo em jogo. Como a proposta anterior, pouco auxilia no 
avanço da escrita e leitura. Poderia, por exemplo, propor que as crianças registrassem seus 
cálculos, demonstrando as diversas possibilidades de raciocínio.  

Novamente, estamos diante de um jogo de conteúdo, embora indicando que diferentes 
estratégias de cálculo possam ser utilizadas. Porém, como apenas podem ser envolvidas as 
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operações da adição e subtração e os números sorteados, ainda configurando um “vizinho” 
do anteriormente assinalado, as ações do aluno ficam muito restritas. 

 
3) TRIÂNGULO INVERTIDO 

 
As regras desse jogo são assim definidas: 
- Riscar o alvo no chão.  
- Cada jogador lança duas pedras em cada jogada 
- Para contar seus pontos, o jogador soma os números das casas em que as pedras 

caíram. 
- Se a pedra cair fora, o jogador perde cinco pontos 

No chão, deve-se desenhar uma figura assemelhada a um triângulo, como o que se segue: 
 
                               7     8     9   10 
                                   4    5    6 
      3    2 
                                         1 
 
Desta vez, nem mesmo as regras são devidamente anunciadas. Mais uma vez aparece 

a abordagem das operações de adição e subtração, e também a sequência numérica é 
contemplada no trabalho, visto que os números estão registros no tabuleiro, em ordem 
decrescente.  Essa proposta segue as duas anteriores, tanto na organização da coletânea, 
quanto no conteúdo que aborda., mas os procedimentos de jogo ficam pouco claros. 

Não aparecem propostas de questionamentos, apenas as regras sucintas que deixam 
de evidenciar quem “ganha o jogo”, ou o que fazer se os resultados se repetirem; ou qual a 
melhor casa a ser acertada; entre outras ações presumíveis. 

É possível inferir que outras regras devam ser discutidas entre os jogadores, inclusive 
qual seria o critério para vencer o jogo. No entanto, bem como nas demais atividades, ou as 
informações aparecem na forma de prescrições, ditando as condutas para a elaboração da 
atividade, ou muito esparsas, não trazendo a clareza necessária para o desenvolvimento do 
jogo. 

Há que se problematizar mais para que um jogo possa contribuir de fato com o 
aprendizado da matemática. Parece-nos que há poucas diferenças deste para o jogo anterior. 
De maneira mais evidente, o formato do tabuleiro pode configurar-se em um atrativo nos 
jogos em geral. 

Como já indicamos, a existência das regras num jogo se faz importante. Estas 
explicitam seu desenvolvimento, as estratégias possíveis para vencê-lo, o que fazer para 
ganhar a partida. Na falta delas, a ação mobiliza pouco o jogador. Perder ou ganhar é apenas 
uma consequência da sorte. Isso restringe o uso de outras habilidades, o que nos faz, mais 
uma vez, identificar este como um jogo de conhecimento.  
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Considerações sobre o investigado 
 

Apesar de não considerarmos desnecessário o trabalho com o conhecimento, 
entendemos ser importante estimular nos alunos a configuração de estratégias diferenciadas, 
que desenvolvam suas competências de raciocínio, cálculo mental, escolha entre duas ou 
mais opções. 

O Guia de Planejamento e Orientações Didáticas aos professores (SÃO PAULO, 
2010), que também faz parte dos volumes do programa Ler e Escrever, apresenta, em alguns 
jogos e em algumas atividades, uma seção complementar assim nomeada: O que mais fazer?, 
trazendo informações possíveis de serem usadas pelo professor para realizar outras etapas de 
exploração com a atividade proposta.  

Destacamos que nessa proposta está indicada a possibilidade de utilizar a produção 
dos alunos para a problematização das ações. Isso amplia as condições de resolução, 
permitindo também o contato com todas as situações possíveis para a solução do exercício. 
Porém, a proposta de jogo evidencia a repetição de cálculos e a aplicação da matemática 
apenas para reafirmar conceitos prontos e pré-definidos ao aluno. 

Como observamos, as três propostas de jogo contidas no volume analisado são 
indicadas para um trabalho de fixação da sequência numérica e das operações de adição e 
subtração.  

No que diz respeito ao trabalho do professor, o material pouco instiga o profissional 
a refletir e organizar estratégias próprias. A indicação de procedimentos apresentados na 
forma de “receita” pode inibir a concepção de procedimentos variados. Assim, pode-se 
concluir que a criatividade do professor é muito pouco explorada no material. Porém, convém 
destacar a importância de o professor autonomamente criticar, ampliar, buscar outras opções 
para o desenvolvimento do que quer abordar com o jogo. 

Retomamos aqui, brevemente, o percurso desenvolvido que possibilitou-nos chegar 
até este momento da pesquisa, em que pretendíamos investigar as perspectivas de jogo 
existentes no Programa Ler e Escrever do 3º ano do Ensino Fundamental e classificá-los, a 
partir das categorias de Corbalán (1994). 

