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RESUMO 

 

 

 

Esta monografia tem como objetivo fazer uma apresentação em nível de iniciação 

sobre o uso de jogos no ensino, em particular no de matemática, partindo de 

considerações críticas sobre questões inerentes ao tema, como a grande conveniência 

de tal metodologia na atualidade, mas também alertando aos professores alguns 

cuidados e necessidade de estabelecer critérios para o bom uso de jogos com essa 

finalidade. Sobre exemplos dados no texto, destacam-se o jogo de xadrez e cartas de 

baralho, inclusive com curiosidades históricas, não só pelo quanto possa ser do gosto 

de muitos leitores, mas principalmente pelo grande crescimento do interesse no meio 

acadêmico desde o final do século passado pela inter-relação Educação, Matemática 

e História. 
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ABSTRACT  

 

 

 

This paper aims to make a presentation, at the initiation level, on the use of games in 

education, particularly in mathematics, going from critical considerations on issues 

related to the theme, such as the great convenience of this methodology nowadays, 

but also warning teachers of some cares and needs to establish criteria for the proper 

use of games to this purpose. Over the examples provided on the text, we highlight 

the chess game and playing cards, including historical curiosities, not only by how 

much this may meet the taste of many readers, but mainly due to the huge interest 

growth in academic community since the end of last century on the inter-relationship 

Education, Mathematics and History. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando ingressei no Curso de Graduação em Matemática / Licenciatura da 

UFF - Universidade Federal Fluminense, minha visão sobre os rumos profissionais 

que havia escolhido era completamente diferente da que eu tenho agora... Para ser 

mais precisa, era muito restrita! Julgava na época que, após formar-me, meu trabalho 

como professora se resumiria a preparar e dar aulas, preparar e corrigir provas. 

Ao transcorrer o tempo, no entanto, a cada disciplina e professor pelos quais 

ia passando, surpreendia-me cada vez mais pelo tanto que minha visão original ia se 

transformando. Já percebia estar entrando num universo muito mais amplo com 

professores e alunos se envolvendo em outras atividades, das quais antes nem tinha 

conhecimento ou tinha visão bem distorcida, que também estavam dentre as 

possibilidades de atuação de um professor: pesquisa, produção de conhecimento, 

participação em eventos, divulgação de resultados, experimentos além dos muros da 

Universidade junto à comunidade... E mais, além do despertar dessa minha nova 

consciência, principalmente ao me envolver com alguns professores e disciplinas que 

em certos aspectos se tornaram modelos para mim, fui pegando de fato amor pela 

licenciatura. Antes eu nem sequer imaginava que chegaria a ter esse sentimento.   

Neste sentido, não posso deixar de citar, em particular, dois professores e 

minhas participações em projetos coordenados e orientados por eles, que tiveram 

influência marcante, decisiva mesmo, nos rumos que certamente irei tomar enquanto 

professora após minha conclusão do curso.    

Minha primeira, dentre essas duas experiências marcantes a que me referi, foi 

em projeto de extensão ligado à Educação Matemática, coordenado e orientado pelo 

Prof. Jorge Bria, com estudos sobre as possibilidades do uso de jogos no ensino de 

matemática que, inclusive, vieram motivar-me a escrever esta monografia. Participar 

dos debates com o Prof. Bria e outros participantes, as oficinas, a constante busca de 



9 
 

novos jogos, faziam-me definitivamente entrar no universo do professor-pesquisador. 

Era uma verdadeira descoberta para mim!  

A segunda experiência foi minha participação em projeto Pibid coordenado e 

orientado pela Profª Eliane Moreira da Costa, que me apresentou e ensinou Origami, 

belo (em todos os sentidos!) material concreto à disposição dos professores que se 

interessem por metodologias alternativas para ensinar matemática que, como a dos 

jogos, pode constituir-se em poderoso recurso para quem quer “algo a mais” nessa 

difícil missão de transformar tal disciplina para no futuro ela não representar mais 

tanto “terror” à maioria dos alunos. As reuniões, preparo de material, estágios, estar 

com os alunos da rede pública, foram de fato uma experiência riquíssima para mim! 

O presente trabalho não faz aprofundamentos. Como se esclarece melhor em  

“Considerações Finais”, visa mais estimular outros a “entrarem no mundo dos jogos” 

(no ensino), talvez até explorando mais fundo jogos aqui abordados em nível básico.  

O trabalho assume a premissa incontestável de que, em geral, mesmo já com 

(modestas) mudanças na prática em função dos PCN, na matemática da Escola ainda 

não há conexão satisfatória com a realidade do aluno nem com outras disciplinas, ela 

ainda é muito formal e valoriza demais memorização, em geral sem (quase) nenhum 

entendimento, de fórmulas, algoritmos e modelos de resolução de problemas, sem 

incutir horizontes importantes no aluno: crítica, criação, consciência, autonomia...   

Esta monografia tem como objetivo fazer apresentação em nível de iniciação 

sobre o uso de jogos no ensino, em particular no de matemática, partindo de 

considerações críticas sobre questões inerentes ao tema, como a grande conveniência 

dessa metodologia na atualidade, também alertando aos professores alguns cuidados 

e necessidade de firmar critérios para bom uso de jogos com tal finalidade. Sobre 

exemplos dados no texto, destacam-se o jogo de xadrez e cartas de baralho, inclusive 

com curiosidades históricas, não só pelo quanto possa ser do gosto de muitos leitores, 

mas principalmente pelo grande crescimento do interesse no meio acadêmico desde o 

final do século passado pela inter-relação Educação, Matemática e História.  
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CAPÍTULO 1 

Considerações gerais sobre uso de jogos no ensino 

 

1.1 - Pressupostos e o ensino de matemática na Escola  

Ensinar matemática é, ou deveria ser, mais prioritariamente, estimular e 

contribuir para o desenvolvimento no aluno de suas competências e habilidades de 

raciocinar, criticar, criar e resolver problemas. 

Neste sentido, a matemática sempre foi vista pela maioria dos alunos como 

uma vilã, isto se dando em grande parte pelo modo com que, em geral, é ensinada. 

Quando se vê diante de um problema matemático, tal maioria não explora o 

suficiente seu próprio raciocínio – mas somos seres racionais! – para resolvê-lo e, em 

geral, quando não desiste de tal tarefa, resolve-o valendo-se exclusivamente da 

aplicação direta de fórmulas, algoritmos ou modelos de resolução de problemas 

similares que foram simplesmente decorados sem (quase nenhum) entendimento. 

Jogos podem ajudar muito os alunos a verem a matemática com outros olhos! 

O uso de jogos, bem como de (outros) materiais concretos, ao transformar o modo 

como ela é ensinada levando-a a contextos ou ambientes mais próximos da realidade 

do seu dia-a-dia, faz com que se saia da “rotina” do processo convencional de ensino 

e aprendizagem propiciando melhores condições para que a matemática, quando tais 

jogos são explorados adequadamente pelo professor, não seja “aprendida” de forma, 

por exemplo, “robótica”. 

Historicamente, a Matemática é disciplina com alto índice de reprovação e 

não aceitação por parte da maioria dos alunos em todos os níveis de ensino. Mesmo 

requerendo ainda muito tempo, talvez tanto que se mostra por enquanto impossível 

qualquer estimativa, essa “negação” à matemática pode ser gradativamente 

transformada por meio de ações inovadoras a serem pesquisadas, propostas, 

experimentadas em sala de aula ou laboratório. 
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Os jogos, por exemplo, e isto não é aqui uma simples opinião ou impressão 

(não fundamentada), pois os mesmos já vêm sendo alvo de práticas sistemáticas em 

sala de aula por parte de alguns, bem como de oficinas ou palestras em número cada 

vez maior em eventos de Educação matemática há muito tempo, podem de fato 

minimizar alguns dos mais graves obstáculos à aprendizagem e facilitar a exploração 

de conceitos e propriedades matemáticas de forma (mais) espontânea e natural. 

A aprendizagem por meio de jogos tem maiores chances de não se tornar 

maçante, mas sim, pelo contrário, mostrar-se em geral mais interessante, divertida... 

Se bem que não é só, ou principalmente, por isso que esta monografia vem reforçar a 

ênfase no uso de jogos no ensino de todos os que já a defendem. Por exemplo, a 

escolha de que tipos de jogos ou em que condições eles devem ser usados em cada 

momento são fundamentais, e isto será ainda melhor esclarecido neste texto.  

Com os jogos, os alunos se socializam mais, aprendem a trabalhar em grupo, 

entre outros porque muitos têm vergonha de perguntar quando não entendem, o que 

faz com que suas dificuldades se potencializem ainda mais. 

