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Resumo

O jogo, enquanto elemento da cultura, acompanha, desde sempre, a vida do ser
humano. Aliar o impulso lúdico com que nascemos às diferentes formas de ensino e
aprendizagem tornaria possível a comunhão entre o divertimento e a sabedoria, uma sabedoria
eficaz e significativa. No âmbito deste trabalho, o interesse assenta, precisamente, no jogo
didático, mais especificamente, no jogo no ensino e aprendizagem da matemática. Nesse
sentido, a partir de uma análise da experiência de ensino e aprendizagem, na qual a aplicação
de jogos se verificou, em contexto da Prática de Ensino Supervisionada (Estágio I e II) no 1.º
e 2.º Ciclos do Ensino Básico, pretende-se evidenciar as potencialidades do jogo enquanto
recurso educativo.
Ainda que ausente em muitas salas de aula do sistema educativo Português, o jogo,
enquanto instrumento distinto no processo de construção de conhecimento, permite colocar
em harmonia a atividade da criança fora da escola e a sua atividade no seio dela. De facto, o
jogo, atividade primordial da criança, desenvolve-se no seio de um ambiente motivador e, por
isso, não aproveitar as potencialidades do jogo em contexto escolar seria descurar de um
importante trunfo.
Tendo como base uma fundamentação teórica e os resultados da experiência
pedagógica procurar-se-á realçar a aplicabilidade dos jogos em contexto sala de aula, nos
níveis de ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Em simultâneo, dar-se-á relevo, às
vantagens deste instrumento no ensino e aprendizagem de processos matemáticos como a
resolução de problemas e o raciocínio matemático.

Palavras-chave:
Jogo; Ensino e Aprendizagem; Matemática; Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino
Básico.

Abstract
The game as an element of culture, has always accompanied the human being’s life.
Associating our innate drive to play with the different ways of teaching and learning would
allow the association of both entertainment and knowledge - an effective and significant
knowledge. The focus of this work is the didactic game, namely the game in the teaching and
learning of mathematics. In this regard, from an analysis of the teaching and learning
experience, in which the game implementation took place in the context of Supervised
Teaching Practice (Teacher Training I and Teacher Training II) in the 1st and 2nd Cycles of
Basic Education, the purpose is to evidence the potential of the game as an educational
resource.
Despite its absence in many classrooms in the Portuguese education system, the game,
as a distinct instrument in the process of knowledge construction, helps get the balance
between the child’s activity outside and inside the school. In fact, the game - the child’s
primary activity - is developed within a motivating environment. Therefore, not taking
advantage of its potential in the school context, would be neglecting an important asset.
Based on theoretical grounding and on the results from pedagogical experience it will
be attempted to highlight the applicability of the game in the classroom context, in the 1st and
2nd Cycles of Basic Education. Simultaneously, the advantages of this instrument in the
teaching and learning of mathematical processes such as problem solving and mathematical
reasoning will be focused.

Keywords: Game; Teaching and Learning; Mathematics; Teaching 1st and 2nd Cycles of
Basic Education.
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Introdução
A ação de jogar acompanhou, desde cedo, a civilização, constituindo as primeiras
atividades estritamente mentais que o Homem inventou, ou, descobriu. O verdadeiro motivo
pelo qual todas as civilizações desenvolvem jogos, é desconhecido, mas, o seu interesse
cultural e pedagógico é consensual (Neto & Silva, 2004).
Os primeiros estudos sobre o aparecimento dos jogos educativos situam-nos nas Roma
e Grécia antigas. Platão já comentava a importância de aprender através da brincadeira e, de
forma similar, Aristóteles sugeria o uso de jogos de imitação das atividades sérias como
preparação para uma vida futura. Porém, com o advento do Cristianismo, é imposta uma
educação disciplinada e o interesse pelo jogo decresce. A memorização e a obediência eram,
nessa época, a chave para a aprendizagem. No entanto, durante o Renascimento novas
correntes ideológicas introduzem o jogo com conceção pedagógica, tornando-se tendência
natural do ser humano, integrando-se no seu quotidiano (Kishimoto, 2003).
O jogo é, de facto, fundamental na vida da criança, considerando-se ainda que, as suas
atividades intelectuais têm origem, precisamente, na atividade lúdica e, por isso, associar o
jogo à prática educativa tornar-se-ia produtivo (Piaget, 1978). Com a convicção de que o jogo
deve ser considerado um instrumento da pedagogia, desenvolvemos o presente relatório,
aliando o especial gosto pelo ensino e aprendizagem da matemática. Assim, este relatório terá
como objeto de reflexão as experiências de ensino e aprendizagem desenvolvidas, com
recurso ao jogo, em contexto de Estágio, em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico.
A análise do processo de ensino e aprendizagem, desenvolvido em contexto da Prática
de Ensino Supervisionada, Estágio I e II, terá como principal objetivo, evidenciar as
potencialidades educativas do jogo, nomeadamente no ensino da matemática, salientando a
sua importância enquanto promotor de processos matemáticos como o raciocínio matemático,
a resolução de problemas e a comunicação matemática.
Em termos genéricos pretende-se que o relatório final de estágio, seja alvo de reflexão
com feição dissertativa (Despacho (extrato) do n.º 3613/2009), compreendendo uma
componente teórica e uma componente teórico-prática, traduzindo uma reflexão
fundamentada das atividades em que o aluno participou (artº 10.º, n.º 1). Nesse sentido,
relativamente à estrutura do relatório, achamos conveniente organizar a informação em dois
capítulos.
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O primeiro capítulo, correspondendo ao enquadramento teórico, é resultado de uma
pesquisa reflexiva sobre o tema. Dessa forma, no capítulo em questão, procuramos definir o
conceito de jogo, realçando-se, a priori, a universalidade do jogar. As suas principais
caraterísticas serão contempladas neste capítulo, incluindo, diferentes propostas de
classificação de jogo. Centrando a atenção na criança, o primeiro capítulo resume, ainda,
aspetos fundamentais sobre o jogo e a criança, percebendo-se que, efetivamente, essa é a sua
atividade de primazia.
Na perspetiva do jogo como facilitador da aprendizagem, centraremos, ainda no
primeiro capítulo, a nossa análise sobre o papel do jogo na aprendizagem. Todavia, falar do
processo de ensino e aprendizagem implica compreender o papel do professor, um elemento
indispensável à sala de aula e a todo o processo de ensino e aprendizagem.
A Matemática foi a disciplina de eleição para desenvolver este estudo e, por isso, o
referido capítulo apresenta, em resumo, uma abordagem ao ensino e aprendizagem da
matemática através da atividade lúdica. Porém, sabendo que o jogo se inclui nas tarefas
matemáticas a propor, pelo professor, em sala de aula, falaremos, ainda que brevemente, de
tarefas matemáticas. Em síntese e, tal como exposto, no primeiro capítulo, partindo do
conceito, mais geral, de jogo especificar-se-á o papel deste recurso no processo de ensino e
aprendizagem da matemática.
No segundo capítulo, dedicado às experiências pedagógicas desenvolvidas em
contexto de Estágio I e II, descrevem-se os jogos realizados em salas de aula do 1.º e 2.º
Ciclos do Ensino Básico. Para além de contemplar os jogos desenvolvidos para o ensino e
aprendizagem da Geometria, incluímos, também, a análise de alguns jogos, realizados no 1.º
Ciclo do Ensino Básico, como instrumento de apoio ao ensino e aprendizagem de outras áreas
da Matemática como, por exemplo, Números e Operações.
Os jogos descritos foram, previamente elaborados, analisados e estruturados mediante
a função que pretendíamos que tivessem. Nesse sentido, participaram em planificações diárias
realizadas e, por isso, incluímos uma breve reflexão sobre a planificação letiva e sua tipologia.
Na verdade, enquanto competência essencial do professor, a planificação, cuja função se
prende com a organização e previsão das interações professor-aluno, reduz fenómenos de
incerteza ou insegurança da ação educativa (Roldão, 2005).
O desenvolvimento dos jogos em contexto de sala de aula foi alvo de uma avaliação,
cuja fundamentação se apresenta no capítulo II. A avaliação, enquanto processo regulador do
ensino, orienta o percurso escolar com vista à melhoria da qualidade do ensino. A avaliação
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formativa, em particular, decorre, com o propósito de possibilitar a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem, preocupando-se exclusivamente, com o desenvolvimento daquele que
aprende (Ferreira, 2007).
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Capítulo I: Enquadramento teórico
Por detrás de todas as expressões abstratas está presente a mais arrojada das metáforas, sendo cada uma um
jogo de palavras (Huizinga, 2003, p.21).

1. A universalidade do jogar
O jogo aparece intimamente relacionado com o impulso lúdico do homem, sugerindo
o instinto de “brincar” (Rino, 2004). Refira-se que este caráter lúdico, enraizado como traço
de personalidade persiste desde a infância à idade adulta.
O nosso idioma apresenta-nos dois signos linguísticos cuja polivalência nos permite
ter em mente que jogar e brincar apresentam um significado idêntico. Quando a criança
brinca, ela joga. Em Francês, por exemplo, jouer significa jogar, bem como brincar. O mesmo
se sucede com to play, em inglês (Chateau, 1975). Neste sentido, no presente trabalho
tomaremos como fundamento que jogar e brincar são sinónimos.
Como atividade primordial do ser humano, jogar apresenta-se como parte integrante
da vida e da cultura, existindo registos históricos de jogos utilizados em diversas regiões,
comprovando que o jogo teve as suas origens na Pré-História. Reportemos ao exemplo do
jogo do berlinde, jogado pelos antigos gregos e romanos com nozes, bolotas ou azeitonas
(qualquer objeto com uma forma idêntica à de um berlinde). Atualmente, o jogo do berlinde
faz parte da panóplia de jogos utilizados pelas crianças que, embora, por vezes, sem acesso
aos berlindes, os improvisam. Vários exemplos se poderiam encontrar da generalização e
vitalidade dos jogos que, embora adaptados aos diferentes contextos sociais e produzidos com
materiais modernos, estão divulgados por todo mundo (Moreira & Oliveira, 2004).
A civilização humana não acrescentou nenhuma caraterística essencial à ideia geral de
jogo, sendo este mais antigo do que a própria cultura. De facto, pensemos nos animais que
não esperaram que a civilização humana os ensinasse a jogar. Na verdade, através de rituais
próprios, convidam-se uns aos outros para jogar, respeitando a regra que os proíbe de morder
e, desta forma, experimentam o divertimento. Assim, ao longo da sua evolução encontra-se
presente todos os elementos essenciais do jogo humano, porém, os animais não se limitam às
formas mais simples do jogo, organizando competições de cariz complexo (Huizinga, 2003).
O jogo impõe-se como algo superior a um fenómeno biológico ou reflexo psicológico
pois, extrapolando os limites da atividade física ou biológica, encerra um determinado
sentido, provido, assim, de uma função significante (Huizinga, 2003). A existência de algo em
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jogo, que ultrapassa as necessidades imediatas da vida, confere um sentido à ação e, por isso,
o simples facto de todo o jogo conter um sentido implica a presença de um elemento não
material na sua própria essência. Considerando que a realidade do jogo transpõe a esfera da
vida humana, é impossível que tenha o seu fundamento num elemento racional, pois limitarse-ia à humanidade (Huizinga, 2003).
O sentimento de fascinação, excitação e intensidade como consequência da ação de
jogar, constitui a essência e caraterística primordial do jogo, bastando recordar o exemplo de
um bebé que, envolvido numa brincadeira com a mãe, palra de tanta satisfação ou o delírio
das pessoas perante um jogo de futebol (Huizinga, 2003).
A tradição infantil tem um poder notável e, graças a ela, os jogos infantis permanecem
intactos, percorrendo séculos. Constituem, por isso, uma “camada sedimentar essencial das
sociedades humanas” (Ferran, Mariet & Porcher, 1979, p.11). Acresce, ainda, o facto de que
aquilo que é verdadeiro na humanidade manifesta-se, nitidamente, na infância. Se as crianças
brincam, constituindo um comportamento normal, no adulto a brincadeira é considerada como
um retorno à infância. Por isso, o jogo no adulto, resulta em prazer estabelecendo, assim, uma
trégua com as obrigações do dia-a-dia (Ferran, Mariet & Porcher, 1979).

2. Noção de jogo
O conceito de jogo tem uma vasta extensão. Normalmente fala-se de jogo a propósito
de desporto ou de jogos populares e infantis, porém, quando se fala ao nível artístico, a
palavra toma um sentido metafórico (Cabral, 1990).
A tarefa de definir o signo linguístico jogo não é tarefa fácil pois, podendo ser
entendido de modos diversos, a variedade de atividades, consideradas como jogo, tornam
complexa a sua definição. Acresce a esta dificuldade o facto de o mesmo comportamento
poder ser, ou não, considerado jogo por diferentes culturas. Assim, uma criança que brinca
com arco e flecha pode, para a cultura ocidental, estar a jogar mas, para uma cultura indígena
africana essa criança está a preparar-se para a arte da caça, que constitui o modo de
sobrevivência para essa cultura. Perante a variedade de significados, são as semelhanças que
possibilitam a classificação dos diferentes tipos de jogos e, por esse motivo, a análise das
caraterísticas comuns permite identificar os elementos que constituem a grande família do
jogo. No entanto, a elaboração de uma definição abrangente que englobe as múltiplas
manifestações do jogo é, para Kishimoto (2003), uma tarefa delicada.
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De uma forma genérica, Moreira e Oliveira (2004) resumem jogo ao “fenómeno
essencial ao ser humano e um meio de aprendizagem da vida e das relações sociais” (p.65) e,
portanto, intrínseco à sua existência, constituindo um veículo de aprendizagem. Pressupondo
a reconstrução de uma atividade que enfatize as tarefas e normas de relação social do Homem,
o jogo destaca o seu conteúdo humano e social (Elkonin, 1998).
Um dos teóricos a abordar o conceito foi o holandês Huizinga (2003), que define o
jogo abrangendo tudo aquilo a que se designa jogo entre os animais, as crianças e os adultos.
O jogo, dotado de um fim em si mesmo, desperta sentimentos de tensão e de alegria. Para
Huizinga (2003) é uma atividade voluntária, que decorre no seio de determinados limites de
tempo e espaço, de acordo com regras de incontestável obrigatoriedade, mas livremente
aceites pelo jogador.
Na sua obra Caillois (1990) reflete sobre as palavras de Huizinga considerando a sua
definição simultaneamente ampla e restrita, mas concordando em pleno que o jogo é
indiscutivelmente uma atividade livre e voluntária, uma fonte de alegria e diversão.
O jogo surge, assim, como um conjunto de restrições (regras) de cariz voluntário
porque são aceites pelo jogador, estabelecendo uma ordem estável. Significa portanto, que
num jogo permanecem a liberdade e o rigor para que este adquira, ou conserve, a sua eficácia
(Caillois, 1990). Assim sendo, jogar pauta uma ação que, não resultando de uma obrigação, é
livremente escolhida (Ferran, Mariet & Porcher, 1979).
Numa oposição de expressões, Chateau (1975) entende jogo como uma atividade séria
e gratuita, uma conduta fatigante por vezes, uma tentativa de conquista permanente e de
superação do próprio eu. A contínua presença do jogo na vida da criança, candidata a adulto,
torna-a mais inteligente e disponível a um destino superior. Este carácter de futuro permite,
para o autor, fazer do jogo um imprescindível meio de ação pedagógica. Por outro lado, numa
interpretação psicológica, os jogos são um espelho que refletem as caraterísticas individuais
dos intervenientes e, por isso, compreender o jogo é entender a criança.
O prazer como uma consequência do jogo é contemplado variadas vezes por Caillois
(1990). É nesse sentido que Vygotsky (1991, p.67) assegura que cumprir as regras de um jogo
“é uma fonte de prazer”, ressalvando que, a definição de jogo baseado no prazer não está
correta, porque a criança obtém prazer acrescido em outras atividades distintas do jogo,
havendo casos em que o desprazer carateriza a situação lúdica (Kishimoto, 2003). A título de
exemplo, Vygotsky (1991) refere o prazer que advém da sucção da chupeta. Contrariamente
ao que presume Vygotsky, para Cabral (1990) o jogo pode ser definido como toda e qualquer
3

atividade, ao nível humano ou animal, cujo objetivo primordial é o prazer. Efetivamente,
“onde não há prazer não há jogo” (Cabral, 1990, p.193), mas o prazer lúdico não é inocente,
pois está relacionado com o desejo de vencer – prazer da vitória (Cabral, 2001). Joga-se e
compete-se pela vitória, pois o fundamental é vencer, mostrar a superioridade em relação aos
outros, mesmo que essa vitória esteja associada apenas a honrarias ou prestígio (Huizinga,
2003).
Um jogador que visa apenas a obtenção de uma recompensa material como fruto do
ato de jogar não joga verdadeiramente, todavia, se esse jogador sente alegria e prazer na ação
então, apesar de ambicionar a glória ou recompensa material, ele joga (Cabral, 1990).
Complementarmente, para Piaget (1978, p.90) “o jogo é uma atividade «pelo prazer», ao
passo que a atividade séria tende a um resultado útil e independente de seu caráter agradável”.
No entanto, o autor relembra a existência de trabalho, cujo foco subjetivo é a mera satisfação
ou obtenção de prazer. Desta forma, poderemos contrapor o jogo como realização imediata,
desprezando as leis do real e o trabalho como realização mediata através da adaptação ao real,
subordinado a determinados objetivos.
O prazer que provém da ação de jogar assenta no prazer de vencer um obstáculo
momentâneo, criado propositadamente e aceite pelo jogador e, por isso, o superar do
obstáculo constitui a satisfação íntima do jogador (Caillois, 1990).
Numa outra abordagem ao conceito, Piaget (1978) afirma que se a inteligência requer
o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, desta forma, o jogo é essencialmente
assimilação que prevalece sobre a acomodação. Desde já convém assinalar o que se entende
por assimilação e acomodação, conceitos chave dos fundamentos gerais da conceção de
desenvolvimento de Piaget.
A aprendizagem, na perspetiva piagetiana, é entendida como um processo interno de
construção. A simples acumulação de experiências não é suficiente para garantir a
aprendizagem, que provém da transformação dos esquemas cognitivos (Morgado, 1988). Por
assimilação entende-se o processo cognitivo pelo qual um indivíduo integra um novo
elemento na sua estrutura cognitiva, sem modificação das estruturas prévias. A acomodação
entende-se como a atividade pela qual os esquemas são modificados pelo contacto com uma
nova realidade havendo, por isso, alteração dos esquemas preexistentes no sujeito. Através da
assimilação verifica-se a incorporação de informação na estrutura cognitiva do sujeito e, pela
acomodação, o esquema inicial transforma-se em função de novos objetos e do próprio meio.
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A assimilação, traduzindo estabilidade e, acomodação, garantindo a mudança, são, por isso,
os instrumentos do conhecimento.
O jogo começa por ser uma assimilação funcional ou reprodutora porque, cada
atividade mental, desde a mais elementar, requer, para um profícuo desenvolvimento,
alimento que se carateriza pela contínua contribuição funcional, e não material, do exterior.
Com a interiorização dos esquemas na estrutura cognitiva, o jogo orienta-se no sentido de
assimilação quase pura, acompanhando-se de um pensamento de preocupação da satisfação
individual: o prazer do agir. No entanto, com a socialização da criança, o jogo incorpora
regras ou adapta as construções que, embora ainda espontâneas, imitam o real. Assim, a noção
de jogo como assimilação individual dá lugar à regra ou objetivo (Piaget, 1978).
Inúmeras teorias do jogo, recusando a abordagem do tema do ponto de vista da
satisfação das necessidades da criança e dos seus incentivos para agir, resultam na sua
intelectualização (Vygotsky, 1966). O autor pretende por isso, generalizar a questão, por
considerar erróneo ignorar as necessidades das crianças, entendidas como tudo o que é motivo
para a ação. Habitualmente descreve-se o desenvolvimento da criança como o das suas
funções intelectuais. No entanto, ignorando as necessidades das crianças, nunca se poderá
aferir o seu nível de desenvolvimento que está intimamente relacionado com as motivações,
tendências e incentivos.
A pessoa que joga não o faz apenas com intenção de se divertir, é necessário a sua
integração plena na atividade que executa e o sentimento de satisfação perante o empenho de
todos os seus esforços nessa mesma atividade. Só assim o jogo é possível (Albuquerque,
1958).
O jogo, enquanto atividade lúdica tem uma motivação própria, o impulso lúdico. Esse
impulso realiza-se através da imitação (mimese) e da competição (agon). Desta forma, a
análise do conceito de jogo pressupõe, para Cabral (1990) a inclusão destes dois meios
fundamentais de realização do impulso lúdico.
A imitação, uma forma de simples repetição, está presente desde os primeiros anos de
vida da criança quando, por prazer, o bebé toca num objeto continuamente. Em idades mais
avançadas entre os dois e sete anos, a imitação torna-se ainda mais evidente, agora em jogos
como o das casinhas. Igualmente no desporto, apesar de não tão explícita, a presença da
imitação está intrínseca ao próprio ritmo e natureza do jogo.
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A competição está, também, inerente à ação lúdica, desde a infância. Um jogo supõe
sempre uma resistência e uma dificuldade a ultrapassar, inclusive naqueles sem um adversário
aparente, onde o autodomínio precede o heterodomínio (Cabral, 1990, 2001).
A competição, no desenvolvimento infantil, passa por três períodos encadeados:
período funcional, período pré-competitivo e período competitivo (Cabral, 2001). No período
funcional (aos dois/três anos de idade) não se distingue a competição da imitação motora e o
objetivo consiste em vencer uma dificuldade, embora que ainda sem consciência dessa
dificuldade, enquanto tal. No período pré-competitivo (ocorre entre os dois/três anos e os
sete/oito anos) a criança começa a tomar consciência da dificuldade porém, neste período, a
criança tem vontade de realizar algo, mas sem assumir a regra como ela é. No período
competitivo (a partir dos sete/oito anos de idade) instala-se o espírito competitivo e a criança
já aceita a regra, tomando consciência das consequências do seu incumprimento (Cabral,
1990, 2001).
Ao contrário da imitação, que constitui o elemento conservador, a competição visa
algo novo, daí que, para Cabral (1990) deva ser reconhecida a sua importância em contexto
sala de aula. Assim, entender a vida como um jogo é aceitá-la como a busca da felicidade.
Na abordagem à noção de jogo não poderíamos deixar de distinguir entre jogo do
adulto e jogo da criança (Chateau, 1975), embora ao presente trabalho importe, sobretudo, o
jogo da criança. Assim, para o autor, o jogo do adulto surge ora na procura de descontração
ora na busca de uma ocupação, e envolve-se de uma atmosfera triste que contrasta com o
recreio de uma escola onde o calor, daqueles que jogam, é contagiante.
A par deste jogo por descontração, ou mera ocupação, encontramos, ainda, aquele que
transpira alegria e, nesse caso, a ação de jogar desenvolve-se na procura de um resultado para
obtenção de prazer. O adulto regressa à infância e joga incessantemente para demonstrar o seu
valor, habilidade e ciência. O jogo do adulto existe quando permanece a satisfação e se subtrai
o exercício de alguma função imposta (Wallon, 1968). Por sua vez, o jogo infantil, reveste-se
de um único aspeto, produzindo somente alegria (Chateau, 1975), assemelhando-se a uma
“exploração jubilosa ou apaixonada” (Wallon, 1968, p.81).
Numa perspetiva cultural, Brougère (1998) apresenta-nos o jogo como uma atividade
provida de um significado social que necessita, por isso, de aprendizagem. Neste sentido, o
jogo existe quando incluído num sistema de designação e interpretação das atividades do
Homem, supondo o contexto cultural subjacente. Desta forma, inscrevendo-se num sistema de
classificações, a temática em estudo é interpretada em função da imagem que dela temos, isto
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é, para que uma atividade seja considerada como jogo é essencial que seja reconhecida como
tal pelos atores sociais. Neste contexto, relacionamos o jogo com uma cultura preexistente.
Por exemplo, uma criança antes de brincar deve, aprender a brincar e, nesse sentido, a
presença dessa cultura torna possível o jogo tornando-o numa atividade cultural que
pressupõe a aquisição de estruturas a assimilar pela criança, em cada nova atividade lúdica. A
ideia subjacente é de que o jogo é um produto cultural com certa autonomia. Analogamente,
em contexto escolar, é, por exemplo, necessário aprender as operações aritméticas antes de se
envolver os alunos numa experiência de jogo que as compreenda.
A existência desta cultura lúdica, proposta por Brougère (1998) como o conjunto de
procedimentos que possibilita a existência de jogo, torna-se imprescindível para que o jogador
se possa envolver numa experiência de jogo. Neste sentido, dispor de uma cultura lúdica é
sinónimo de possuir referências que permitem classificar uma atividade como jogo. A título
de exemplo, pensemos em duas crianças brincando à luta. Para os adultos torna-se difícil
distinguir uma luta de verdade de uma luta de brincadeira, no entanto, para a maioria das
crianças, essa é uma tarefa simples. Note-se, também, que a cultura lúdica depende de fatores
como o meio social, a idade e o sexo, diversificando-se.
A cultura lúdica, produzida pelo sujeito que dela participa, existe quando ativada por
operações concretas que são as atividades lúdicas em si. Consequentemente, a criança
constrói a sua cultura lúdica através da prática de jogo e, nessa dinâmica, a cultura lúdica
carateriza-se pelo conjunto de experiências lúdicas acumuladas que se inicia nas primeiras
brincadeiras do bebé, sendo, deste modo, produto da interação entre indivíduos (Brougère,
1998).

