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Introdução

Nos últimos anos, identifica-se a adoção de políticas 
de permanência de estudantes universitários de origem 
popular (EUOP) às instituições federais de ensino 
superior (IFES). Entretanto, além do apoio financeiro, 
a chamada assistência estudantil, a permanência 
também depende de ações que valorizem a trajetória 
escolar, cultural e existencial destes estudantes, criando 
um ambiente institucional intelectual receptivo aos seus 
saberes. Diante desse contexto, o presente trabalho 
relata o desenvolvimento da formação “O jogo 
educativo na Matemática”, promovida pelos autores, no 
âmbito do Programa Conexões de Saberes na UFRPE
(PRAE/UFRPE) - diálogo entre a universidade e as 
comunidades populares - (PCS), em articulação com o
Programa Escola Aberta (PEA). É uma estratégia que 
busca, prioritariamente, promover o protagonismo dos 
EUOP, participantes do PCS (conexistas), contribuindo 
para a democratização da permanência no ensino 
superior público e para a valorização da escola pública, 
como espaço de realização de direitos. Ao se articular 
com o PEA, o PCS busca promover a permanência dos 
conexistas oriundos de espaços populares, pela 
ampliação da relação entre a UFRPE e os moradores de 
espaços populares, através das escolas públicas. Para 
tanto, o PCS incentiva conexistas ao desenvolvimento,
nas escolas públicas, participantes do PEA (também 
chamadas de Escolas Abertas), da oficina Descobrindo 
Tesouros (DT). Sendo uma estratégia de 
desenvolvimento humano (MEC, SECAD, 2007) [4], 
esta ação busca fortalecer, entre os envolvidos, a 
identidade cultural, a auto-estima e o sentimento de 
pertencimento, contribuindo para o exercício da 
cidadania. De maneira sinérgica a esta ação, o PCS 
estimula os conexistas, com experiência comunitária 
(veteranos), para que, sob a orientação de um professor 
da UFRPE, colaborador do PCS, a protagonizarem 
formações continuadas para seus pares, que se 
responsabilizam pelas oficinas DT. Desse modo, a 
presente formação em jogos matemáticos teve a 
pretensão de ampliar a atuação qualificada (MEC, 
SECAD, 2007) [5], dos conexistas, prioritariamente 
iniciantes no PCS (os novatos), preparando-os para o 
trato da diversidade, tão presente na Escola Aberta, em 
comunidades populares, na perspectiva de consolidar 
assim, sua formação na universidade como 
pesquisadores e extensionistas. A formação continuada 

“O jogo educativo na matemática” ocorreu no período de 
maio a julho de 2009 e objetivou refletir sobre as regras e 
os procedimentos, como também, estimular o trabalho em 
equipe, a cooperação, o convívio e o respeito às diferenças 
de opiniões.

Material e métodos

Existem diferentes tipos de jogos, que tem por finalidade 
validar conhecimentos, entretanto nem todos são
aritméticos. Os jogos trabalhados enfocaram o uso de 
raciocínio e regras. Para valorizar o trabalho em equipe, 
foram escolhidos jogos, no qual o número de participantes
variava de dois a quatro. Para promover entre os conexistas 
experiências semelhantes ao que o público das oficinas do 
PEA vivenciaria, adotou-se como estratégia a confecção 
dos jogos pelos autores da formação. Ao longo dos 
encontros, para cada jogo foram discutidas e refletidas as 
etapas de confecção, aplicação, as relações com os 
conteúdos matemáticos, como também os objetivos 
pedagógicos. As discussões a respeito do uso dos jogos 
matemáticos, nas oficinas do PEA, permitiram desenvolver 
e experimentar coletivamente o uso de recursos 
diferenciados e motivadores para promover entre o público
das escolas abertas, um engajamento ativo nas atividades, 
desde a confecção até a execução do jogo. Com isso, 
instigando a curiosidade e permitindo o desenvolvendo do 
raciocínio por meio da experimentação.
Durante os encontros, buscou-se superar a tradicional 
utilização da matemática em sala de aula, centrada na 
reprodução de fórmulas e conceitos. Buscou-se tratar o 
jogo como um recurso dinamizador da ação do individuo,
favorecendo a interação entre os sujeitos, atendendo assim
o que é posto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) de matemática (BRASIL, 1997) [1], quando afirma 
que, “a matemática deve procurar contribuir para a 
valorização da pluralidade sociocultural”. 

Ao longo da formação, foram atendidos vinte conexistas 
que conheceram, confeccionaram e exercitaram entre si um 
total de dezesseis jogos, tendo como material base na
confecção a cartolina quache, cola régua, tesoura, caneta 
hidrográfica, forma de números e papel ofício para 
impressão dos modelos e fichas técnicas de cada jogo. No 
começo da formação foi feita uma sondagem inicial com 
duas questões abertas  visando identificar as expectativas 
dos participantes. Ao final, realizou-se outra sondagem 
para saber se as expectativas trazidas anteriormente foram 
atendidas a contento. As questões foram: Inicial: QI-1. O 



que lhe motivou a participar da formação? QI-2. O que 
você espera dessa formação? Final: QF-1. O que você 
achou de ter participado de uma formação de Jogos
Matemáticos? QF-2. Você aplica em oficinas da Escola 
Aberta o que vivenciou na formação? Sim ou não? QF-
3. No caso da resposta sim, quantas oficinas você 
ministra e quantos alunos participam? Para melhor 
sistematizar as respostas adotamos o critério de 
semelhanças. 