Muitos estudos pedagógicos têm como objetivo pesquisar diferentes formas 

de ensinar matemática. As teorias desenvolvidas por Piaget, entre outras, abordam 

importantes aspectos e situações que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. 

Piaget procurou estudar as fases de mudança de conhecimentos envolvendo 

as passagens de conteúdos mais simples de se entender a conteúdos mais complexos. 

Essas fases de transição receberam o nome de estágios, os quais se 

fundamentam na evolução da capacidade de raciocínio lógico, e a matemática é 

considerada como palco dos princípios norteadores de todo o trabalho piagetiano.  

 Segundo Piaget, a matemática é resultado do processo mental da criança em 

relação ao cotidiano, criado mediante atividades de se pensar o mundo por meio da 

relação com objetos. Então, não podemos pensar o ensino da Matemática (apenas) 

como se inserido no sistema tradicional de Educação, mais predominantemente 
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executado através da verbalização e repetição de conteúdos. Piaget chega a 

considerar o método tradicional fracassado, pois trata a criança como ser apático e 

vago, não deixando o aluno valer-se de seu direito de pensar. As ideias de Piaget 

projetam um ensino formador de raciocínio lógico-matemático que conduz à 

interpretação e compreensão em detrimento da memorização. 

 Os critérios de Piaget levam em consideração o desenvolvimento da 

Psicologia, Biologia, Medicina, Filosofia e Antropologia. Diante dessa conjuntura, o 

profissional da Educação deve propiciar a seus alunos situações que os induzam a 

encontrarem soluções práticas e corretas, de acordo com os níveis psicogenéticos 

identificados. 

De acordo com o próprio Piaget, a Matemática deve ser utilizada como um 

instrumento capaz de promover a interpretação dos acontecimentos que estão ao 

nosso redor e pelo mundo, contribuindo para a formação de pessoas com níveis de 

conscientização quanto aos princípios de cidadania. Esse modelo de elaboração do 

pensamento lógico-matemático desperta nas crianças “ação x reflexão” capaz de 

fomentar conhecimento nos diferentes estágios de inserção, onde as particularidades 

individuais sejam respeitadas e que todos caminhem no mesmo sentido rumo ao 

aprendizado. 

 Alguns estudiosos comprovam em pesquisas o porquê de muitas crianças 

fracassarem em Matemática. Segundo Freitag ( 1984 ), a maioria das crianças de 6 a 

9 anos ainda não possui o pensamento operatório concreto estabilizado. 

Observa-se que no processo de construção das estruturas operatórias existem 

diferenciações, pois algumas crianças avançam mais e outras menos. Segundo a 

teoria psicogenética de Piaget, isso deve-se ao fato de estarem mais ou menos 

expostas a uma ação reflexiva sobre o meio em que interagem, garantindo o processo 

de equilibração que assegure o desenvolvimento. 

A relação com adultos nos primeiros anos de vida da criança é de 

fundamental importância para que a ação infantil se desenvolva através do provocar 
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e do desafiar. É importante solicitar atividades à criança, encorajando-a a fazê-la, 

permitindo que ela manipule objetos e sustente suas reflexões. Os adultos precisam 

intervir na atividade da criança, respondendo às suas curiosidades, questionando-as e 

problematizando-as... E é preciso demonstrar com afeto confiança na capacidade de 

aprendizado da criança. 

Freitag (1984) afirma não haver relação entre o nível do desenvolvimento 

cognitivo e o rendimento escolar das crianças em idade escolar em matemática: 

“Mesmo alunos que se encontram em estágio "certo" segundo a expectativa 

teórica de Piaget, ou seja, na entrada do estágio formal (ou nele em 

estabilização ou estabilizado) apresentam um índice muito elevado de notas 

baixas e mesmo reprovações” (FREITAG,1984, p. 199). 

O conhecimento lógico-matemático, segundo Piaget (1978), é construção que 

resulta da ação mental da criança sobre o mundo, construído a partir de relações que 

a criança elabora na sua atividade de pensar o mundo e também  das ações sobre os 

objetos. Portanto, ela não pode ser ensinada por repetição ou verbalização, a mente 

não é uma “tábula rasa”.  Segundo Morgado (1986), a escola tradicional, baseada na 

transmissão oral dos conhecimentos, foi criticada por Piaget por considerar a criança 

como um ser passivo e vazio, onde se poderiam imprimir os conhecimentos que o 

docente quisesse. 

Piaget ainda afirma que o ensino deveria formar o raciocínio, conduzindo à 

compreensão e não è memorização, desenvolvendo um espírito criativo e não 

repetitivo. O professor deveria criar situações que levassem o discente a encontrar a 

solução correta, de acordo com seu nível de desenvolvimento psicogenético, através 

de trabalhos práticos individuais ou em grupo, de diálogo entre colegas ou com o 

professor.  

A Matemática é geralmente tratada como uma disciplina que apenas 

"transmite" uma série de regras arbitrárias e ensina uma linguagem de signos, sem 

garantir, o desenvolvimento de estruturas cognitivas que sustentem a possibilidade 

do real entendimento daquilo que se pretende ensinar. Esta disciplina não se 
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relaciona com a capacidade de o sujeito agir, criando relações para solucionar os 

problemas da vida (Carraher, 1982). O ensino é quase que todo centrado em 

memorização de regras e na aprendizagem de "truques" através dos quais não se 

obtém a compreensão dos porquês, mas tem-se de utilizá-los porque "funcionam". A 

avaliação escolar é superficial e mecânica. 

O ensino da Matemática ocupa considerável espaço na formação escolar. 

Cerca de 20% do tempo de permanência do aluno na escola é exclusivamente 

dedicado à aprendizagem da matemática, e seu desempenho tem importância 

fundamental na definição do seu sucesso ou insucesso escolar, significando, para a 

grande maioria, reprovação e até abandono escolar. Infelizmente, vivemos numa 

sociedade desigual e a ciência está muito tempo à nossa frente. Houve um salto 

tecnológico absurdo, aumentando assim a produtividade, mas que não acarretou 

melhoria nas condições de vida da população e, pelo contrário, só fez com que os 

alunos tivessem que desistir dos bancos escolares e ir em busca de trabalho para 

ajudar no sustento de seus familiares, deixando de lado sua escolarização, muitas 

vezes prejudicada pelo mau desempenho na disciplina Matemática. 

A matemática ensinada nas escolas tornou-se mecânica e repetitiva gerando 

aversão à mesma. Ensinam-se assuntos que jamais serão usados fora da sala de aula. 

Reduzindo a função de ensinar à de mero treinar repetição e memorização, sempre 

resultará inquietação e rebeldia com cálculos e problemas matemáticos, tornando de 

fato irremediável fracasso escolar nesta disciplina, reprovação e abandono da Escola. 

  Paulo Freire (1998) fala da importância em saber ensinar: 

"Não temo dizer que inexiste validade no ensino em que não resulta um 

aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o 

ensinado. (...) nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão 

se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado (...)" Percebe-se, assim, que  faz parte da tarefa do docente não 

apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. (FREIRE, 

1998, 26-29) 
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Por outro lado, uma das “funções” que a Matemática tem assumido através da 

Escola é a de "separar" os indivíduos, selecionando com provas e exames os mais 

"capazes", cumprindo papel ideológico, seletista e discriminatório de marginalização 

de muitos, que aprendem que, por não gostarem ou “não levarem jeito” para a 

Matemática, acabam se assumindo incompetentes. 

A matemática tem urgência de ser tratada e ensinada como instrumento para 

interpretação das coisas que rodeiam nossas vidas e o mundo, formando assim 

pessoas conscientes, em prol (entre outros) do pleno exercício da cidadania, e não 

caminho para injustificada maior valorização de alguns, alienação e exclusão. 

É necessário e possível transformar esse enfoque atual do ensino da 

Matemática, entre outros, garantindo um currículo que favoreça a construção do 

pensamento lógico-matemático das crianças através de ação e reflexão, considerando 

suas diferenças a partir dos estágios em que estão inseridas, cada uma com suas 

particularidades, mas todas em busca de algo em comum: aprender. 

 

1.2 - O uso de jogos em sala de aula 

Antes de os professores aplicarem qualquer jogo em sala de aula, eles devem 

ter em mente que, em função de vários fatores envolvidos, o mesmo pode apresentar 

vantagens e desvantagens no processo de ensino e aprendizagem professor - aluno.  

Flemming e Mello (2003) discutem diferenças entre jogos e brinquedos...  Por 

exemplo, o jogo tem em geral objetos bem característicos e delineados, bem como 

um sistema de regras, enquanto os brinquedos assumem diferentes imagens conforme 

o seu uso e normalmente não tem regras. 