3. Características gerais de jogos
Algumas das caraterísticas dos jogos demonstram as suas qualidades educativas,
enquanto potenciadores da aprendizagem. O jogo, implicando regras específicas e exigindo
interação social, apresenta-se como promotor de capacidades cognitivas e sociais, que se
pretende que sejam adquiridas pela criança num dado momento (Rino, 2004). Nesta linha de
pensamento, a aprendizagem através deste recurso poderá decorrer em meio escolar ou
extraescolar, contribuindo para a construção de um indivíduo responsável e autónomo.
O jogo tem, de facto, um valor formativo vital, exercendo função tanto ao nível da
integração como da interação, desempenhando um papel fulcral nos processos de
socialização, desenvolvendo também a cognição, a assunção de valores, atitudes e regras
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(Moreira & Oliveira, 2004). Porém, ao examinar-se a temática, para estes autores, o foco de
análise poderá ser:
 Educacional, estudando-se a contribuição do jogo para a aprendizagem e
desenvolvimento do aluno;
 Antropológico, cujo foco de análise se prende com a forma como o jogo reflete a
cultura das diferentes sociedades;
 Sociológico, estudando-se a contribuição do contexto social das crianças quando
jogam;
 Psicológico, utilizado para a compreensão do jogo enquanto promotor de aspetos
da cognição, personalidade e emoções da criança;
 Folclórico, estudando-se o jogo como expressão das tradições e costumes ao
longo de gerações.
Ao analisar um jogo, a perspetiva pela qual se opta implica uma classificação e
caraterização diferente, observando atentamente dois aspetos fundamentais: o objetivo da
atividade e o comportamento ideal dos jogadores.
O acaso e as regras são, segundo refere Rino (2004), as duas caraterísticas
fundamentais do jogo, tornando-o indispensável na capacidade de representação e
interpretação do real e na aprendizagem do Homem enquanto ser social. Relativamente ao
acaso, Chaves (1992) já salientava o facto de que, um jogo deve apelar ao desenvolvimento
de táticas e estratégias de jogo que visem a vitória e não subjugar-se à pura sorte. De facto, a
ação de jogar relaciona-se com a participação ativa do jogador e, por isso, o treino levado a
cabo por quem joga é a negação da sorte. Num jogo, a inteligência, aliada à experiência, cria a
tática de jogo mas, para o seu sucesso é necessário uma técnica adequada que, por sua vez,
supõe uma determinada capacidade. É neste sentido que, segundo Cabral (1990, 2001), se
desenvolvem as aprendizagens.
As regras, passíveis de serem alvo de estudo surgem nas leis naturais, nas tomadas de
decisão, (Rino, 2004) resultando “da organização coletiva das atividades lúdicas” (Piaget,
1978, p.148). Definidas por Cabral (1990, p.100, 2001, p.79) como “o que é imposto ou
adoptado como linha diretriz de conduta”, as regras são um importante fator para o conceito
de jogo e determinam o que pode, ou não, ser feito dentro do mundo do jogo. Além de
absolutas, não permitem discussão pelo que, a sua desobediência, implica o fim do jogo. É
curioso verificar que um jogador, dito batoteiro, simula respeitar as regras o que difere de um
jogador que as ignora. O batoteiro é menos reprimido do que o jogador que ignora as regras
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porque este destrói o próprio mundo do jogo, desmoronando-o. Este fenómeno é nítido nos
jogos infantis (Huizinga, 2003). De facto, como conclui Macedo, Petty e Passos (2005), as
crianças que gostam de jogar apreciam a existência de regras e, por isso, as respeitam com a
primazia devida.
As regras fazem parte do nosso quotidiano, estando implícitas na nossa conduta desde
tenra idade. Vinculam-se tanto ao desenvolvimento social como ao emocional, ao afetivo e ao
intelectual (Sá, 1995). Refira-se que qualquer jogo, até o de um bebé, obedece a um conjunto
de regras implícitas ou explícitas (Kishimoto, 2003; Sá, 1995). Durante os primeiros anos de
vida as regras são ainda desconhecidas pelo que, a criança não sabe, antes de agir, quais as
regras a seguir para alcançar o objetivo. Porém a regra existe, sob a forma do modo de agir,
assim, embora a criança não saiba qual é a regra, estipula o modo de atuar para alcançar um
determinado objetivo. Sem se aperceber, a criança cumpre a regra (Cabral, 1990, 2001).
Segundo Vygotsky (1991) as regras encontram-se subjacentes a qualquer brincadeira
(ou jogo), inclusive nos sem regras formais definidas mas, obviamente, com regras de
comportamento. Assim, quando uma criança brinca com uma boneca e assume o papel de
mãe, obedece a regras que preconizam o comportamento materno. Só as ações de acordo com
o comportamento de uma mãe são aceitáveis nesse jogo (Chateau, 1975; Vygotsky, 1991).
As atitudes da criança que repete o comportamento materno constituem uma fração do
conjunto do jogo. A boneca é um instrumento que a criança utiliza para reviver
simbolicamente a sua existência, assimilando os diversos aspetos e resolvendo os seus
conflitos quotidianos, conseguindo, assim, realizar os desejos por satisfizer. Piaget (1978)
considera que todos os eventos da vida da criança, alegres ou tristes, são recordados com as
bonecas.
A criança cria uma situação imaginária, com o brinquedo, que incluí regras de
comportamento, embora não se trate de um jogo com regras formais estabelecidas
previamente. Sempre que há uma situação imaginária, num jogo, existem regras subjacentes,
aquelas que têm origem nessa situação (Vygotsky, 1991). De facto, um jogo prevê a
existência de regras e, implicitamente, os jogos puros, com regras, pressupõem sempre
situações imaginárias. Um jogo com regras transforma-se de imediato numa situação
imaginária pois, sendo regulamentado, são eliminadas diversas possibilidades.
Uma experiência desenvolvida por Elkonin (1998), com o objetivo de perceber como
decorre a aprendizagem das regras no jogo, demonstrou que a presença de um ou mais
companheiros de jogo aumenta a possibilidade de obediência às regras e, consequentemente,
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estas são assumidas como tais quando ocorre uma interação com algum dos companheiros.
Concluiu-se, ainda, que quando a regra se torna, para a criança, uma entidade convencional,
então esta está pronta para ir à escola.
Na sua referência às regras do jogo, Chateau (1975) aborda a regra social como um
dos meios de afirmação do eu e, consequentemente, pode ser entendida como instrumento da
personalidade. Facilmente se encontra na criança uma ordem que rege as condutas mais
simples, bastará pensarmos no caso de um bebé que chora porque não o tentaram adormecer
do modo habitual. Nos jogos, certas repetições sugerem ordem pois estabelecem a
necessidade de definir uma regra, que, de acordo com o autor, é a ordem colocada nos nossos
atos.
Outros autores, como Caillois (1990) e Huizinga (2003) propõem, ainda, como
caraterística fundamental do jogo, a liberdade, pois só existe jogo quando os jogadores
querem jogar e, efetivamente, jogam. A partir do momento em que se constitui como
obrigação transforma-se numa mera imitação, perdendo uma das suas caraterísticas
fundamentais, a possibilidade de entrega espontânea do jogador, por livre vontade, tendo, por
isso, em cada momento, a oportunidade de o interromper ou adiar.
O jogo não é, para Huizinga (2003), nem vida real nem vida corrente, tratando-se, pelo
contrário, de uma fuga a esta para um mundo temporário com orientação própria. Realiza-se
num espaço e tempo definido, sendo real somente para cada jogador, em cada momento. No
fundo, ocorre num mundo temporário dentro do real, tendendo a envolver-se de uma
atmosfera de secretismo que aumenta o encanto do jogo. Assim sendo, o que acontece no
mundo do jogo, um mundo temporário, só aos jogadores diz respeito. A este respeito, Callois
(1990) carateriza o jogo como atividade delimitada, realçando que a fantasia, presente na
atividade de jogar anuncia o seu caráter fictício, que se acompanha de uma realidade
específica.
De acordo com Piaget (1978), se um jogador se preocupa com o resultado da atividade
que realiza então o jogo define-se como amplamente interessado. No entanto, Huizinga
(2003), discordando da proposta de Piaget, advoga que, o jogo é desinteressado pois, sendo
uma atividade temporária, apresenta uma finalidade autónoma, representando um intervalo na
vida quotidiana.
A atividade lúdica é uma atividade improdutiva ou seja, não tem um fim útil porque
não gera bens nem riqueza e, no final do jogo, os jogadores regressam à sua esfera real, tal
como antes do início da ação (Caillois, 1990; Huizinga,2003). O que realmente importa é o
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processo em si, por isso, quando a criança joga não se preocupa com a aquisição de
conhecimento ou o desenvolvimento de determinada capacidade física ou mental (Kishimoto,
2003).
Uma outra caraterística do jogo assenta no domínio da incerteza, na atividade de jogar,
revelando a impossibilidade do jogador prever, imediatamente, o resultado final – jogo como
atividade incerta (Caillois, 1990). Na verdade, a incerteza está sempre presente pois, a ação de
jogar depende de fatores internos e externos, de motivações pessoais, bem como, da conduta
dos restantes parceiros. O rumo da ação de jogar é um conhecimento que não se possui a
priori (Kishimoto, 2003).
Huizinga (2003) alerta para uma outra caraterística do jogo, que o envolve de uma
ordem absoluta e basilar com prejuízos para o jogo, caso seja alterada. Nesse sentido, além da
questão histórica e geográfica, o jogo postula ainda uma sequência própria. Por exemplo, num
jogo de damas, as jogadas não podem ser invertidas pois, caso contrário, o resultado do jogo
altera-se (Kishimoto, 2003).
Num jogo os conflitos são ignorados ou, quando mantidos, resultam no libertar do eu
através de uma solução compensadora, invocando a libertação de conflitos como caraterística
do jogo. Piaget (1978) refere que a liberdade e a obediência são aspetos antagónicos presentes
na vida real da criança e motivo de conflitos. No jogo, a criança suprime o problema mas, só a
verdadeira entrega às condutas do jogo permite esta libertação e não o oposto.
Relativamente à designação de jogo como atividade espontânea, referida por Bandet e
Sarazanas (1973), Piaget (1978) refere que, tanto as pesquisas intelectuais da criança como as
pesquisas da ciência pura têm esta caraterística e, por isso, essa designação é subjetiva.
Para que se verifique a dimensão completa do jogo, afirma Kishimoto (2003), é
fundamental a análise de dois aspetos: a situação concreta e observável, entendida como jogo,
e a atividade mental do sujeito. Consequentemente, nem sempre a situação observada pode
ser considerada jogo, pois, para tal, é condição essencial a motivação interna para o lúdico.
Com base na análise de pesquisas efetuadas sobre a temática em estudo, Cristie
(1991), citado por Kishimoto, (2003), elabora critérios que distinguem as demais situações do
jogo:
 Não-literalidade: num jogo a realidade interna predomina sobre a externa, tal
como acontece quando a criança chora imitando o seu irmão.
 Efeito positivo: como vimos o prazer é frequentemente apontado como elemento
caraterizador da ação de jogar pois, efetivamente, a alegria e os sorrisos são sinais
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que exteriorizam a presença do jogo. A criança, naturalmente, demonstra o prazer
que sente pela situação de jogo em que está envolvida, por meio do sorriso. O
domínio corporal, moral e social da criança são positivamente afetados por este
processo.
 Flexibilidade: a disposição da criança para o desenvolvimento de novas ideias e
comportamentos é acrescido em situações de jogo. A ausência de um clima de
tensão cria um ambiente propício a explorações necessárias à resolução de
problemas. Desta forma, ao jogar, a criança torna-se mais flexível e procura
naturalmente alternativas de ação.
 Prioridade do processo de brincar: a criança joga sem se preocupar com os
resultados, importando-se somente com o processo em si – “o jogo só é jogo
quando a criança pensa apenas em brincar” (Kishimoto, 2003, p.3).
 Livre escolha: um jogo só é considerado como tal se for resultado de uma livre e
espontânea seleção da criança.
 Controlo interno: na ação de jogar são os intervenientes que determinam o
desenvolvimento dos acontecimentos e, desse modo, a situação progride pelo
controlo interno dos jogadores.

3.1 Propostas de classificação de jogos
O estudo do jogo, enquanto atividade intelectual organizada e respeitando regras, deve
ter em conta parâmetros como: o número de jogadores envolvidos; a informação
disponibilizada a cada jogador; se depende do acaso; a igualdade ou desigualdade de regras
para cada jogador; a presença ou total ausência de cooperação entre os jogadores e o maior
número de possibilidades perante cada jogada (Rino, 2004). Nesta perspetiva estrutural
aparece a Teoria dos Jogos, uma abordagem centrada na estrutura do jogo, cuja caraterística
dominante é a sua análise tendo como desígnio aquilo que os jogadores deveriam ser, de
forma objetiva e racional, e não o que são, de forma subjetiva e pessoal.
Partindo desta abordagem o autor, Rino (2004), apresenta-nos uma tipologia de jogos
com caraterísticas como: a informação disponível a cada participante, a duração do jogo e o
equilíbrio entre ganhos e perdas. Poderemos então distinguir, segundo esta análise:
 jogos de informação perfeita e imperfeita;
 jogos finitos e infinitos;
 jogos de soma zero e soma não zero;
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 jogos do acaso e jogos deterministas.
Nos jogos de informação perfeita cada participante pode conceber as suas
possibilidades, possuindo informação sobre as vantagens e desvantagens de cada opção e o
valor para a perda ou ganho. Em contrapartida, nos jogos de informação imperfeita cada
jogador depende da opção do adversário, não possuindo informação que lhe permita fazer
uma determinada escolha. As relações interpessoais assumem um papel fundamental, onde a
escolha de um elemento influencia a escolha do outro.
Por jogo finito entende-se aquele, cujo número de alternativas a analisar é limitado,
terminando depois de um número determinado de jogadas. O infinito, pelo contrário,
apresenta um número ilimitado de alternativas a analisar, não respeitando um determinado
número de jogadas para cessar.
Os jogos de soma zero abrangem todos aqueles cujos interesses dos jogadores são
opostos, ou seja, verifica-se um jogo de soma zero quando como resultado se obtém um
jogador vencedor e outro perdedor. Pelo contrário, nos de soma não zero o leque de resultados
é mais vasto. Assim sendo, os jogadores podem ser, simultaneamente, perdedores ou o que
um ganha não ser aquilo que o outro perde.
Nos jogos do acaso, a que Cabral (1990, 2001) prefere designar por jogos de azar, o
elemento essencial é, como explícita o nome atribuído, o acaso. O autor, (Rino, 2004) chama
a atenção para a decadência de interesse dos jogadores relativamente a este tipo de jogos. A
introdução de prémios, reconhecendo a sorte de um participante é uma das estratégias
utilizadas para fomentar a sua procura. O exemplo, já fenómeno europeu, é o euromilhões
onde predomina, como consequência do acaso, a passividade do jogador que se entrega ao
destino. Por outro lado, os jogos deterministas, designados de jogos de esforço por Cabral
(1990, 2001), são condicionados pelo número de possibilidades de variação e pelo grau de
complexidade. O acaso não assume presença nos jogos deterministas. A comunhão das
caraterísticas dos jogos de acaso e dos jogos deterministas culmina nos jogos combinados ou,
tal como designa Cabral (1990, 2001), jogos de perícia.
Referindo as possibilidades de diferentes classificações dos jogos, Caillois (1990)
propõe uma divisão em quatro categorias, onde predomina o papel da competição, da sorte,
do simulacro ou da vertigem. Os jogos considerados encontram-se segundo dois pólos
antagónicos, reinando, num dos extremos a liberdade, improvisação e alegria (paidia) e numa
outra extremidade o gosto pela dificuldade (ludus).
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 Jogos Agôn: têm por objetivo primordial demonstrar as capacidades dos jogadores
através de situações de competição, no âmbito de luta ou desafios. O vencedor é
visto como o melhor em determinada qualidade – resistência, memória, rigor. O
esgrima, boxe, xadrez e bilhar são exemplos de jogos agôn.
 Jogos Alea: a forte presença da sorte e do acaso tornam passivo o jogador. Não
usando as suas qualidades de força ou inteligência o jogador entrega-se ao
destino. O vencedor é aquele cuja sorte esteve do seu lado. São exemplos de jogos
alea a lotaria e a roleta.
 Jogos Mimicry: incluem elementos essenciais como a mímica e o disfarce. O
jogador encarna uma personagem e os seus comportamentos, acreditando, e
fazendo acreditar aos outros, que é uma outra pessoa. As imitações infantis, o
teatro e o ilusionismo inserem-se neste tipo de jogos.
 Jogos Ilinx: repercutem a criação de sensações de pânico e vertigem. Através
deste

tipo

de

jogos

procura-se

um

distúrbio

específico

entrando

momentaneamente num estado de êxtase. As acrobacias e o alpinismo são bons
exemplos de jogos ilinx.
Convém ainda realçar a proposta de classificação de Grando (1995) que tem em
consideração a função que um jogo pode apresentar ao nível do contexto social e didáticometodológico. Este autor propõe uma classificação em jogos de azar, jogos quebra-cabeças,
jogos de estratégia, jogos de fixação de conceitos, jogos pedagógicos e jogos computacionais.
Os jogos do azar são aqueles que dependem, exclusivamente, do fator sorte para que o
jogador vença. Nesse sentido, o papel do jogador está entregue ao destino que ditará a sua
sorte ou azar. Nos jogos quebra-cabeças, normalmente individuais, o jogador desconhece a
solução do problema envolvido. Nos jogos de estratégia, ou também definidos pelo autor
como jogos de construção de conceitos, o jogador deve conceber estratégias para resolver o
problema ou os problemas implícitos ao jogo. Assim, ganhar ou perder depende somente do
jogador. O xadrez é um exemplo de um jogo de estratégia. Nas salas de aula encontram-se
jogos que substituem a extensa lista de exercícios que sucedem a aprendizagem de um novo
conceito. Assim, tal como o nome indica, os jogos de fixação de conceitos permitem que o
aluno exercite o conhecimento apreendido, assimilando-o. Relativamente aos jogos
pedagógicos, estes incluem todos os tipos de jogos propostos na classificação do autor pois,
de facto, todos apresentam potencial pedagógico. Por sua vez, os jogos computacionais, de
que falaremos mais detalhadamente no ponto 3.1.1 do presente capítulo, por serem alvo de
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grande interesse por parte das crianças de hoje, são desenvolvidos num ambiente
computacional.
Ao nível da matemática, ciência que aqui nos interessa particularmente, convém
destacar a proposta de classificação de jogos para a aula de Matemática de Lara (2004, 2005).
Quatro são os tipos de jogos que Lara (2004, 2005) propõe para a aula de matemática, sendo
eles: jogos de construção, jogos de treino, jogos de aprofundamento e jogos estratégicos.
Tal como a designação indica, nos jogos de construção pretende-se que o aluno
construa conhecimento através da procura de uma ferramenta, antes desconhecida, para
resolver uma determinada situação. Assim, este tipo de jogos apresenta um conteúdo
desconhecido, pelo que, o aluno necessita de procurar o conhecimento que o leva à solução do
problema inicial. Os jogos de construção permitem desenvolver abstrações matemáticas que,
de outro modo, seriam memorizadas sem que o aluno as compreendesse na plenitude. Porém,
a construção de um conceito não implica o fim do processo de ensino e aprendizagem sobre
esse mesmo conceito pois, de facto, é necessário que o aluno utilize o conhecimento adquirido
de forma a o generalizar e, em simultâneo, familiarizar-se com ele. É neste contexto que se
inserem os jogos de treino. O treino levado a cabo pelo aluno potencia o desenvolvimento de
um pensamento dedutivo pois, na verdade, a repetição de exercícios permite que os alunos
detetem a existência de diferentes estratégias, ampliando as suas possibilidades de resolução.
Este tipo de jogos pode ainda “ser utilizado para verificar se o/a aluno/a construiu ou não
determinado conhecimento, servindo como um «termômetro» que medirá o real entendimento
que o/a aluno/a obteve” (Lara, 2004, p.25).
A construção de determinado conhecimento pressupõe que o professor crie
oportunidades para que o aluno aplique o novo conhecimento. Para tal, a autora, Lara (2004,
2005) salienta que a resolução de problemas através de jogos é uma estratégia eficaz para o
aprofundamento do conhecimento adquirido. Assim, os jogos de aprofundamento apelam ao
aumento gradual da sua complexidade, exigindo que o aluno desenvolva o seu raciocínio. Os
jogos de aprofundamento permitem ainda articular assuntos já estudados.
Por último a autora, Lara (2004), na sua proposta, apresenta os jogos estratégicos,
aqueles que os alunos mais contactam na sua vida para além da escola. Refere-se portanto a
jogos como o xadrez, as damas, ou os jogos de computador que, atualmente, são os mais
requisitados. Este tipo de jogos pressupõe que o jogador crie estratégias para obter uma
melhor performance enquanto jogador, desenvolvendo hipóteses e criando diversas
alternativas de forma a resolver os problemas que surgem.
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Optou-se pela utilização desta proposta, Lara (2004,2005), para classificar os jogos
deste estudo, na medida em que prioriza os jogos na aula de matemática, ciência na qual
desenvolvemos o presente estudo.
Porém, a grande maioria dos autores só se preocupou com a classificação de
determinados jogos, a que o Piaget chama de “jogos-tipo” (Piaget, 1978, p.138), em particular
os que confirmavam as suas teorias explicativas, desprezando os outros jogos, por não
obterem algum tipo de classificação de acordo com as suas teorias preestabelecidas. O autor
salienta a importância de uma classificação geral capaz de abarcar todos os casos particulares.
Por conseguinte, para Piaget (1978) três grandes estruturas caraterizam o jogo e dominam a
classificação de detalhe: o exercício, o símbolo e a regra. Veremos no ponto 4 do presente
capítulo, um pouco mais desta tríade.
3.1.1 Jogos de computador: videogames
Os videogames, definidos por Rice (2005) como jogos desenvolvidos graficamente, no
seio de um ambiente de computação, têm despertado interesse, nomeadamente, no que diz
respeito à sua aplicação para fins educacionais.
Os conceitos desenvolvidos com base computacional, incluindo jogos, fundamentamse na recuperação e manipulação de informação. A ideia prende-se com o facto de que uma
máquina física pode produzir uma quantidade infinita de informações, com base num número
finito de entradas. Estaríamos, portanto, perante a ideia de medida infinita de tempo dentro de
um mecanismo finito. Esta conceção mostrou-se fundamental no desenvolvimento da
computação digital e, mais tarde, dos jogos de computador (Rice, 2005).
A primeira ligação, documentada, em rede de computadores, com a finalidade de
jogar, ocorreu em 1958, no laboratório de pesquisas militares, Brookhaven National
Laboratory. O físico, Higinbotham, utilizando algumas peças de reposição, ligou um
osciloscópio a um dos computadores do laboratório, programando uma simples simulação de
ténis ballbouncing. Os jogadores assistiram numa tela redonda de quatro polegadas e usando
duas rodas de pás para controlar a bola, simularam uma partida de ténis. Porém, Higinbotham
nunca patenteou a ideia pois, acreditava que, aquele jogo, desenvolvido com a tecnologia
existente, estava na base de uma ideia óbvia demais para se tornar rentável (Rice, 2005).
Em 1961, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) recebeu um modelo do
computador Digital Equipment Corporation (DEC) PDP-1. A equipa de programação,
liderada por Steve Russell, codificou o que muitos consideram ser o primeiro jogo de
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computador, o Spacewar, oficialmente finalizado em 1962. Este primeiro jogo tornou-se,
rapidamente, um fenómeno mundial.
Os jogos de computador têm a capacidade de proporcionar diversão generalizada para
os utilizadores e, além disso, o ambiente de jogo confere oportunidades de aprendizagem.
Refira-se que, muitos dos jogos de sucesso comercial são deliberadamente projetados com
interfaces simples, permitindo, no entanto, interações complexas no mundo dos jogos.
Segundo Rice (2005), os alunos realizam aprendizagens significativas enquanto se
envolvem em jogos de computador, aprendendo, normalmente, factos que não são abordados
em contexto sala de aula. Efetivamente, os bons jogos de computador usam o princípio da
competência, ou seja, os jogadores são incentivados a dominar o jogo, que se aproxima do seu
nível atual de competência, e o princípio da especialidade, onde os jogadores devem dominar
completamente um nível antes de avançarem para o próximo. Enquanto estes dois
componentes da ciência cognitiva são fundamentais nos jogos populares, segundo Gee
(2003b), não se encontram desenvolvidos na pedagogia escolar.
Alguns estudos culturais, bem como críticas dos jogos de computador têm ignorado o
estudo do jogo na sua essência, alertando para o caráter violento que, muitos deles, envolvem.
Obviamente que, os jovens jogadores não se treinam para serem cidadãos violentos, mas, em
alguns jogos, as crianças gerem exércitos e criam estratégias para resolverem determinados
problemas ou, movem-se furtivamente, através de ambientes virtuais, para realizarem
missões. Estão, notoriamente, aprendendo a aprender (Gee, 2003b).
Ao nível pedagógico, a maior preocupação dos professores prende-se com o facto de
que os videogames, apesar de proporcionarem ambientes motivadores para os utilizadores,
não são, normalmente, configurados para ensinar elementos factuais da forma mais eficiente
que, na verdade, são o foco dos testes de avaliação. Assim, para Gee (2003a), os videogames
são, talvez, o meio mais adequado para o ensino do trabalho em equipa e para a resolução de
problemas complexos, dinâmicas que, na sua perspetiva, não são enfatizadas em muitos dos
ambientes escolares. Durante o tempo de jogo, os jogadores envolvem-se em momentos de
ensino e aprendizagem de ordem superior, desenvolvendo novas capacidades.
Na visão de Gee (2003b), na escola, as crianças aprendem a memorizar e, isso não é a
receita ideal para produzir mentes ágeis. A verdade é que, depois da escola, jogando
virtualmente,

as

crianças

absorvem

novas

informações,

novos

conceitos

e

capacidades. Quando as crianças jogam videogames experimentam uma forma de
aprendizagem, muito mais poderosa do que quando estão em sala de aula. A aprendizagem
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não é sobre memorizar factos isolados, mas sim sobre a conexão e manipulação (Gee, 2003b).
Neste contexto, a questão que se coloca é a do papel dos jogos de computador no
desenvolvimento das crianças (Juul, 2001).
A referência aos jogos de computador pressupõe a referência, às tecnologias e ao seu
impacto na vida dos alunos de hoje. Todos os dias, muitos estudantes despendem incontáveis
horas, utilizando tecnologias, mas, apesar de parecer, numa primeira abordagem, um
desperdício de tempo, este assunto merece uma atenção especial. Seja qual for a idade do
jogador, este, quando se envolve com as tecnologias percebe que, na verdade, estas
extrapolam a sua função de entretenimento. De facto, causam impacto na forma como
pensamos e aprendemos. Assim, o surgimento de redes sociais e a evolução dos jogos digitais
moldaram novas formas de comunicação, ajustando a forma de pensar, trabalhar e viver
(Klopfer, Osterweil, Groff & Haas, 2009).
A geração atual demonstra, claramente, o impacto de se desenvolverem sob a onda do
digital, pois, as tecnologias são um aspeto, totalmente, integrado nas suas vidas - nativos
digitais. Muitos estudantes usam as tecnologias para criar coisas novas, de distintas maneiras,
aprendendo de diferentes formas e, comunicando em novos formatos, comportamentos que
moldaram a sua forma de pensar e operar no mundo (Green & Hannon, 2007). Não é
surpreendente que, de facto, estas transformações tenham sérias implicações no âmbito da
educação.
Realça-se que, diversas instituições, no âmbito do negócio, da indústria, da medicina,
da ciência ou, até, do governo, têm usufruído das tecnologias. Sabe-se que, jogos e
simulações têm sido um componente fundamental na formação de médicos e militares. O
facto é que, as grandes instituições, não usariam essas ferramentas se não fossem altamente
eficazes. Nesse sentido, existem jogos com profundos benefícios educacionais, no entanto, as
instituições de ensino têm sido relutantes em abraçar as tecnologias, que são valiosas
ferramentas que as escolas deveriam levar a sério. É claro que, alterar as abordagens
instrucionais não é uma tarefa fácil, especialmente quando a tecnologia está envolvida, mas,
adotar e integrar estratégias de ensino de base tecnológica tem uma longa história de desafios,
acompanhada de uma compreensão de como alcançar o sucesso (Klopfer et al., 2009).
Neste sentido, a tecnologia pode ter uma relação de reciprocidade com o ensino e, por
isso, os professores devem compreender e aproveitar o que de melhor elas oferecem,
integrando-as na ação didática. Sem dúvida que, sem essas tecnologias em sala de aula,
podem ser aprendidos conteúdos significativos, mas haverá uma desconexão entre a forma
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como os alunos são ensinados na escola e a forma como agem no mundo exterior. É
fundamental que a educação, procure mitigar essa desconexão, tornando estes dois mundos
mais transparentes, reconhecendo o potencial das tecnologias para o processo de ensino e
aprendizagem. Neste sentido, os professores, que optarem por integrar as tecnologias na sala
de aula deverão ter como princípios:
 Explorar: o professor deve despender algum tempo apenas brincando com as
tecnologias.
 Estabelecer parcerias com colegas: o professor deve partilhar experiências com
colegas ou outros professores, mesmo que de outros departamentos pois, podem
ser obtidos grandes benefícios através da colaboração. Construir relacionamentos
com colegas, em torno de uma nova ferramenta de ensino, é uma ótima forma de
construir uma rede de apoio.
 Encontrar suportes adicionais: o professor deve expressar o seu interesse de
integrar tecnologias em contexto sala de aula a fim de obter contato com diversos
recursos que apoiem o seu trabalho (Klopfer et al., 2009).
As tecnologias constituem-se como impulsionadoras do desenvolvimento da
sociedade. Assim sendo, os sistemas de ensino têm vindo a repensar a sua prática procurando
adaptar-se às novas tendências da sociedade atual. O professor deverá, consequentemente,
alterar a sua conceção, entrando num outro universo de informação através da abertura para
outras situações de ensino, incluindo as que respeitam ao uso das tecnologias em contexto
sala de aula. Assim, sem abdicar das ferramentas tradicionais, o processo de ensino e
aprendizagem volta-se para o futuro, aproveitando e contribuindo para a inovação
tecnológica. Convertendo-se em recursos ao serviço da ação didática, oferecem diferentes
possibilidades, que permitem visualizar cenários educativos que sem elas não seria possível.
Neste contexto, as tecnologias constituem ferramentas ao dispor da sociedade e que permitem
responder aos interesses educativos de aluno e professor (Rivas & Figueira, 2012).
Segundo Brady (2004), um número crescente de professores recorre às tecnologias,
observando os seus alunos que, efetivamente, têm uma perspetiva diferente sobre o mundo.
Esses professores são capazes de experimentar novas formas de conexão com os seus alunos
pois, a educação multimédia melhora a compreensão dos conteúdos e interesse dos alunos
pelo tema.
Retomando a análise aos jogos de computador, argumenta-se que, para entender o
futuro da aprendizagem, se deve olhar para além escolas, refletindo-se sobre os videogames.
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A realidade assenta nas tecnologias, pois os computadores mudam a forma de aprender e os
videogames são a prova disso uma vez que, apesar de não substituírem os métodos de ensino
tradicionais, fornecem uma ideia de como é possível criar novas e poderosas formas de
aprender, atuando como um suplemento eficaz de aprendizagem (Shaffer, Squire, Halverson
& Gee, 2005). No entanto, na verdade, demasiado de qualquer tipo de atividade não é
saudável, mas quando, com sabedoria e moderação, se combina diferentes atividades, os jogos
de computador contribuirão, efetivamente, para o desenvolvimento de uma aula equilibrada.
Certo é que, para combater as más influências, é importante que os professores e os pais
definam limites de tempo e diretrizes para a escolha de jogos adequados, orientando a
educação dos seus alunos e filhos (Olsen, 2011).
Os jogos possibilitam que, os que deles participam, incorporem papéis inacessíveis.
Em mundos virtuais, os alunos experimentam as realidades concretas que palavras e símbolos
descrevem. Através dessas experiências, em vários contextos, os alunos podem compreender
conceitos complexos, mantendo a conexão entre ideias abstratas e os problemas reais a
resolver. Embora o estereótipo do jogador seja um adolescente solitário, sentado na frente de
um computador, o jogo também é um fenómeno amplamente social. O mundo virtual dos
jogos permite desenvolver um conjunto de práticas sociais (Shaffer et al., 2005; Olsen, 2011).
O processo de ensino e aprendizagem, envolvendo diversos níveis de complexidade ao
nível cognitivo deve, desenvolver-se num ambiente motivador. Em simultâneo, os jogos de
computador constituem uma área de rápido crescimento, constituindo uma área de elevado
interesse para crianças e adolescentes. Na verdade, facilmente se pode observar a presença
deste tipo de jogos na vida dos alunos. Neste sentido, para investigadores como Squire e
Jenkins (2003), os jogos têm um enorme potencial educativo e, de facto, um bom jogo
permite que os jogadores explorem ideias em mundos virtuais. Além disso, os jogos de
computador, cuidadosamente selecionados, podem melhorar o pensamento (Virvou,
Katsionis, & Manos, 2005).
Nesse sentido, Virvou, Katsionis, e Manos (2005), conduziram um estudo de avaliação
do jogo pedagógico, de realidade virtual, VR-ENGAGE. O objetivo principal do estudo era
aferir se o ambiente de jogo pode, ou não, melhorar a educação.
Os resultados do estudo revelaram que os alunos beneficiam com a utilização de jogos
educativos em contexto sala de aula, representando, por isso, uma potencial forma de ensino.
Além disso, constata-se que, os estudantes que, normalmente, obtinham fracos resultados ao
nível de desempenho escolar, beneficiaram mais com o ambiente de jogo, comparativamente
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com os bons alunos. Consequentemente, o estudo demonstrou que a eficácia educacional do
jogo é particularmente elevada nos estudantes que, habitualmente, apresentam um fraco
desempenho relativamente ao domínio ensinado. Os investigadores explicam os resultados,
tendo em consideração que, geralmente, os bons alunos obtêm um bom desempenho em
qualquer circunstância, contrariamente aos alunos com resultados razoáveis ou fracos. Na
verdade, uma das causas para os maus resultados é a falta de interesse de alguns alunos pelas
aulas e, consequentemente, pelos conteúdos específicos, na verdade, os estudantes com pouco
interesse podem beneficiar de ambientes motivadores, como aqueles em que se denota a
presença de jogos educativos. Um outro dado importante diz respeito ao facto de, os alunos
mais indisciplinados revelarem um comportamento ideal, no momento do jogo, concentrando
toda a sua atenção na atividade a desenvolver.
Um outro estudo, desenvolvido por Mumtaz (2001) procurou analisar as experiências
do uso do computador, em casa e na escola, concluindo que as escolas devem permitir que as
crianças trabalhem em atividades que consideram valiosas, incluindo, por isso, os jogos de
computador nas atividades a desenvolver em contexto educativo. Os resultados do estudo
fornecem evidências adicionais para o fosso crescente entre as experiências de jogos de
computador em casa e na escola. Para ultrapassar esta situação, os autores apelam aos
professores para integrarem os jogos de computador nas suas aulas, promovendo a
aprendizagem exploratória, a capacidade de resolução de problemas, a memória e a
imaginação.
Os jogos de computador são normalmente associados a imagens de monstros
grotescos, explosões impressionantes e cenas intensas de batalha mas, crianças, adolescentes
e, até, adultos passam muitas horas envolvidos nestes ambientes. Todavia, mesmo sendo um
passatempo popular, o seu valor é, muitas vezes, subestimado. A maioria das pessoas,
simplesmente, gosta de jogar, enquanto outras consideram o jogo como um completo
desperdício de tempo. No entanto, quando os jogos de computador são examinados a partir de
um ponto de vista educacional, a pesquisa indica que, os jogos, fazem muito mais do que
desenvolver a coordenação “olho-mão”. Na verdade, muitos benefícios educacionais podem
ser adquiridos a partir de jogos pois, são adequados para melhorar as habilidades de
alfabetização, explorando conceitos matemáticos (Olsen, 2011). Há algures uma ironia no
facto de que, muitas crianças, se sentem desinteressadas na escola, mas correm para casa com
o objetivo de jogar (Glazer, 2006).
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Alguns benefícios dos jogos de computador são reconhecidos, incluindo o
desenvolvimento de capacidades, tais como: resolução de problemas; tomada de decisão;
planeamento estratégico; pensamento analítico; criatividade; adaptação às alterações;
aprendizagem rápida; comunicação interpessoal e espírito de equipa (Clark & Ernst, 2009).
Em 2006, a Federação de Cientistas Americanos declarou que jogos de computador
podem redefinir a educação. Os resultados do estudo desenvolvido revelam que as pessoas
adquirem novos conhecimentos e capacidades complexas pelo jogo, sugerindo-se que, este
tipo de atividade, pode ajudar a resolver uma das necessidades mais urgentes da nação: o
fortalecimento do sistema de educação, preparando cidadãos para os postos de trabalho do
século XXI (Clark & Ernst, 2009; Olsen, 2011).
Os jogos de computador não só motivam as crianças a aprender diversos assuntos de
variadas áreas, mas também ensinam métodos básicos de investigação, tais como a formação
de hipóteses, levando-as a testar modelos, em ambiente simulado. Por tentativa e erro, os
jogadores constroem um modelo do jogo com base em evidências empíricas recolhidas
através da brincadeira. Enquanto os jogadores aperfeiçoam os modelos, dominam o mundo do
jogo (Olsen, 2011).
Pesquisadores da Universidade de Rochester, estudaram diferentes formas de conduzir
as pessoas a aprenderem melhor e mais rapidamente (Olsen, 2011). Com base em alguns
resultados divulgados em setembro de 2010, Dr. Daphne Bavelier, Professor de Ciências
Cerebrais e Cognitivas, um dos responsáveis pelo estudo, declarou que os jogos de
computador, nomeadamente os que envolvem ação, desenvolvem a capacidade de tomar
decisões mais corretas por unidade de tempo. Nesse sentido, o estudo sugere que os jogos de
computador constituem uma ferramenta para reações mais rápidas e precisas. Os
pesquisadores descobriram que os jogadores desenvolvem uma maior sensibilidade ao que
acontece em seu redor, tornando-os jogadores mais ágeis mas, acima de tudo, melhoram uma
ampla variedade de capacidades gerais que podem ser fundamentais em atividades diárias,
como, ler letras pequenas, manter o controlo de amigos numa multidão, percorrer uma cidade.
Assim, de facto, os benefícios obtidos através da utilização de jogos de computador podem
ser adaptados, com sucesso, a ambientes educacionais1 (Olsen, 2011).
Um projeto-piloto, de longo prazo, desenvolvido pelos investigadores Bottino, Ferlino,
Ott, e Tavella (2007), foi delineado com o objetivo de promover capacidades de estratégia e
1
A informação descrita consta no site oficial da Universidade de Rochester: https://rochester.edu/news/show.php?id=3679,
acedido a 2 de julho de 2014.
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de raciocínio em alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), envolvendo-os numa série de
jogos de computador. Os resultados obtidos, indicam que, as atividades propostas tiveram um
impacto positivo em competências de raciocínio lógico e estratégico. Além disso, a partir de
um ponto de vista pedagógico, denota-se que, em geral, os alunos compreenderam que
trabalhar de forma aleatória, mesmo quando se joga, não é produtivo, e que, se pretendem
resolver um problema, devem estabelecer uma estratégia de trabalho, aplicando-a
cuidadosamente, mesmo que esta envolva atenção e esforço adicional. Ao nível do
comportamento, os resultados sugerem uma melhoria na atitude global dos alunos envolvidos
na experiência (Bottino, Ferlino, Ott, & Tavella, 2007).
Neste projeto de pesquisa, o foco de análise voltou-se, principalmente, para os aspetos
cognitivos envolvidos na resolução de problemas. No entanto, também deve ser destacado que
a atividade cognitiva das crianças é fortemente afetada, não só pelas capacidades e atitudes
pessoais, mas também, por fatores comportamentais, afetivos e emocionais, nomeadamente
fatores como a atenção, a concentração e motivação mas, também, por fatores transitórios,
como a ansiedade e o cansaço.
Relativamente às diferenças entre géneros, ao nível da motivação inerente à utilização
de jogos de computador no processo de ensino e aprendizagem, o estudo desenvolvido por
Papastergiou (2009), revelou que, apesar dos elementos do género masculino se envolveram
de forma mais intensa, demonstrando gosto e até experiência em jogos de computador, os
resultados sugerem que os ganhos na aprendizagem, através da utilização do jogo, não diferiu
significativamente, relativamente ao género, sendo, o jogo, um elemento igualmente
motivador para ambos.
Realça-se ainda que, esta pesquisa mostrou que, muito embora os estudantes se
envolvessem no jogo aplicado e revelassem entusiasmo sobre o uso de tal aplicação, para fins
de aprendizagem em contexto escolar, as melhorias que sugeriram demonstraram que, os
alunos são particularmente exigentes. Desta forma, os alunos esperam encontrar, nos jogos
educativos, que usam na escola, os elementos que encontram nos jogos que utilizam, fora da
escola. Um jogo de computador educacional deve, portanto, atender às expectativas dos
alunos, de forma a manter o seu interesse, podendo, assim, ter aplicabilidade a longo prazo.
Para além de exercerem uma influência positiva na aprendizagem de diversos
conteúdos escolares, os jogos de computador têm vantagens adicionais, desenvolvendo, por
exemplo, determinadas competências de trabalho, permitindo aos jogadores que pensem,
falem e ajam de acordo com diferentes papéis. No mundo dos jogos de computador, são
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desafiados a encarnarem diferentes identidades que os preparam para possíveis futuras
profissões (Olsen, 2011).

