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INTRODUÇÃO

Este trabalho é o relato da execução do nosso projeto 
de extensão enquanto bolsista desta universidade. 
Cursando Licenciatura em Pedagogia, surgiu a 
oportunidade de atuar junto à coordenação do 
Laboratório Científico de Aprendizagem Pesquisa e 
Ensino – LACAPE, no sentido de iniciar naquele 
laboratório um trabalho de construção de um acervo para 
o curso de Pedagogia.

O referido laboratório fica no Departamento de 
Educação – DEd e é voltado para o ensino de 
matemática, onde a coordenadora atua e, estando o curso 
de Licenciatura em Pedagogia inserido naquele 
departamento, juntamente com uma disciplina optativa 
voltada para jogos na construção do conhecimento e 
direcionada para o referido curso, surgiu a idéia de 
confeccionar o dito acervo.

Portanto, em nosso projeto em execução, temos como 
Objetivo Geral Auxiliar na revitalização do acervo do 
LACAPE com a elaboração de kits pedagógicos para os 
cursos de pedagogia e matemática. Como Objetivos 
Específicos, temos: Auxiliar na confecção dos modelos 
de jogos para o LACAPE; Confeccionar mais jogos para 
o LACAPE a partir da modelagem feita; Auxiliar na 
atualização do catálogo dos jogos que o LACAPE 
possui; Participar de eventos de divulgação científica 
para divulgar o LACAPE; Auxiliar na montagem dos kits 
pedagógicos.

A Universidade Federal Rural de Pernambuco -
UFRPE - oferece atualmente 17 (dezessete) cursos de 
graduação, incluindo o de Licenciatura em Pedagogia. 
Dentro deste contexto, o LACAPE desenvolve suas 
atividades na direção das tendências atuais, visando 
contribuir para uma adaptação do trabalho dos 
professores nessa direção. Além disso, visa articular 
teoria e prática, auxiliando na formação dos licenciandos.

Além disso, sendo na Universidade por excelência o 
ambiente onde se promove a reflexão, se desenvolve o 
senso critico e se produz o conhecimento, precisa 
oferecer à comunidade acadêmica condições e todos 
elementos necessários para a efetivação dessas 
atividades. Portanto, os kits pedagógicos, além de 
auxiliar nas aulas do curso em foco, serão utilizados para 
elaboração de oficinas e outras atividades, que poderão 
enriquecer seu acervo, ampliando suas bases de atuação.

Material e métodos

O trabalho está sendo desenvolvido em (4) etapas. 
Selecionar os jogos a serem confeccionados para o 
acervo e para o Kit do curso de Licenciatura em 
Pedagogia; na segunda etapa; Confeccionar os modelos 
de jogos para o LACAPE; - Confeccionar os jogos 
selecionados e; Atualizar o catálogo do LACAPE a partir 
dos novos jogos construídos.

Para o projeto em questão, nossas metas foram: 
modelar e confeccionar cerca de 30 (trinta) novos jogos 
mais o Kit para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, 
desde a modelagem, passando pela confecção da 
estrutura e das peças, a montagem até o jogo pronto; 
atualizar o catálogo dos jogos do LACAPE a partir dos 
jogos confeccionados, para o atendimento ao público, 
desde as aulas práticas com o curso, passando por 
realização de oficinas e atividades de capacitação, até o 
recebimento de visitas de escolas da região.

Os jogos foram selecionados a partir de livros do 
acervo do LACAPE (SMOLE, DINIZ e MILANI, 2007; 
ZASLAVSKY, 2000; MIRANDA, 1984; 
CHICANDARD, CANTINEAU e PICHARD, 1975) e 
páginas na Internet. Adaptamos, também, alguns jogos, 
às nossas necessidades, objetivos e condições vigentes no 
laboratório. A matéria-prima para a confecção dos kits já 
estava disponível no LACAPE, de modo que não 
lançamos mão de outros recursos financeiros.

A organização do trabalho foi ainda baseada nas 
orientações de Menezes (1996, 2008) quanto aos 
encaminhamentos teóricos e quanto à sistematização no 
contexto do LACAPE.