Mas os jogos têm que ser explorados junto aos alunos com objetivos, metas e 

regras para serem cumpridos, pois estão ali sendo utilizados para ajudar na 

compreensão de conteúdos matemáticos específicos, e não (só nem principalmente) 

para brincadeiras. 
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Grando (2000) estabelece que o ambiente da sala de aula pode trazer 

vantagens para a aplicação do jogo nas aulas de Matemática. Neste sentido, a autora 

pontua:  

“ Por exemplo, o ambiente da sala onde serão desencadeadas as ações com 

jogos, deve ser propício ao desenvolvimento da imaginação dos alunos, 

principalmente se se tratar de crianças, de forma que, ao trabalharem em 

grupos, eles possam criar novas formas de se expressar, com gestos e 

movimentos diferentes dos normalmente "permitidos" numa sala de aula 

tradicional. É necessário que seja um ambiente onde se possibilitem 

momentos de diálogo sobre as ações desencadeadas. Um diálogo entre alunos 

e entre professor e aluno, que possa evidenciar as formas e/ou estratégias de 

raciocínio que vão sendo utilizadas e os problemas que vão surgindo no 

decorrer da ação. Nesse ambiente, todos são chamados a participar da 

brincadeira, respeitando aqueles que não se sentem à vontade, num primeiro 

momento, de executar a brincadeira, criando alternativas de participação, tais 

como: observação dos colegas, juiz do jogo ou monitor das atividades.”  

(GRANDO, 2000,p. 50). 

 

E também Grando (2004) cita as vantagens e desvantagens que se seguem do 

uso de jogos nas aulas de matemática. 

 

Vantagens: 

- Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 

- (re)significados de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora para o aluno; 

- aprendizado do tomar decisões e saber avaliá-las; 

- desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (os desafios dos jogos); 

- prática de interdisciplinaridade; 

- significação para conceitos aparentemente incompreensíveis;  

- integração social de alunos e conscientização da importância do trabalho em grupo;  

- requerer de participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento; 

 



17 
 

Acrescentando-se também ao rol de vantagens o fato de o jogo favorecer o 

desenvolvimento de criatividade, senso critico, competição “sadia”, observação, 

várias formas de uso da linguagem, resgate do prazer em aprender...  

 

Desvantagens (no caso de uso inadequado do jogo): 

- Se o professor não estiver preparado, o tempo gasto com as atividades de 

determinado jogo em sala de aula pode ser (bem) maior, o que pode comprometer 

outros conteúdos a serem ensinados depois por falta de tempo;  

- as falsas concepções de que se devem ensinar todos os conceitos através do jogo;  

- quando um jogos é mal utilizado, há o risco de dar-se ao jogo um caráter puramente 

aleatório, em que os alunos jogam, sentindo-se motivados apenas pelo jogo, “jogam 

por jogar”, não entendendo o real motivo de tal jogo ter sido explorado naquela aula; 

- Exigir que o aluno jogue, mesmo que ele não queira, destrói a voluntariedade 

pertencente à natureza do jogo; 

- a perda da ludicidade do jogo devido à interferência constante ou exagerada do 

professor, já que isto destrói a verdadeira essência do jogo; 

- a dificuldade de acesso e disponibilidade de material com jogos para o ensino. 

Podemos perceber que o sucesso do trabalho depende da reflexão do 

professor quanto à metodologia, quanto à proposta de trabalho com jogos e quanto à 

coerência dos jogos com o plano escolar. 

As ações e objetivos do jogo devem estar bem claros para o professor. Não é 

tão simples levar um jogo à sala de aula. Por isso, antes de levar o jogo, o professor 

tem que fazer análise rigorosa para ficar bem claro o porquê da utilização do jogo 

para o desenvolvimento de certos conceitos, propriedades, visualizações... A opção 

por se usar um jogo específico em cada momento na sala de aula exige total 

consciência de que objetivos se está querendo alcançar e como, por meio de tal jogo, 

pretende-se consegui-lo! 
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1.3 - Tipos de jogos 

Krulik e Rudnik (1983) consideram que os jogos são classificados em 2 tipos: 

jogos de treinamento e jogos de estratégia.  

 

Krulik 

Já Grando (1995) considera as funções dos jogos em um contexto social e 

didático e os classifica em 6 tipos:  

 

Jogos de azar − São os que dependem da sorte para obter vitória: par ou ímpar, 

lançamento de dados, loterias, cassinos... 

 

 

Jogos de azar 

Jogos de quebra-cabeça – Jogados sozinho e solução desconhecida: quebra-cabeças, 

charadas, paradoxos, enigmas... 

 

Jogos quebra-cabeça 

Jogos de estratégia – São os que constroem conceitos e dependem dos jogadores para 

vencer, pois estes elaboram estratégias para vencer: damas, xadrez... 
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Jogos de estratégia 

 

Jogos de fixação de conceitos – São jogos que, como o próprio nome já diz, fixam os 

conceitos. Para assimilação dos conteúdos, os professores os usam para substituírem 

as listas de exercícios. 

Jogos computacionais – São os jogos em que crianças e jovens têm maior interesse. 

Esses jogos são projetados e executados em computadores. 

Jogos pedagógicos – São jogos de grande valor pedagógico. E podem englobar os 

demais jogos citados acima. 

 

Sobre outras classificação de jogos, podemos ver uma na própria teoria 

peagetiana baseada na evolução das estruturas mentais, caracterizando três formas de 

atividade lúdica: os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e os jogos de regras. 

 

Jogos de exercícios: 

Esse tipo de jogo é adequado ao período sensório-motor (0 a 2 anos), pois a 

satisfação de suas necessidades é uma das principais características da ação exercida 

pelo aprendiz neste período. O aprendiz age com prazer, e este prazer traz significado 

à ação, também dando ao aprendiz certo sentido de eficácia e poder. O aprendiz 

brinca sozinho sem utilização da noção de regras. 

A finalidade dos jogos de exercícios é o próprio prazer do funcionamento. 

Estes exercícios consistem em repetição de gestos e movimentos simples, como 

agitar os braços. Apesar de esses jogos começarem na fase maternal e durarem até os 

2 anos, eles se mantêm durante toda a infância e até na fase adulta, como andar de 

bicicleta, moto... 
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Nesses jogos estão as primeiras manifestações lúdicas do aprendiz. Existe 

observação, mas não ação para mudar, portanto a assimilação torna-se repetitiva. 

 

Jogos simbólicos: 

É adequado para o período pré-operatório (2 a 7 anos). No jogo simbólico, o 

aprendiz já é capaz de encontrar o mesmo prazer que tinha anteriormente, lidando 

agora com símbolos, pois adquirem a noção da existência de regras e começam a 

jogar com outros aprendizes na imaginação.  

Este tipo de jogo pode ser deformante, pois o aprendiz acaba representando 

do jeito que ele acha que é.  Ele é capaz de produzir linguagens, criando convenções 

e compreendendo o sentido de tais convenções. 

O aprendiz lida com símbolos. Ele começa a elaborar sua visão de mundo, 

como vivencia seus problemas, seus sonhos e suas preocupações. 

Algumas características dos jogos simbólicos são a liberdade total de regras, 

o desenvolvimento da imaginação e da fantasia, ausência de objetivo e de uma lógica 

da realidade, e a adaptação da realidade aos seus desejos. 

 

Jogos de regras: 

O aprendiz começa a ser social, pois as regras feitas pelo grupo devem ser 

respeitadas e o não cumprimento implica no fim do jogo social. Nos jogos de regras, 

são englobados os dois jogos citados anteriormente. 

O aprendiz aprende as regras dos jogos e jogam em grupos, como futebol, 

damas... Os jogos de regras são para Piaget “a atividade lúdica do ser socializado”.  

Com os jogos de regras, os aprendizes assimilam a necessidade de cumprir as 

leis da sociedade.  Como tomar decisões e analisar erros, lidar com perdas e ganhos, 

replanejar as jogadas em função dos movimentos dos adversários, fundamental para 

o desenvolvimento do raciocínio, das estruturas cognitivas dos jogadores.  

Grando (1995) afirma que o professor deve respeitar 7 “momentos de jogos” 

durante a realização na sala de aula, que são eles:  

1º momento: Familiarização dos alunos com o material do jogo 
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É o momento inicial em que os alunos têm com o jogo, é quando ele reconhece as 

peças do jogo e começa a pensar em como vai jogar. 

2º momento: Reconhecimento das regras 

É quando os alunos são apresentados as regras do jogo, e antes de começar a jogar 

pode se ter algumas simulações para a melhor compreensão dos alunos. 