4. O jogo e a criança
a criança é um ser que joga e nada mais.
(Chateau, 1975, p.16)

Pelo jogo a criança descobre-se e antecipa a suas condutas superiores, sendo
impossível pensarmos na infância sem que venha à tona a imagem de uma criança a jogar
porque, como salienta Chateau, uma “criança que não sabe jogar, «um pequeno velho», será
um adulto que não sabe pensar” (Chateau, 1975, p.16). Guiado por este pensamento, para o
autor, é pelo jogo que a criança se engradece e, por isso, estudar o seu desenvolvimento sem
ter em consideração o jogo seria esquecer um importante meio, pelo qual, a criança constrói a
sua própria identidade.
A criança, quando repete uma ação à qual achou graça é motivada pelo interesse que a
ação lhe despertou. No fundo, repete procurando o prazer. O jogo tem origem no interesse,
mas por si só o caráter interessante (aspeto que não manifesta unanimidade nos investigadores
do tema) não transforma uma atividade num jogo. Em contrapartida, quando um trabalho tem
como principal fundamento o prazer, então estamos perante a dualidade trabalho-jogo que,
pela inadaptação física da pessoa, não durará muito tempo. Porém, enquanto decorreu, o jogo
existiu (Cabral, 1990).
Segundo Cabral (1990) quando uma criança joga é realizada uma atividade física, ou
mental, e verifica-se a obtenção de prazer, despoletando-se o interesse pela atividade. Surge
daí o impulso lúdico que originará a repetição da atividade, incorporando, novamente, o
prazer, denominado prazer lúdico pois, provém do jogo enquanto atividade lúdica.
Na perspetiva de Miranda (2002) o jogo é atraente pois, sendo sinónimo de ação,
desafia e promove a curiosidade, uma das principais caraterísticas dos ambientes motivadores.
A criança, embevecida por tais caraterísticas, joga naturalmente. Num jogo, a possibilidade de
conquista de minutos de autoestima pode conduzir a criança a uma condição de abertura a
novas situações, inclusive pedagógicas. De facto, a sensação de êxito tem um importante
significado para o futuro da criança, no seu desenvolvimento harmonioso (Bandet &
Sarazanas, 1973). Neste sentimento de encorajamento constante, a criança expõe os seus
feitos, afirmando e desenvolvendo a sua personalidade (Bandet & Sarazanas, 1973; Chateau,
1975; Nogueira, 2004). A respeito, Sousa (2003) e Nogueira (2004), referem que na atividade
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lúdica se encontra um forte meio de processar a educação no sentido de desenvolvimento
harmonioso e equilibrado da personalidade.
De acordo com Piaget (1978), três fases sucessivas do jogo ao longo da infância
podem ser observadas: jogo de exercício, jogo simbólico e jogo com regras, denotando a
presença de jogos de construção como a transição entre os três anteriores. Vejamos mais
detalhadamente cada um deles.
O jogo de exercício é o primeiro a ter residência na vida da criança. Este tipo de jogo
não supõe uma técnica particular para a sua realização, consistindo numa assimilação
funcional, cuja finalidade visa a obtenção de prazer. Joga-se pelo prazer funcional ou pelo
prazer de perceber os novos poderes. Os jogos de exercício, não constituindo a principal
forma de jogo nos anos subsequentes, podem reaparecer na vida da criança assim que uma
nova capacidade é adquirida, extrapolando os primeiros anos de infância. Igualmente, quando
o seu objetivo deixa de proporcionar uma nova aprendizagem, o jogo de exercício causa
saturação, deixando de vigorar na vida da criança.
Numa outra designação, Wallon (1968) e Chateau (1975) estabelecem, como jogos
funcionais, aqueles que visam a procura de efeitos através de movimentos simples, como
treino das funções fisiológicas e psicológicas. Assim, uma criança estende os braços,
movimenta as pernas, ou produz ruídos, com vista à obtenção de um efeito (Wallon, 1968),
desenvolvendo funções mais complexas, como o andar, que seria impossível sem o
movimento das pernas que o prepara (Chateau, 1975). Estes jogos funcionais, repetindo-se em
idade mais avançadas (tal como já nomeava Piaget ao referir-se aos jogos de exercício),
surgem cedo na vida da criança mas permanecem até muito tarde (Bandet & Sarazanas,
1973).
O jogo simbólico (também designado como jogo de ficção por Wallon, 1968) entra na
vida da criança após os primeiros dois anos e supõe, contrariamente ao jogo de exercício, o
pensamento, a representação de objetos ausentes e a representação fictícia. O que o jogo de
exercício realiza, por assimilação funcional, o jogo simbólico reforça, “pela assimilação
representativa de toda a realidade ao eu” (Piaget, 1978, p.158). Uma atividade tão intrínseca
na vida de uma criança, como dormir, não constitui um jogo mas, como afirma Piaget, quando
uma criança representa simbolicamente o ato de dormir, nesse caso está a jogar.
Esta tipologia de jogo carateriza-se pela procura, seja de um efeito, realização ou
emoção a reencontrar, seja de uma situação a reproduzir (Bandet & Sarazanas, 1973). Pela
atividade simbólica a criança afirma as suas potencialidades e mergulha inteiramente no jogo
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parecendo esquecer o que a rodeia, a realidade. Assim sendo, o jogo constitui um mundo à
parte, estabelecendo-se uma rutura com o mundo real (Chateau, 1975).
O objeto de imitação da criança é essencialmente a atividade do adulto, quem tem para
si, um maior prestígio (Chateau, 1975; Wallon, 1968). Na verdade, muitas vezes a criança
imita o que gostaria de ser na realidade. Nesta perspetiva, a criança ainda não diferencia jogo
e trabalho, todavia, exercendo fora do alcance do trabalho o jogo prepara-o (Bandet &
Sarazanas, 1973). A propósito, Chateau (1975) aborda o apelo do mais velho na atividade de
jogar. Qualquer criança adora ajudar o adulto e poder substituí-lo numa das suas tarefas é
deveras fascinante porque, se é divertido adormecer a boneca, adormecer a irmã pequena é
ainda mais atrativo. O que a criança mais ambiciona é ser adulto e, por isso, o jogo da criança
é “comandado pela grande sombra do mais velho” (Chateau, 1975, p.47).
A partir dos sete anos dá-se a renovação do jogo simbólico pois a criança sabe o que a
separa do adulto e opta por fazer outro tipo de imitações – imita frequentemente animais.
Certa do abismo que a separa do adulto cria, assim, um mundo seu onde não entram os
maiores (Chateau, 1975).
Ao jogo simbólico sobrepõe-se, durante o desenvolvimento da criança, o jogo com
regras. Este último, apesar de se constituir principalmente no decorrer dos sete aos onze anos,
subsiste e desenvolve-se durante toda a vida. A regra provém da existência de uma
regularidade, havendo a ideia de obrigação que admite pelo menos dois indivíduos - “ o jogo
de regras é a atividade lúdica do ser socializado” (Piaget, 1978, p.182).
Os jogos de construção não constituem uma categoria individualizada como os jogos
de exercícios, simbólicos ou de regras, mas uma fronteira ligando os jogos às condutas não
lúdicas. Quando a criança constrói um barco com os componentes reais, madeira, velas e
mastros, surge a dúvida de saber se essa construção constitui um jogo, uma imitação ou um
trabalho espontâneo. Por isso, os jogos de construção ocupam “uma posição situada a meio
caminho entre o jogo e o trabalho inteligente, ou entre o jogo e a imitação” (Piaget,1978,
p.149).
Não poderíamos deixar de referenciar outros jogos, alvo de indicação por parte de
Wallon (1968) e Chateau (1975) que apontam para a presença de jogos de habilidade
(Chateau, 1975), jogos de aquisição e jogos de fabricação (Wallon, 1968), na vida da criança.
Os jogos de habilidade, assim designados por Chateau (1975) também ocupam um
lugar preponderante na vida da criança, especialmente no que concerne à afirmação da sua
personalidade. A luta, um exemplo deste tipo de jogos, não tem como finalidade magoar o
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outro, até porque comporta regras que não o permitem. Muitas vezes os jogadores
determinam os golpes permitidos e os proibidos. Assim, o jogo de habilidade conduz a uma
conclusão: a criança procura a afirmação do eu demonstrando a sua personalidade,
manifestando-se. Desta forma o prazer do jogo não é um prazer sensorial mas um prazer
moral.
Durante a infância, é ainda possível distinguir entre as atividades das crianças, os
jogos de aquisição e os jogos de fabricação (Wallon, 1968). Nos jogos de aquisição a criança
é “toda olhos e toda ouvidos” (Wallon, 1968, p.76) esforça-se por compreender e apreender o
que a rodeia, enriquecendo o seu conhecimento. O seu desenvolvimento é acompanhado por
jogos de aquisição específicos, que a integram na sociedade e a elevam à idade adulta (Bandet
& Sarazanas, 1973). Os jogos de fabricação surgem geralmente aos quatro anos de idade e,
com eles, a criança diverte-se modificando ou criando objetos. É o que acontece, por
exemplo, quando a criança com um lenço cria um lobo e assusta os seus companheiros,
percebendo-se a presença da ficção (Bandet & Sarazanas, 1973; Wallon, 1968).
De facto, o jogo é um elemento preponderante no desenvolvimento da criança e está
presente na sua vida de forma tão natural quão natural é ser-se criança. Os seus atos são
comandados pelo prazer que lhe proporcionam, mas aí cabe destacar que o maior prazer
advém, não do resultado, mas, antes, do facto de a criança conseguir esse resultado como
consequência da sua inteira dedicação à atividade (Chateau, 1975).
A seriedade que o autor, Chateau (1975), encontra no jogo conduz, por isso, a uma
fuga da esfera real desenvolvendo-se uma rutura desse mundo induzindo à criação de um
mundo próprio, no qual a criança pode exercer a sua soberania sendo tudo aquilo que pretende
ser. Por este motivo, a criança também joga com vista à evasão ou compensação.
Todavia, nem tudo é evasão pois, o mundo do jogo é também uma antecipação às
ocupações sérias, preparando a criança para a sua vida futura. Será satisfatório pensarmos na
criança que brinca à mãe e filha exercendo, por imaginação, uma futura realização concreta
(Chateau, 1975).

5. O jogo e a aprendizagem
Aprender através do jogo é um direito de todas as crianças (Alsina, 2004, p.7).

A vontade de estudar ou aprender não é algo tão intrínseco à criança como
normalmente se ajuíza (Albuquerque, 1958). Porém, não é difícil fazer uma criança sentir a
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necessidade de jogar pois essa é a sua vontade constante. Através do jogo, a sua atividade
primordial, a criança congrega todos os seus esforços e satisfaz-se na plenitude. Desta forma,
os professores podem estimular a motivação para aprender determinados conteúdos através do
jogo (Albuquerque, 1958) porque, para a criança, a atividade lúdica é o melhor suporte para a
aprendizagem (Henriques, 2007). Na perspetiva do professor, motivar significa empenhar-se
na tentativa de fazer com que a criança se dedique à aprendizagem e, acima de tudo, queira
aprender. A chave para o sucesso está em fazer uso dos desejos do aluno porque é inevitável
que as crianças tragam consigo necessidades e interesses que as mobilizam (Morse & Wingo,
1978).
A criança identifica uma atividade, como jogo, caso desenvolva em si determinadas
emoções e comportamentos, sentindo-se, automaticamente, motivada. O jogo é, nesta
perspetiva, um processo interno do ser humano e, por isso, deve ser considerado como um
meio que a criança utiliza para construir o seu próprio conhecimento (Sá, 1995).
Sendo o jogo uma atividade de potencial interesse, a sua aplicação ao processo de
ensino e aprendizagem, impulsionará a criança a agir no sentido de aprender o que é
necessário para a sua realização. Desta forma, a aprendizagem conecta-se com os seus
interesses e, naturalmente, a criança aprende (Albuquerque, 1958).
Friedrich Froebel, educador alemão, considerava que o jogo mediava duas forças
opostas, a emoção e o intelecto. Funcionando como um mecanismo unificador o jogo era,
para Froebel, vital na aprendizagem das crianças. Ao manipular, rearranjar, agir e refletir o
aluno torna concreta a sua aprendizagem (Palhares, 2004).
Para Froebel o aprender fazendo respeitava a metodologia natural da criança que, ao
jogar livremente se autoconhecia. Sendo pioneiro, no reconhecimento desta atividade como
aquela na qual a criança expressa a sua visão do mundo, Froebel considerava o jogo como
uma das principais fontes de desenvolvimento. Assim, acreditava que o jogo possibilitava, na
criança, o autoconhecimento e a apreensão do mundo que a rodeia (Arce, 2004). Pela
atividade lúdica a criança consegue por si só as maiores conquistas para o seu
desenvolvimento, processando-se, através do jogo, a autoeducação (Sousa, 2003).
O jogo reforça e estimula as capacidades físicas ou intelectuais do ser que joga
(Caillois, 1990), tornando fácil o que inicialmente era difícil. Introduzindo o indivíduo na vida
através do jogo, desenvolvem-se as capacidades para ultrapassar e enfrentar as dificuldades.
Na mesma perspetiva, Vygotsky (1991), realça que, pelo jogo, a criança aprende a agir do
ponto de vista cognitivo de acordo com as suas motivações e tendências. A criação de
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situações imaginárias num jogo é, para o autor, um instrumento de desenvolvimento do
pensamento abstrato.
Destaca-se, ainda, a ideia de que o jogo é a “condição sine qua non do
desenvolvimento infantil” (Cabral, 1990, p.195) pelo que, para Chateau (1975), seria
desnecessário assinalar o papel preponderante do jogo no desenvolvimento da criança, sendo
um dado adquirido a sua importância. Na mesma linha de pensamento, no jogo encontra-se
tudo o que constitui a criança, um ser próprio e complexo, transbordando potencialidades para
desenvolver no processo de ensino e aprendizagem (Ferran, Mariet & Porcher, 1979).
Relativamente à aprendizagem lúdica julga-se ser necessário o impulso lúdico mas
também condições afetivas, sociais e sensoriomotoras para o seu funcionamento. Nos
primeiros dois anos de vida as condições sensoriomotoras e afetivas são suficientes, porém, a
partir dessa idade salientam-se a imitação, a identificação e a participação como princípios da
aprendizagem. Note-se que a participação é tida como intenção de aprender através do
envolvimento do eu na tarefa com um significado pessoal. Todo o impulso tem natureza
fisiológica e no jogo, com estímulo exterior, ou não, assim acontece, resultando por
mecanismos de pulsão biológica, embora, o impulso lúdico requeira uma necessidade
especial: a imitação. Bastaria pensarmos que o bebé, emitindo sons, começa a aprender por
imitação (Cabral, 1990).
Algumas caraterísticas do jogo tornam evidente a sua utilidade no processo de ensino
e aprendizagem, sendo necessária a distinção entre jogos didáticos e jogos não didáticos.
Assim, os didáticos, embora com o mesmo fim dos não didáticos, são entendidos como jogos
educativos definidos para atingir determinados objetivos educacionais, cognitivos ou afetivos,
estabelecidos pela pessoa que planifica cada aula, o professor (Rino, 2004).
A incorporação do jogo no domínio pedagógico criou a figura do jogo educativo
(Kishimoto, 2003). A noção de jogos educativos ou didáticos (a nomenclatura depende de
autor para autor) como aqueles que distraem e instruem simultaneamente, desenvolveu-se
lentamente, aparecendo tardiamente na escola, sendo sistematizada com um atraso ainda mais
considerável. Contudo, é no universo escolar que se materializa a ideia de aprender
divertindo-se e de que os jogos possuem, de facto, uma função pedagógica de relevo
(Albuquerque, 1958).
Interessa-nos, agora, aprofundar o contributo do jogo didático, ou seja, perceber se a
comunhão entre o jogo e a aprendizagem é, de facto, profícua. Comecemos por atender ao
conceito de aprendizagem significativa.
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De acordo com a teoria da aprendizagem de Ausubel a existência de aprendizagem
significativa pressupõe a reunião de duas condições. Por um lado, a disposição para aprender,
isto é, o indivíduo necessita de predisposição para a aprendizagem. Por outro lado, o conteúdo
a ser aprendido tem de ser significativo para o indivíduo, sugerindo-se uma participação ativa
do sujeito na sua atividade auto-estruturante (Pelizzari, Kriegl, Baron, Finck & Dorocinski,
2002). Facilmente se estabelece uma analogia com as caraterísticas do jogo que, sendo livre,
pressupõe uma predisposição para aprender e, desenvolvendo-se através da envolvência do
jogador no decorrer da ação, supõe a participação do sujeito como construtor da sua própria
aprendizagem.
A leitura atenta de Lopes e Silva (2010) na sua análise sobre a aprendizagem permite
constatar que esta é uma atividade, fundamentalmente, social e que os alunos devem aprender
através de tarefas eficazes e flexíveis que os auxiliem na compreensão, no raciocínio, na
memorização e na resolução de problemas. O caráter social da aprendizagem remete-nos,
particularmente, para o uso do jogo como uma estratégia fundamental no processo de ensino e
aprendizagem.
Um outro aspeto importante na referência à aprendizagem significativa é ter em
consideração os conhecimentos que as crianças já possuem, porque qualquer situação de
aprendizagem tem uma história prévia (Pelizzari et al., 2002; Vygotsky, 1991). O novo
conteúdo, quando incorporado nas estruturas de conhecimento do aluno, adquire um
significado, resultante da relação do novo conteúdo com o seu conhecimento anterior
(Pelizzari et al., 2002). Nesse sentido, no processo de ensino e aprendizagem deve ter-se em
consideração os conhecimentos que os alunos possuem, as suas capacidades e sentimentos
(Matos & Serrazina, 1996), ou ainda, como afirma Vygotsky (1991), o seu nível de
desenvolvimento real, ou seja, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança.
Pelo contrário, quando o ensino e aprendizagem não se fundamentam no que o aluno já sabe,
tem lugar o armazenamento isolado do conteúdo por meio de associações arbitrárias na sua
estrutura cognitiva, impedindo a assimilação e compreensão. De facto, quando o conteúdo a
ser aprendido não estabelece ligação com o já conhecido o indivíduo tende a utilizar a
memorização, com prejuízo para a aprendizagem futura (Matos & Serrazina, 1996; Pelizzari
et al., 2002).
Frequentemente, na sala de aula sente-se a existência do espaço do aluno e do espaço
aula como disjuntos, porque, as atividades propostas aos alunos não se cruzam no seu espaço
vida – relativo à sua história pessoal, ao seu modo de pensar e agir. Sabendo que o jogo faz
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parte do espaço vida de qualquer ser humano então estaremos, em ambiente sala de aula, a
possibilitar a conexão entre o espaço vida e o espaço aula. Daí que o jogo deva incorporar um
sentido significativo dos conteúdos a serem aprendidos (Sá, 1995).
A introdução de atividades de caráter lúdico na sala de aula deve atender a dois
aspetos fundamentais: por um lado, o jogo deve divertir e dar prazer a cada participante e, por
outro lado, convém que seja educativo integrando-se perfeitamente no processo de ensino e
aprendizagem. A criança deverá, divertindo-se, aprender alguma coisa – jogo como meio de
distração e de instrução (Ferran, Mariet & Porcher, 1979).
O jogo, independentemente da classificação adotada, requer o desenvolvimento de
relações sociais entre os indivíduos (Rino, 2004), reconstruindo, sem fins utilitários, essas
relações (Elkonin, 1998). Num processo interativo, o indivíduo modifica a sua perceção pela
expetativa de reciprocidade, onde a comunicação e o feedback vigoram. Considerando
feedback como uma “informação fornecida a um agente sobre aspetos do desempenho ou da
compreensão” (Lopes & Silva, 2010, p.47), ao jogar são ativados mecanismos intelectuais e
processos que originam a sua troca. Desde o nascimento que a criança ao jogar manipula a
realidade, criando regras que possibilitam a socialização. Num jogo, a presença de um
adversário motiva ainda mais, pois implica a alternância de estratégias.
A interação social é amplamente condicionada pela personalidade de cada
interveniente, com um desenvolvimento afetivo e social muito particular. Segundo menciona
Rino (2004) existe consensualidade relativamente ao obstáculo que a natureza afetiva pode
causar no desenvolvimento e aprendizagem. Os jogos são, por conseguinte, mencionados
como um dos recursos utilizados na tentativa de resolução deste problema.
A atividade lúdica, supondo o relacionamento entre indivíduos, inclui a socialização e,
por analogia, o ato de jogar conduz ao desenvolvimento de contactos sociais. Por meio da
socialização a criança atinge as condições necessárias à construção da sua personalidade
(Miranda, 2002), aprendendo a considerar os limites e a agir respeitosamente para com os
outros - o jogo como um rico arsenal de possibilidades (Bandet & Sarazanas, 1973; Macedo,
Petty & Passos, 2005). Neste contexto, os jogos, enquanto potenciadores de uma envolvência
da criança, podem influenciar positivamente no seu desenvolvimento afetivo e social e,
consequentemente, no desenvolvimento cognitivo. A organização, codificação e análise das
possibilidades que o jogo implica, conduz ao desenvolvimento de um pensamento organizado,
com reflexos na estruturação cognitiva da criança.
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A interação social, o desenvolvimento afetivo e social e o cognitivo, promovidos pelo
jogo, não se isolam, pelo contrário, complementam-se, estabelecendo-se, assim, uma relação
de interdependência. Através da coordenação das atividades dos jogadores, o indivíduo, num
processo de abstração, elabora as suas estruturas cognitivas que, por sua vez, permitirão novas
interações socias. Nesta perspetiva, as dimensões mobilizadas e desenvolvidas no jogo,
enquanto instrumento de ensino, surgem encadeadas e resumem-se à cognição, afeição,
motivação, socialização e criatividade (Miranda, 2002).
O jogo, como já referido, mobiliza a cognição, desenvolvendo-se a inteligência e
proporcionando alicerces para a construção da personalidade. Todavia, na prática educativa, o
professor deve aliar o aspeto cognitivo ao afetivo, valorizando o prazer e a alegria que a
atividade lúdica proporciona. Envolvendo a aceitação de regras e o contacto com outros
indivíduos, o jogo estimula o desenvolvimento de contactos sociais pressupondo, por isso, a
socialização. Num outro prisma, os jogos suscitam o interesse e ânimo à sua participação,
envolvendo-se de um ambiente motivador e, consequentemente, propício à aprendizagem.
Além disso, a realização do jogo enfatiza a faculdade criadora, portanto, o ato de jogar e a
criatividade são fenómenos dependentes (Miranda, 2002), e assim, o sujeito avança para além
da inteligência ou do conhecimento que possui, desenvolvendo a sua capacidade de imaginar,
inventar e criar (Sousa, 2003).
Numa apologia ao comportamento dos alunos em sala de aula, Albuquerque (1958),
refere que uma criança irrequieta e até indisciplinada em sala de aula, normalmente assume
uma atitude inversa quando joga. Sob esta perspetiva, a criança que ao jogar tem a
oportunidade de mexer os braços ou proferir exclamações, canaliza as suas energias na ação,
submetendo-se às regras. A criança dedica-se inteiramente, encontrando a sua estabilidade na
atenção e concentração, cruciais ao processo de aprendizagem.
Numa abordagem ao jogo e aprendizagem, Macedo, Petty e Passos (2005) apresentam
indicadores para inferir a dimensão lúdica de uma atividade, ao invés de classificar os jogos
com base em critérios. O desafio é aprender e observar elementos que permitam supor um
todo, que só se apresenta de modo incompleto. Neste sentido, os autores apresentam cinco
indicadores que apuram a presença do lúdico no processo de ensino e aprendizagem e, como
tal, favorecem a sua presença nas atividades escolares: “terem prazer funcional; serem
desafiadoras; criarem possibilidades ou disporem delas; possuírem dimensão simbólica e
expressarem de modo construtivo e relacional” (Macedo, Petty & Passos, 2005, p.14).
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As crianças vivem o momento, daí que certas atividades, como jogos, despertem de
imediato o seu interesse. O importante é o prazer funcional, a alegria e sofrimento de exercitar
um domínio ou testar uma habilidade, transpondo ou vencendo um obstáculo. Por isso, as
crianças concentram-se e atentam na atividade de jogar, rejeitando conversas paralelas e
despropositadas àquela atividade na qual se envolvem inteiramente. Na verdade, muitas das
tarefas escolares podem ser desagradáveis para alguns alunos, talvez pela forma como são
propostas. Provavelmente, são tarefas justificadas no interesse educacional, fazendo sentido
apenas para os adultos, ainda que, pensadas para o bem da criança (Macedo, Petty & Passos,
2005).
Toda e qualquer atividade pode ser desafiadora, dependendo do modo como é
proposta e do sentido que toma para a pessoa e em que contexto. Evidentemente, que
atividades como os jogos, repletas de situação-problema, constituem um desafio pois incluem
obstáculos cuja superação implica dificuldade em maior ou menor grau. Para tal, é necessário
concentração, pensar profundamente, encontrar ou criar alternativas, aspetos fundamentais na
construção de aprendizagem.
De facto, a maioria dos jogos, particularmente quando com fins didáticos, incluem
situações de resolução de problemas e, por isso, cabe aqui uma referência a esta temática.
A resolução de problemas teve o seu início na atividade dos filósofos gregos,
acreditando que, ao resolver problemas, exercitavam o pensamento filosófico. George Polya,
pioneiro na apresentação de uma heurística de resolução de problemas, específica para a
matemática (Gazzoni & Ost, 2008), afirmava que resolver problemas é uma habilidade
prática, e, por isso, para resolvermos problemas temos de, primeiro, observar e imitar quem
resolve os seus e, por fim, aprendemos, resolvendo-os. Assim sendo, tal como qualquer
habilidade, a resolução de problemas, aprende-se através da imitação e da prática. Neste
contexto, o professor que deseja incutir nos seus alunos, interesse pela resolução de
problemas, deve, proporcionar diversas oportunidades de o imitar e praticar (Polya, 1995).
Ao procurarmos a solução de um problema é possível que mudemos a forma de o
encararmos. Se inicialmente a nossa visão é incompleta, após alguns progressos na sua
resolução a perspetiva evolui, sendo ainda mais distinta quando a solução se perceciona.
Polya (1995) divide o processo de resolução de um problema em quatro etapas:
compreensão do problema; estabelecimento de um plano; execução do plano e revisão da
solução, apresentadas na tabela 1.
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Tabela 1: Etapas do processo de resolução de problemas. Adaptado de Polya (1995, pp.3-11).
Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a condição?
Compreensão do
problema

É possível satisfazer a condição? A condição é suficiente para determinar a
incógnita? Ou é insuficiente? Ou é redundante? Ou é contraditória?
Trace uma figura. Adote uma notação adequada.
Separe as diversas partes da condição. É possível anotá-las?
Já o viu antes? Ou já viu o mesmo problema apresentado sob uma forma
ligeiramente diferente? Conhece um problema idêntico? Conhece um problema
que lhe poderia ser útil?
Considere a incógnita e pense num problema conhecido que tenha a mesma

Estabelecimento
de um plano

incógnita ou uma semelhante.
Eis um problema idêntico e já antes resolvido. É possível utilizá-lo? E utilizar o
seu resultado? Ou método? Deve-se introduzir algum elemento auxiliar para
tornar possível a sua utilização?
É possível reformular o problema? E reformulá-lo ainda de outra maneira?
Volte às definições.
Verifique cada passo.