Resultados

Para as questões 1 e 2 da sondagem inicial as 
respostas foram: QI-1: interesse em aprender; 
conhecer a matemática aliada a jogos; conhecer para 
utilizar em sala de aula. QI-2: aprender e aplicar na 
escola aberta; aprender o conhecimento pedagógico e 
aplicar; melhorar o ensino da matemática através dos 
jogos. Para a sondagem final as respostas foram:  QF-1: 
enriquecedor, motiva os alunos; contribuiu para a 
grade do curso de graduação; proveitoso para o 
desenvolvimento de oficinas na escola aberta; 
inovador; proporcionou aprendizado dinâmico. QF-2:
onze responderam sim e nove não. QF-3:  utiliza os 
jogos em oficinas na escola aberta. Com base nas 
respostas iniciais, constatou-se que 80%  dos 
conexistas novatos participaram da formação sobre 
jogos matemáticos por que tinham  interesse em 
conhecer, aprender confeccionar e aplicar 
posteriormente. Quanto ao que se esperava da 
formação, 60%, ou seja, doze das respostas indicaram a 
necessidade de saírem aptos a repassar nas oficinas do 
PEA o que aprenderam. Na sondagem final a aceitação 
foi de 90% (dezoito conexistas), sendo que 60%, ou 
seja, doze participantes fazem usufruto dos jogos em 
oficinas do PEA. Tornaram-se com isso, agentes 
multiplicadores de saberes, atendendo a uma média de 
noventa e seis alunos, em nove oficinas distribuídas em 
nove escolas do Recife e Região Metropolitana, 
conforme as informações fornecidas pelos conexistas 
na questão 3. Diante dos percentuais obtidos foram 
elaboradas tabelas que deram origem aos gráficos que 
nos permite visualizar os dados obtidos com maior 
clareza.

Discussão

A concepção de que a matemática é reprodutora de 
conceitos, no qual o aluno é inato, perdurou por muitas 
décadas. O sujeito ao ir a uma oficina de matemática 
supõe que encontrara as mesmas práticas, muitas vezes 
vivenciadas no cotidiano escolar, como se constatou
através de uma da fala de um conexista, “gostei muito, 
achei que seria muito complicado, que seria algo 
rígido (...)”. No entanto, o jogo e sua aplicabilidade 
vêm tomando novas dimensões pedagógicas que, 
segundo Lopes (2005) [2], trabalha a ansiedade, rever 
limites, desenvolve a autonomia aumentando a 
concentração e a atenção dos membros envolvidos no 

jogo. Maranhão (2004) [3], enfatiza o professor como 
agente da criatividade, para os objetivos de se ensinar 
brincando e quão importante é o papel de mediador. O jogo 
por si só não oferece ao interlocutor a aprendizagem 
enfocada no objetivo pedagógico, o professor é que media,
direciona o processo de ensino-aprendizagem, estabelece
critérios. O PCN de matemática (BRASIL, 1997) [1], nos 
apresenta o jogo educativo como recurso para a 
aprendizagem matemática. Com isso, o curso de formação 
continuada trouxe aos conexistas sugestões que 
possibilitam a aprimoração de conceitos matemáticos de 
forma lúdica e motivadora. Estimulando a colaboração, a 
relação interpessoal e o protagonismo dos participantes 
envolvidos com o ato de jogar. Ora, se o jogo favorece o 
aprimoramento de conceitos e essa concepção é posta tanto 
por estudiosos quanto pelo PCNs, então é preciso haver 
uma atuação mais direcionada. Diante da fala de um 
conexista, “achei enriquecedor para a minha vida 
acadêmica, pois nunca tinha visto matemática dessa 
maneira, gostei não só para aplicar, mas também para 
minha vida”, pode-se inferir que, a matemática ainda é 
posta de forma a repetir conceitos e fórmulas. A 
expectativa posta por um conexista ser inquirido sobre o 
que esperava da formação foi atendida, pois o mesmo
esperava “melhorar, através dos jogos, o ensino da 
matemática de uma forma lúdica e divertida”. Já quando 
perguntado o que acharam da ter participado da formação a 
resposta foi, “muito proveitoso, possibilitando que nós 
conexistas desenvolvêssemos esta formação nas escolas, 
principalmente quem não sabia o que aplicar”. Com esses 
depoimentos pode-se concluir que o curso de jogos 
educativos na matemática promoveu o protagonismo e a 
troca de conhecimentos entre conexistas (veteranos e 
novatos) e os membros das comunidades (conexistas e 
público das oficinas do Programa Escola Aberta).
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Tabela 1. O que motivou a participar do curso.                                                   Tabela 2. O que espera do curso.
Respostas Nº de conexistas %

Conhecer, aprender 
confeccionar e aplicar.

16 80%

Apenas para fazer uma 
formação

04 20%

 Total 20 100%

Respostas Nº de conexistas %
Saírem aptos a aplicar os 
jogos em oficinas do PEA

12 60%

Adquirir novos 
conhecimentos

08 40%

Total 20 100%

Tabela 3. Aceitação do curso pelos conexistas. Tabela 4. Aplica os jogos no PEA.
Respostas Nº de conexistas %

Gostou, foi ótimo, 
enriquecedor, (...) 18 90%
Não opinou 02 10%
Total 20 100%

Respostas Nº de conexistas %

Sim 12 60%

Não 08 40%

Total 20 100%

Gráfico 1. O que motivou a participar do curso. Gráfico 2. O que espera do curso.
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