3º momento: O “jogo pelo jogo” (jogar para garantir regras) 

Momento de o aluno jogar e começar a explorar os conteúdos matemáticos, sendo 

fundamental cumprir as regras do jogo. 

4º momento: Intervenção pedagógica verbal  

Quando o professor questiona e observa as jogadas feitas pelos alunos, analisando os 

procedimentos que os alunos utilizam para resolver e verifica se estão usando 

conceitos matemáticos. 

5º momento: Registro do jogo 

Registrar os pontos, os procedimentos e os cálculos utilizados pelos alunos para 

resolver os problemas do jogo e assim o professor começa a conhecer melhor seus 

alunos e também analisa jogadas erradas e explica melhor tudo o que estão fazendo. 

6º momento: Intervenção escrita 

Este é o momento da problematização das situações de jogo. Com a resolução ocorre 

uma analise sobre o jogo e os aspectos não ocorridos e que podem ser abordados. Os 

professores podem direcionar os alunos para os conceitos matemáticos usados no 

jogo. 

7º momento: Jogar com competência  

O aluno retorna a situações de jogo e executa estratégias definidas e analisadas 

durante a resolução de problemas. 
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Dienes (1986) relaciona o processo de aprendizagem matemática às seguintes 

etapas: 

1º etapa: Jogo livre 

2º etapa: Jogo estruturado 

3º etapa: Percepção da estrutura comum dos jogos estruturados – comparação 

4º etapa: Representação da estrutura 

5º etapa: Estudo das propriedades da representação 

6º etapa: Descrições em axiomas – demonstrações – teoremas 

Dienes afirma que é necessário que a criança conviva num ambiente rico de 

materiais para que ela própria possa construir seus conhecimentos e que levemos em 

conta as 6 etapas de desenvolvimento acima quando formos planejar nossas aulas de 

matemática. 

Chateau (1987) liga critérios dos jogos às faixa etárias dos alunos e diz que o 

jogo origina várias atividades superiores, como arte, ciência, trabalho, esporte... 

Porque o jogo contribui ao desenvolvimento do espírito construtivo e à imaginação. 

 

1.4 - Jogos e Educação 

No inicio do século XX, a médica e educadora italiana Maria Montessori, 

após experiências com crianças excepcionais, desenvolveu materiais para a 

aprendizagem da matemática, como o material dourado, os triângulos construtores, o 

material de equivalência e os cubos para composição e decomposição de binômios e 

trinômios. Estes materiais têm forte apelo à visualização. Ela acreditava não haver 

aprendizagem sem ação: 

“Nada deve ser dado à criança, no campo da matemática, sem primeiro 

apresentar-se a ela uma situação concreta que a leva a agir, a pensar, a 

experimentar, a descobrir, e dai, a mergulhar na abstração.” (Azevedo, p.27). 

Castelnuovo (1970) interpreta que o “concreto” deve ter uma dupla 

finalidade: permitir ao aluno construir o conceito a partir do concreto e o aluno deve 

saber discernir no objeto elementos que fazem constituir-se a globalização. Ou seja, 
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Castelnuovo defende que “o material deverá ser artificial e também ser transformável 

por continuidade” (p.92) 

Para Mizukami (1986), o jogo adquire importância fundamental em sua 

aplicação ao ensino. Os jogos têm como objetivo descobrir novas estratégias e cada 

fase de desenvolvimento é marcada por uma conformação única. 

Chateau (1987, p.29) diz que “o jogo representa para a criança o papel que o 

trabalho representa para o adulto”. Chateau ainda reconhece o jogo como uma 

atividade séria, onde a criança aceita um código lúdico e passa ter “o jogo como um 

juramento feito a si mesmo, depois aos outros, de respeitar certas instruções, certas 

regras.” (p.125). 

Pais e professores também precisam entender o intuito dos jogos na sala de 

aula, pois muitos ainda acreditam que é mais produtivo fazer lições ao invés de 

ficarem “jogando e brincando”. Os jogos para tais pais e professores são apenas para 

divertimento dos alunos e não uma ferramenta pedagógica. Kamii e De Vries (1990, 

p.31) ressalta que “os pais ficam mais satisfeitos quando seus filhos voltam com 

lições para a casa como prova de trabalho e aprendizagem”.  

Para Piaget (1994), o jogo de regras é uma atividade lúdica do ser socializado, 

onde possibilita às crianças resolverem situações-problema utilizando um conjunto 

de regras. 

Petty e Passos (1996) acreditam que os jogos precisam proporcionar uma 

situação interessante à criança, pois é importante que elas vejam o jogo como uma 

coisa não séria. O professor deve observar dois casos em que o jogo pode ficar pouco 

interessante: “se a tarefa proposta for muito difícil ou impossível de ser cumprida, ou 

for muito fácil, tornando-se, por isso, aborrecida e entediante (Petty e Passos, 1996, 

p.166).  

O conteúdo de um jogo passado em sala de aula deve ser compatível com as 

possibilidades da criança, segundo Guimarães (1998). Perceber e conhecer como a 

criança raciocina e constrói conhecimento é imprescindível para o professor explorar 
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as situações lúdicas, onde favorece o desenvolvimento da criança. Kamii e Devries ( 

1990) afirmam que, a partir do momento em que as crianças manifestam interesse 

pelo jogo, elas criam outras maneiras de jogar e, então, é tarefa do professor analisar 

o jogo e propor desafios que poderão ser desencadeados pela ação de jogar. 

Kishimoto (2000) afirma que, quando a criança é colocada em situações 

lógicas, elas aprendem a estrutura matemática ali presente. Então o jogo na Educação 

Matemática passa a ter um caráter de material de ensino.  

O behaviorismo também apresenta uma concepção de jogo pedagógico. 

Segundo Skinner (1904), a aprendizagem é uma mudança de comportamento que 

decorre como resposta a estímulos externos, controlados por meio de reforços. A 

matemática, nesta perspectiva, é vista, muitas vezes, como um conjunto de técnicas, 

regras, fórmulas e algoritmos que os alunos têm de dominar para resolver os 

problemas que o mundo tecnológico apresenta. 

Sob minha ótica, os jogos pedagógicos podem ser mais valorizados que os 

materiais concretos, porque eles podem vir no início de um novo conteúdo com a 

finalidade de despertar o interesse da criança ou no final com o intuito de fixar a 

aprendizagem e reforçar o desenvolvimento de atitudes e habilidades. 

Para Irene de Albuquerque (1954), o jogo didático “serve para fixação ou 

treinamento compondo-se de uma variedade de exercícios que apresenta motivação 

em si mesma, pelo seu objetivo lúdico. Ao fim do jogo, a criança deve ter treinado 

alguma noção, tendo melhorado sua aprendizagem” (p.33). Irene também concorda 

que o jogo ajuda na formação educativa do aluno – “através do jogo ele deve treinar 

honestidade, companheirismo, atitude de simpatia ao vencedor ou ao vencido, 

respeito às regras estabelecidas, disciplina consciente, acato às decisões do juiz...” 

(p.34) 

Antes de nós, professores, optarmos por um material ou jogo, devemos 

refletir sobre a nossa proposta pedagógica, sobre o papel da escola, sobre o tipo de 
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aluno que queremos formar e, como o mais importante, sobre qual matemática 

acreditamos ser importante para esse aluno. 

Não podemos escolher um material ou jogo só porque ele é atraente ou 

lúdico, nenhum material é válido por si só. Os jogos têm que estar em harmonia com 

os respectivos conteúdos que estão sendo dados em sala de aula. A simples 

introdução de jogos ou atividades no ensino da matemática não garantem uma 

melhor aprendizagem dessa disciplina. 

Numa das edições da revista Nova Escola lê-se o seguinte fragmento: 

“Antes a matemática era o terror dos alunos. Hoje... as crianças adoram 

porque se divertem brincando, ao mesmo tempo que aprendem sem decoreba e sem 

traumas. Mariana Manzela (8 anos) confirma isto: “é a matéria que eu mais gosto 

porque tem muitos jogos” (n.39, p.16). 

 Temos que tirar do aluno esse “aprender” mecânico, repetitivo, de fazer sem 

saber o que faz e porque faz. E sim dar ao aluno um aprender significativo, onde o 

aluno participe raciocinando, compreendendo, (re)elaborando o saber produzido e 

superando sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. 