Execução do plano

É possível verificar claramente se cada passo está correto? E é possível
demonstrar que cada passo está correto?
É possível verificar o resultado? É possível verificar o argumento?

Revisão da solução

É possível chegar ao resultado por um caminho diferente? É possível utilizar o
resultado, método, num outro problema?

Na maioria das vezes, as etapas nomeadas, ajudam o estudante na resolução de
problemas pois, se por um lado sugerem bom senso e, por isso, surgem naturalmente, por
outro lado, ao serem genéricas, auxiliam o aluno, indicando, apenas, a direção geral.
Na resolução de um problema é fundamental que o aluno compreenda o problema e,
de igual forma importante, deseje resolvê-lo. O plano é, portanto, estabelecido quando o aluno
conhece os cálculos ou desenhos que precisa para obter a incógnita. No entanto, o caminho
desde a compreensão do problema até ao estabelecimento do plano pode ser longo e difícil.
De facto, o plano pode surgir gradualmente ou, após infrutíferas tentativas, aparecer como se
de uma ideia brilhante se tratasse. Porém, as boas ou brilhantes ideias, são baseadas em
experiências passadas e conhecimentos adquiridos anteriormente e, por isso, o professor tem,
aqui, um papel fundamental, na medida em que deve proporcionar diversas oportunidades de
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resolução de problemas. Na execução do plano é necessária concentração e paciência,
verificando-se cada passo, eliminando possíveis erros.
A generalidade dos alunos, quando obtém a solução e depois de registada a
demonstração, fecha os livros, perdendo uma fase importante e instrutiva. A revisão do
trabalho realizado, por exemplo, com um jogo, permite consolidar o conhecimento,
aperfeiçoando a capacidade de resolução de problemas. Esta fase possibilita, ainda, que o
aluno detete eventuais erros ou lacunas, concebendo-se as respetivas alterações (Polya, 1995).
Retomando a análise ao jogo em contexto de sala de aula, de facto, de acordo com os
indicadores de Macedo, Petty e Passos (2005), as atividades devem ser possíveis, isto é, a
criança necessita de dispor de recursos internos (habilidades ou competências necessárias para
a realização de determinada atividade) ou externos (objetos, espaço, tempo e pessoas) que
sustentem a sua realização, caso contrário, a desmotivação prevalecerá.
A presença do jogo simbólico na criança marca uma nova forma de ver o mundo, por
meio da imaginação, do sonho, da representação. O simbolismo lúdico significa que as
atividades que as crianças realizam são interpretáveis ou seja, correspondem a algo com
sentido, de acordo com as suas experiências. Na escola nem sempre se dá valor aos esquemas
lúdicos da criança e, rapidamente, desprovidas de sentido para a criança, as atividades
tornam-se desinteressantes e até motivo de piada.
No que concerne à expressão construtiva, o lúdico inclui um olhar atento e disponível
para as várias possibilidades de expressão, contendo ainda um sentido, direção ou destino.
Assim sendo, a construção supõe o prazer funcional, enfrentar obstáculos e jogar com
significados.
Em contexto escolar, o jogo apresenta-se como um dos meios de pedagogia ativa e, em
casa, pode e deve ser utilizado para adquirir e reforçar aprendizagens escolares. A escola
descuraria de um importante trunfo se não tivesse em conta as potencialidades pedagógicas do
jogo enquanto instrumento distinto no processo de construção de conhecimento (Ferran,
Mariet & Porcher, 1979; Nogueira, 2004). Nesse sentido, a escola pode transformar-se num
espaço ainda mais agradável, de modo a que os jogos permitam ao professor promover o
sucesso em sala de aula. Daí que o lúdico e a aprendizagem não possam ser considerados com
finalidades distintas, porque, o jogo é, por si só, uma situação de aprendizagem (Caldeira,
2009b). A instituição escolar encontra assim, na metodologia do jogo, uma adequada ajuda
visto que o jogo constitui um meio de aproximação entre a realidade e a escola (Ferran,
Mariet & Porcher, 1979). Albuquerque (1958), afirmava que a escola devia oferecer, aos seus
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alunos, o jogo em substituição de muitos trabalhos escolares, visando o empenho dos alunos
na atividade que, por si só, lhe é tão natural. No fundo, proporcionar aos alunos um saber
saboroso (Miranda, 2002).
As vantagens e desvantagens da inserção de jogos no contexto de ensino e
aprendizagem são sintetizadas por Grando (2000) a partir da análise de contributos de
diversos autores, são apresentadas na tabela 2:

Tabela 2: Vantagens e desvantagens da inserção de jogos em contexto escolar.
Vantagens

Desvantagens

- Os conceitos já apreendidos são fixados de uma

- Quando utilizados incorretamente pode-se cair no

forma motivadora.

erro de possibilitar que os alunos joguem, sem que

- Promove a introdução e desenvolvimento de

saibam o motivo pelo qual o fazem.

conceitos de compreensão difícil.

- Se o professor não se tiver preparado para este

- O desafio implícito ao jogo propícia o

tipo de atividades, pode implicar a ocupação de

desenvolvimento de estratégias de resolução de

grande parte do tempo disponível, verificando-se o

problemas.

sacrifício de outros conteúdos.

- Através da ação de jogar, o aluno aprende a

-

tomar decisões e a refletir sobre elas, avaliando-as.

ensinados/aprendidos através de jogos.

- Possibilita a obtenção de significados para

- A natureza do jogo deve manter-se, isto é, a

conceitos aparentemente incompreensíveis.

constante intervenção do professor pode destruir a

- O aluno torna-se o construtor da sua própria

ludicidade do jogo.

aprendizagem.

- A tentativa de forçar os alunos a jogar quando

- Promove a socialização, incutindo competências

não querem, anula a voluntariedade caraterizadora

de trabalho em equipa.

da situação de jogo.

Nem

todos

os

conceitos

devem

ser

- Estabelece um ambiente motivador para o aluno.
- Proporciona o desenvolvimento de diversos
aspetos, como a criatividade, sentido crítico,
competição saudável.
- Reforça e recupera habilidades que os alunos
necessitam.
- O jogo possibilita a atenção do professor para
aspetos como: a identificação de possíveis erros de
aprendizagem ou dificuldades dos alunos.

Em síntese, o objetivo do jogo educativo requer o equilíbrio de duas forças: a função
lúdica, pela qual o jogo propicia prazer e diversão, e a função educativa, pela qual é um
veículo para a aprendizagem de determinado conteúdo ou competência. Quando a função
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lúdica predomina apenas existe um jogo, se a função educativa se exercer com mais
intensidade, são alcançados através desse jogo objetivos educacionais (Kishimoto, 2003).

6. O papel do Professor
No processo de ensino e aprendizagem, o professor deverá assumir o papel de
orientador e mediador da aprendizagem, permitindo ora a espontaneidade dos alunos e a
exploração individual ou colaborativa, sem a sua intervenção, ora, uma orientação dirigida,
intervindo sempre que necessário e certificando-se de que tudo está a funcionar (Sá, 1995;
Wassemam, 1994). Se a vida pessoal dos alunos comporta as duas facetas, não seria plausível
alterá-las no contexto sala de aula (Sá,1995).
A indicação do professor, enquanto mediador, remete-nos para o conceito de mediação
que, carece, neste momento, de uma fundamentação. Vygotsky dedicou-se, principalmente, ao
estudo dos processos mentais superiores, ou seja, empenhou-se em compreender os
mecanismos psicológicos mais complexos. A atividade considerada superior, diz respeito a
fenómenos como a possibilidade que o ser humano tem de, por exemplo, pensar em objetos
ausentes ou imaginar situações nunca antes vividas. A compreensão do funcionamento
psicológico, na perspetiva de Vygotsky, tem como conceito central a noção de mediação
(Oliveira, 1993).
Em termos genéricos, Oliveira (1993) define mediação como o processo de
intervenção de um elemento intermediário numa relação e, portanto, a relação deixa de ser
direta e passa a ser mediada por esse elemento. O processo de estímulo-resposta é, então,
substituído por um ato complexo mediado (Vygotsky, 1991). Um exemplo clarificador desta
noção é apresentado por Oliveira (1993): quando uma pessoa aproxima a sua mão de uma
vela acesa e, sentindo a dor, a retira de imediato, estabelecendo-se uma relação direta entre o
calor da chama e a ação de retirar a mão. Pelo contrário, quando essa pessoa retira a mão
porque um outro indivíduo o alertou para o facto de se poder queimar, então, neste caso, a
relação foi mediada pela intervenção de outra pessoa.
A presença de elementos mediadores torna as relações organismo/meio mais
complexas. Nesta perspetiva, para Vygotsky (1991), a relação do Homem com o mundo é,
fundamentalmente, uma relação mediada, distinguindo-se dois tipos de elementos
mediadores: os instrumentos e os signos.
Ao estabelecer o surgimento do trabalho como marco do Homem enquanto espécie
diferenciada, para Vygotsky (1991), o instrumento é o elemento inserido entre o trabalhador e
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o objeto do seu trabalho, através do qual expande e controla processos da natureza. Desta
forma, o instrumento constitui um objeto social e mediador entre o indivíduo e o mundo.
Relativamente aos signos, enquanto instrumentos da atividade psicológica, são
orientados para o próprio sujeito, auxiliando os seus processos psicológicos. A simples tarefa
de elaborar uma lista de compras, por escrito, constitui uma forma de utilizar os signos como
instrumentos auxiliares em atividades psicológicas e, portanto, a memória mediada por signos
torna-se mais poderosa que a memória não mediada (Oliveira, 1993). Nesta perspetiva assenta
o papel do professor enquanto mediador, intermediário na interação sujeito/objeto.
Num estudo de Peterson (2003) sobre as caraterísticas de um bom professor,
destacam-se a capacidade de conhecimento e atitude, pelo que, o professor deve dominar os
conteúdos científicos, mantendo-se permanentemente atualizado, mas também deve, conhecer
os problemas sociais, económicos e políticos mais relevantes, para um enquadramento
pedagógico coerente. Desta forma, promove o sucesso escolar através da adaptação de
estratégias de ensino às caraterísticas dos alunos e imprime entusiasmo e autoconfiança com
otimismo pedagógico. Acima de tudo, o professor deve ser um investigador, um conselheiro,
um gestor e, essencialmente, um facilitador da aprendizagem (Peterson, 2003).
O professor deverá assumir um papel não diretivo, ou seja, aceitar a criança tal como
ela é e estar consciente de que ela pode educar-se a si própria - autoeducação. Neste sentido, o
professor deverá ser um facilitador das aprendizagens, mantendo uma relação de proximidade
com os seus alunos, ajudando-os no seu desenvolvimento (Lopes & Silva, 2010; Sousa,
2003). Implicitamente, motivando e estimulando os seus alunos, cria oportunidades para que
estes realizem as suas explorações e estabeleçam relações entre os conhecimentos anteriores e
os adquiridos. A não diretividade permite centrar o processo educativo no desenvolvimento
dos alunos, possibilitando que as atividades de aprendizagem sejam iniciadas e reguladas
pelos próprios alunos. A empatia, entusiasmo e encorajamento ao aluno mostram-se como
variáveis com elevada influência no seu rendimento e atitudes (Lopes & Silva, 2010).
Negando o autoritarismo, o docente deve mediar-se pela compreensão, acreditando e
mostrando que acredita nas capacidades da criança. Deve, por isso, estar disponível e presente
apoiando-a nas suas ações educativas. O professor é, sem dúvida, o elo entre a criança e o seu
contacto com os símbolos (Sousa, 2003).
Em jeito de comparação, o professor não deve ser visto como um criado mas como
“um jardineiro que sabe fazer crescer gérmens” (Chateau, 1975, p.78) e, por isso, a criança
não deve ser entendida como uma tábua rasa, como encara a perspetiva empirista, mas antes
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um ser provido de conhecimento, baseado nas suas experiências pessoais. À sua função
acresce a aceitação e respeito pela criança tal como ela é, na sua essência (Sousa, 2003). As
caraterísticas do professor são essenciais para que o aluno examine e avalie as suas perceções
e sentimentos, tomando consciência das suas próprias necessidades, emoções e valores
possibilitando a tomada de decisões com eficácia (Lopes & Silva, 2010). Ao professor cabe os
bastidores porque “no palco da educação as crianças devem ser os únicos actores em cena”
(Sousa, 2003, p.128).
O processo educativo, não assenta somente nas técnicas ou metodologias, mas na
relação humana entre educador e aluno. A dimensão afetiva potencia o envolvimento dos
alunos nas atividades, o respeito por si próprio e pelos outros, levando-os a expressarem-se
com liberdade e sem medos. Como esta dimensão está intimamente relacionada com a
dimensão cognitiva, linguística e social, os resultados escolares são melhores. Sentimentos
como a motivação escolar, o gosto pela escola e a cooperação em atividades de aprendizagem
são potenciadas pelas caraterísticas supracitadas do professor (Lopes & Silva, 2010).
Evidentemente que, para atingir estes objetivos, o docente deve conhecer-se e adotar uma
atitude congruente, tendo consciência das suas capacidades, sentimentos e fraquezas, “sendo
autêntico perante si próprio e perante as crianças” (Sousa, 2003, p.129).
A metodologia da utilização do jogo na aula deverá depender da estratégia utilizada
pelo professor. No entanto, quando se pretende utilizar o jogo em contexto sala de aula é
necessário, primeiramente, ter conhecimento da importância do jogo no mundo da criança e a
preparação para a sua aplicação. O professor deve compreender o que representa a atividade
lúdica no conjunto das demais atividades para, assim, a dominar e aplicar da melhor forma,
daí que, a integração do jogo na pedagogia implique uma “conversão funcional do professor”
que desempenha um papel deveras especial (Ferran, Mariet & Porcher, 1979). Para se fazer do
jogo um recurso pedagógico, que promova a aquisição de conceitos, é, ainda, imprescindível
refletir sobre o decurso da ação de jogar (Macedo, Petty & Passos, 2005).
O professor deverá, então, proporcionar jogos cuja realização remeta para a
observação de diferentes assuntos, criando oportunidades de investigação pois, como refere
Wassemam (1994), quanto mais rico for o jogo maior será a sua contribuição para o
desenvolvimento conceptual da criança. Sem uma solução predeterminada, os jogos desafiam
o pensamento dos alunos, conduzindo ao surgimento de ideias e ao desenvolvimento da sua
capacidade de compreensão de conceitos mais complexos.
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Um outro aspeto a ter em conta é o facto de a criança, ao jogar, fornecer informações
sobre a sua forma de pensar. Cabe, por isso, ao professor reconhecer nas suas ações e
procedimentos os indícios que procura. Por outras palavras, deve, portanto, transformar as
informações recebidas em dados significativos. O seu papel é, ainda, mais alargado, pois,
deve propor desafios, pedir análises, promover a reflexão e ajudar os alunos a perceber as
semelhanças entre o contexto de jogo e o contexto escolar. Sem a constante presença do
professor a atividade lúdica fica restrita ao seu uso comum. Sendo assim, os procedimentos de
intervenção que ele dirige atuam como impulsionadores de competências despercebidas pelos
alunos (Macedo, Petty & Passos, 2005).
De crucial importância é, ainda, o espírito de abertura por parte do professor,
possibilitando à criança sentir-se confiante e à vontade para se expressar espontaneamente,
com liberdade e sem constrangimento (Sousa, 2003). Com opinião similar, Ponte e Serrazina
(2000), abordando especificamente a aprendizagem matemática, referem que esta requer um
ambiente onde os alunos se exprimam livremente, colmatando dúvidas ou dando sugestões,
um ambiente onde se sintam respeitados e valorizados pelo contributo que fornecem ao
trabalho coletivo. Naturalmente, o professor deve valorizar e encorajar a contribuição de cada
aluno, respeitando as suas diferenças e dificuldades.

7. O jogo na aprendizagem da matemática
O ensino e a aprendizagem da matemática em contexto educativo têm, em Portugal,
como fundamento teórico, um programa que auxilia os professores na sua prática educativa.
No presente trabalho a indicação recairá sobre dois programas uma vez que, o estágio I teve
como suporte o Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte et al., 2007) e o estágio II
se fundamentou no Programa e Metas Curriculares Matemática - Ensino Básico (Bivar et
al.,2013).
O Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 surgiu da necessidade de um
reajustamento do programa anterior, principalmente no que concerne aos objetivos e
finalidades de aprendizagem, à valorização da noção de competência matemática e à forma
como se apresentam os temas matemáticos. Em 2013 surge o Programa e Metas Curriculares
Matemática - Ensino Básico (Bivar et al.,2013), no sentido de concretizar determinadas
intenções educativas para a disciplina de Matemática, constituindo o normativo legal para a
disciplina de Matemática no Ensino Básico, sendo de utilização obrigatória pela escola e
respetivos docentes.
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De entre as várias ciências a matemática é uma das mais antigas, assim como, uma das
mais antigas disciplinas escolares, ocupando por isso um lugar de destaque no currículo.
Além de constituir uma ciência que articula objetos e noções abstratas, a matemática é “uma
linguagem que nos permite elaborar uma compreensão e representação desse mundo” (Ponte
et al., 2007, p.2).
A disciplina de Matemática é transversal a diferentes áreas do saber e, por isso,
contribui para o desenvolvimento da atividade humana. Por esta razão, se exige, atualmente,
da escola uma formação sólida em matemática, para todos os alunos permitindo,
aos alunos compreender e utilizar a Matemática, desde logo ao longo do percurso
escolar de cada um, nas diferentes disciplinas em que ela é necessária, mas
igualmente depois da escolaridade, na profissão e na vida pessoal e em sociedade;
uma formação que nos alunos uma visão adequada da Matemática e da atividade
matemática (…) (Ponte et al., 2007, p.3).
Nesta dinâmica, a matemática estando incluída na vida real das crianças é vista como
instrumento que permite que se desenvolvam melhor no seu meio, através da aplicação a
situações reais de aprendizagens adquiridas em sala de aula.
Como afirma Albuquerque (1958) deveríamos, primeiramente, encarar a matemática
como um instrumento aplicado à vida corrente, facilitando as operações (cálculo de dinheiro
ou medição de distâncias) e formando símbolos indispensáveis (números). O estudo da
matemática, e consequentemente da resolução de problemas, fornece ao sujeito métodos de
raciocínio que o habilitam a usar o pensamento reflexivo em outros problemas da vida. Para a
autora, a matemática, nesta primeira abordagem, incorpora um sentido utilitário.
A educação matemática deve, neste sentido, ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos
autónomos, competentes, críticos, confiantes e criativos nos aspetos da sua vida onde a
matemática marca presença. Deve assim, a educação matemática, contribuir para uma
cidadania responsável (Matos & Serrazina, 1996).
De facto, as crianças constroem os conceitos matemáticos a partir de situações do
quotidiano sendo crucial o papel da escola na sistematização e consolidação desses
conhecimentos e capacidades, adquiridas e desenvolvidas espontaneamente. Para além disso,
o ensino deve basear-se na interpretação dos objetivos curriculares atendendo às indicações
dos programas. Com base nesses elementos o professor deve propor aos seus alunos a
realização de tarefas matemáticas adequadas, levando-os a refletirem sobre os conceitos
matemáticos. Saliente-se a importância da atividade lúdica para as crianças e, por isso, os

41

jogos devem ser considerados como tarefas a propor no processo de ensino e aprendizagem
(Barros & Palhares, 1997).
De entre o objetivos gerais expostos no Programa de Matemática de 2007 (Ponte et
al., 2007) destaca-se a integração do saber, saber-fazer e saber porquê. Assim, a
aprendizagem da matemática requer, não só a apropriação da informação matemática, pelo
aluno, mas, também, de igual ou maior importância, a sua aplicação e compreensão. Neste
contexto, os alunos serão capazes de desenvolver uma predisposição para usar a matemática
em contexto escolar e extraescolar.
No Programa e Metas Curriculares Matemática - Ensino Básico (Bivar et al., 2013) a
preocupação centra-se no desenvolvimento da compreensão, entendendo-se ser esse o
objetivo primordial do ensino. Nesta linha de pensamento, a compreensão como resultado “da
ampliação contínua e gradual de uma complexa rede de regras, procedimentos, factos,
conceitos e relações que podem ser mobilizados, de forma flexível, em diversos contextos”
(Bivar et al., 2013, p.1), deve ocupar a preocupação central da escola e dos docentes,
melhorando-se a qualidade do ensino e aprendizagem da matemática.
O referido programa, Programa e Metas Curriculares Matemática - Ensino Básico de
2013, destaca três grandes finalidades: a estruturação do pensamento, a análise do mundo
natural e a interpretação da sociedade. Relativamente à estruturação do pensamento, a
apreensão e hierarquização de conceitos matemáticos, bem como, a compreensão das suas
propriedades são elementos preponderantes na organização do pensamento, “constituindo-se
como uma gramática basilar do raciocínio hipotético-dedutivo” (Bivar et al., 2013, p.2).
Providos de tal destreza os alunos tornar-se-ão cidadãos capazes de argumentar e detetar
raciocínios falsos em geral. A análise do mundo natural torna-se sustentável pela presença da
matemática, sendo indispensável para a compreensão de muitos dos fenómenos do mundo.
Nesse sentido, a matemática e os seus métodos são hoje essenciais para o estudo de várias
áreas da atividade humana, constituindo o instrumento predileto para a análise e interpretação
da sociedade.
O gosto pela Matemática e pela redescoberta das relações e dos factos matemáticos
constitui, segundo o Programa de Matemática e Metas Curriculares – Ensino Básico (Bivar
et al., 2013), um propósito que deve ser conseguido através do progresso na compreensão
matemática e na resolução de problemas. Dessa forma, é fundamental que se fomente algumas
caraterísticas próprias da matemática, como são exemplo, o rigor das definições e do
raciocínio, a aplicabilidade dos conceitos abstratos e a precisão dos resultados.
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Ao nível das orientações metodológicas, “como indica o Currículo Nacional, o aluno
deve ter diversos tipos de experiências matemáticas, nomeadamente resolvendo problemas,
realizando actividades de investigação, desenvolvendo projectos, participando em jogos e
ainda resolvendo exercícios que proporcionem uma prática compreensiva de procedimentos”
(Ponte et al., 2007, p.8).
Em face do exposto, verificamos a contemplação dos jogos, tema do presente trabalho,
como experiência matemática que deve ser proporcionada aos alunos na sua atividade de
aprendizagem. A troca do lúdico por práticas transmissivas e excessivamente restritivas
resulta na desmotivação crescente, por parte do aluno. Constata-se que, esta consequência, se
acentua à medida que se avança no nível de ensino, verificando-se, em simultâneo uma
diminuição do gosto pela matemática (Mendes & Mamede, 2012). O ensino da matemática
deve, assim, conferir importância acrescida aos jogos, não os entendendo como uma atividade
secundária levada a cabo depois de trabalhos sérios (Guzmán, 1991).
O ensino da matemática desenvolve-se em volta de um triângulo, cujos vértices
coincidem com a matemática, o aluno e o professor e, de facto, não sendo estático nem
existindo no vazio, insere-se num determinado contexto social e institucional, com uma
dinâmica associada aos objetivos curriculares. A matemática é, efetivamente, um campo do
saber com características próprias, distintas, pela sua tendência natural para a generalização, a
abstração e a formalização. O aluno, por sua vez, constitui o principal interveniente no
processo de ensino e aprendizagem. A verdade é que, os interesses, os valores culturais e o
estilo de vida dos jovens mudou profundamente e, por isso, o ambiente da sala de aula de hoje
não pode ser o mesmo de há trinta anos atrás. Mas algo se mantém, pois, de facto, só
despertando, no aluno, o gosto por aprender será possível que este se envolva, por inteiro, na
aprendizagem (Ponte, 2002).
O professor, outro vértice deste triângulo, deve, além de conhecer, na plenitude, a
matemática a ensinar, reconhecer as caraterísticas dos seus alunos e, como tal, admitir as suas
diferenças, enquanto elementos inseridos num contexto social próprio. Evidentemente que, o
seu papel na gestão curricular requer criatividade pedagógica, pois, conceber tarefas, criar
situações de aprendizagem gerindo o ambiente em sala de aula e avaliar os alunos, são
funções complexas. Tal como realça Ponte (2002), a chave para a melhoria do ensino está nos
professores, cujo trabalho deverá compreender a criatividade, envolvendo, com entusiasmo,
os alunos nas situações de ensino e aprendizagem. Mas, todo o processo de ensino e
aprendizagem se desenrola num dado contexto que, exerce um papel decisivo, condicionando,
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de diversas formas, as margens de atuação de professores e alunos. Assim sendo, realça-se
que, o processo de ensino e aprendizagem da matemática é um processo social, que não pode
ser entendido exclusivamente pelo prisma da matemática e, efetivamente, o grande desafio é
estabelecer uma ligação sólida entre a matemática e o aluno (Ponte, 2002).
Salienta-se, ainda, que o processo de ensino e aprendizagem da matemática é um
processo complexo, devendo, por isso, envolver momentos distintos. Se por um lado é
essencial ouvir atentamente a explicação do professor e praticar a resolução de exercícios, por
outro lado, o processo de ensino e aprendizagem deve envolver os alunos noutros tipos de
experiências, como a exploração, a investigação, a resolução de problemas (Ponte, 2002),
presente em diversos jogos.
A escola, em particular a aula de matemática, deve proporcionar aos alunos situações
desafiadores, nomeadamente as que se efetivam no jogo, enquanto recurso pedagógico. A
utilização do lúdico pode ter como foco a introdução ou a consolidação de conteúdos, bem
como, a preparação do aluno para aprofundar temas já trabalhados. Assim, para que o aluno
adquira conceitos matemáticos, os jogos devem ser cuidadosamente escolhidos e
implementados em sala de aula (Caldeira, 2009b).
Como a aplicação de jogos em contexto escolar é considerada, por vários autores,
como benéfica convém analisar as conceções dos professores, relativamente a esta temática.
De acordo com Alsina (2004) embora, progressivamente, os professores reconheçam o valor
fundamental do jogo como motor de aprendizagem, há ainda aqueles que se surpreendem com
o facto de se introduzir um elemento lúdico, numa área do saber que consideram rígida,
rigorosa e exata, como a matemática. No entanto, a maioria dos profissionais, partilha a ideia
de que o jogo quando introduzido de forma cuidada e criteriosa, poderá ajudar os alunos a
interiorizar e consolidar muitos dos conceitos matemáticos.
A análise das atividades na aprendizagem da matemática, (Ponte & Serrazina, 2000),
permite constatar que “o aluno aprende em consequência da actividade que desenvolve e da
reflexão que sobre ela faz” (p.112), sendo tarefa primordial do professor a criação de
situações onde essa atividade se realize. Dessa forma, como ponto de partida para o
desenvolvimento da atividade matemática do aluno temos as tarefas matemáticas que o
professor propõe (às quais dedicaremos o ponto 7.1 do presente capítulo). A distinção entre
tarefa e atividade é explicitada por Ponte e Serrazina (2000) e Ponte (2010). Assim, todas as
ações que o aluno realiza constituem a atividade e, por sua vez, a tarefa é, precisamente, o
objetivo primordial de cada atividade, sendo algo exterior ao aluno. Uma tarefa, geralmente
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proposta pelo professor, pode dar origem a atividades diversas ou a nenhuma atividade
dependendo da disposição do aluno.
A realização de jogos, enquanto uma das tarefas não rotineiras, permite a reunião de
condições para um desenvolvimento cognitivo no qual o aluno constrói novo conhecimento,
de caráter subjetivo e reconhece, avalia e reorganiza o conhecimento adquirido num corpo de
conhecimento mais alargado. As tarefas não rotineiras distinguem-se das tarefas rotineiras
pelo grau subjetivo de dificuldade que apresentam. Desta forma, as tarefas rotineiras visam a
consolidação cognitiva de conhecimentos e destrezas adquiridos previamente, enquanto as
tarefas não rotineiras são essenciais no desenvolvimento de novo conhecimento (Ponte &
Serrazina, 2000).
O jogo é, para Alsina (2004), um recurso indispensável no ensino da matemática, pois,
através dele a criança resolve problemas simbolicamente e mobiliza processos mentais. A
linguagem matemática, inerente ao jogo, permite a incorporação de conceitos matemáticos
pelo desenvolvimento da capacidade de gerir as informações disponibilizadas, criando-se
significados para esses conceitos. Daí que a inclusão deste tipo de experiência na sala de aula
seja fundamental, envolvendo o aluno enquanto sujeito ativo na construção do seu próprio
conhecimento (Nogueira, 2004). Convém, ainda, salientar que o jogo deve subordinar-se à
matemática e não o oposto, pelo que, é possível aprender matemática através de jogos.
Jogar é uma atividade tão natural quanto intrínseca à criança e, a partir da qual se pode
originar pontos de partida para a resolução de problemas e de investigações. Cabe ao
professor escolher tarefas que proporcionem ao aluno experiências de aprendizagem diversas
e estimulantes, ao invés da predominância de um único tipo de tarefa. Seja qual for a tarefa
proposta aos alunos, o professor deve a adaptar previamente, atendendo às caraterísticas dos
seus alunos (Ponte e Serrazina, 2000).
Pelo jogo é possível, ainda, combater sentimentos de superioridade ou inferioridade
comuns na relação com a matemática. Caso um aluno apresente um sentimento de
superioridade, é papel do professor o colocar em situações fáceis bem como difíceis, para que
o aluno experimente êxitos mas também fracassos. Por outro lado, se um aluno se sente
inferior, em relação a determinado conteúdo, o professor deverá conjugar o que o aluno sabe
fazer melhor com o que ele sente dificuldade. A título de exemplo, um aluno muito rápido na
corrida mas com dificuldade em operações aritméticas deve ser submetido a jogos onde
confluam a corrida e as operações aritméticas. Este é um método que fará com que o aluno se
sinta ao nível de todos os outros e combata a dificuldade (Albuquerque, 1958).
45

