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RESUMO – O presente trabalho discute o papel do jogo, no ensino e na aprendizagem da 
Matemática, enquanto uma estratégia metodológica adotada para tornar mais significativas e 
prazerosas as aulas dessa disciplina. Para os alunos os jogos podem ser um recurso fundamental 
para que passem a entender e a utilizar regras que serão empregadas no processo de ensino-
aprendizagem, de matemática, alem de colaborar no aumento da concentração, do raciocínio lógico e 
do senso cooperativo de uma maneira que haja uma interação do aluno com os demais. O presente 
projeto foi desenvolvido com vinte e cinco alunos, da sala de apoio, do 6º ano da Escola Estadual 
Professor José Gomes do Amaral na Santa Terezinha como parte integrante do Projeto de Extensão 
“Jogos e a Matemática”. Para o desenvolvimento das atividades na escola sempre levamos em conta 
a elaboração e/ou adaptação de jogos com o objetivo de elucidar as dúvidas encontradas ou para 
aprofundar o conhecimento científico em determinados assuntos. A partir da observação e das 
respostas dos alunos, concluímos que o uso de jogos para o ensino representa uma mudança de 
postura do professor em relação ao: “O que é ensinar matemática?”. O papel do professor muda de 
comunicador de conhecimento para o de observador, organizador, consultor, mediador, interventor, 
controlador e incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber pelo discente, e só 
irá interferir, quando isso se faz necessário. Também consideramos este projeto de extrema 
importância, uma vez que ele cria, para os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, um 
espaço de interlocução e de troca de experiências entre o Ensino Superior, a Educação Básica e a 
Comunidade. 
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