O jogo pode ser fundamental para que isso ocorra. Entretanto, o material mais 

adequado nem sempre será o mais bonito e nem o já construído. Muitas vezes, 

durante a construção de um jogo, o aluno tem a oportunidade de aprender 

matemática de uma forma mais efetiva. Em outros momentos, o mais importante não 

será o jogo, mas sim a discussão e a resolução de uma situação-problema ligada ao 

contexto do aluno ou a utilização de um raciocínio mais abstrato. 
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CAPÍTULO 2 

Jogando e aprendendo com xadrez 

 

2.1 - Um pequeno espaço para o jogo de damas 

O jogo de xadrez é de fato o tema deste capítulo, mas abre-se este pequeno 

espaço porque o tabuleiro do jogo de damas é o mesmo do de xadrez, certas 

características gerais relacionáveis ao seu uso no ensino são também comuns, 

embora o de xadrez seja bem mais difícil de se jogar e nos propicia possibilidades 

bem mais amplas, e para contar, pelo menos um pouco, a história do jogo de damas, 

que também é interessante. 

O jogo de damas é um dos jogos mais antigos conhecidos pelo homem. A 

história deste jogo pode ser rastreada até o berço da civilização, onde os vestígios da 

mais antiga forma de jogo foram descobertos numa escavação arqueológica na antiga 

cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Não se tem certeza das 

origem exata deste jogo, que foi datado com carbono em 3000 AC, que na verdade 

ainda não era na versão que hoje conhecemos, era semelhante, jogado num tabuleiro 

5 x 5 chamado Alquerque. Esta versão egípcia era tão popular, que o homem jogou 

por milhares de anos. 

No ano 1100, um francês inovou o jogo num tabuleiro como conhecemos 

hoje e aumentou o número de peças para cada jogador. Tal jogo modificado foi 

nomeado "fierges" ou "ferses", porém mais popular e apropriadamente chamado de 

"le jeu plaisant de dames", isto por ser considerado um jogo social das mulheres. 

Já em meados dos anos 1500, livros foram escritos sobre o jogo e, em 1756, 

um matemático inglês escreveu um verdadeiro tratado sobre o mesmo. Já então com 

suas próprias regras bem estabelecidas, o jogo passou a ser conhecido e muito usado 

na Inglaterra, já com o nome de jogo de damas, e sua popularidade foi crescendo 

cada vez mais e rapidamente com o passar dos anos. 
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1847 foi um ano importante na história do jogo de damas pelo fato de no 

mesmo ter sido dado o primeiro título num torneio. 

1952 foi um ano marcante na história do jogo devido a Arthur Samuel, que 

criou o primeiro programa de damas usado por computador. E gradualmente 

programas de jogos foram melhorados com o aumento da capacidade e velocidade 

dos computadores.  

Segundo a CBD - Confederação Brasileira de Damas, com a transferência da 

Corte Real em 1806 para o Brasil, D. João VI trouxe o primeiro livro de jogo de 

damas para nosso país. Trata-se do livro de Juan Canalejas, “Libro del Juego de las 

damas”, publicado em Barcelona, Espanha, em 1650. Este livro encontra-se na 

Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

Quanto ao uso do jogo de damas no ensino, assumindo que (quase) todos 

conhecem suas peças e regras, sendo então desnecessário repeti-las aqui, conclui-se 

esta breve exposição citando algumas das possibilidades de desenvolvimento 

exploráveis com tal jogo em sala de aula: disciplina; concentração; raciocínio lógico; 

estratégia e reversibilidade (pois cada jogador deve reagir de modo ótimo às escolhas 

dos movimentos de seu adversário); análise de contexto geral e tomada de decisão 

(pois cada jogador deve ser capaz de imaginar várias combinações de lances, 

inclusive previamente os seguintes)... 
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2.2 - Ideias básicas do jogo de xadrez 

O xadrez é jogado entre dois participantes em caráter competitivo no mesmo 

tipo de tabuleiro do jogo de damas (ver figura na página anterior), com 64 casas 

(matriz 8 x 8) sendo metade de uma cor e a outra metade de cor diferente, 16 peças 

(8 para cada jogador) também de duas cores diferentes (em geral brancas e pretas), 

sendo o objetivo final deixar o “rei” (é uma das peças) adversário sem mais 

possibilidades de movimento, ao que se chama de “xeque-mate”.    

As peças são: 1 rei, 1 rainha, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões. 

Cada peça tem seu próprio tipo particular de movimento permitido. Ao peão 

são apenas permitidos movimentos frontais de modo que o primeiro movimento de 

cada peão pode abranger duas casas e todos os movimentos seguintes se restringem a 

uma casa à frente. Embora se movimente para frente, o ataque do peão sempre ocorre 

na diagonal. A torre pode correr, sem restrições de número de casas, para frente, para 

trás, para direita ou para esquerda. O cavalo realiza movimentos em “L” (duas casas 

em um sentido e uma casa em sentido perpendicular àquele) para qualquer direção. O 

movimento do bispo ocorre, assim como no caso das torres, sem limitação de casas, 

mas apenas em diagonal. A rainha tem total movimentação no jogo podendo andar 

livremente em qualquer direção e por quantas casas seu jogador queira. O rei pode 

ser movimentado só de casa em casa em qualquer direção. 

A movimentação das peças, por parte dos jogadores, é feita a partir de 

estratégia bastante pensada. É por isso que se costuma usar o xadrez como analogia 

para quaisquer outras ações de estratégias, como ações políticas, por exemplo. 

Abaixo vê-se tabuleiro de partida de xadrez na disposição inicial das peças 

correspondentes a cada jogador, um posicionado num lado do tabuleiro e o outro no 

lado oposto (na figura abaixo reproduz-se apenas um desses lados): 

 

TORRE CAVALO BISPO REI RAINHA BISPO CAVALO TORRE 

PEÃO PEÃO PEÃO PEÃO PEÃO PEÃO PEÃO PEÃO 
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Pode ser que se pergunte por que o xadrez é considerado esporte. Essa 

pergunta é válida pois, em geral, costuma-se relacionar esportes a atividades físicas.  

Mas não é isso que caracteriza esporte. Para uma atividade ser considerada 

esporte, ela deve ter regras fixas; ser regulamentada por federações, confederações... 

Apresentar caráter competitivo, beneficiar vencedores com recompensas como 

medalhas, troféus, prêmios em dinheiro...  O xadrez encaixa-se perfeitamente na 

categoria “esporte”. 

 

2.3 - História do jogo de xadrez 

 Existem muitas mitologias sobre a história do jogo de xadrez, sendo uma das 

mais conhecidas a que atribui a um jovem brâmane indiano chamado Lahur Sessa. 

Segundo essa lenda, contada em O Homem que Calculava, do escritor e matemático 

Malba Tahan, numa província indiana chamada Taligana havia um poderoso rajá que 

havia perdido o filho em batalha. O rajá estava constantemente em depressão e 

passou a descuidar-se de si e do seu reino. Certo dia o rajá foi visitado por Sessa, que 

apresentou ao rajá um tabuleiro com 64 casas brancas e negras com diversas peças 

que representava a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de 

elefantes, o principal vizir e o próprio rajá. Sessa explicou que a prática do jogo daria 

conforto espiritual ao rajá, que finalmente encontraria a cura para sua depressão, o 

que realmente ocorreu. O rajá, agradecido, insistiu para que Sessa aceitasse uma 

recompensa por sua invenção e o brâmane pediu “simplesmente” um grão de trigo 

para a primeira casa do tabuleiro, dois para a segunda casa, quatro para a terceira, 

oito para a quarta e assim sucessivamente até a última casa, sempre dobrando a 

quantidade de grãos de uma casa para a outra. Espantado com a “modéstia” do 

pedido, o rajá ordenou que fosse pago imediatamente a quantia em grãos que fora 

pedida. Depois que foram feitos os cálculos, no entanto, os sábios do rajá ficaram 

atônitos com o resultado que a quantidade grãos havia atingido, pois, segundo eles, 

toda a safra do reino durante 2000 anos não seria suficiente para cobri-la. 
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Impressionado com a inteligência do brâmane, o rajá o convidou para ser o principal 

vizir do reino, sendo perdoado por Sessa de sua grande dívida em trigo. 

Diz uma outra lenda que o jogo foi criado pelo deus Marte (mitologia 

romana) ou Ares (mitologia grega), sendo inspirado por Caissa, uma ninfa. Embora 

diversas civilizações antigas tenham sido apontadas como o berço do xadrez, tais 

como o Egito Antigo e a China Dinástica, na atualidade a maioria dos pesquisadores 

concorda com que o jogo tenha se originado na Índia por volta do Século VI DC., na 

forma de uma antiga modalidade de xadrez com regras diferentes das atuais e 

denominado Chaturanga em sânscrito. 