Reportando-nos, agora, à relação entre o jogo e a matemática, comecemos por pensar
no ato de jogar como crucial para o crescimento matemático, relembrando jogos como o
tangram, os quebra-cabeças e os jogos de números. A relação entre as caraterísticas dos jogos
e a natureza da matemática é notória. O ato de jogar e o ato de fazer matemática são livres
envolvendo sentimentos de prazer, pressão e contemplação que simultaneamente prendem o
sujeito à atividade e o desafiam para atingir um objetivo. A prática do jogo permite a
manipulação das suas regras e a criação de técnicas específicas que possibilitam ao jogador
obter estratégias mais desafiadores, tornando mais difícil o perder. De igual forma se sucede
na matemática onde o conhecimento e familiaridade com os conceitos matemáticos e suas
relações, permite que as teorias sejam dominadas, compreendidas e adaptadas a novas
situações. Assim, na matemática e no jogo é fundamental o conhecimento das regras e
técnicas para que se possa desenvolver o pensamento e o aplicar a novas situações (Moreira &
Oliveira, 2004).
A contiguidade entre as caraterísticas do jogo e da matemática confirma o potencial
pedagógico do jogo como parte integrante das metodologias da educação matemática
(Moreira & Oliveira, 2004). Numa analogia ao jogo e à matemática, para Guzmán e Gil
(1993) a matemática é um jogo sofisticado e nenhuma estratégia seria melhor, para transmitir
o espírito de fazer matemática, do que a de um jogo bem escolhido e bem implementado.
As vantagens da introdução do jogo em contexto educativo, nomeadamente no ensino
e aprendizagem da matemática, são descritas por Lopes e outros (1990), citado por Moreira e
Oliveira (2004) considerando que, num jogo, o aluno tem tendência a encarar o erro positiva e
naturalmente, promovendo o sentimento de possibilidade de sucesso. Na atividade lúdica o
ritmo natural de cada aluno é respeitado e os conceitos matemáticos são abordados de forma
intuitiva e informal num momento de interação. Neste sentido, “não há um bom jogo que não
leve a aprender algo e não há uma boa estratégia de aprendizagem que não seja, também,
lúdica” (Nogueira, 2004, p. 87).
Um outro aspeto da integração dos jogos em contexto educativo é alvo de referência
por parte de Bragg (2006). No seu estudo sobre as impressões dos alunos quanto ao valor dos
jogos para a aprendizagem da matemática, Bragg tinha como objetivo explorar as atitudes dos
estudantes em relação aos jogos enquanto veículo para a aprendizagem. A pesquisa efetuada,
experimentalmente, por Bragg (2006), com alunos de três escolas diferentes, mostrou que o
jogo implementado era, para alguns alunos muito difícil e para outros, demasiado acessível.
De facto, planear uma atividade de aprendizagem que permita desafiar as diferentes
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capacidades, sem frustrar o aluno forte e o aluno fraco, é uma tarefa árdua. Além disso,
qualquer experiência de aprendizagem necessita de prontidão tanto ao nível de capacidade
como de aprendizagens anteriores (Morse & Wingo, 1978). Neste sentido, Bragg (2006) apela
a uma abordagem dos jogos contemplando diferentes níveis e suscetíveis de sofrerem
adaptações enquanto decorre o jogo. O professor pode, então, debater, com os seus alunos,
formas de alterar os objetivos ou a mecânica do jogo, variando a sua complexidade. Esta
abordagem fornece aos alunos a ideia de propriedade do jogo potenciando, deste modo, o seu
envolvimento na ação de jogar.
Um outro estudo da autora, Bragg (2007), foi concebido para explorar a capacidade
dos jogos matemáticos no desenvolvimento das estruturas cognitivas dos alunos. A autora
conclui que a utilidade dos jogos, como uma ferramenta para a aprendizagem, deve ser mais
explícita para os alunos que desfrutam da ação de jogar, considerando-a uma experiência de
aprendizagem positiva. Os professores devem, por isso, especificar os resultados da
aprendizagem através de jogos, incentivando os alunos a refletir sobre a sua aprendizagem
antes, durante e após o jogo. Relativamente a este tema, o Programa de Matemática de 2007,
afirma que, “o professor deve propor aos alunos a realização de diferentes tipos de tarefas,
dando-lhes uma indicação clara das suas expectativas em relação ao que se espera do seu
trabalho, e apoiando-os na sua realização” (Ponte et al., 2007, p.8).
A aprendizagem da matemática não se limita ao contexto escolar e, por isso,
determinadas situações do quotidiano promovem, também, o desenvolvimento deste saber.
Aliás, a sociedade tende a iniciar as suas crianças no domínio do conhecimento matemático
através de atividades que promovem a cognição, a concentração e a visualização. Um
exemplo desta prática são as adivinhas, as lengalengas e os puzzles transmitidos de geração
em geração que, para Moreira e Oliveira (2004, p.81), constituem um “verdadeiro património
de formas domésticas de ensinar”.
A potencialidade de determinados jogos permite iniciar a criança no saber matemático
uma vez que, perante uma situação lúdica, a criança aprende a estrutura lógica do jogo e,
como tal, assimila, simultaneamente, a estrutura matemática presente (Nogueira, 2004). Um
exemplo de escala mundial é o jogo da Glória que tem por objetivo avançar ou recuar uma
peça até um determinado local, utilizando um dado que determina quantas casas se avança ou
recua. Este jogo permite o contacto da criança com a contagem, número, comparação entre os
números e até operações aritméticas. Sendo o jogo utilizado nas práticas domésticas de
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iniciação ao saber matemático, a familiaridade com este tipo de aprendizagem da matemática,
quando introduzida em sala de aula, poderá resultar (Moreira & Oliveira, 2004).
O jogo do xadrez, tal como outros jogos de estratégia, contribui para a criação de
apetências pela resolução de problemas e potenciam o desenvolvimento desta capacidade
pois, na situação de jogo, o aluno, tal como na situação de resolução de problemas, estabelece
um plano de atuação, executa as ações para o cumprimento desse plano e avalia a sua eficácia
ao nível dos resultados e dos objetivos a atingir (Nogueira, 2004; Palhares, 2004). A escola
deve, por isso, tirar partido da tradição inerente ao uso desses jogos, inserindo-os nas
atividades de sala de aula expondo, consequentemente, os alunos a situações de resolução de
problemas (Palhares, 2004).
O avanço da indústria do brinquedo – representando a intervenção do mundo adulto na
criança (Ferran, Mariet & Porcher, 1979) – revitalizou a crença nas potencialidades do caráter
lúdico no desenvolvimento do saber matemático, daí que se tenham produzido novos
brinquedos educativos no âmbito da matemática (Moreira & Oliveira, 2004).
Um trabalho realizado pelo professor deve anteceder a aplicação do jogo em contexto
sala de aula. Não será plausível o professor retirar partido das informações que o jogo oferece
sem estipular, a priori, os seus objetivos. Por conseguinte, a escolha de um jogo a propor
remete a elaboração de uma ficha de registo com as suas principais caraterísticas. Nessa ficha
deve constar, essencialmente, o nome do jogo, os objetivos, número de participantes, locais
adequados para a sua realização e as regras de funcionamento. A existência de variantes e os
principais aspetos em que o jogo vai incidir, quer a nível cognitivo ou social, devem fazer
parte da ficha de registo (Moreira & Oliveira, 2004).
A exploração dessa ficha, no início, como introdução ao jogo, evita confusões no seu
decorrer como a incompreensão de algum aspeto inerente ao jogo. O professor pode simular a
situação de jogo, a título de exemplo, colmatando dúvidas. Outro aspeto a ser considerado é a
disciplina com que o jogo se deve desenrolar, só assim, poderá ser eficaz, tendo como
resultado aprendizagens significativas. Assim sendo, a estratégia de utilização do jogo como
meio de construção de conhecimento e desenvolvimento de motivação para a aprendizagem
deve seguir alguns passos essenciais. Desta forma, segundo Sá e Zenhas (2004), a utilização
de um jogo em sala de aula deve comtemplar: reflexão inicial, simulação, situações de jogo,
debate e reflexão escrita.
A primeira fase, reflexão inicial tem como objetivo a descodificação das tarefas
expostas aos alunos, pretendendo-se que estes se empenhem na tentativa de compreensão das
48

regras e da função dos materiais inerentes ao jogo. Nesta fase, inclui-se a entrega da folha de
registo.
Na fase seguinte decorre a simulação de uma situação de jogo possível de se verificar
posteriormente. A sua finalidade visa o esclarecimento de dúvidas através da discussão das
diferentes interpretações que os alunos atribuem às regras do jogo e aos materiais. Através da
verificação, relação e comparação de factos os alunos sentem-se aptos a jogar.
Os alunos, providos de conhecimentos suficientes sobre o jogo a realizar, já são
capazes de embarcar na fase de situação de jogo. Correspondendo à ação de jogar, nesta fase,
é vital a comunicação matemática e o trabalho cooperativo.
Convirá, aqui, salientar o que se entende por trabalho cooperativo, assumindo que, a
cooperação envolve a sinergia e que o todo é maior do que a soma das partes individuais.
Nesse sentido, aprender cooperativamente, pode produzir ganhos superiores em relação à
aprendizagem individual (Lopes & Silva, 2009).
Numa situação de ensino e aprendizagem, em que os alunos trabalham juntos,
partilhando o mesmo objetivo de aprendizagem e produzindo um produto final comum, os
alunos aprendem cooperativamente. Desta forma, o trabalho cooperativo pressupõe que os
alunos percebam que só podem atingir os seus objetivos se, e só se, todos os restantes
membros do grupo também atingirem os seus. Implica, portanto, que os objetivos pessoais
sejam partilhados, existindo objetivos comuns, os do grupo. No trabalho cooperativo, os
alunos trabalham sempre em conjunto, debruçando-se sob um mesmo problema. Contrapõese, assim, ao trabalho colaborativo, onde os alunos distribuem, entre si, diferentes papéis para
resolverem uma tarefa. A consequência é percetível pois, de facto, com a subdivisão do
trabalho os alunos trabalham isoladamente (Fernandes, 1997).
O desenvolvimento de aprendizagens em trabalho cooperativo remete-nos, de facto,
para o conceito de aprendizagem cooperativa, entendida, por Lopes e Silva (2009) como uma
metodologia com a qual os alunos se apoiam no processo de ensino e aprendizagem,
tornando-se parceiros entre si e com o professor, tendo como objetivo adquirir conhecimento
sobre determinado assunto ou objeto.
O trabalho cooperativo envolve-se de um ambiente profícuo em descobertas mútuas
através da interação social que promove, pressupondo a troca constante de feedback. A
avaliação é um elemento preponderante da aprendizagem cooperativa e, portanto, o grupo
deve analisar em que medida está a alcançar as metas propostas, refletindo, ainda, sobre as
relações de trabalho eficazes, aumentando a sua eficácia (Lopes & Silva, 2009).
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Retomando as etapas da utilização de um jogo em sala de aula, a fase de debate,
consumada no final da ação de jogar propriamente dita, tem como objetivo a reflexão sobre as
situações de jogo experienciadas. Desta forma, pretende-se que os alunos discutam sobre as
dificuldades sentidas, avaliem os procedimentos e resultados, refletindo sobre os conceitos
matemáticos envolvidos e a pertinência da atividade para a assimilação de tais conceitos.
Individualmente os alunos devem refletir sobre a atividade realizada elaborando uma
análise crítica onde se privilegia a comunicação escrita. Assim, os alunos têm a oportunidade
de, num comentário escrito, refletir sobre os conceitos e procedimentos matemáticos e outros
aspetos inerentes ao jogo, efetuando uma análise do seu próprio raciocínio (Nogueira, 2004).
Em suma, o jogo é um elemento coadjuvante da aprendizagem da matemática e neste
sentido, Alsina (2004) expõe os dez mandamentos do jogo na aula de Matemática:
1. Faz parte da vida real de qualquer criança e, por isso, a sua utilização em sala de
aula permite a inclusão da realidade na escola, alargando a conceção das crianças
em relação à necessidade e utilidade de aprender Matemática.
2. Enquanto atividade lúdica é, para as crianças, interessante e motivador. Por esse
motivo, se deixam envolver na atividade e se esforçam na sua realização.
3. Permite evidenciar vários tipos de conhecimentos, habilidades e atitudes face à
matemática.
4. O medo do fracasso é um sentimento que predomina em algumas crianças em
relação à matemática. O jogo permite que a criança enfrente novos conteúdos
desprovida desse sentimento.
5. O aluno constrói a sua aprendizagem e, nesse sentido, aprende em função dos seus
erros e dos demais jogadores.
6. Inclui a diversidade dos alunos pois, todos têm oportunidade de jogar em função
das suas capacidades.
7. Implicando processos como a atenção, concentração, perceção, memória,
resolução de problemas e procura de estratégias permite o seu desenvolvimento.
Estes mecanismos são essenciais à aprendizagem da matemática.
8. Facilita, simultaneamente, a socialização e a autonomia pessoal.
9. Os currículos recomendam a inclusão do jogo na aula de Matemática.
10.

Promove a construção de aprendizagens significativas.
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7.1 Tarefas matemáticas
O conceito de tarefa, bem como o de atividade, assume um lugar de destaque na
Didática da Matemática. Segundo Ponte e Serrazina (2000), o aluno aprende como
consequência da atividade que realiza e da reflexão que, sobre ela, desenvolve. Nesse sentido,
cabe ao professor proporcionar situações onde essa atividade se realize, propondo tarefas
matemáticas aos seus alunos, que constituem o ponto de partida para o desenvolvimento da
atividade matemática. Assim, a atividade inclui tudo aquilo que ele realiza, física ou
mentalmente, num dado contexto, incluindo a realização de várias ações.
Como referem Christiansen e Walther (1986), uma tarefa pode ser definida como o
conjunto de passos relacionados com os procedimentos que os alunos executam para
responder a um conjunto de factos. Assim, embora a professor não disponha de meios para
intervir, diretamente na atividade matemática que o aluno realiza, deve centrar a sua atenção
na formulação de tarefas a propor em sala de aula.
Desta forma, as tarefas que o professor propõe devem apelar aos interesses dos alunos
e aos seus conhecimentos prévios tendo em conta que, uma tarefa, pode dar origem a
atividades diversas ou, a nenhuma atividade, dependendo da disposição do aluno. Realça-se
que as tarefas podem remeter para vários conceitos matemáticos, no entanto, estes não se
encontram na tarefa pois, é a reunião desta com determinadas estruturas mentais que levam a
uma interpretação. Este é o motivo pelo qual, uma mesma tarefa pode ser interpretada de
diferentes maneiras por diferentes pessoas, intervindo fatores culturais, sociológicos e
psicológicos (Ponte & Serrazina, 2000).
A qualidade do processo de ensino e aprendizagem da matemática é amplamente
determinada pelas práticas profissionais dos professores. No âmbito das práticas letivas, a
análise das tarefas, que o professor propõe, merece um destaque especial pelo impacto que
têm no processo de ensino e aprendizagem (Bispo, Ramalho & Henriques, 2008). Salienta-se
que, neste contexto, para os autores, tarefa designa o item, ou seja, o exercício ou o problema
que o professor propõe aos seus alunos, enquanto veículo que promove a aprendizagem e
fomenta o desenvolvimento do conhecimento matemático. De facto, o tipo de tarefa
apresentada aos alunos condiciona a sua aprendizagem, na medida em que determina a sua
capacidade de raciocínio e compreensão da matemática.
O professor tem um importante papel pois deve selecionar tarefas que propiciem ao
aluno experiências de aprendizagem diversificadas (Arbaugh & Brown, 2005; Ponte &
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Serrazina, 2000), porém, de igual importância é a reflexão que faz sobre o processo de ensino
e aprendizagem. De facto, refletindo sobre o que desenvolve em sala de aula cria
oportunidades para estar atento ao modo como ensina, verificando, ainda, o progresso dos
seus alunos, no seio do ambiente de aprendizagem proporcionado. Porém, nem sempre é fácil
decidir sobre quais os aspetos em que essa reflexão deve incidir.
Neste ponto, é de realçar o trabalho de Stein e Smith (2009) que afirma que uma ajuda
fundamental para o processo de reflexão dos professores consiste em se centrarem nas tarefas
matemáticas e nas suas fases de implementação em sala de aula. Tarefa é definida, por estes
autores como “um segmento da actividade da sala de aula dedicada ao desenvolvimento de
uma ideia matemática particular” (p.22), envolvendo vários problemas relacionados ou um
trabalho prolongado sobre um único problema complexo, atuando num período máximo de
uma aula.
As tarefas matemáticas constituem a base para a aprendizagem dos alunos, existindo,
por isso, uma relação entre o nível de capacidade dos alunos, exigido por uma determinada
tarefa matemática, e a natureza da compreensão matemática dos alunos. Os principais
intervenientes da ação educativa aprendem, assim, a pensar matematicamente, dependendo do
tipo de tarefas que desenvolvem: se por um lado algumas remetem para que os alunos
realizem procedimentos memorizados, de forma rotineira, por outro lado, algumas exigem
que os alunos pensem conceptualmente, propiciando o estabelecimento de conexões (Arbaugh
& Brown, 2005; Bispo, Ramalho, & Henriques, 2008; Stein & Smith, 2009). A contínua
exploração, em contexto educativo, de diferentes tipos de tarefa, permite aos alunos
desenvolverem ideias sobre a natureza desta ciência, como algo que podem compreender e
quanto devem trabalhar para o conseguirem.
Uma análise centrada nas fases da tarefa remete para o Quadro das Tarefas
Matemáticas (Stein & Smith, 2009, p. 24) – figura 1.

Figura 1: Quadro das Tarefas Matemáticas (Stein & Smith, 2009, p. 24).

O quadro anterior (figura 1) apresenta as fases através das quais a tarefa se
desenvolve: a tarefa enquanto material curricular, relacionada com a forma como se apresenta
em termos de conteúdo e nível de exigência; a tarefa apresentada ou enunciada pelo professor,
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podendo incluir, ou não, um direcionamento verbal, a distribuição de materiais de apoio à sua
realização ou uma discussão sobre o que é esperado que se faça; e, por último, a tarefa
realizada pelos alunos, isto é, como, de facto, os alunos a desenvolvem. Estas três fases, com
particular atenção à última fase, são influências importantes na aprendizagem dos alunos –
trapézio da figura 1 (Arbaugh & Brown, 2005; Bispo, Ramalho, & Henriques, 2008; Stein &
Smith, 2009).
Especialmente, no que concerne à evolução das tarefas da fase de apresentação para a
de implementação, nem sempre, a tarefa é desenvolvida de acordo com a intenção inicial. Por
vezes, as tarefas de nível elevado são implementadas de tal forma que os alunos têm em conta
a sua complexidade, pensando e raciocinando com significado. Porém, noutros momentos, as
tarefas são apresentadas de forma a estimular o pensamento dos alunos em níveis cognitivos
de elevada exigência mas, na verdade, a sua conceção muda de natureza quando os alunos
trabalham sobre elas e, por isso, a tarefa nem sempre é implementada de acordo com a
intenção inicial.
O Quadro das Tarefas Matemáticas deve ser visto como uma ferramenta para reflexão
e, nesse sentido, quando usado oportunamente, permite dirigir a atenção do professor para o
que os alunos fazem e pensam durante as aulas de Matemática, permitindo-lhe, adaptar o
ensino de modo a fomentar as tentativas dos alunos em raciocinar e compreender o sentido
desta disciplina (Stein & Smith, 2009).
O processo de ensino e aprendizagem da matemática desenvolve-se de acordo com a
atividade que o aluno realiza em sala de aula que, por sua vez, depende das tarefas que o
professor propõe. Na verdade, o exercício é a tarefa que, mais frequentemente, o professor
propõe, porém, problemas e investigações constituem um outro tipo de tarefa com potencial
acrescido, podendo gerar outras atividades propícias à aprendizagem. De acordo com Ponte
(2004; 2010), uma tarefa apresenta quatro dimensões: grau de complexidade, estrutura,
contexto referencial e tempo necessário para a sua resolução. A conjugação das dimensões
complexidade e estrutura permite obter quatro tipos básicos de tarefa, como apresenta a figura
2.
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Complexidade reduzida

Exercício

Exploração

Fechado

Aberto
Problema

Investigação

Complexidade elevada
Figura 2: Os quatro tipos básicos de tarefa (Ponte, 2010, p.21).

A análise atenta da figura remete-nos para a existência de quatro tipos de tarefas,
exercício, exploração, problema e investigação, obtidos pela conjugação de duas das suas
dimensões: complexidade e estrutura. De acordo com a perspetiva apresentada, no primeiro
quadrante temos os exercícios enquanto tarefas de reduzida complexidade e estrutura fechada;
no segundo, ainda como tarefa de complexidade reduzida, a exploração apresenta uma
estrutura aberta; no terceiro quadrante, com elevado nível de complexidade, temos as
investigações com estrutura fechada; e, no quarto e último quadrante, os problemas,
apresentam-se como tarefas de complexidade elevada e estrutura fechada. Realça-se que, na
maioria das vezes, o limite que separa as tarefas de investigações das de exploração é muito
ténue pois, na verdade, é difícil perceber, a priori, qual o grau de complexidade que uma
tarefa aberta apresentará para os alunos.
Relativamente à duração das tarefas, como uma das suas dimensões, uma tarefa
matemática pode, durar alguns minutos, dias, semanas, ou, até, meses. Desta forma, tal como
indica Ponte (2004), a tarefa pode ser curta ou larga – figura 3.

Curta
Exercícios

Média

Larga

Problemas

Projetos

Tarefas de exploração
Tarefas de investigação
Figura 3: Tipos de tarefas em função da duração (Ponte, 2004, p.10).
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Tal como podemos verificar através da análise da figura 3, os exercícios são tarefas de
curta duração e, no extremo oposto, os projetos, constituem tarefas de longa duração. De
facto, os projetos são um tipo particular de tarefa de investigação, com caráter prolongado. Os
projetos, bem como as investigações, têm caráter aberto e um considerável grau de
complexidade, envolvendo dificuldades na procura de metodologia de trabalho, na
organização dos dados recolhidos e na organização das conclusões (Ponte, 2010).
As tarefas de longa duração fomentam aprendizagens interessantes, porém, existe a
possibilidade de os alunos se dispersarem, bloquearem ou perderem tempo como aspetos
irrelevantes, durante a sua realização (Ponte, 2004). Os problemas, tarefas de exploração e
investigação encontram-se no meio do caminho entre os exercícios e os projetos, no que diz
respeito à duração.
O grau subjetivo de dificuldade permite estabelecer dois tipos de tarefas: as tarefas
rotineiras e as tarefas não rotineiras. As não rotineiras permitem a reunião de condições para
um desenvolvimento cognitivo, no qual o aluno constrói novo conhecimento, de caráter
subjetivo e reconhece, avalia e reorganiza o conhecimento adquirido num corpo de
conhecimento mais alargado. Por sua vez, as tarefas rotineiras visam a consolidação cognitiva
de conhecimentos e destrezas adquiridos previamente, enquanto as tarefas não rotineiras são
essenciais no desenvolvimento de novo conhecimento (Ponte & Serrazina, 2000).
Uma outra dimensão das tarefas, apresentada por Ponte (2004; 2010) diz respeito ao
contexto referencial e, nesse sentido, estas podem estar inseridas numa situação de realidade,
estar contextualizadas em termos puramente matemáticos ou, como expõe Skvsmose (2000),
fazer referência à semi-realidade. Assim sendo, questões e atividades matemáticas podem
fazer referência a situações da vida real, extraídas, diretamente, do quotidiano dos alunos –
situação de realidade. Desde a mais remota Antiguidade que os problemas formulados
incluem situações do contexto real, com a finalidade de tornar a disciplina de Matemática
apelativa, verificando-se, ainda, a sua importância em diversas situações. Assim, através de
uma situação real, expressa no enunciado de uma tarefa, traduz-se essa situação numa
representação matemática e, após se efetuar a operação necessária, procura-se interpretar o
resultado de acordo com a situação de partida (Ponte & Quaresma, 2012).
Alunos e professores podem, também, trabalhar com tarefas matemáticas cuja
referência remete para uma semi-realidade que, embora a situação pareça à primeira vista
real, é, na verdade, abstrata, pois nela não se atende às propriedades do objeto, com exceção
daquelas que sejam oportunas para a sua resolução. Por outras palavras, as questões que
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remetem a uma semi-realidade incluem situações que não existem no dia a dia dos alunos,
mas são construídas para fins educativos, tal como se pode observar pelo seguinte exemplo:
“um feirante A vende maçãs a 0,85 € o kg. Por sua vez, o feirante B vende 1,2 kg por 1,00 €. (a)
Que feirante vende mais barato? (b) Qual é a diferença entre os preços cobrados pelos dois
feirantes por 15 kg de maçãs?” (Skvsmose, 2000, p. 8). O exemplo mostra uma situação

artificial, localizada numa semi-realidade, sendo construída para criar oportunidades para que
o aluno pratique determinados conhecimentos e não com o objetivo de retratar a realidade dos
alunos. Certamente que a pessoa que construiu o exercício não realizou uma investigação no
sentido de descobrir a forma como as maças são vendidas pois, na verdade, 15 kg de maças
são comprados, normalmente em caixas (Ponte, 2010; Ponte & Quaresma, 2012; Skvsmose,
2000).
Debruçando-se sobre este tipo de tarefas que remetem para uma semi-realidade, mas,
designando-as de pseudo-realistícos segundo Palm (2009), nestas tarefas os alunos devem
pensar de modo diferente ao que pensariam se o contexto fosse real. Neste contexto, não se
pretende que os alunos usem os conhecimentos da vida real, nas suas etapas do processo de
resolução, mas, pelo contrário, o aluno deve-a resolver identificando os processos
matemáticos relevantes.
A resolução de tarefas com referência à semi-realidade constitui uma competência
muito complexa que deve ser baseada num contrato entre professor e alunos incluindo
princípios, tais como: a semi-realidade é completamente descrita pelo texto da tarefa e, por
isso, nenhuma outra informação é relevante para a sua resolução e o único objetivo de
apresentar a tarefa é resolvê-la (Skvsmose, 2000).
Uma outra situação pode ser observada quando questões e atividades matemáticas se
referem, somente, à matemática - puramente matemáticos (Ponte, 2004; Ponte, 2010; Ponte &
Quaresma, 2012; Skvsmose, 2000).
A questão do contexto das tarefas matemáticas no processo de ensino e aprendizagem
teve especial destaque social com o Program for International Student Assessment (PISA).
Este programa tem como objetivo avaliar a capacidade de jovens de 15 anos no uso dos seus
conhecimentos, de forma a enfrentarem os desafios da vida real, ao invés de apenas avaliar o
domínio que detêm sobre os conteúdos do currículo escolar específico. Como tal, o PISA
apresenta problemas relativos a situações reais em que as ideias matemáticas desempenham
um papel fundamental na obtenção de uma solução. Efetivamente, no ambiente extraescolar,
as situações da vida real que carecem do conhecimento matemático para a sua resolução não
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estão, normalmente, formuladas para serem resolvidas matematicamente. Nesse sentido, a
pessoa necessita de efetuar uma tradução dessa situação, aclarando a importância da
Matemática para a sua resolução. Por este motivo os alunos devem contactar com
experiências deste género de forma a reconhecerem o potencial da matemática em problemas
do dia-a-dia (Bispo et al., 2008; Ponte & Quaresma, 2012).
No processo de ensino e aprendizagem da matemática o professor deve proporcionar
aos seus alunos oportunidades para que estes trabalhem em diversos contextos: situação de
realidade, de semi-realidade e puramente matemáticos. Se por um lado, os contextos devem
sugerir o desenvolvimento de ideias matemáticas, envolvendo conceitos, representações e
estratégias de resolução, por outro lado, podem e devem constituir a oportunidade para a
aplicação das ideias e conceitos matemáticos. Assim sendo, é errado admitir que as tarefas
matemáticas devem ser formuladas num único contexto e, nesse sentido, cabe ao professor
optar pela natureza das tarefas, adequadas ao momento de ensino e aprendizagem em
específico (Ponte, 2012; Skvsmose, 2000).
As tarefas variam no seu potencial educativo e, por isso, é importante proporcionar aos
alunos o trabalho com diferentes tipos de tarefas. Os jogos, tema do presente relatório, têm
um papel de destaque nesta área disciplinar. A atividade lúdica é extremamente natural à
criança e cria oportunidades para desenvolver conceitos matemáticos. Vários jogos podem ser
utilizados como ponto de partida para o desenvolvimento de investigações (Ponte &
Serrazina, 2000).
No presente trabalho tomaremos como referência a definição de tarefas matemáticas,
de Ponte e Serrazina (2000), pelo que, uma tarefa corresponde ao que o professor propõe que
o aluno realize, constituindo o ponto de partida para o desenvolvimento da sua atividade
matemática, ou seja, aquilo que o aluno efetua, física ou mentalmente, num dado contexto. O
jogo é entendido, no âmbito deste trabalho, como uma tarefa matemática a propor aos alunos.
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Capítulo II: Utilização do jogo no ensino e aprendizagem da
matemática no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
1. Planificação das atividades educativas