O processo de busca pelo conhecimento matemático nas escolas, quando os jogos são 
utilizados, deve passar necessariamente por uma reelaboração, ou seja, é preciso ir muito 
além do proposto nos livros didáticos e cadernos com exercícios, que, por vezes, apresentam 
propostas descontextualizadas. Para tentar compreender os aspectos de desenvolvimento 
matemático, é preciso desconstruir a percepção de que as crianças aprendem por um único 
modo, de uma única forma, ou a partir de processos iguais e repetitivos.  

É preciso desenvolver uma matemática que envolva atitudes críticas, não somente a 
partir da transmissão de conceitos. Em sala de aula, há a necessidade utilizar outros materiais, 
modificar a exposição e o discurso do professor.  

Estudando as propostas do Programa Ler e Escrever, pudemos perceber que o 
trabalho com os jogos na matemática privilegia a utilização dos jogos de conhecimento, nos 
quais o aluno precisa acertar resultados e realizar os cálculos. Com os jogos propostos para 
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o 3º ano dos anos iniciais, notamos que a brincadeira aparece em alguns deles, apenas como 
forma de entretenimento, mas não como busca de estratégias.  

No material analisado, praticamente não são observadas ações que possibilitam uma 
modificação do ambiente em que os alunos estão, aspecto que consideramos importante no 
processo de ensino, de maneira especial para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Não 
são indicadas instruções que oportunizem mudanças nas condições da classe, na configuração 
de grupos, no diálogo entre as crianças. Tivemos no material apenas a instrução de se 
trabalhar em duplas, quase sempre resolvendo situações de cálculo.  

Através da análise feita, apontamos que nos jogos (e também nas demais atividades 
contidas em seus volumes) o Programa Ler e Escrever traz propostas em que a utilização dos 
algoritmos das operações aritméticas básicas é privilegiada. É comum um movimento que 
obedece a esta sequência: pergunta do professor e resposta do aluno, fixação com exercícios 
repetitivos, por vezes desvinculados dos conhecimentos trazidos do cotidiano. 

A reprodução da técnica é priorizada e o jogo é utilizado apenas como motivador da 
aula, ou seja, o jogo pelo jogo. Num programa como esse, que tem por objetivo auxiliar o 
aluno na leitura e escrita, seria importante que as ações envolvendo os jogos efetivamente 
auxiliassem o desenvolvimento dos alunos nessa perspectiva, incluindo registros, leituras de 
estratégias diferenciadas, entre outras propostas. 

Se considerarmos que o Programa Ler e Escrever atinge um grande número de 
crianças, visto que é indicado para ser usado nas escolas públicas estaduais e municipais de 
São Paulo, consideramos fundamental que tal material ofereça oportunidades mais fecundas 
para o desenvolvimento dos alunos dessa faixa escolar. 

Em síntese, o que pretendemos indicar é que as mudanças, ainda que tímidas, são 
possíveis de ocorrer. Para que isso se concretize, é fundamental ter clareza de alguns 
aspectos: 1) O uso do jogo, de maneira descontextualizada ou com rigor de regras e uso de 
procedimentos repetitivos, pouco envolve os alunos em uma ação estratégica capaz de 
instigar a construção de novos caminhos para o trabalho com a matemática; 2) Ao elaborar o 
planejamento na escola, na utilização de programas como o Programa Ler e Escrever, o 
professor deve se envolver com as atividades diferenciadas em que os jogos propostos não 
apenas busquem abordar um conteúdo de maneira desarticulada de toda a aprendizagem 
matemática, mas sim, que promova estratégias diferenciadas, que priorize o desenvolvimento 
do raciocínio, a interlocução entre os pares, a realização de registros, a busca de diferentes 
resoluções para um mesmo problema; e 3) Indicamos a necessidade de que os alunos possam 
manusear seus livros didáticos, não apenas se envolvendo com cálculos, números, mas com 
exercícios dinâmicos, diferentes daqueles procedimentos propostos nos quais estão indicados 
cada passo, as perguntas e as respostas pouco instigantes.  

Tais ações nem sempre estimulam o aluno a continuar estudando. As proposições 
prontas, fornecidas pelos enunciados, poderiam não só se basear em uma percepção restrita 
do que se deve fazer, mas instigar o aluno a construir suas próprias propostas, discuti-las com 
os colegas, achar caminhos diferentes e até respostas diferentes para uma mesma proposta.  

Finalmente, entendemos ser possível um ensino de Matemática que possa utilizar 
diferentes estratégias, a elaboração e resolução de problemas pelos alunos. Nesse contexto, 
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questões como “Por que esta é a melhor resposta?”, “Como você descobriu esse resultado?” 
devem fazer parte do cotidiano escolar. Tais ações permitem que o acerto e o erro sejam 
possibilidades no desenvolvimento escolar e não marcas que estigmatizem os alunos e que, 
por vezes, os façam desistir de avançar em suas aprendizagens. Ou seja, é importante 
desenvolver no aluno o anseio de ser descobridor, investigador, questionador e produtor de 
conhecimento. 
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