 

Nobres egípcios jogando uma forma primitiva 

de xadrez, segundo a concepção artística 

de Sir Lawrence Alma-Tadema, (1879) 

 

Posteriormente, o Chaturanga difundiu-se na Pérsia durante o Século VII, 

recebendo o nome persa Shatranj, provavelmente com regras diferenciadas em 

relação ao jogo indiano. O Shatranj, por sua vez, foi assimilado pelo Mundo 

Islâmico após a conquista da Pérsia pelos muçulmanos, porém as peças se 

mantiveram durante muito tempo com os seus nomes persas originais. Dentre os 

praticantes de Shatranj à época, aqueles que mais se notabilizaram foram al-Razi,   

al-Adli e o historiador al-Suli e seu discípulo e sucessor al-Lajlaj. Diversos estudos 

foram feitos por al-Suli com o objetivo de compreender os princípios das aberturas e 

os finais de partida, além de classificar os praticantes de Shatranj em cinco categorias 

em razão de sua força de jogo. 
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Na passagem do primeiro milênio da nossa era, o jogo já tinha se difundido 

por toda a Europa e atingido a Península Ibérica no Século X, sendo citado no 

manuscrito do Século XIII, o Libro de los juegos, que discorria sobre o Shatranj, 

dentre outros jogos. 

As peças no jogo antecessor ao do xadrez eram muito limitadas em seus 

movimentos: o elefante (o antecessor do moderno bispo) somente podia mover-se em 

saltos por duas casas nas diagonais, o vizir (o antecessor da dama) somente uma casa 

nas diagonais, os peões não podiam andar duas casas em seu primeiro movimento e o 

roque ainda não existia. Os peões somente podiam ser promovidos a vizir, que era a 

peça mais fraca, depois do peão, em razão da sua limitada mobilidade. 

Por volta do ano 1200, as regras do xadrez começaram a sofrer modificações 

na Europa e, aproximadamente em 1475, deram origem ao jogo assim como o 

conhecemos nos dias de hoje. As regras modernas foram adotadas primeiramente na 

Itália (ou, segundo outras fontes, na Espanha): os peões adquiriram a capacidade de 

mover-se por duas casas no seu primeiro movimento e de tomar outros peões          

en passant, enquanto bispos e damas obtiveram sua mobilidade atual. A dama 

tornou-se a peça mais poderosa do jogo. Estas mudanças rapidamente se difundiram 

por toda a Europa Ocidental, com exceção das regras sobre empate, cuja diversidade 

de local para local somente se consolidou em regras únicas no início do Século XIX. 

Por volta desta época iniciou-se o desenvolvimento da teoria enxadrística. A 

mais antiga obra impressa sobre o xadrez, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, 

escrito pelo sacerdote espanhol Luís de Lucena, foi publicado em Salamanca no ano 

1497. Lucena e outros antigos mestres do Séculos XVI e XVII, como o português 

Pedro Damiano de Odemira, os italianos Giovanni Leonardo Di Bonna, Giulio 

Cesare Polerio, Gioacchino Greco e o bispo espanhol Ruy López de Segura, 

desenvolveram elementos de aberturas e defesas, tais como Abertura 

Italiana, Abertura Ruy López e o Gambito do Rei, além de terem feito as primeiras 

análises sobre os finais. 



32 
 

Templários disputando partida de 

xadrez numa iluminura do Libro 

de los juegos (1283) 

 

No Século XVIII, a França passou a ocupar o centro dos acontecimentos 

enxadrísticos. Os mais importantes mestres eram o músico André Philidor, que 

descobriu a importância dos peões na estratégia do xadrez, e Louis de la 

Bourdonnais, que venceu uma famosa série de matches contra o mais forte enxadrista 

britânico da época, Alexander McDonnell, em 1834. O centro da vida enxadrística 

nesse período eram as coffee houses nas maiores cidades europeias, dentre elas 

o Café de la Régence em Paris e o Simpson’s Divan em Londres. 

Durante todo o Século XIX, os clubes enxadrísticos se desenvolveram 

rapidamente. Diversos clubes de xadrez e vários livros sobre enxadrismo foram 

publicados. Passaram a ocorrer matches por correspondência entre cidades, tais como 

o ocorrido entre o London Chess Club contra o Edinburgh Chess Club em 1824. As 

composições de xadrez tornaram-se comuns nos jornais, nos quais Bernhard 

Horwitz, Josef Kling e Samuel Loyd compuseram alguns dos mais 

famosos problemas de xadrez daquela época. No ano 1843, a primeira edição 

do Handbuch des Schachspiels foi publicada, escrita pelos mestres germânicos Paul 

Rudolf von Bilguer e Tassilo von Heydebrand, sendo considerada a primeira obra 

completa sobre a teoria enxadrística. 
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Benjamin Franklin disputando partida de xadrez, 

quadro do artista Edward Harrison May (1824-1887) 

 

O primeiro torneio moderno de xadrez ocorreu na cidade de Londres em 

1851. O campeão foi o alemão Adolf Anderssen, relativamente desconhecido à 

época, sendo aclamado como o melhor enxadrista do mundo. Seu estilo enérgico e 

brilhante tornou-se muito popular, sendo imitado pelos outros praticantes. Suas 

partidas repletas de sacrifícios, tais como a Partida Imortal ou a Sempreviva, foram 

consideradas como as mais altas realizações da arte enxadrística. A Imortal é citada 

por alguns autores como a mais famosa partida da história do xadrez. 

Mas foi o prodígio cubano, o diplomata José Raúl Capablanca, campeão do 

mundo entre os anos de 1921 e 1927, que colocou um fim no reinado germânico do 

mundo do xadrez. Capablanca amava posições simples e os finais de jogo; 

permaneceu imbatível nos torneios por oito anos até 1924. Capablanca é considerado 

nos dias atuais como o maior talento natural da história do enxadrismo e o maior 

enxadrista hispânico de todos os tempos.  

No período entre as duas grandes guerras mundiais, a teoria enxadrística foi 

revolucionada por uma nova escola de pensamento conhecida como 

Hipermodernismo, liderada por Aaron Nimzowitsch eRichard Réti. Eles negavam a 

validade absoluta dos princípios da escola posicional que tinha sido estabelecida por 

Steinitz e Tarrasch. Para os hipermodernistas o controle à distância do centro do 

tabuleiro por meio de peças, em lugar de ocupar as casas centrais com peões, 
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convidando os adversários a ocupar o centro com seus peões que logo se tornariam 

alvos de ataque. 

Desde o final do século XIX, o número de torneios e matches entre mestres 

vem rapidamente crescendo. Em 1914, o título de grande mestre foi pela primeira 

vez conferido oficialmente pelo czar russo Nicolau II aos cinco finalistas do torneio 

de São Petersburgo: Capablanca, Lasker, Alekhine,Tarrasch e Marshall. Esta tradição 

continua sendo seguida pela FIDE, fundada em 1924, até os dias de hoje. 

 

2.4 - Xadrez e Matemática 

Existem inúmeras maneiras de se trabalhar determinados tipos de jogos pelo 

educador em sala de aula. No entanto, é importante saber extrair do jogo o que for de 

seu interesse e possa ajudá-lo em suas atividades com os alunos. Muitas vezes vimos 

crianças fracassando em matemática, por exemplo, por não entenderem o enunciado 

de um problema, por não saberem o que precisa ser feito, ou por não terem condições 

para traçarem estratégias mentais capazes de apontar para uma possível solução. 

É importante que em qualquer análise o estudante saiba direcionar o seu 

raciocínio lógico, possua paciência para que possa analisar um mesmo problema das 

diversas maneiras possíveis, tenha uma boa concentração para não deixar que seu 

raciocínio se disperse facilmente, entre outras áreas que compõem as funções do 

pensamento humano. O jogo de xadrez possui características importantes, que podem 

desenvolver habilidades em diversos níveis no estudante, ajudando-os em seu 

rendimento escolar e no desenvolvimento social. Dentre as habilidades que podem 

ser desenvolvidas pelo hábito da prática do xadrez, destacam-se: a concentração, 

atenção, paciência, análise e síntese, imaginação, criatividade, organização nos 

estudos, entre outras (Rezende, 2005). 

Sá (2005) afirma que “[...] se grandes matemáticos como Euler (1707-1783) e 

Gauss (1777-1855) trabalharam matematicamente problemas originários do xadrez – 

respectivamente, o percurso do cavalo sobre as 64 casas do tabuleiro e o problema da 
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colocação de oito damas sobre o tabuleiro –, é possível adotar-se uma postura 

inversa. Assim, as regras e os métodos que conduzem à descoberta da solução de um 

problema enxadrístico podem ser aplicados didaticamente à resolução de um 

problema de matemática. Isto permite qualificar tal esporte como um instrumento 

motivador de primeira grandeza para a educação matemática, na medida em que ele 

fornece uma reserva inesgotável de situações variadas de resolução de problemas”.  