[…] a planificação é a chave para a supressão da maior parte dos
problemas de gestão da sala de aula.
Arends (1995, p.47)

O início de um processo complexo requer a elaboração de uma previsão da ação a
desenvolver, pelo que, no processo de ensino e aprendizagem, esta toma um valor capital,
funcionando como um fio condutor da ação educativa. Como tal, achamos importante incluir
uma breve fundamentação sobre a planificação das atividades educativas.
A planificação e a tomada de decisões sobre o processo de ensino e aprendizagem
exigem um trabalho atento e dedicado do professor, enquanto ator fundamental no ensino.
Porém, as competências que o professor já possui, mesmo aquele que está em início de
carreira, constituem pilares sobre os quais desenvolverão a capacidade de planificação e, por
isso, Arends (1995) apela a que deixemos de parte sentimentos de incapacidade. Daí que,
enquanto elementos cruciais para o ensino, a planificação e a tomada de decisão ocupam uma
parte significativa do tempo de trabalho semanal do professor (Arends, 1995).
A planificação é entendida como uma atividade de cariz prático que possibilita a
organização e contextualização da ação didática ao nível da sala de aula. Nesta perspetiva,
tende a clarificar o que se pretende realizar, em contexto sala de aula. Porém, não sendo
estática, na perspetiva do professor, deve ser entendida num outro prisma, assentando na
possibilidade de se modificar as atividades previstas, se assim a situação didática o exigir.
Neste contexto, tem como função principal organizar e prever as interações professor-aluno,
apresentando-se como uma competência essencial do professor, reduzindo fenómenos de
incerteza ou insegurança. Estabelecendo, desta forma, uma ordem à ação didática, permitindo
a sua orientação na direção desejável, racionalizando-a (Roldão, 2005). Evidentemente que a
planificação não é apenas fundamental para o professor, mas também torna os alunos mais
conscientes das metas implícitas nas suas tarefas de aprendizagem (Arends, 1995).
No início do ano letivo, os professores, de preferência em equipa com pais e outros
elementos da comunidade social implicados no ensino, esboçam os princípios orientadores do
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seu trabalho, discutindo sobre as diferentes possibilidades de resolução de problemas e sobre
os meios para alcançar o sucesso educativo. Posteriormente, em sala de aula, o professor
aplica os critérios previamente definidos, adaptando-os à sua própria programação, às
especificidades dos seus alunos e de acordo com os objetivos de aprendizagem a atingir.
Neste sentido, a elaboração de um plano traduz-se na relação com o programa específico de
cada disciplina e de cada ciclo de escolaridade e com as condições do contexto de
aprendizagem. Sob este ponto de vista, planificar não é sinónimo de programar a aula, mas
significa uma reflexão prévia sobre os possíveis acontecimentos ao longo da ação educativa.
Desse modo, enraizada a noção da realidade, isto é, das caraterísticas dos alunos, dos seus
interesses e motivações e dos recursos disponíveis, a planificação estabelece o possível e o
previsível, num todo coerente. Nesta dinâmica, a elaboração de um plano, pelo professor,
constitui-se como situação específica, e intransmissível, pelo que, a melhor planificação é
aquela que se recria no interior da ação educativa. Consequentemente, a planificação
adequada poderá, ou não, resultar numa boa aula, porém, o risco de uma má aula é maior
quando não existe planificação (Zabalda, 1994). A respeito, Arends (1995) refere que,
efetivamente, tanto a teoria como o senso comum advogam que a planificação de uma
atividade melhora os seus resultados. Nesse sentido, o ensino planificado reduz a ocorrência
de resultados inesperados em comparação com o ensino baseado em atividades não
direcionadas, isto é, não planificadas.
Com efeito, um plano deve incluir caraterísticas como a coerência, adequação,
flexibilidade, continuidade e precisão, definindo: os conteúdos; aquilo que se pretende atingir,
sob a forma de objetivos; os métodos e estratégias a utilizar; os intervenientes; os recursos; o
lugar e o tempo da ação educativa e a avaliação (Zabalda, 1994).
Os objetivos de aprendizagem, como “afirmações que descrevem a direção da
mudança que o professor pretende promover nos alunos” (Arends, 1995, p.55) permitem
localizar professor e alunos no processo de ensino e aprendizagem, indicando o caminho a
percorrer para alcançar o destino. Relativamente à sua importância na aprendizagem do aluno,
Arends (1995) remete para o estudo levado a cabo por Duchastel e Brown (1974) que
procuraram estudar o efeito dos objetivos na aprendizagem dos alunos. Nesse sentido,
analisando os resultados de um prova realizada por dois grupos, sendo que um deles teve
acesso a parte dos objetivos de aprendizagem e o outro não teve acesso a nenhum, na qual
lhes foi pedido que estudassem tudo o que lhes fosse possível sobre cogumelos. Estes
investigadores, verificaram que, apesar de os resultados de ambos os grupos serem
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semelhantes, o grupo, cujo estudo se orientou pelos objetivos, obteve melhores respostas nos
itens do teste associados aos objetivos. Concluíram, assim, que os objetivos centram a atenção
dos alunos a partir de um efeito focalizador, sendo recomendável que os professores os
tornem explícitos para os alunos em cada aula (Arends, 1995; Lopes & Silva, 2012).
Um dos fatores, que determina a planificação, assenta nas diferenças individuais pois,
cada professor, motivado pelas suas crenças, valores e conhecimento toma decisões com base
nos seus pensamentos e juízos. Outro aspeto a ter em conta diz respeito à informação sobre os
alunos. Ao longo do contacto com os seus alunos os professores vão adquirindo mais
informações sobre eles, verificando as suas capacidades e as suas dificuldades. Nesse sentido,
é fundamental o conhecimento individual de cada aluno para tomar decisões que visem o seu
desenvolvimento integral (Roldão, 2005).
Qualquer planificação didática integra um conjunto de elementos fundamentais: um
conjunto de conhecimentos, ou experiências, sobre o fenómeno a organizar, constituindo o
apoio concetual e a justificação das decisões; um propósito ou meta a alcançar, indicando a
direção a adotar e uma previsão do processo de ensino e aprendizagem, incluindo os
conteúdos a trabalhar, a sequência das atividades a realizar e a avaliação do processo
(Zalbada, 1994).
Os estudos da planificação e tomada de decisão do professor levam a considerar a
existência de fases da planificação: fase prévia à instrução (antes), fase interativa (durante) e
fase posterior à instrução (após), como se apresenta na tabela 3.
Tabela 3: Fases da planificação. Adaptada de Arends, (1995).

Fase prévia

Escolha do conteúdo
Definição dos objetivos
Escolha da abordagem
Atribuição do tempo e espaço
Determinação da motivação

Fase interativa

Apresentação
Questionação
Ajuda
Oportunidade de prática
Utilização do tempo e espera
Gestão

Fase posterior

Verificação da compreensão
Partilha de feedback
Elogio e crítica
Testagem
Atribuição de classificações
Relatório
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Como podemos observar a partir da tabela 3, a planificação do professor, sendo
multifacetada, inclui três fases do ensino que se efetivam na tomada de decisões. Nesse
sentido, na fase prévia à instrução, a tomada de decisão prende-se com o conteúdo e duração
do que deve ser ensinado; na fase interativa, as decisões abarcam as questões a colocar e as
orientações específicas e por último, na fase posterior à instrução, a decisão recai na avaliação
do progresso dos alunos e o tipo de informação avaliativa a proporcionar.
Os processos mentais variam conforme a fase da planificação e, dessa forma, à escolha
dos conteúdos antecede uma sondagem dos conhecimentos dos alunos e uma análise à
natureza da própria disciplina. Em contrapartida, na fase interativa, a planificação e a tomada
de decisões são, espontaneamente, realizadas no momento (Arends, 1995).
A planificação, prevendo o processo de ensino e aprendizagem, assume uma dimensão
temporal quando abarca operações como a determinação de objetivos, escolha das melhores
estratégias e recursos, organização das atividades e estabelecimento do tempo para a sua
execução. Nesta perspetiva temporal a planificação pode ser anual, trimestral ou de período,
de unidade (mais específica do 2.º CEB), semanal e diária (Arends, 1995; Roldão, 2005).
A planificação anual, de todas as áreas ao nível do 1.º CEB e de cada disciplina
relativamente ao 2.º CEB, tendo como fio condutor o programa oficial de cada disciplina e
para cada ciclo de escolaridade, permite identificar os conteúdos, estabelecendo-se a relação
entre a experiência anterior dos alunos e os recursos a utilizar durante um período: longo
prazo (Roldão, 2005). Pretende-se, por isso, definir os aspetos preponderantes ao processo de
ensino e aprendizagem delimitando-se, assim, os blocos de aprendizagem de tal modo que o
professor consiga ter uma visão de conjunto sobre os acontecimentos futuros. Desse modo,
num plano a longo prazo, como a planificação anual, deve-se clarificar as diretrizes
estabelecidas pelo programa oficial e analisar as condições existentes para o processo de
ensino e aprendizagem, isto é, clarificar aspetos relacionados com a escola, os alunos, a turma
e a sala, como espaço da ação educativa. Do mesmo modo, neste tipo de planificação deve-se,
ainda, organizar as unidades de ensino, estabelecendo-se as estratégias e recursos a utilizar
(Zabalda, 1994).
Numa calendarização a médio prazo dos conteúdos programáticos, objetivos, recursos,
tempo e atividades, em função da perceção das adaptações a realizar como consequência do
contacto com os alunos, assenta a planificação trimestral (Roldão, 2005). Numa planificação
trimestral elabora-se, com detalhe, os conteúdos a lecionar nos três meses subsequentes,
estabelecendo-se as programações para cada semana do período escolar (Arends, 1995).
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A planificação de unidade, entendendo-se como unidade um grupo de conteúdos e
competências associadas num conjunto lógico, visa a organização sequencial e estruturada do
conjunto de aulas enquadradas numa dada unidade temática, com base nas capacidades e
interesses dos alunos (Arends, 1995; Roldão, 2005). Este tipo de planificação apresenta, como
vantagem, a possibilidade de participação do professor num trabalho de equipa em comunhão
com outros professores (Roldão, 2005). O detalhe dos planos de unidade relembra que, em
algumas aulas, serão necessários determinados recursos, motivações ou instrumentos de
avaliação que não poderiam ser obtidos no momento. A partilha dos planos de unidade, com
os alunos, possibilita-lhes a compreensão da finalidade da unidade e o que deles se espera,
permitindo-lhes organizar o seu tempo de estudo, monitorizando a sua aprendizagem (Arends,
1995).
Na planificação semanal tornam-se específicas as atividades diárias a realizar,
efetuando-se o ajustamento de possíveis interrupções letivas e de necessidades que vigorem.
Esta planificação realiza-se com base no conhecimento das atividades, anteriormente
desenvolvidas, bem como, dos recursos disponíveis, mantendo-se a continuidade e
regularidade das atividades (Arends, 1995; Roldão, 2005).
A organização das estratégias com especificidade das atividades a desenvolver, o
conhecimento concreto dos alunos, das suas necessidades e interesses, bem como, a adaptação
do programa a imprevistos de último minuto, desenvolvem a planificação diária (Arends,
1995; Roldão, 2005). Este tipo de planificação deve descriminar: a identificação do tema e
consequente definição dos objetivos, apresentação do sumário com a organização dos
conteúdos e sequencialização das atividades, com atribuição do tempo necessário para cada
atividade, seleção dos recursos e dos elementos de avaliação, assim como, das estratégias de
remediação (Arends, 1995; Zabalda, 1994). Desta forma, o professor deve organizar o ensino
tornando-o flexível às motivações e capacidades dos alunos.
Na realização de uma planificação o professor utiliza elementos como objetivos,
conteúdos, atividades, recursos, tempo, entre outros. Porém, constata-se que as atividades são
o núcleo principal da planificação pois, é através do desenvolvimento das tarefas que se
expressam os comportamentos dos alunos, simplificando-se situações complexas e conferindo
sentido prático à ação didática. Refira-se ainda que, o professor, na elaboração da sua
planificação, valoriza, primordialmente, os conteúdos a ensinar, sendo esse o seu ponto de
partida para a planificação (Arends, 1995; Roldão, 2005).
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Outro aspeto a ter em conta são os mediadores da planificação, ou seja, a escola e os
professores esboçam o ensino através de materiais didáticos que projetam traços orientadores
da planificação, atuando como guias, como por exemplo: livros de texto, guias curriculares,
revistas e, até, experiências de outrem. Note-se que, os livros de texto são, no nosso sistema
de ensino os mediadores mais privilegiados, ainda que, por vezes, não utilizados da melhor
forma. De facto, em certas situações, no momento da planificação, aceita-se o livro de texto
como principal e absoluto, sem que se adapte as suas indicações à situação específica de
ensino, convertendo-se em guia de ensino condicionando o "quê", o "como" e o "quando" de
cada passo. No entanto, as revistas científicas, nomeadamente as que são especializadas em
domínios de ensino, constituem bons mediadores da planificação, bem como, os comentários
e análises efetuadas a programas oficiais, que integram sugestões e planificações desse
programa realizadas por professores investigadores. Dispondo desses recursos, o professor
tem a possibilidade de confrontar a sua própria prática profissional com a realizada por outros
docentes que, sugerindo diferentes abordagens, enriquecem o leque de recursos e
procedimentos alternativos (Zalbada, 1994).
No que diz respeito ao tema deste relatório, a utilização do jogo no ensino e
aprendizagem da matemática, em contexto de Estágio fez-se acompanhar, impreterivelmente,
de planificações, anexadas, em CD, ao presente trabalho.

2. A experiência educativa no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
As práticas profissionais dos professores são, inevitavelmente, um dos fatores que
contribuem para a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. O projeto Matemática
2001 da Associação de Professores de Matemática (APM), constituiu um importante estudo
sobre as práticas profissionais dos professores de Matemática em Portugal. Envolvendo a
realização de um inquérito e a análise de entrevistas a professores de diferentes escolas, de
várias zonas do país, interessando-nos nesta secção rever, segundo a análise de Ponte e
Serrazina (2004), o que se obteve ao nível dos jogos, enquanto recurso educativo no ensino e
aprendizagem da matemática.
No item relativo à utilização de materiais, verificou-se que apenas 7% dos professores
do 1.º CEB utilizava, com frequência, jogos didáticos. Embora se verifique a indicação da
percentagem da utilização de jogos didáticos no 1.º CEB salienta-se que, os autores do artigo,
Ponte e Serrazina (2004), em nota, indicam que existem vários tipos de tarefas características
do ensino da Matemática, distinguindo-se por algumas particularidades, como é exemplo o
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jogo, porém, é considerado, neste estudo, como um caso particular de exercícios, problemas
ou investigações. Relativamente ao 2.º CEB os exercícios constituem a tarefa mais utilizada
nas aulas de matemática, com uma percentagem de 94%. Com uma percentagem
significativamente inferior, de 12%, surgem as atividades de caráter mais aberto e desafiante,
onde se podem incluir os jogos. Dados para refletir pois, apesar da inúmera fundamentação
que viabiliza o jogo, enquanto elemento coadjuvante no processo de ensino e aprendizagem,
os números são explícitos do que acontece nas escolas de Portugal.
Compete-nos agora fazer uma breve abordagem aos materiais didáticos uma vez que
deles fizemos uso em diversos jogos, apresentados no presente capítulo. Efetivamente, a
aprendizagem da matemática deve assentar em realidades concretas permitindo ultrapassar
dificuldades, e combater o desenvolvimento de atitudes negativas durante o processo de
ensino e aprendizagem desta disciplina. Nesta dinâmica, o uso de materiais, na prática
educativa permite que a criança interaja com o meio, desenvolvendo capacidades intelectuais,
afetivas e sociais (Oliveira et al., 2008). Num estudo sobre a importância dos materiais para
uma aprendizagem significativa da matemática, Caldeira (2009a) afirma que as crianças
beneficiam com a utilização desses materiais, desde tenra idade, e que a sua manipulação
permite o desenvolvimento do raciocínio matemático e da capacidade de resolução de
problemas. Os materiais são fonte de interesse e motivação, potenciando a maior envolvência
das crianças na atividade de aprendizagem, permitindo a estruturação de determinados
conceitos matemáticos.
Os materiais, em concreto os manipuláveis, como é exemplo o Polydron, possibilitam
o sentir, tocar, manipular e movimentar, apelando aos vários sentidos e, como tal, envolvendo
física e ativamente os alunos na situação de aprendizagem (Matos & Serrazina,1996).
A Matemática, mais do que qualquer outra disciplina, lida com conceitos abstratos.
Nessa medida, é fundamental proporcionar aos alunos boas representações dos conceitos a
ensinar tornando, de certa forma, os conceitos abstratos em conceitos mais concretos e
presentes para os alunos. Os materiais podem constituir-se como elementos dos quais o
professor pode tirar proveito na sua ação didática (Oliveira et al., 2008).
Alguns dos jogos, alvo de análise no presente capítulo, desenvolveram-se em grupo
pois, na verdade, este tipo de trabalho pode ajudar a promover a reflexão e a discussão mas,
para tal, não basta que os alunos se sentem em volta de uma mesa realizando trabalhos
individualmente pois a cooperação extrapola a presença física (Lopes & Silva, 2009). É
necessário que se crie uma atmosfera de ajuda, partilha de materiais e interação estimuladora.
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proporcionando oportunidades para a formulação de conjeturas e resolução de problemas.
Assim, um ambiente que permita a discussão de ideias matemáticas e o trabalho em conjunto,
é essencial para a aprendizagem individual. Num grupo, onde a heterogeneidade de
rendimento escolar domina, os alunos podem sair a ganhar. O aluno com menos dificuldades,
ao ajudar aquele que sente mais dificuldades, cria oportunidades de observar processos já
conhecidos, refletindo a um nível superior. O aluno que necessita de mais apoio, estando
disposto a ouvir a explicação, pode lucrar com a explanação de alguém com a sua idade –
infere-se aqui à zona de desenvolvimento proximal (Matos & Serrazina, 1996).
A de zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1991) é definida como a distância
entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, o nível de desenvolvimento das funções
mentais da criança e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução
de um problema com colaboração de um adulto ou companheiro. Esta cooperação entre os
elementos do grupo de rendimento escolar mais elevado e os de rendimento escolar mais
baixo, conduziu, na experiência que apresentaremos da Prática de Ensino Supervisionada, à
superação dos problemas com sucesso para todos os elementos.
O plano de estudos do 2.º Ciclo em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico prevê
a ocorrência de uma Prática de Ensino Supervisionada, Estágio I e Estágio II. No nosso caso,
a experiência educativa no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, no âmbito do Estágio I e II,
desenvolveu-se em diferentes contextos que caraterizaremos de seguida.

2.1. Caraterização dos contextos
1.º Ciclo do Ensino Básico
No contexto de 1.º CEB, a Prática de Ensino Supervisionada, Estágio I, desenvolveuse no Centro Escolar da Araucária (CEA), um estabelecimento de educação da rede pública
nacional pertencente ao Agrupamento Morgado de Mateus, tal como referido no Regulamento
Interno do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus (2013), capítulo I. O Centro Escolar
da Araucária situa-se no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, também conhecido como Bairro da
Araucária, uma zona urbana marcada pela dualidade de realidades.
Relativamente às infraestruturas, o CEA comporta dois pisos integrando salas de aula
para o 1.º CEB e salas de aula para a Educação Pré-Escolar. O edifício oferece, além das salas
de aula, uma biblioteca, um refeitório, uma sala dos professores, entre outros espaços
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dedicados à ação administrativa. O espaço exterior, bastante amplo, está devidamente vedado
e com sistema de segurança.
Neste contexto, o Estágio I decorreu numa turma constituída por vinte e dois alunos,
dez do sexo feminino e doze do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 5 e 6
anos de idade que, no ano letivo em causa, 2012/2013, frequentavam o 1.º ano do 1.º CEB. De
acordo com o Plano de Trabalho de Turma, PTT, (Cabanelas, 2012), todos os alunos tinham
frequentado a Educação Pré-Escolar. No que concerne às aprendizagens, os alunos
apresentam diferentes níveis de aprendizagem, porém, relativamente à Matemática, os alunos
da turma em questão, apresentavam elevados níveis de sucesso excetuando-se poucos casos,
em que a “falta de atenção, concentração e autonomia se reflete na sua aprendizagem”
(Cabanelas, 2012, p.16). Observava-se a preferência, dos alunos, pela Matemática e o seu
entusiasmo pela área das Expressões.
Tendo decorrido num grupo de três elementos, o Estágio I teve uma duração
aproximada de 195 horas, entre 11 de fevereiro e 30 de maio de 2013, três dias por semana,
de segunda a quarta-feira, num exercício de cinco horas diárias.
Inicialmente, ao longo de duas semanas, decorreu um período de observação
participada das atividades letivas correspondendo, segundo Estrela (1994), “a uma observação
em que o observador poderá participar, de algum modo, na atividade do observado, mas sem
deixar de representar o seu papel de observador e, consequentemente, sem perder o respetivo
estatuto” (p.35). De facto, a observação tem um papel fulcral em qualquer metodologia
experimental, devendo ser a primeira, e essencial, etapa de uma intervenção pedagógica
fundamentada, visando, nesta perspetiva, prestar atenção com vista a uma melhor
compreensão de uma dada realidade, sendo considerada como um dos melhores métodos para
a avaliação.
O observador assume, até certo ponto, o papel de membro do grupo daí que se afirme
que se possa chegar ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo.
No que concerne ao processo de observação, na Prática de Ensino Supervisionada
(Estágio I e Estágio II), a observação desenvolvida decorreu, com caráter naturalista, isto é,
desenvolveu-se a análise do comportamento dos indivíduos no seu meio natural, no
desenrolar das suas atividades letivas diárias (Estrela, 1994).
Decorrida a fase descrita, sucedeu-se uma semana de responsabilização de grupo,
onde, cada uma das estagiárias tinha a seu cargo um dia da semana, para lecionação de
conteúdos propostos pela Professora Titular de Turma. Em fase posterior, seguiu-se o período
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de responsabilização individual, decorrida de 11 de março a 30 de maio, de aproximadamente
45 horas de lecionação para cada uma das estagiárias, no total de 135 horas. A tomada de
decisões foi efetuada em articulação com a Professora Titular de Turma e sob orientação
científica da docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), responsável
pela unidade curricular de Estágio I.
2.º Ciclo do Ensino Básico
No contexto de 2.º CEB a Prática de Ensino Supervisionada (Estágio II) teve lugar na
escola EB 2,3 Diogo Cão, um estabelecimento de educação da rede pública nacional
pertencente ao Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. Esta escola localiza-se na rua
Dr. Manuel Cardona, na freguesia de S. Pedro, pertencente ao concelho de Vila Real.
A escola em questão é constituída por cinco pavilhões e um polivalente, comportando
a cantina, a biblioteca, a sala de estudo, o bufete, a reprografia, a papelaria, a receção, a
secretaria, a sala dos professores, a sala dos diretores de turma, os Serviços de Ação Social e
Escolar (SASE), e o gabinete do presidente e dos vice-presidentes. No centro do pavilhão
polivalente existe uma área destinada ao lazer incluindo placares informativos e expositores
com taças conquistadas por alunos ao longo do percurso escolar. O espaço exterior contém
corredores cobertos como ligação entre os vários pavilhões, escadas e rampas permitindo o
acesso aos pavilhões pelos alunos com deficiências motoras. A presença de espaços verdes,
com árvores e arbustos, constituem parte da paisagem desta Escola, sede do Agrupamento.
O Estágio II decorreu numa turma de 5.º ano do 2.º CEB, constituída por vinte e um
alunos, sete do sexo feminino e quatorze do sexo masculino, com idades compreendidas entre
os 10 e 11 anos de idade que, no ano letivo de 2013/2014, frequentaram a Escola EB 2,3
Diogo Cão. A turma em questão integrava um aluno com Necessidades Educativas Especiais
(NEE), requerendo sempre, nas aulas, a presença de uma Psicóloga ou de uma Professora de
Educação Especial. De acordo com o referido no Regulamento Interno do Agrupamento de
Escolas Diogo Cão (2009), secção II, o Agrupamento dispõe de um grupo de Educação
Especial cujo objetivo é responder às necessidades educativas dos alunos com limitações quer
ao nível da atividade quer no domínio da participação.
Tendo decorrido num grupo de três elementos, o Estágio II teve uma duração
aproximada de 32 horas entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro, três dias por semana, num
exercício semanal de, aproximadamente, cinco horas.
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Inicialmente, ao longo de três semanas decorreu um período de observação participada
das atividades letivas. Decorrida a fase de observação, sucedeu-se o período de
responsabilização individual, de aproximadamente 6 horas de lecionação para cada uma das
estagiárias totalizando-se 18 horas de responsabilização do grupo de Estágio, decorrida de 5 a
27 de fevereiro. A tomada de decisões foi sendo efetuada em articulação com a Professora
Titular de Turma e sob orientação científica da docente da UTAD, responsável pela unidade
curricular de Estágio II.

2.2. O jogo como recurso educativo
1.º Ciclo do Ensino Básico
A planificação de jogos para o ensino e aprendizagem de determinados conteúdos
decorreu naturalmente pelo que, ainda sem certeza do tema do presente relatório, se
demonstrou o gosto pela aplicação de jogos. Porém, ainda pouco sustentadas de
fundamentação teórica que pudesse indicar algo mais, sobre este tipo de atividade, a aplicação
do primeiro jogo decorreu como uma forma de experiência inicial. Estávamos motivadas para
perceber a potencialidade do jogo, enquanto veículo de conhecimento e, fundamentalmente,
enquanto elemento coadjuvante na construção do próprio conhecimento.
Realça-se que o processo de ensino e aprendizagem teve supervisão da Professora
Titular da Turma e, por isso, todas as atividades planificadas dependeram de um conjunto de
fatores, tais como, a permissão da Professora Titular da Turma, a disposição dos alunos e o
contexto, ou seja, as experiências proporcionadas dependeram dos conteúdos a lecionar.
O grupo de vinte e dois alunos que, constituía a turma em questão do Centro Escolar
da Araucária participou nas atividades propostas, demonstrando prontidão para a sua
realização.
Apresentaremos, de seguida, os jogos aplicados no contexto educativo referido,
explicitando a estratégia de aplicação, seguida de uma breve reflexão e referindo a tipologia
de jogo de acordo com Lara (2004, 2005). A escolha pela classificação de Lara (2004, 2005)
deveu-se ao facto de esta constituir uma proposta centrada na aula de matemática.
 Loto do cálculo
O “Loto do cálculo”, um jogo com cariz individual, surgiu da necessidade de
implementar uma estratégia com a finalidade de os alunos exercitarem o cálculo mental
inserindo-se, por isso, segundo a classificação de Lara (2004,2005), nos jogos de treino
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(apresentados no capítulo I, ponto 3.1). Nesse sentido, integrado no conteúdo “Números e
operações”, nomeadamente, “Operações com números naturais, adição e subtração”,
planificamos o referido jogo (planificação e previsão diária em anexo – Anexo 1a e Anexo 1b,
em CD) com os seguintes objetivos: efetuar cálculo mental; adicionar números naturais
mentalmente e subtrair números naturais mentalmente.
A realização do jogo requer determinados recursos, elaborados e organizados num
trabalho prévio do professor, sendo eles: uma apresentação em PowerPoint onde são
apresentados diferentes números, substituindo a máquina do loto (Anexo 1c, em CD); massas
alimentares e cartões de jogo (Anexo 1d, em CD), com retângulos no qual se encontram
diversos cálculos, cujo resultado corresponde aos números presentes na apresentação
realizada em PowerPoint.
O “Loto do cálculo” decorreu durante uma manhã dedicada à matemática. A
explicitação da atividade lúdica realizou-se, oralmente, pela professora estagiária responsável
pela aula, através da analogia ao jogo do Loto.
Após a explicação oral do funcionamento do jogo, entregou-se, a cada aluno, os
recursos necessários para a sua concretização, ou seja, o cartão de jogo, comum para todos, e
massas alimentícias. Como alternativa à massa podem ser utilizados dados, pinos ou qualquer
objeto de pequena dimensão. Neste caso, optamos pela massa, uma vez que é um produto de
fácil acesso.
Na versão original do “Jogo do Loto”, os números são lançadas através da máquina do
loto, porém, nesta versão adaptada, utilizamos o computador como substituto da máquina do
loto, ainda que, com características diferentes. Nesse sentido, utilizámos o programa
computacional PowerPoint e, previamente, selecionamos os números a serem lançados. Dessa
forma, com um clique o programa lançava os números, realço, previamente escolhidos. A
cada número que aparecia projetado, a partir da apresentação realizada, os alunos teriam de
procurar, no seu cartão, a operação cujo resultado era o respetivo número lançado pelo
computador, por exemplo, observe-se a figura 4.
No caso da figura 4, após o lançamento do número 8 os alunos procuravam a casa que
continha a operação cujo resultado era o número 8 (casa indicada pela seta), tapando-a com
uma massa. Saliente-se, ainda, que, como a escolha dos números foi estratégica e, por isso, a
apresentação contemplava todos os números que correspondiam ao resultado de cada
operação e, ainda, outros números, que designamos por “ratoeiras”.
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Figura 4: Exemplo de possível jogada – “Loto do cálculo”

Previamente, a par da realização da apresentação em PowerPoint, coordenou-se o
intervalo entre o lançamento dos números, estabelecendo-se um intervalo de 3 minutos entre o
lançamento de um número e do seguinte. Relativamente ao tempo, teve-se em conta o nível
de aprendizagem da turma relativamente ao tópico abordado. Como os resultados da turma,
ao nível da Matemática, se revelavam favoráveis, consideramos que 3 minutos seria razoável
para a duração de cada partida. Neste sentido, um professor, que opte por utilizar este jogo,
em contexto sala de aula, deverá, ter em conta o nível de aprendizagem dos seus alunos,
adaptando o tempo de duração.
O jogo realizou-se durante 60 minutos, identificando-se os vencedores, ou seja, os
alunos com maior quantidade de massas no cartão, coincidindo com os alunos que
conseguiram efetuar o cálculo mental no tempo estipulado.
Breve reflexão
A avaliação da prestação dos alunos neste jogo realizou-se formativamente, através da
observação do processo. Desse modo, efetuada uma análise formativa comprovamos as
nossas expetativas sobre os alunos com mais e menos dificuldades no conteúdo explorado,
verificando-se que, sensivelmente um terço dos alunos tinham muitas dificuldades no cálculo
mental, necessitando de mais tempo do que o estipulado para a duração do jogo, contrapondo
com a eficácia de dois alunos cujo cálculo mental se efetuou em poucos segundos. Os
restantes alunos desenvolveram o jogo sem problemas significativos. Porém, a observação da
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atividade dos dois alunos com elevado nível de prontidão, no cálculo mental, permitiu-nos
identificar uma lacuna. De facto, notou-se que o jogo implementado não abrangia todos os
níveis de aptidão relativos ao cálculo mental. Qualquer experiência de aprendizagem necessita
de prontidão tanto ao nível de capacidade como de aprendizagens anteriores (Morse &
Wingo, 1978) e, nesse sentido, a abordagem aos jogos devia contemplar diferentes níveis,
suscetíveis de adaptação, ao nível de aprendizagem dos alunos, enquanto se joga, permitindo
combater sentimentos de facilidade ou dificuldade acrescida (Bragg, 2006).
Analisando minuciosamente a situação, propomos, numa tentativa de solucionar esta
questão, duas hipóteses:
A. elaborar cartões específicos para cada aluno, atendendo ao nível de destreza no
cálculo mental de cada um;
B. estabelecer um cartão igual para todos, acrescentando, no entanto, uma
atividade suplementar, como preenchimento do tempo que separa a realização
dos cálculos de alunos com mais e menos dificuldades.
Apesar das lacunas, agora percetíveis, o jogo constituiu, um momento motivador para
os alunos tal como apresenta a figura 5. Sem se aperceberem, ao jogar, os alunos calculavam,
consolidando conceitos fundamentais. A interrogação de um aluno, “Rute, vamos continuar o
jogo não vamos?”, deu-nos a certeza de que um jogo envolve-se de uma atmosfera
motivadora, crucial para a realização de aprendizagens significativas (Miranda, 2002).