Resultados

Até o momento já modelamos e confeccionamos 
vinte dos 30 (trinta) novos jogos para o curso de 
Licenciatura em Matemática (Figura 1)  e já fizemos um 
o kit para o Curso de Licenciatura em Pedagogia (Figura 
2) , constando de um jogo para cada disciplina, a saber: 
Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História. A 
confecção do kit vai desde a modelagem, passando pela 
confecção da estrutura e das peças, a montagem até o 
jogo pronto. Já participamos da Pretendemos, também, 
atualizar o catálogo dos jogos do LACAPE a partir dos 
jogos confeccionados, o que poderá atender a cerca de 
quarenta pessoas por visita ao LACAPE, de acordo com 
a capacidade da sala. Além disso, poderemos atender às 
demandas de visitas de escolas ao laboratório, bem como 
a montagem de oficinas e míni-cursos nos eventos de 
divulgação científica que o LACAPE marca presença 
através dos colaboradores.
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Discussão

Passamos a descrever os jogos confeccionados.
Para o kit de pedagogia  já estão prontos os seguintes 

jogos: 1) caminho das letras (Língua Portuguesa), 
objetivando a formação de palavras com as letras obtidas 
a cada jogada, pontuando por quantidade de letras na 
palavra formada; quatro em linha (Matemática), 
consistindo em mobilizar a adição para selecionar dois 
números (entre um conjunto de números disponíveis) por 
jogada, cuja soma deverá cobrir uma casa de um quadro
5 x 5, objetivando cobrir todos os números de uma linha, 
coluna ou diagonal antes do outros jogadores para vencer 
o jogo; quebra-cabeças do mapa do Brasil (Geografia), 
que consiste no estímulo a conhecer a forma dos mapas 
dos estados, podendo agrupar por regiões ou o país 
inteiro; e a trilha de história (História) que consiste em, a 
cada lance de dado, avançar na trilha, podendo encontrar 
no caminho a possibilidade de avanço ou recuo, o 
condicionamento de responder uma pergunta sobre 
história para marcar a pontuação indicada no dado, 
vencendo quem primeiro chegar ao final da trilha. 
Fizemos ainda o jogo da memória do alfabeto e um 
quebra-cabeças da América Latina para Geografia.

Quanto aos jogos voltados para o curso de 
Licenciatura em Matemática, alguns são voltados para 
algum conteúdo e outros para mobilizar/desenvolver 
habilidades mentais. Os títulos são: soma da velha, 
dominó da multiplicação, pára-quedas, tabuleiro da 
multiplicação, trilha da divisão, números e sinais, lulu, 
yoté, dominó das formas geométricas e soma zero. 
Mostraremos nas figuras seguintes algumas fotos dos 
jogos confeccionados.

Já tivemos a oportunidade de mostrar o primeiro kit de 
jogos voltados para Pedagogia por ocasião de nossa 
participação na V Feira de Profissões, quando estivemos
divulgando nosso curso e, inserido nele, o LACAPE. 
Com isso, disponibilizamos para a comunidade 
acadêmico-estudantil e para a sociedade mais uma 
produção da universidade, lugar por excelência da 

reflexão, criação de conhecimento e realização de 
produtos para a sociedade.

O referido trabalho, além de poder atender à 
comunidade estudantil, em especial aos cursos de 
Licenciatura em Matemática e Licenciatura em 
Pedagogia, poderá beneficiar professores e alunos dos 
referidos cursos pertencentes a outras instituições de 
ensino, ou ainda professores do ensino básico nas áreas já 
citadas. Além disso, a comunidade acadêmica poderá se 
beneficiar dos resultados do projeto através de oficinas e 
outras formas de participações em eventos nestas áreas 
do conhecimento. Os alunos dos cursos de pedagogia 
terão ainda o benefício do material utilizado em aulas de 
disciplinas como Metodologia do Ensino de Matemática 
I e II e Jogos na construção do conhecimento (eletiva), 
além de possível utilização em seus trabalhos de 
intervenção relativos aos PEPES. O trabalho feito por 
estes alunos irão beneficiar diretamente as comunidades 
escolares onde vão atuar enquanto estudantes, a após 
profissionais.
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Figura 2: Jogos do kit de Pedagogia.

Figura 1. Jogos para o curso de Licenciatura em Matemática.