Sobre o aspecto do raciocínio lógico, no jogo de xadrez, a criança passa a ter 

contato com diversos exercícios que lhe são propostos, nos quais ela deve buscar a 

melhor combinação dos lances a serem realizados, tendo à sua disposição inúmeras 

possibilidades. Isto resultará um ganho, podendo ser material (peças) ou posicional 

(deixando com uma posição que reverterá para a vitória). Existe ainda uma estreita 

relação com alguns conteúdos curriculares presentes na matemática. A primeira 

relação pode ser vista no próprio tabuleiro no qual se joga xadrez e o sistema 

utilizado de anotação de uma partida, que dá nome a cada uma das casas através da 

utilização de coordenadas cartesianas. O eixo OY equivale à numeração das filas 

(oito no total), enquanto o eixo OX equivale às colunas, que vão de "a" a "h". O 

ponto de convergência entre os eixos OX e OY dá nome a uma casa como, por 

exemplo, as casas e2, d6, etc. Uma questão mais interessante ainda diz respeito à 

abstração necessária tanto ao enxadrista quanto ao matemático. Essa abstração é 

melhor exemplificada na capacidade de desenvolver as ideias mentalmente, antes de 

passá-las a um plano material. 

A verdadeira partida de xadrez desenvolve-se na mente do jogador; é lá que 

ocorre a multiplicidade de variantes e artifícios que estarão apenas parcialmente 

representadas no tabuleiro. Quando uma criança está jogando, ela deve sempre 

verificar qual o melhor lance a ser realizado naquela posição. O número de lances 

cresce de acordo com as jogadas e a criança passa, após certo tempo de prática, a 

descartar algumas possibilidades já estudadas e, com isso, agiliza sua análise 

contemplando apenas as possibilidades mais viáveis. Isto reforça nela a habilidade de 
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observação, de reflexão, de análise e de síntese. Um bom enxadrista deve ser capaz 

de visualizar várias jogadas à frente, sem mover as peças, até confiar em uma 

determinada linha de jogo. Da mesma forma, um bom matemático precisa abstrair o 

problema em sua mente, tratando de descobrir sua essência, representando-o no papel 

quando encontrada a melhor forma de resolvê-lo. O cálculo é uma ferramenta 

indispensável no xadrez e na matemática, ainda que sozinho não leve a uma solução. 

Ele deve ser acompanhado de valorações que lhe indiquem o caminho a ser seguido. 

O cálculo no xadrez é a capacidade de visualizar as suas jogadas e as do adversário, 

construindo uma árvore mental que pode conter vários galhos em um mesmo tronco.  

Quando se trabalha com o xadrez em sala de aula não basta, no entanto, que o 

aluno saiba solucionar o problema proposto, analisando apenas uma parte do 

tabuleiro. É de extrema importância que ele seja capaz de ver o tabuleiro como um 

todo, sabendo que as peças não devem ser vistas isoladamente, mas sim, que as 

mesmas fazem parte de um contexto geral, em que uma depende da outra para se 

atingir o tão almejado xeque-mate. Esta característica evidencia um aperfeiçoamento 

da compreensão e na solução de problemas pela análise do contexto geral. É 

importante ressaltar que os jogadores necessitam de muita concentração durante as 

partidas, pois é um momento de reflexão posicional, na qual uma pequena falha pode 

levá-lo à perda de uma partida. Pode-se relacionar este fato também ao sucesso ou 

insucesso referentes à resolução de problemas matemáticos, uma vez que, com certa 

frequência, o indivíduo encontra-se em situações que precisam ser resolvidas da 

melhor maneira, em determinado tempo e local, nem sempre favoráveis ao aspecto 

de concentração, para que, mais tarde, resulte em boas consequências. 

No geral, o jogo de xadrez pode vir a enriquecer, não só o nível cultural do 

indivíduo, mas também várias outras capacidades, como melhorar a agilidade no 

pensamento, a segurança na tomada de decisões, o aprendizado na vitória e na 

derrota, entre outros. Por exemplo, durante uma partida de xadrez, o enxadrista 

depara-se com mais de um caminho a seguir, ele deve estar sempre pronto a verificar 
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o lance a ser feito e saber que aquela decisão pode mudar totalmente o destino 

daquela partida. Neste sentido, quando se trabalha este jogo com uma criança, estão 

sendo desenvolvidos habilidades e hábitos necessários à tomada de decisões. Todas 

essas habilidades citadas são de suma importância, não só para que o aluno 

compreenda as atividades relacionadas à matemática em sua vida acadêmica, mas 

também para que ele possa compreender os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula e levá-los para a prática em seu dia a dia.  

Em paralelo com aulas de xadrez podemos trabalhar diversos conteúdos 

matemáticos. Zanella (2010, online) aponta muitas sugestões de conteúdos 

matemáticos que podem ser explorados no xadrez. Entre eles estão: frações, noção de 

equivalência, noção de simetria, razão e proporção, lateralidade, potenciação, 

geometria plana, plano cartesiano, entre outros. Lemos (2007) também faz algumas 

sugestões como, por exemplo, a contagem e a comparação de quantidades por meio 

das peças; figuras geométricas pela movimentação das peças; noção de tempo pelos 

lances; cálculo de área por meio do tabuleiro; entre outros. 

 

Seguem exemplos de atividades exploráveis com o xadrez em sala de aula: 

Figuras geométricas 

A partir da movimentação das peças, os alunos devem formar figuras 

geométricas, sendo que cada peça pode formar uma figura geométrica diferente, de 

acordo com o número de lances. Ao desenvolver a atividade, os alunos percebem que 

o número de movimentos da peça determinaria o número de lados da figura e que 

apenas a dama poderia formar figuras com mais de quatro lados. A partir da devida 

atividade podemos constatar que peças do xadrez, por meio de suas movimentações, 

servem de apoio didático em aulas de geometria permitindo aos alunos construírem 

figuras geométricas conforme o número de movimentos que irá determinar o número 

de lados e, por consequência, a figura correspondente a partir desse número de lados. 
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Cálculo de áreas: 

Depois de conhecerem novas figuras geométricas e relacioná-las com as 

formas já conhecidas, os alunos devem estabelecer as medidas das áreas de algumas 

regiões que possuam os formatos estudados. Os alunos têm dificuldade de diferenciar 

área e perímetro, entendendo que o perímetro é a soma dos lados da figura e que a 

área é a “quantidade” contida dentro da figura. Assim, para aprender o conceito de 

medidas de superfície, podem ser utilizadas as casas do tabuleiro como unidade 

fundamental de medida. O tabuleiro de xadrez pode ser um excelente recurso 

didático para a determinação das fórmulas para cálculo de área de diversas figuras 

geométricas, tomando o quadrado como unidade fundamental.  

Frações:  

Partindo do tabuleiro e das peças, podemos iniciar o trabalho com alguns 

conceitos de frações. Primeiro, os alunos devem analisar as casas do tabuleiro, 

considerando o tabuleiro como um todo, uma unidade, e as casas do tabuleiro ou 

certa quantidade de casas como uma parte (fração) do tabuleiro todo. O mesmo 

acontece com as peças, 32 peças é o total e uma peça ou uma parcela de peças 

representa uma parte (fração) em relação ao conjunto total de peças. Num primeiro 

momento, os alunos podem anotar várias frações em relação ao tabuleiro e as peças, 

ficando a problematização para um segundo momento. A questão principal é 

compreender as frações equivalentes e como podem obtê-las. Mais uma vez o 

tabuleiro serve como recurso para a exemplificação. Podemos observar que tanto as 

casas do tabuleiro quanto as peças servem como exemplos para o desenvolvimento 

do tema frações. Usando um processo semelhante também podem ser trabalhadas 

adição, subtração, multiplicação e adição de frações. Além disso, partindo das 

frações encontradas, também é possível trabalhar o tema porcentagem. 

Plano cartesiano: 

Para as competições oficiais de xadrez convencional, as partidas devem ser 

anotadas, lance a lance, por ambos os jogadores, para que a mesma possa ser 
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reproduzida posteriormente. Para que isso seja possível, a Federação Internacional de 

Xadrez adota um sistema de anotação denominado sistema algébrico. Neste sistema, 

as colunas são indicadas por letras minúscula de a à h e as fileiras indicadas por 

números de 1 à 8. Assim, cada uma das 64 casas é indicada por uma única 

combinação entre uma letra e um número, conforme a figura abaixo:  

 

Cada movimento é anotado pela letra inicial maiúscula da peça que se move 

seguido pela casa onde a mesma foi movida. Por exemplo, Cf3 significa que um 

cavalo se moveu para a casa f3. Bc5 significa que um bispo se moveu para a casa c5. 