Figura 5: Aluno envolvido no jogo “Loto do cálculo”.

Vejamos então, as propostas apresentadas, como variantes do jogo descrito
anteriormente.
Variante A
Toda a dinâmica do jogo se mantém mas, neste caso, a elaboração dos cartões é
conjugada com uma análise da habilidade mental de cada aluno. Através de uma análise,
ainda que realizada intuitivamente a partir do conhecimento das caraterísticas dos alunos e
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dos seus trabalhos realizados anteriormente, o professor elabora diferentes cartões, atendendo
à habilidade mental dos alunos. Simulando esta situação, propomos aqui três cartões de jogo
com crescente dificuldade - ver figura 6. Porém, para uma análise mais precisa da habilidade
mental seria necessário realizar testes de habilidade mental como por exemplo, as Matrizes
Progressivas de Raven, um teste não-verbal da capacidade de raciocínio geral (Ayotola &
Adedeji, 2009).
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Figura 6: Cartões de jogo para diferentes possíveis jogadas

O professor deverá ter alguns cuidados ao utilizar esta variante, mantendo as cores dos
quadrados para que os alunos não percebam a diferença entre os cartões, e verificando se a
apresentação em PowerPoint inclui os números correspondentes aos resultados das operações
de todos os cartões.
Variante B
A dinâmica do jogo mantêm-se, mas, agora, com uma atividade suplementar que
contempla o tempo entre o lançamento de um número e do número seguinte. Desta forma, os
alunos que, em menos de três minutos realizarem a partida efetuam uma segunda atividade,
listando as operações possíveis para obter, como resultado, o número lançado pelo
computador. Assim, por exemplo, o computador lança o número 5 e os alunos procuram, no
cartão de jogo, a casa cuja operação tem como resultado o número 5. Porém, se um aluno
conseguiu realizar a partida em menos de 3 minutos, então, nesse caso, elabora uma lista,
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tanto maior quanto lhe for possível, de operações que tenham como resultado o número em
questão, ou seja, 5.
A figura 7 representa um esquema de uma possível situação: o jogador 1, em 3
minutos, consegue descobrir a operação correspondente ao número lançado, após o que
elabora uma lista de possíveis operações cujo resultado é o número lançado pelo computador.

Figura 7: Esquema representativo das atividades a realizar em 3 minutos.

Neste contexto, seria necessário incluir um prémio extra para os alunos que realizaram
as duas partes. Uma hipótese seria elaborar duas listas de vencedores, os que cumpriram, com
sucesso, apenas a parte 1 e uma segunda lista, contemplando os que cumpriram as duas partes
no tempo previsto.
 Adivinho o teu pensamento
O jogo “Adivinho o teu pensamento” surgiu após uma pesquisa de atividades para a
consolidação do tópico “Figuras no plano e sólidos geométricos”. Foi-nos proposto pela
Professora Titular de Turma abordar o conteúdo Geometria, mais especificamente, “Figuras
no plano e sólidos geométricos” e, nesse sentido, planificamos uma série de atividades para o
ensino e aprendizagem do referido conteúdo (ver tabela 4 que apresenta um extrato da
planificação em anexo – Anexo 2a, em CD e previsão diária – Anexo 2b, em CD). O jogo
implementado teve como objetivos rever e consolidar os conhecimentos adquiridos nas
atividades anteriores, de tal modo que os alunos fossem capazes de identificar as figuras
geométricas: triângulo, retângulo, quadrado, pentágono, hexágono e círculo, e reconhecer
algumas propriedades das figuras geométricas, nomeadamente, o número de lados e a relação
entre os lados. Desse modo, incluindo-se no momento relativo à consolidação do
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conhecimento adquirido, o referido jogo insere-se, portanto, nos jogos de treino segundo a
classificação proposta por Lara (2004, 2005).
Tabela 4: Sequência das atividades tendo como conteúdo “Figuras no plano e sólidos geométricos”.

Estratégias
- Apresentação de uma maquete: “A cidade Figurolândia”;
- Leitura e análise da história “ A cidade Figurolândia” num guião para o efeito;
- Exploração, através de um PowerPoint e de um guião para o efeito, das diferentes questões que a história
engloba:


Identificação e análise das propriedades das figuras geométricas inerentes à história, partindo da
questão: “As figuras geométricas da cidade Figurolândia”;



Ampliação dos conhecimentos acerca das figuras geométricas, estendendo a atividade com a
abordagem aos sólidos geométricos: “Vem conhecer os sólidos geométricos”;

- Realização do jogo “Adivinho o teu pensamento”, como revisão/consolidação das caraterísticas das
figuras geométricas em estudo: o quadrado, o retângulo, o círculo, o pentágono, o hexágono e o triângulo;
- Realização do jogo “O Rei ordena”: como consolidação do tema abordado, figuras e sólidos geométricos.

A aula teve início com a leitura de uma história sensorial, por parte da professora
estagiária responsável pela aula, à qual intitulamos de Cidade Figurolândia – Anexo 2c, em
CD – apelando ao desenvolvimento das mentes mais imaginativas. Convém referir que uma
história sensorial apela a diferentes sentidos, neste caso, a história apresentada desperta a
audição e a visão. A audição é estimulada pela leitura, em voz alta, da história, acompanhada
pela visualização da maquete que apresenta elementos da história. Dessa forma, a leitura
acompanhada visualmente, através da observação da maquete, apelava ao universo das
sensações.
Esta história foi imaginada e escrita por nós e desenvolvida exclusivamente para o
efeito, tendo como inspiração um seminário que assistimos, no âmbito da Unidade Curricular
Seminário I, onde se apresentaram diversas histórias sensoriais através das quais se ensinava
matemática. A curiosidade estava instalada e, por isso, aguardávamos ansiosamente uma
oportunidade para colocarmos em prática estas ideias. O tema “Figuras no plano e sólidos
geométricos” pareceu-nos que reunia as condições para verificarmos os efeitos da aplicação
de histórias deste género, em contexto letivo.
Um rascunho inicial determinou os aspetos essenciais da história e, depois de várias
leituras, por pessoas distintas, a versão final estava realizada – ver extrato na figura 8.
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A cidade Figurolândia
Lá no longínquo país da Matemática existia uma cidade muito especial, a cidade
Figurolândia. Dizem os seus habitantes que quem por aquela cidade passava, admirava a sua
beleza. Era uma cidade única, diferente de todas as outras cidades existentes no país da
Matemática e em todo o Mundo.
Segundo o figuralândio Manuel, um dos habitantes da Figurolândia, tudo naquela
cidade tinha uma forma diferente do habitual.
Nos jardins, com relva verdinha e cheirosa, numerosos botões faziam as delícias dos
mais pequenos, que saltando praticavam contas de somar, subtrair e até multiplicar. Mas o
centro das atenções da cidade Figurolândia eram as duas casas que lá permaneciam. A casa
6+3 e a casa 3-0.
A casa 6+3 fazia lembrar um favo de mel com os seus seis lados iguais. O mais
engraçado de tudo naquela casa era telhado, uma figura multicolor de três lados iguais.
Naquela casa, a porta era ideal para pessoas mais gordinhas. Tendo os seus lados todos
iguais, até um hipopótamo por lá passaria.
Figura 8: Extrato da história “A cidade Figurolândia”.

Como é possível verificar, através do extrato, na história descriminam-se as
caraterísticas essenciais de figuras geométricas como o triângulo, retângulo, o quadrado (caso
particular do retângulo), o pentágono, o hexágono e o círculo. Mas, tal como indica o nome
deste tipo de histórias, com caraterísticas bem particulares – histórias sensoriais –, seria
necessário cumprir a etapa respeitante ao sensorial. Nesse sentido, com o apoio de uma pessoa
especial, repleta de dotes na área das construções em madeira, desenvolvemos a maquete da
história (Anexo 2d, em CD) – figura 9.

Figura 9: Maquete da Cidade Figurolândia.
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A análise da história era o ponto de partida para a exploração de um tema novo. Nesse
sentido, pretendia-se analisar, em grande grupo, através de uma apresentação em PowerPoint
(Anexo 2e, em CD), as figuras geométricas das casas da cidade Figurolândia, estabelecendo a
ligação entre as caraterísticas apontadas pela história e o que, visualmente os alunos
apreendiam através da maquete. Assim, por exemplo, a partir da frase “A casa 6+3 fazia
lembrar um favo de mel com os seus seis lados iguais.” chegava-se à designação de hexágono
como o polígono de seis lados. Neste caso, os lados são iguais e, por isso, a casa 6+3 tinha, na
sua constituição, um hexágono regular. A visualização destes elementos, através da maquete,
facilitava a interpretação dos aspetos referidos ao longo da história.
Após a exploração da história sensorial sucedeu-se, então, a realização do jogo
“Adivinho o teu pensamento”, que surgiu, como referido, após uma pesquisa na Internet de
atividades1, pretendendo-se a revisão das figuras no plano e suas características. Saliente-se
que a dinâmica foi adaptada pensando na sequência de atividades da aula e nos alunos em
causa. O recurso necessário à implementação desta estratégia foi uma apresentação em
PowerPoint elaborada para o efeito (Anexo 3a, em CD), contemplando várias questões. As
animações do programa computacional, previamente definidas, permitem lançar a questão
seguinte, mediante a resposta à pergunta anterior. Vejamos um exemplo, observando a figura
10.

Figura 10: Exemplo do jogo “Adivinho o teu pensamento”

1

O Jogo “Adivinho o teu pensamento” foi adaptado de http://www.escolovar.org/mat_geometri_figuras.htm.
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Como podemos verificar pela figura 10, inicialmente é pedido que se opte por uma das
figuras geométricas apresentadas (procedimento 1 da figura 10). Neste exemplo a figura
selecionada foi o triângulo. As respostas às questões seguintes devem estar de acordo com a
figura geométrica selecionada (procedimento 2, 3 e 4 da figura 10). Se o jogador responder
corretamente às várias questões, tendo em consideração as caraterísticas da figura escolhida,
então será apresentada a figura selecionada inicialmente (procedimento 5 da figura 10). Este
jogo baseia-se na ideia fictícia de que o computador advinha a figura selecionada
inicialmente. Apesar de se sustentar em tal ideia, a realização do jogo apela à identificação de
determinadas caraterísticas das figuras geométricas, sendo necessário o conhecimento das
figuras geométricas e suas caraterísticas para o sucesso do jogo. No caso do jogador, no
percurso das respostas às questões, ter efetuado alguma contradição, respondendo
erroneamente, o computador indicava não saber a figura geométrica selecionada inicialmente:
“Não sei! Volta ao início”. Tal acontecimento indicava que algo de errado se sucedeu no
desenvolvimento do jogo, levando a que o aluno refletisse sobre a sua prática. Realce-se que
as animações definidas, previamente no programa computacional referido, são responsáveis
por todo o desenvolvimento do jogo e, por isso, devem ser estabelecidas com o máximo de
cuidado pelo professor.
Inicialmente apresentamos o jogo, explicando, oralmente o seu funcionamento. Porém,
para um esclarecimento mais detalhado decidimos realizar o jogo, como forma de
demonstração, para colmatar eventuais dúvidas, seguindo-se a realização do jogo pelos
alunos. Individualmente dirigiram-se ao computador existente na sala de aula e, aceitando
sugestões do grande grupo, realizaram o jogo em questão.
À medida que as questões apareciam, os restantes alunos podiam dar a sua opinião
ajudando o jogador. A realização deste jogo, apesar de simples, proporcionou um momento de
diversão e, ao mesmo tempo, possibilitou a revisão de caraterísticas das figuras geométricas.
Breve reflexão
A leitura da história sensorial não foi interrompida nem por uma única vez, na sala
fez-se sentir um silêncio produtivo, só se ouvindo a voz de quem a lia. Tal facto evidenciou a
atenção dos alunos na atividade e a sua predisposição para a aprendizagem. A sua análise,
através da procura das caraterísticas das casas e, consequentemente, das figuras geométricas
que as sustentavam, revelou que os alunos focaram a sua atenção na atividade empenhados na
descoberta de elementos sobre as casas, de tal forma que, os alunos solicitaram manipular a
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maquete. No final do dia, numa revisão sobre as figuras geométricas, surgiram comentários
do género: “hexágono, esse é da casa 6+3 e tem seis lados iguais”.
“A Cidade Figurolândia” revelou-se, efetivamente, uma atividade interessante para
iniciar o dia pois, sentindo-se capazes de identificar, sem dificuldade, as caraterísticas das
referidas figuras geométricas, desenvolveram o jogo “Adivinho o teu pensamento”, com todo
o entusiasmo.
Relativamente ao jogo em questão, a avaliação formativa realizada demonstrou que a
resposta correta, às questões lançadas pelo computador, evidenciou a construção de
aprendizagens significativas. De forma análoga, a exploração do problema, quando o
computador confrontava o aluno com o facto de não saber a resposta, potenciava uma nova
realização do jogo, agora com mais atenção aos detalhes, pois, como afirmava um aluno
“Boa, o computador adivinhou o meu pensamento”. De facto, apenas dois alunos não
conseguiram responder, corretamente, às questões do jogo, na primeira tentativa, porém, sem
ajuda, os mesmos alunos foram capazes de desenvolver o jogo com sucesso na segunda
tentativa.
O jogo “Adivinho o teu pensamento” foi, especialmente, motivador sentindo-se o
entusiasmo dos alunos que, sem controlarem a sua animação perante a tarefa, participaram
ativamente, solicitando uma nova possibilidade de realizar o jogo. Porém, devido à limitação
do tempo, estipulado para esta atividade, não tivemos a possibilidade de permitir que os
alunos jogassem uma vez mais.
 O Rei Ordena
O jogo “O rei Ordena” surgiu como complemento do jogo “Adivinho o teu pensamento”,
pretendendo-se a consolidação dos conhecimentos adquiridos sobre as “Figuras no plano e os
sólidos geométricos” e a identificação de eventuais dificuldades ou conceções alternativas
sobre o conteúdo em questão. Nesse sentido, o referido jogo inclui-se na planificação (Anexo
2a, em CD) cujo extrato se encontra na tabela 4, sendo o culminar da manhã dedicada às
“Figuras no plano e sólidos geométricos". Este jogo teve como objetivos:
 identificar as figuras geométricas: triângulo, retângulo, quadrado, pentágono,
hexágono e círculo;
 reconhecer as propriedades das respetivas figuras geométricas, nomeadamente, o
número de lados e a relação entre os lados;
 associar as figuras a figuras geométricas de duas dimensões;
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 identificar os sólidos geométricos: paralelepípedo, cubo, pirâmide, cone, cilindro
e esfera;
 associar os sólidos a figuras geométricas de três dimensões.
No que diz respeito aos recursos para esta atividade foram necessários: um guião de
jogo (Anexo 4a, em CD), blocos lógicos, sólidos geométricos e o Polydron, sendo um jogo
realizado em grupo.
Relativamente à classificação proposta por Lara (2004, 2005), “O Rei Ordena” é um
jogo de treino utilizado para verificar se os alunos interiorizaram conceitos.
O jogo que adaptámos a partir do jogo “O rei manda”, descrito num site da Internet2,
foi apresentando oralmente, pela professora estagiária responsável pela aula, que efetuou a
demonstração de uma jogada, para uma explicitação mais detalhada do seu funcionamento.
Como referido, o jogo em questão necessita da formação de grupos, tantos quantos o
professor achar necessário. Optamos por formar os grupos tendo como critério o da
heterogeneidade quanto ao rendimento escolar (Lopes & Silva, 2009), segundo as
informações fornecidas pela Professora Titular de Turma, obtendo-se, assim, dois grupos de
cinco elementos e três grupos de quatro elementos.
A sua dinâmica é de simples compreensão, necessitando-se, ainda, de uma pessoa que
assumirá o papel de rei, que alternará após cada ordem. Neste caso escolhemos, pelo menos,
um jogador de cada grupo para assumir o papel de rei. Para a realização do jogo, cada grupo
tinha um guião do jogo, blocos lógicos, sólidos geométricos e o Polydron. Saliente-se que,
este guião era adaptado às caraterísticas dos alunos desta turma.
Como mencionado, inicialmente, como forma de demonstração, uma das estagiárias
assumiu o papel de rei, cuja tarefa é ordenar algo, por exemplo “O rei ordena que os grupos
mostrem uma figura geométrica plana de duas dimensões com cinco lados”. Perante este
pedido, os grupos mostraram a figura que preenchia as caraterísticas requeridas pelo rei, ou
seja, neste caso, o pentágono. O facto de o professor assumir o papel de rei, como forma de
demonstração, permitiu colmatar potenciais dúvidas sobre o jogo.
Desta atividade constavam dois níveis distintos. O primeiro, com pedidos de mostrar
figuras planas e sólidos geométricos com determinadas caraterísticas e o segundo, com ordens
de construção de sólidos geométricos tendo por base o Polydron, com crescente grau de
complexidade, como demonstra a figura 11. Em cada partida, estabelecida com cada ordem
do rei, definiu-se o grupo vencedor, isto é, no 1.º nível, o primeiro que levantasse a figura ou
2

Adaptado de http://educamais.com/jogo-o-rei-manda/.
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sólido que preenchia as caraterísticas requeridas; no 2.º nível, o que primeiro construísse o
sólido geométrico correspondente à ordem do rei. Nesse sentido, no final do jogo ou seja, no
final de todas as ordens relativas aos dois níveis, o grupo que arrecadou mais vitórias, venceu
o jogo. Refira-se que não foi estipulado um tempo limite para a realização deste jogo.

1º nível

2º nível

O rei ordena mostrar…

O rei ordena construir no Polydron…

Uma figura com quatro lados iguais;

Um cubo;

Uma figura de três dimensões

Uma pirâmide quadrangular;

formada por uma superfície curva;

Uma pirâmide triangular.

Uma figura plana com três lados.
Figura 11: Níveis do jogo “O rei Ordena”.

Breve reflexão
A avaliação formativa desenvolvida evidenciou a dificuldade de alguns alunos na
associação, das caraterísticas nomeadas, à figura geométrica, no entanto, verificou-se a
interajuda no interior de cada grupo. De facto, com a ajuda dos restantes elementos do grupo,
os alunos com mais dificuldades conseguiram acompanhar o trabalho do grupo, contribuindo,
assim, para o sucesso de todos. Desta forma, os alunos com rendimento escolar mais baixo
melhoraram o seu desempenho com o auxílio de colegas de rendimento escolar mais elevado
(zona de desenvolvimento proximal).
No segundo nível, com ordens para a construção de sólidos geométricos, os alunos
sentiram, como era previsível, mais dificuldades. Este nível, elaborou-se com o intuito de
ampliar as capacidades dos que facilmente tinham realizado o seu trabalho no nível um. Desta
forma, como a formação dos grupos teve em consideração a conjugação de elementos com
maior e menor destreza na matemática, o progresso de uns significava o consequente
desenvolvimento de outros, sob um clima de cooperação. No entanto, a intervenção do adulto
para a resolução de problemas pontuais associados, essencialmente, ao manuseamento do
Polydron, foi suficiente para os grupos alcançarem os objetivos pré-definidos. Quando se fala
de problemas pontuais refere-se a questões como a colocada por um dos alunos: “Rute, não
conseguimos encaixar estas peças”, ou a questão levantada por outro: “Professora Rute a
pirâmide hexagonal tem um hexágono não é? Aquele com seis lados?”.
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Na figura 12 observa-se o envolvimento dos alunos na realização do jogo.
Efetivamente, o seu entusiamo e participação no decorrer de todo o jogo são o reflexo de que
os objetivos educativos da atividade foram atingidos pois, desenvolvendo-se de forma
intencional, estruturada e integrada, desencadearam um impacto positivo nas aprendizagens
dos alunos.

Figura 12a

Figura 12b

Figura 12: Alunos envolvidos no jogo.

 O mercado dos 22 passaritos
Durante a fase de responsabilização individual surgiu, como um dos conteúdos a
abordar, o dinheiro, integrado no tema Medida. Sabíamos a priori que, atualmente, as
crianças estabelecem, desde muito cedo, contacto com o dinheiro, conhecendo, se não todas,
pelo menos algumas moedas e notas, reconhecendo, ainda, o seu valor monetário. Porém, era
nosso objetivo extrapolar esse conhecimento e guiadas pelo Programa de Matemática do
Ensino Básico (Ponte et al., 2007), pretendíamos envolver os alunos numa situação real de
transação de dinheiro. Optamos, assim, por explorar uma estratégia à qual, sob adaptação,
designamos de “O mercado dos 22 passaritos” cuja planificação e previsão diária se
encontram em anexo (Anexo 5b e Anexo 5b, respetivamente, em CD). Com esta atividade
pretendia-se que os alunos fossem capazes de conhecer as moedas e notas do euro;
identificassem o valor monetário de cada moeda e nota; realizassem contagens de dinheiro;
representassem valores monetários (relativos às compras e às vendas) e resolvessem
problemas envolvendo dinheiro.
“O mercado dos 22 passaritos” insere-se, segundo a classificação de Lara (2004,
2005), nos jogos de construção pois, de facto, pretende-se que o aluno construa conhecimento
através da procura de uma ferramenta, antes desconhecida, para resolver uma determinada
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situação. Efetivamente, apesar dos alunos conhecerem as moedas e as notas, este jogo
possibilitou uma abordagem à transação de dinheiro, confrontando-os com uma atividade
desconhecida, levando-os à procura de estratégias para resolverem os problemas que se
colocaram.
Numa dramatização da vida real, a sala de aula transformou-se num mercado com uma
padaria, uma mercearia, uma peixaria e um talho, como se pode observar na figura 13. Os
estabelecimentos foram escolhidos tendo em conta que teríamos de reproduzir todos os
produtos que neles podemos encontrar, pois, o principal objetivo era a transação de dinheiro
sob a forma de compra e venda dos produtos.

Figura 13: Estabelecimentos do “Mercado dos 22 passaritos”.

Este jogo envolve um trabalho cuidadoso do professor que deverá construir e definir
todos os recursos e parâmetros necessários:
 construir os produtos a vender, recriando os respetivos estabelecimentos;
 organizar o preçário de cada estabelecimento podendo, para facilitar o ato de
compra e venda, registar, em cada produto, o seu preço;
 preparar uma lista de compras para cada grupo, tendo em conta os produtos e a
respetiva quantidade;
 elaborar uma lista de registo para cada vendedor (Anexo 5c, em CD) ;
 elaborar uma lista de registo para cada grupo de compradores (Anexo 5c, em CD);
 estipular a quantia que cada grupo deve possuir;
 definir a quantia que cada vendedor deve possuir, de tal forma que tenham
possibilidade de dar o troco, se necessário.
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Como recursos para a realização deste jogo, para além das listas de vendedores e
compradores e da lista de compras, os alunos necessitaram de notas e moedas, imitando as
reais, para efetuarem a transação de dinheiro. Neste caso, o manual adotado pela escola,
incluía as respetivas notas e moedas.
Vejamos agora como decorreu o jogo. Inicialmente a docente estagiária, responsável
pela aula, apresentou a atividade explicando, oralmente, todo o seu funcionamento e a função
de cada material como, por exemplo, as listas de vendedores. De seguida, escolheram-se
quatro alunos que ficaram responsáveis por cada uma das secções, assumindo o papel de
vendedores. Obteve-se, portanto, quatro vendedores para os respetivos estabelecimentos:
mercearia, talho, peixaria e padaria. Para o adequado cumprimento das suas funções cada
vendedor tinha, em mãos, a respetiva folha de registo onde anotava o produto que vendeu, a
sua quantidade e quanto recebeu nessa venda. Teve, assim, a responsabilidade de vender e de
efetuar os cálculos para a receção do valor das compras e para dar o troco.
Os restantes alunos foram divididos, aleatoriamente, em grupos de três e quatro
elementos, nomeadamente, três grupos de quatro elementos e dois grupos de três. Cada grupo
possuía uma lista de compras, a respetiva folha de registos e uma determinada quantia de
dinheiro. Na folha de registo indicavam o que compraram em cada estabelecimento, a
quantidade e quanto gastaram em cada produto. Forneceu-se 75€ a cada grupo e a cada
vendedor.
Relativamente às listas de registo saliente-se a sua utilidade, como podemos verificar
pela figura 14, cada vendedor anota no seu registo cada produto que vende, a quantidade, bem
como o preço final. Desta forma, no final do dia, poderá aferir quanto ganhou. O grupo de
compradores deverá anotar, na lista de registo, o produto adquirido em cada estabelecimento,
bem como a quantidade e preço. Assim, no final das compras, o grupo tem a possibilidade de
verificar quanto gastou em cada estabelecimento e no total dos estabelecimentos.
Registo dos Vendedores
Mercearia
Vendi:
Produto Quantidade

Registo dos Compradores
Antes de iniciar as compras temos _____ €.
Mercearia

Recebi
(€)

Comprei:
Produto Quantidade
No final do dia ganhei _____________€
Efetua os cálculos.

Total (€):

Figura 14: Excerto da lista de registo do vendedor e dos compradores.
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Gastei:

Com o intuito de uma melhor coordenação das atividades, cada aluno, com exceção
dos vendedores, assumiu um papel, definido como a sua responsabilidade no grupo. Desta
forma, o registador era responsável pelas anotações na lista de registos; o monitor das
compras pela lista de compras e pelo transporte dos produtos adquiridos; e o monitor do
dinheiro por guardar o dinheiro garantindo que as trocas monetárias decorriam como devido.
Os papéis atribuídos indicavam o que se pretendia que cada elemento do grupo fizesse,
eliminando-se, desta forma, sentimentos de alguns alunos que não sabem o que fazer no grupo
e qual a forma de melhor contribuírem para o sucesso de todos (Lopes & Silva, 2009).
Preparados para as compras, embarcaram numa dramatização da vida real, envolvendo
a troca de dinheiro por produtos e a noção do seu valor, tal como se pode observar na figura
15. No final das compras, cada grupo e cada vendedor efetuaram as suas contas, calculando o
total do dinheiro gasto e o dinheiro arrecadado naquele dia.

Figura15a

Figura 15b

Figura 15: Alunos no “Mercado dos 22 passaritos”

Esta atividade poderá ser realizada em qualquer ano deste ciclo porém, para outros
anos de escolaridade as listas de registo devem sofrer algumas adaptações. Deste modo, os
alunos, no final da atividade poderão, além de verificar o dinheiro conseguido pelos
vendedores, ou gasto pelos compradores, efetuar outros cálculos, como:
 para os vendedores: verificar se, o dinheiro arrecadado coincide com o valor dos
produtos vendidos; e se os produtos que restaram, ou seja, os não vendidos, estão
na quantidade devida.
 para os compradores: verificar se o dinheiro que têm, depois das compras, é o que
deveriam ter, efetuando os cálculos necessários, tendo em conta o valor inicial.
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Nesta proposta, para níveis mais avançados de escolaridade, mantem-se o conteúdo,
“Dinheiro”, e os objetivos: conhecer as moedas e notas do euro; identificar o valor monetário
de cada moeda e nota; realizar contagens de dinheiro e representar valores monetários –
pagamento de compras. Porém, esta proposta acrescenta um nível superior de dificuldade na
tarefa de efetuar os cálculos finais.
Breve reflexão
A consciência da complexidade do jogo, não tanto pela dificuldade mas pela destreza
mental que envolvia era total, no entanto, a presença de três adultos na sala de aula,
monitorizando a atividade, potenciou o sucesso do jogo. Os alunos assumiram os diferentes
papéis e, durante vários minutos, a sala de aula tornou-se num mercado real onde a
manipulação do dinheiro se fazia na sua plenitude.
A avaliação dos registos dos alunos evidenciou que, de facto, a maior dificuldade
sentida, pelos alunos, esteve relacionada com o papel de vendedores pois, efetuavam as
anotações na folha de registo, recebiam o dinheiro e davam o troco. Daí que tivesse sido
necessária uma ajuda complementar por parte das professoras estagiárias. Desta forma, apesar
de alguns erros de cálculo (ver exemplo na figura 16) evidentes na fase final de contagem do
dinheiro, o jogo atingiu os seus objetivos.
Note-se que gerir a ação de crianças, com elevado nível de envolvimento, tornou-se
difícil. A nossa análise permite concluir que este tipo de atividade necessita de grande
disciplina por parte dos alunos, sendo essencial o trabalho do professor na determinação de
regras sociais como o respeito pelo trabalho dos outros e a escuta ativa.

Figura 16: Exemplo de erro de cálculo no registo dos compradores.
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2.º Ciclo do Ensino Básico
A experiência de ensino e aprendizagem através de jogos decorreu, sob permissão da
Professora Titular da Turma, durante a lecionação pelas estagiárias. Neste sentido, tendo em
mãos o ensino de tópicos relativos ao Domínio de Geometria e Medida desenvolveu-se, para
esta área, um jogo. Porém, foram planificados dois jogos, mas, por uma questão de
prioridades, apenas se implementou um. Nesse sentido, o jogo planificado, mas não
executado, será apresentado neste trabalho como possível proposta para futura aplicação em
contexto educativo. Relativamente ao aluno com NEE, o jogo foi proposto sem qualquer
adaptação, decisão acordada com a Professora Titular.
 Caminhando e Calculando
O conteúdo “adição e subtração de medidas de amplitudes de ângulos” relativo ao
subdomínio Medida, foi selecionado pela Professora Titular da Turma, para uma das
estagiárias lecionar. Pretendendo-se a superação de dificuldades e deteção de possíveis
conceções alternativas, idealizou-se o jogo “Caminhando e Calculando”, cuja planificação se
encontra em anexo (Anexo 6a, em CD). Com este jogo pretendia-se que os alunos fossem
capazes de resolver problemas envolvendo adições, subtrações e conversões de medidas de
amplitude. “Caminhando e Calculando” insere-se nos jogos de treino, segundo a classificação
de Lara (2004, 2005).
Realizado individualmente, o jogo construído, para o efeito, sofreu várias adaptações à
medida que, no decorrer das aulas sobre o tema, nos apercebíamos das dificuldades dos
alunos. Assim, o jogo original continha um nível de dificuldade superior e, por isso, a versão
final foi fruto de um trabalho de ajustamento às dificuldades dos alunos.
A ideia inicial era construir um jogo que possibilitasse aos alunos efetuar cálculos de
medidas de amplitudes de ângulos, nomeadamente, subtrações e adições. Com a ajuda da
conhecida personagem de Walt Disney, o Pateta, criamos um jogo no qual, os alunos, para
resolverem um problema, teriam de percorrer três percursos diferentes e verificar qual era a
solução para o problema inicial (ver figura 17 que apresenta um extrato do guião em anexo –
Anexo 6b, em CD).
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Qual o percurso a realizar
para aos 360o chegar?
30o

Figura17: Extrato do guião do jogo “Caminhando e Calculando”.

Como se pode observar pelo extrato do guião do jogo, o Pateta estava perante um
problema: tinha um ângulo cuja medida de amplitude era
necessitava para alcançar

e pretendia identificar quanto

. Para tal, tinha à disposição três percursos, com algoritmos por

realizar, necessitando de descobrir qual indicava a solução para o problema. A tarefa dos
alunos seria, então, ajudar o Pateta na resolução deste seu problema e, para tal, teriam de
efetuar os cálculos de cada percurso verificando qual completava os

iniciais para obter

. Nesse sentido, os alunos, avançavam de casa efetuando os cálculos. De facto, na versão
original, cada percurso continha mais adições e subtrações, com um grau de complexidade
superior. Porém, não era nossa intenção provocar sentimentos de desmotivação, que
pudessem ter consequências, como, por exemplo, a desistência. Dessa forma, conscientes da
dificuldade da maioria dos alunos perante este tópico, decidimos alterar os percursos
tornando-os mais acessíveis.
Efetivamente, os alunos, na sua tentativa de ajudar o Pateta a encontrar o percurso
correto, consolidavam a adição e subtração de medidas de amplitudes de ângulos. O tempo
estabelecido para o jogo foi de 10 minutos, tendo em consideração os diferentes níveis de
aprendizagem dos alunos, pelo que, este parâmetro deve ser pensado e definido a priori pelo
professor (Moreira & Oliveira, 2004).
88

Vejamos o procedimento para a realização do jogo. Inicialmente a docente estagiária,
responsável pela aula, explicitou oralmente, o funcionamento do jogo, tendo-se efetuado uma
demonstração para exemplificar detalhadamente o procedimento a desenvolver. Entregou-se,
a cada aluno, o guião de jogo, recurso necessário à sua realização. Em simultâneo, definiu-se
com os alunos um sinal de início de partida, neste caso bater uma palma marcou o início e o
final da partida. Após o sinal de início da partida, cada jogador iniciou a jogada efetuando os
cálculos necessários para a descoberta do percurso ideal, terminando com o sinal de fim de
partida. Proclamou-se o vencedor o aluno que descobriu o percurso ideal no tempo definido e,
evidentemente, todos os alunos tiveram a oportunidade de sair vitoriosos. O prémio pelo
sucesso no jogo foi uma estrela de mérito, elaborada pelas estagiárias.
A estratégia de resolução do problema subjacente ao jogo variou, dependendo das
opções que os alunos realizaram durante o seu desenvolvimento. Da análise dos registos dos
alunos constatou-se que foram quatro as opções de resolução do problema, apresentadas pelos
alunos:
Opção 1: o aluno procedeu aos cálculos relativos ao percurso A e verificou que não
obtinha o resultado pretendido. Nesse sentido, rumo ao percurso B, efetuou os cálculos
e verificou que o resultado coincidia com o desejado,

.

Opção 2: o aluno realizou os cálculos de todos os percursos, A, B e C, apesar de obter,
no percurso B, o resultado pretendido.
Opção 3: o aluno começou por calcular o percurso B, verificando que o resultado era
o esperado.
De um total de 19 alunos que realizaram o jogo, 8 alunos resolveram o problema pela
opção 1; 5 decidiram pela estratégia de resolução da opção 2; e 6 alunos pela opção 3.
Vejamos um exemplo do registo dos alunos para cada uma das opções.

Figura 18: Exemplo de resolução através da opção 1.
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A figura 18 mostra um exemplo da opção de resolução mais comum. O aluno,
executou os cálculos do percurso A e, após verificar que o resultado não coincidia com o
esperado,

, continuou o processo efetuando os cálculos do percurso B. Averiguando que

o resultado obtido era o esperado, o aluno finalizou o jogo. Desta forma, o percurso C não foi
alvo de qualquer análise por parte destes alunos.

Figura 19: Exemplo de resolução através da opção 2.

Uma parte dos alunos resolveu o problema através da opção 2, presente na figura 19,
ou seja, efetuando os cálculos relativos a todos os percursos. Nesse sentido, embora o
resultado dos cálculos efetuados no percurso B indicasse a solução pretendida, os alunos
decidiram analisar o percurso C, confirmando que este era o único percurso correto.

Figura 20: Exemplo de resolução através da opção 3.
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A figura 20 apresenta a opção de resolução de alguns alunos. Quando nos deparamos,
pela primeira vez, com esta estratégia de resolução, ficamos admiradas por estes alunos
optaram, de imediato, por resolver o percurso B. Mas, após uma análise mais atenta julgamos
que este acontecimento se prendeu com o facto de, à primeira vista, o percurso B ser aquele
que, de entre todos os percursos, parecia ter os cálculos menos trabalhosos. Efetivamente, o
percurso B era o mais simples de todos e, achamos que, por esse motivo, os alunos tentaram a
sua sorte, efetuando, em primeiro lugar, os cálculos relativos a este percurso.
Com exceção dos alunos que resolveram o problema pela segunda opção, nota-se que,
os restantes, não tiveram a preocupação de retificar todos os cálculos dos percursos, na
tentativa de detetar possíveis erros.
Breve reflexão
No momento de aplicação do jogo instaurou-se alguma confusão. Os alunos não
perceberam, após a primeira tentativa de explicação, o que se pretendia que fizessem.
Mostrou-se prioritário realizar a exemplificação de uma possível jogada no quadro, para toda
a turma, colmatando assim as dúvidas existentes. A imposição de regras, como o silêncio e o
trabalho individual, mostrou-se imperativa para a realização do jogo.
Após o sinal de partida o silêncio dominou, como cumprimento das regras
estabelecidas. A maioria dos alunos terminou o jogo, com sucesso, antes do sinal de fim da
partida. Àqueles cuja dificuldade os impedia de avançar foi dada a indicação de que deveriam
realizar uma outra tentativa, enveredando por outro percurso. Com, ou, sem ajuda adicional,
todos os alunos venceram o desafio, sendo premiados com a estrela de mérito prometida.
O esforço adicional e o entusiasmo dos alunos, na realização dos algoritmos de adição
e subtração de medidas de amplitudes de ângulos, refletiu-se principalmente, naqueles alunos
que demonstraram, na primeira abordagem ao tema, algumas dificuldades na sua assimilação.
Efetivamente, o jogo, tão natural quanto é ser-se criança, reveste-se, por si só, de um ambiente
motivador.
Deixaremos aqui a indicação de uma possível variante deste jogo que, em alternativa
da realização individual poderia, ser realizado a pares, num ambiente de interajuda e
cooperação.
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Variante
O jogo mantém as regras, no entanto, é desenvolvido a pares. Assim, cada par de
alunos tem um guião de jogo e, em conjunto, deverão efetuar os cálculos necessários à
descoberta do percurso ideal. No fundo, seria uma boa oportunidade de juntar alunos com
mais e menos dificuldades, relembrando a zona de desenvolvimento proximal, definida por
Vygotsky (1991). Efetivamente, através da resolução do jogo a pares, poderemos aferir o
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema com
colaboração de um adulto ou companheiro. Nesta variante seria interessante dificultar ou
aumentar os percursos, tornando o jogo mais complexo.
 Super X dos ângulos
O jogo “Super X dos ângulos”, cuja planificação se encontra em anexo (Anexo 7a, em
CD) constitui uma proposta para futura implementação. Devendo ser realizado,
preferencialmente, a pares foi idealizado com o objetivo de consolidar o conhecimento
relativo à classificação de ângulos, nomeadamente, ângulos complementares e ângulos
suplementares, assim como, igualdade de medida de amplitude de ângulos verticalmente
opostos abordando, desta forma, tópicos do Domínio de Geometria do 5.º ano do 2.º CEB.
Cada grupo dispõe de um dado, dois baralhos de jogo (baralho 1 e baralho 2, tal como
apresenta a figura 21) e a folha de registo de pontuações (Anexo 7b, em CD). O baralho 1
contém cartões com questões relativas ao tema em questão e a respetiva resposta e, o baralho
2, é composto por cartões com imagens ou indicações necessárias para a resposta às questões
do baralho 1. Para indicar o par de cartões com pergunta-resposta e imagem-indicação será
usada a mesma cor do cartão em cada baralho. Assim, ambos os baralhos contêm cartões com
as mesmas cores, por exemplo:

Baralho 1

Baralho 2

Classifica o ângulo apresentado.
Resposta:
Ângulo agudo.

Figura 21: Cartões de baralhos diferentes.
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Vejamos o procedimento do jogo para que a sua dinâmica fique esclarecida,
observando o esquema da figura 22.
Partida 1

Jogadores invertem
os papéis

Aluno 1. Jogador P: lê
as

questões

e

valida

as

Partida 2
Aluno 2. Jogador P: lê

Aluno 1. Jogador P:
passa a jogador R.

respostas do seu adversário.

as

questões

e

valida

as

respostas do seu adversário.
Aluno II. Jogador R:

Aluno 2. Jogador R:

passa a jogador P.

Aluno 1. Jogador R:

responde às questões colocadas

responde

pelo adversário.

colocadas pelo adversário.

________7 minutos_______

_____1minuto_____

às

questões

________7 minutos_______

Figura 22: Esquema do jogo

Antes de começar o jogo efetua-se o lançamento do dado por cada jogador, definindose os papéis a assumir no início do jogo. Assim sendo, o jogador que, no dado, obtiver o valor
maior, será responsável por ler as questões (presentes nos cartões) e validar as respostas do
seu adversário – Jogador P. Pelo contrário, o jogador que, no dado, retirar o valor menor,
responderá às questões colocadas pelo adversário – Jogador R. Posteriormente, distribuem-se
os baralhos, pelos pares, de acordo com as posições estabelecidas: cartões do Baralho 1 para o
jogador P e cartões do Baralho 2 para o jogador R. Porém, estas posições serão assumidas
inicialmente, pelo que, depois da primeira partida os papéis invertem-se, ou seja, o jogador P
passará a Jogador R e o Jogador R passará a Jogador P. Nesse sentido, estabelece-se uma
determinada duração para a realização de cada partida: propomos 7 minutos.
Deve, ainda, ser definido o sinal de início e fim da jogada, sugerindo-se o bater de
uma palma. Neste sentido, realça-se que o professor será responsável por controlar o tempo de
cada partida.
Assumidos os papéis, o sinal de partida é dado e os jogadores iniciam a primeira
jogada. O jogador P coloca as questões presentes nos cartões do Baralho 1 enquanto o
Jogador R, observando a imagem/indicação relativa à questão lançada, responde. O Jogador P
valida a resposta, registando o ganho ou perda na folha de registo de pontuações. E assim vão
respondendo e validando a questão e a resposta de cada cartão. Decorrido o tempo definido
para a jogada, uma palma sinaliza o final da primeira partida. Os jogadores devem parar,
mesmo aqueles que não conseguiram responder a todas as questões do baralho. Um minuto é
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o tempo necessário para que troquem de papéis. O professor deve manter o controlo máximo
da turma para que a organização se conserve.
Os jogadores invertem os papéis e assim, após um novo sinal de partida, inicia-se
outra jogada. Vence o jogador que mais questões responder acertadamente e, por isso, a folha
de registo é fundamental para a sua determinação.
Outra possibilidade, tornando o jogo mais autónomo, passa pela distribuição, pelos
jogadores, de cronómetros para que sejam, eles próprios, os responsáveis por controlar o
tempo de cada partida.
Analisando o jogo numa outra perspetiva, poder-se-ia elaborar uma variante tornandoo mais justo. Isto porque, de facto, as questões são as mesmas para os dois jogadores e,
enquanto o primeiro jogador P nunca viu as questões e inclusive as respostas, o jogador que,
inicialmente, assume a posição R e só depois a posição P já tem a perceção das respostas às
questões. Nesse sentido, a dinâmica do jogo mantém-se mas, agora com dois pares de
baralhos, para cada um dos jogadores. Assim, um par de baralhos será utilizado para a
primeira partida e, o outro, para a segunda partida, no momento de inversão dos papéis dos
jogadores.

3. Avaliação das atividades educativas
A avaliação em educação inclui, não só a avaliação das aprendizagens dos alunos,
mas, também, a do desempenho dos professores e da qualidade do sistema educativo. Porém,
ao presente relatório importa, sobretudo, a avaliação das aprendizagens (Santos et al., 2010).
De acordo com Despacho Normativo n.º 24-A/2012, a avaliação, como processo
regulador do ensino, orienta o percurso escolar com vista à melhoria da qualidade do ensino.
Através da verificação do cumprimento das metas curriculares definidas previamente,
professor e alunos podem, em conjunto, colmatar as dificuldades de aprendizagem. De forma
análoga, a avaliação tem ainda como objetivo o conhecimento do estado geral do ensino,
possibilitando alterar procedimentos e ajustar o ensino das diferentes disciplinas de acordo
com os objetivos definidos.
Neste contexto, a avaliação, definida por Cabral (2001) como a averiguação do
cumprimento dos objetivos formulados na planificação, é determinante para que haja sucesso
educativo. Efetivamente, a avaliação constitui-se a partir da necessidade que o professor tem
de, no final de uma determinada ação educativa, avaliar o progresso dos alunos, ajustando as
estratégias e recursos a implementar de acordo com as necessidades e motivações. Desta
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forma, as atividades do professor que visam a obtenção de informação no final de uma ação
educativa constituem a avaliação. A peculiar atenção que, atualmente, se dá à classificação
deve-se, em particular, à insatisfação pelos resultados obtidos na escola (Oliveira, 2005).
Apesar dos múltiplos significados da palavra avaliação, decorrentes das diferentes
conceções e perspetivas, pode-se estabelecer os seus principais objetivos: avaliação para a
aprendizagem, avaliação como aprendizagem e avaliação da aprendizagem (Lopes & Silva,
2012). Nesta perspetiva, a avaliação para a aprendizagem compreende a utilização da
avaliação com o objetivo de elevar o rendimento dos alunos, sendo, por isso, entendida como
um suporte da aprendizagem. Nesta dinâmica, os professores devem fazer uso dos
conhecimentos que detêm sobre os seus alunos, as suas dificuldades e falhas, apoiando-os a
atingirem o máximo das suas competências. Na avaliação, como aprendizagem, alunos e
professor trabalham em conjunto, refletindo sobre como monotorizar os seus progressos,
melhorando o seu rendimento escolar. A avaliação da aprendizagem, com caráter sumativo,
verifica-se quando os professores utilizam as informações sobre as aprendizagens dos alunos
com a finalidade descreverem o grau que o aluno atingiu face aos objetivos de aprendizagem.
Segundo o Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012 são quatro as modalidades de
avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação sumativa e a autoavaliação. A
avaliação diagnóstica, realizada no início do ano, ou quando oportuno, permite detetar o nível
de conhecimentos dos alunos e determinar as causas das suas dificuldades com vista à
melhoria (Oliveira, 2005), fundamentando as estratégias de diferenciação e superação
pedagógica (artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012). Neste sentido,
pretende-se determinar se o aluno possui os pré-requisitos, conhecimentos prévios e interesses
necessários para que se inicie uma nova aprendizagem, a fim de se verificar se está na posse
dos conteúdos que determinam a sua inserção num programa mais avançado. Pretende-se por
isso, determinar o domínio dos pré-requisitos essenciais ao início do processo de ensino e
aprendizagem possibilitando que o aluno esteja em condições propícias ao sucesso (Ferreira,
2007).
Além de determinar o grau de preparação do aluno antes do início de uma unidade de
aprendizagem, a avaliação diagnóstica visa, ainda, aprofundar o conhecimento sobre as causas
de determinadas dificuldades e problemas que ocorrem ao longo do processo de ensino e
aprendizagem. Através deste tipo de avaliação o professor, conhecendo as caraterísticas dos
alunos no que concerne aos seus conhecimentos antecedentes, pode ajustar a planificação em
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função dessas mesmas caraterísticas, tirando proveito das motivações e expectativas dos
alunos (Ferreira, 2007).
A avaliação formativa, assume, segundo o Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012,
caráter contínuo e sistemático, sendo a “mola real de todo o processo” (Cabral, 2001, p.269),
visando melhorar qualitativamente a aprendizagem dos alunos. Assim, sendo descritiva e
qualitativa, a avaliação formativa permite verificar o progresso dos alunos face aos objetivos
propostos na planificação, possibilitando a adequação do ensino às dificuldades de
aprendizagem dos alunos (Lemos, 1988; Lopes & Silva, 2010). Recorrendo a diversos
instrumentos de recolha de informação, visa o conhecimento sobre o desenvolvimento da
aprendizagem, possibilitando o ajuste de processos e estratégias de ensino e aprendizagem.
Trata-se, portanto, de qualquer forma de avaliação contínua que se realize ao longo da ação
educativa (Oliveira, 2005), devendo ser considerada a principal modalidade de avaliação, não
fosse a principal função da escola formar, instruir e educar (Cabral, 2001). Assim, a avaliação
formativa determina além dos progressos cognitivos, os afetivo-motivacionais.
A avaliação formativa decorre, por estes motivos, com o propósito de possibilitar a
melhoria do processo de ensino e aprendizagem, preocupando-se exclusivamente, com o
desenvolvimento daquele que aprende e, por isso, a sua principal finalidade é contribuir para a
aprendizagem (Pinto & Santos, 2006; Santos et al., 2010). Neste sentido, a avaliação
formativa apresenta como principais funções a informação sobre o processo de ensino e
aprendizagem, o feedback sobre os êxitos alcançados e as dificuldades sentidos pelos alunos e
a regulação da aprendizagem através da atempada intervenção no processo de aprendizagem,
daí que também seja designada por avaliação reguladora (Santos et al., 2010). Salienta-se a
importância da função reguladora, pois através da recolha sistemática de informações acerca
das aprendizagens dos alunos, procura-se adequar as estratégias de ensino adotando-se
medidas de recuperação que visam o cumprimento dos objetivos (Ferreira, 2007).
Na abordagem à importância da avaliação formativa, Lopes e Silva (2010) afirmam
que os professores que usam a avaliação formativa, sistematicamente, estão melhor
preparados para “diferenciar e adaptar o seu ensino, para uma melhorar o desempenho dos
alunos e assegurar a equidade de resultados” (Lopes & Silva, 2010, p.3). Ainda que
reconhecida como um processo contínuo, é possível distinguir três momentos: antes, durante e
após o processo de ensino e aprendizagem. Assim, antes de iniciar o processo de ensino e
aprendizagem, a avaliação formativa, permite diagnosticar a situação dos alunos, verificando
os seus pré-requisitos, possibilitando, consequentemente, determinar a orientação a seguir.
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Durante o processo, este tipo de avaliação, permite a diferenciação da aprendizagem,
definindo-se e reajustando-se medidas, com base nos êxitos e dificuldades dos alunos. Por
último, após o processo de ensino e aprendizagem, através da avaliação formativa é possível
realizar um balanço das aprendizagens, criando mais oportunidades de reorganizar as
atividades (Lopes & Silva, 2010).
A avaliação formativa pressupõe um trabalho exigente por parte do professor que,
como se pode observar pela figura 23, além de recolher as informações que os alunos vão
fornecendo deve proceder à sua interpretação, de forma a poder interagir com cada aluno
tendo em consideração as suas particularidades. Nesse sentido o professor deve fornecer
orientações de correção, proporcionando materiais que tornem possível essa tarefa. Ao nível
das intenções, a adoção deste tipo de modalidade de avaliação requer, por parte do professor,
vontade em alterar as suas práticas profissionais. No entanto, apesar de difícil, todo este
trabalho do professor é possível e compensador. Orientando o seu trabalho de acordo com as
caraterísticas dos seus alunos, o professor desenvolve uma prática consciente (Santos et al.,
2010).

Ao nível do fazer

Regulação

- recolha de informação;
- interpretação da informação;
- pista de correção;
- fornecer instrumentos para a superação.

Vontade de adaptação
Ao nível das intenções

Variabilidade didática

Figura 23: Avaliação formativa – processos e intenções (Pinto & Santos, 2006, p. 103)
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Em síntese, a avaliação formativa apresenta-se com duplo poder pois, por um lado,
proporciona feedback aos professores sobre a eficácia das suas aulas e aos alunos sobre o grau
em que se encontram as suas aprendizagens relativamente às expetativas e objetivos
pretendidos e, por outro lado, pelas revisões que suscita continuamente ao processo de ensino
e aprendizagem (Lopes & Silva, 2012).
A avaliação sumativa, realizada no final de cada período ou ciclo, serve-se de testes e
exames orais ou escritos com vista à atribuição de uma nota ou classificação com base nos
conhecimentos adquiridos pelos alunos (Cabral, 2001; Oliveira, 2005). Medindo e
classificando os resultados das aprendizagens dos alunos, a avaliação exprime-se
quantitativamente pela atribuição de uma nota determinada por uma escala formalmente
adotada (Ferreira, 2007; Lemos, 1988). Tal como advoga o Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho
de 2012, a avaliação sumativa “traduz-se na formulação de um juízo global sobre a
aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação” das
aprendizagens (artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 129 de 5 de julho de 2012, p.3481). Neste
sentido, a avaliação sumativa, projetada para o exterior, permite a tomada de decisões
relativamente à classificação das disciplinas, a aprovação em cada ciclo, a transição de ano, a
renovação de matrícula e, se for o caso, a conclusão do Ensino Básico. Neste sentido, a
avaliação sumativa procura hierarquizar, certificar e selecionar os alunos, respondendo a
exigências de caráter social (Santos et al., 2010).
Tanto a avaliação formativa como a sumativa são necessárias ao ensino, uma pela
qualificação e a outra pela quantificação, respetivamente. Porém, na visão de Cabral “sem a
avaliação formativa, a sumativa tornar-se-ia gratuita” (Cabral, 2001, p.271). A distinção entre
estes dois tipos de avaliação pode ser feita a partir da intenção da avaliação pelo que, por um
lado, temos a avaliação formativa que pretende auxiliar o aluno na sua progressão e, por outro
lado, encontramos a avaliação sumativa cuja finalidade é a atribuição de uma classificação
numérica.
Neste contexto, Oliveira (2005) indica-nos a existência de um outro tipo de avaliação,
do ponto de vista formal: a avaliação de despistagem. A avaliação de despistagem ou de
triagem é considerada uma avaliação prévia, que decorre no início do ano letivo ou da ação
educativa com vista à obtenção de informações sobre o conhecimento atual dos alunos face a
um conhecimento em vista.
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Por sua vez, Cabral (2001) remete-nos para um outro tipo de avaliação, também com
caráter diagnóstico, que, podendo ocorrer em qualquer momento do ano, tem como finalidade
testar o cumprimento de determinados objetivos: avaliação aferida.
Alunos e professores devem avaliar-se a si mesmos, promovendo a autoavaliação.
Sendo capazes de se avaliarem estarão mais aptos a avaliarem os outros. Devendo incidir em
todo o processo educativo, a autoavaliação não se limita à reflexão sobre os conhecimentos
adquiridos – pelo aluno – ou transmitidos – pelo professor (Oliveira, 2005).
A avaliação que decorreu em contexto de Estágio I e II, no processo de ensino e
aprendizagem, nomeadamente no que concerne à avaliação dos jogos descritos na secção 2.2.
teve caráter formativo. Nesse sentido, a observação não instrumentada, das tarefas realizadas
pelos alunos proporcionou um feedback sobre a eficácia dos jogos aplicados, permitindo
colmatar, no momento, eventuais dúvidas ou hesitações. Os guiões de jogo, como no caso do
jogo do “Mercado dos 22 passaritos” e no jogo “Caminhando e Calculando”, foram utilizados
para a avaliação formativa, nomeadamente, avaliação dos resultados. Assim, através da
análise dos guiões de jogo tivemos oportunidade de identificar as suas lacunas que se
evidenciaram no decorrer do jogo.
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Considerações finais
Uma tese parece ter vida própria e expansionista. Uma das
primeiras coisas que fazemos é tratá-la como uma pessoa, mas não uma
pessoinha qualquer. Logo descobrimos que essa tal pessoa é caprichosa,
cheia de vontades, uma bichinha dominadora e autoritária que quer nos
sujeitar (o que acontece na maioria das vezes). Aprendemos a lidar com
ela como uma intrusa que vem devagarinho e ganha espaço. No começo,
humilde e tímida, fica circunscrita ao nosso posto de trabalho, depois
ganha o sofá e, quando nos damos conta, a desavergonhada já nos
acompanha até o banheiro e invade a nossa cama (…).
Desenvolver uma tese é um ato criador que, além de conhecimentos
gerais e específicos, exige uma paciência que nem todos estão dispostos a
exercitar. Criar alguma coisa significa ter humildade e disponibilidade
psicológica para tentar, expor-se, errar, recomeçar, modificar,
experimentar, observar (Freitas, 2009, pp.91-92).

O desafio de investigar e descrever as potencialidades do jogo, reconhecendo-o
enquanto recurso educativo com vantagens para o aluno, resume-se neste relatório.
Efetuando uma viagem mental aos primórdios da nossa existência, vislumbra a
imagem de uma criança que, só ou acompanhada, brinca e, através dessa brincadeira, expressa
a sua identidade única e individual. Ainda que sem uma finalidade consciente, o jogo que a
criança, de tenra idade, desenvolve é a forma mais adequada da sua atividade. Conduzida pela
espontaneidade, ela procura satisfazer as suas necessidades do momento, sejam físicas ou
psicológicas. A educação, principalmente nos estádios iniciais, toma especial importância,
ajudando a criança a compreender que os seus atos têm uma finalidade intrínseca. Parece
evidente que o jogo ocupa um lugar especial na sua vida, de tal forma, que fica mais motivada
a usar a inteligência pois quer jogar bem, ultrapassando obstáculos de diversos níveis, como
por exemplo, o cognitivo e o emocional. Motivadas para jogar, estão, certamente,
mentalmente mais ativas.
Na verdade, a humanidade integrou o jogo na educação, ainda que sem reconhecer os
seus fundamentos. Atualmente são inúmeros os trabalhos dedicados a esta temática pelo que
hoje conhecemos e compreendemos os instrumentos que, em períodos anteriores, o Homem
criou. Efetivamente, a relação entre o passado e o futuro é o presente e, por isso, o
conhecimento adquirido pela humanidade ao longo dos anos, prepara o indivíduo para o
presente, fornecendo as bases necessários à construção do seu futuro. O jogo tem, de facto,
um papel preponderante no desenvolvimento da criança sendo reconhecidas as suas
potencialidades quando integrado no processo de ensino e aprendizagem.
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Pelo jogo o aluno contacta com a realidade e, por isso, é fundamental a presença do
jogo na escola, desenvolvendo-se em consonância com o trabalho escolar. A vida escolar
deve, então, ser conduzida, primeiramente, pelo jogo, a atividade que permite, ao aluno,
adaptar-se à realidade, porém, ainda que com maior incidência no trabalho escolar.
Realcemos ainda que, a importância do jogo deve ser aceite, principalmente pelo
professor, o agente educativo que planifica a ação que decorre em contexto sala de aula.
Tendo um papel ativo no processo de ensino e aprendizagem, o docente deve estar convicto
de que, a atividade lúdica não constitui uma perda de tempo mas, antes, uma atividade que
envolve múltiplas funções intelectuais e sociais, permitindo, assim, maximizar a
aprendizagem de conteúdos escolares.
Ao nível da matemática, o presente relatório tenta evidenciar a importância do jogo no
desenvolvimento de processos matemáticos tais como a resolução de problemas e a
comunicação matemática. Sabendo que, a escola, particularmente a aula de matemática, deve
proporcionar às suas crianças situações desafiadores é implícita a ideia de utilização do jogo
enquanto recurso educativo. Assim, a utilização do lúdico pode auxiliar na introdução ou
consolidação de conteúdos, bem como, na preparação do aluno para aprofundar temas já
trabalhados. Relembramos a este nível, a panóplia de jogos existentes no âmbito da
matemática que nos demonstram que, mesmo não percebendo a raiz de questão, os nossos
primórdios já concebiam a comunhão entre o jogo e a matemática. De facto, implicando
processos como a atenção, concentração, perceção, memória, resolução de problemas e
procura de estratégias, a ação de jogar permite o desenvolvimento destes mecanismos,
essenciais à aprendizagem da matemática.
A investigação desenvolvida como fundamentação para o presente relatório fomentou
o desejo inicial de saber algo mais sobre os jogos como recurso educativo. A pesquisa
efetuada tornou percetível as imensidão de temas relacionados com o jogo e, fica o desejo de,
numa próxima oportunidade, investigar para além do trabalho desenvolvido. Uma tese, tal
como afirma Freitas (2009), envolve, além de disponibilidade mental, motivação que só é
possível quando existe um sentimento que nos move numa determinada direção.
Na verdade, a Prática de Ensino Supervisionada no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
com recurso ao jogo constou de uma experiência enriquecedora pois, efetivamente, a
aplicação dos jogos nas aulas de matemática fez-nos perceber as dificuldades de implementar
este instrumento, em contraste com o seu sucesso junto dos alunos.
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Este relatório fará, certamente, a diferença numa futura prática profissional que,
seguramente, comtemplará os jogos como recurso educativo, agora com mais conhecimentos
sobre a temática.
Com o desejo de que este trabalho seja fonte de inspiração para professores que, como
nós, reconhecem o potencial educativo dos jogos, fica patente a ideia que, pelo jogo, a criança
reforça e estimula as capacidades físicas ou intelectuais tornando fácil o que inicialmente era
difícil, e, assim, proporcionando um aprender saboroso.
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