Além disso, existem símbolos especiais quando ocorre captura, xeque, promoção de 

peão... Com isso, os alunos aprendem todos os símbolos, e as normas de utilização 

destes, antes de realizarem as atividades com plano cartesiano. 

 

Algumas habilidades que podem ser desenvolvidas com auxílio do xadrez: 

Segundo Charles Partos, mestre internacional suíço, o aprendizado e a prática 

do xadrez desenvolvem as seguintes habilidades:  

• Disciplina 

• Atenção e concentração 

• Julgamento e planejamento 

• Imaginação e antecipação 

• Memória 

• Paciência e autocontrole 
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• Tomada de decisão 

• Raciocínio analítico e sintético 

• Criatividade 

 

Alguns conteúdos matemáticos que podem ser desenvolvidos com auxílio do xadrez: 

• Lógica matemática 

• Geometria (área, perímetro, diagonal, reta, ângulo, simetria...) 

• Divisão e frações 

• Equivalência 

• Lucro e prejuízo 

• Progressão geométrica 

• Potenciação 

• Lógica 

• Análise Combinatória 

• Probabilidades 

• Estatística 
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CAPÍTULO 3 

Brincando e aprendendo com cartas de baralho 

 

3.1 - História do Baralho 

Não sabemos ao certo quando o baralho surgiu, ele apareceu com formas 

diferentes e em diferentes épocas e culturas. Existem indícios de que os jogos teriam 

surgido na China juntamente com o papel, outros apontam origem árabe. Os naipes 

atuais surgiram de uma mistura das versões espanhola e francesa, os nomes dos 

naipes vieram do espanhol, mas os símbolos gráficos que os representam são 

franceses. Até chegar ao baralho atual de 52 peças, as cartas percorreram uma longa 

história. 

  Mesmo não existindo consenso quanto a essas datas, acredita-se que as cartas 

tenham surgido na china por volta do século X. O baralho foi introduzido na Europa 

entre os séculos XIII e XV, levado pelos árabes, que adaptaram o baralho chinês, 

numerados e divididos em naipes. Chegaram quando o prazer de jogar já existia em 

apostas de jogos de dados, juntando-se aos jogos anteriores, conquistando mais 

adeptos e deixando um fascínio que existe até hoje. 

 Eram 55 cartas com quatro figuras: rei, rainha, cavaleiro e pajem. As outras 

cartas eram numeradas de um a dez e os naipes já eram quatro como hoje. 

  O baralho moderno começou a tomar forma no século 16, com o conjunto de 

52 cartas criadas pelos franceses. Nessa época, vários países da Europa tinham 

versões locais dos naipes, com bastões da Espanha ou pinhões da Alemanha. Como 

os logotipos franceses dos naipes eram mais simples e fáceis de imprimir, ganharam 

popularidade e foram adotados em outras nações. Há quem acredite que o baralho foi 

inventado pelo pinto francês Jacquemin Gringonneur, sob encomenda do rei Carlos 

VI da França. Gringonneur desenvolveu as cartas do jogo de forma que 

representassem a divisão da sociedade francesa através de seus naipes. Sendo copas o 

clero; espadas a nobreza; paus os camponeses; ouros a burguesia (que na época eram 
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em sua maioria comerciantes). Nosso baralho atual é uma mistura de influencias 

espanhola, francesa e até árabe. 

  Não se sabe qual foi o primeiro baralho a trocar a carta de número 1 pelo Ás, 

muitos acreditam que tenha sido o baralho alemão. A palavra “Ás” vem do latim e 

significa “uma unidade”. 

  O aparecimento do coringa no baralho também é incerto, existem duas 

explicações. A primeira diz que o coringa tem origem inglesa e surgiu no século 19 

de uma carta conhecida como “imperial Bower”, que vencia todas as outras. Outra 

versão surgiu do baralho Italiano, o primeiro baralho fabricado na Europa, com 22 

cartas, onde 21 eram numeradas com algarismos romanos que representavam as 

forças naturais, os vícios e virtudes da humanidade. A carta de número 22, era se 

chamava “Il matto” (o louco), representava a liberdade, não tinha número e acredita-

se que tenha dado origem ao coringa de hoje. 

As figuras nobres existem desde que os árabes incluíram pessoas da corte, 

como o rei, a rainha e o valete (servo real). As figuras do nosso baralho vieram da 

França (Valete, Dama e Rei. V, D, e R no baralho francês), mas usamos as letras do 

baralho Inglês: J vem de Jack (“valete” em inglês), Q de queen (“rainha em inglês”) 

e K de king (“rei” em inglês). Mais tarde, atribuíram-se significados específicos às 

cartas com figuras, que são representadas pelas seguintes personalidades históricas e 

bíblicas: 

 

Rei (K) de ouros - Júlio César: Ditador e cônsul de Roma, 

famoso pelas conquistas e pela morte a facadas coletivas. Tem 

um machado, símbolo do Exército Romano e aparece de perfil, 

como a figura de César ilustrava as moedas. 
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Rei (K) de copas - Carlos Magno: Rei Franco, um dos heróis 

da Idade Média, seus exércitos impediram a conquista 

muçulmana da Europa, conquistou um império com nível de 

centralização e prosperidade nunca alcançado por qualquer 

reino da Alta Idade média na Europa. É o único que levanta a 

espada e o único sem bigode – ainda que Magno cultivasse o 

seu. 

 

 

Rei (K) de paus - Alexandre, O Grande: Rei da Macedônia e 

líder da espetacular expansão Grega pelo Oriente. Alexandre 

conquistou o maior império da Antiguidade, que ia da Grécia 

à Índia – em reconhecimento a isso, ele traz um símbolo 

conquistador na mão direita. 

 

 

 

Rei (K) de espadas: Davi: Rei de Israel e herói nacional. 

Apesar de ter matado o gigante Golias com uma pedrada de 

atiradeira, empunha uma espada. 

 

 

 

 

Dama (Q) de Ouros: Raquel – Na bíblia Raquel era a esposa 

preferida do patriarca Jacó, celebrada por sua beleza. Dizem 

que a dama de ouros também representa Agnés Sorel (1421-

1450), amante favorita de Carlos 7°. 
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Dama (Q) de Copas: Judith da Baviera: Nora de Carlos 

Magno, seu lobby para fazer do filho herdeiro contribuiu para 

dividir o reino. Para amenizar a fama de conspiradora, é a 

rainha de corações. A dama de copas pode representar, 

também, Judite, umas personagem bíblica católica; 

 

 

Dama (Q) de Paus: Elizabeth I – Foi rainha da Inglaterra e da 

Irlanda, conhecida pelos nomes de A Rainha Virgem, Gloriana 

e Boa rainha Bess, filha de Henrique VII. Seu reinado é 

conhecido como período Elisabetano ou Era dourada, foi 

marcado pelos primeiros passos naquilo que se tornaria o 

Império Britânico e pela produção Artística crescente. Para 

outras pessoas a carta representa Maria de Anjou, Rainha da França, casada com 

Carlos 7º. É significativo que a esposa do rei, tenha ganhado um naipe qualquer, 

enquanto a amante preferida do rei, Agnés Sorel pode ter virado a dama de ouros. 

 

 

Dama (Q) de Espadas: Representada pela deusa Grega Atena: 

Deusa da guerra e da sabedoria. O punhal é uma homenagem a 

Joana d’Arc. Graças à ela. Carlos 7º teve vitórias contra a 

Inglaterra, na Guerra dos Cem Anos. 
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Valete (J) de ouros: Heitor: Príncipe de Troia na Ilíada, 

poema épico de Homero. A espada para baixo representa sua 

morte em um duelo contra o herói grego Aquiles. 

 

 

 

 

Valete (J) de Copas: La Hire, Cavaleiro Francês que se 

destacou na Guerra dos Cem Anos, ao lado de Joana D’arc. A 

pena que ele traz é de escrever, simbolizando sua 

aposentadoria como burocrata de Carlos 7º. 

 

 

 

Valete (J) de Paus: Representa Lancelot, um dos lendários 

cavaleiros destaques na corte do Rei Arthur. O bravo cavaleiro 

traz na mão esquerda uma lança estilizada e o seu escudo. 

 

 

 

Valete (J) de espadas: Ogier – lendário herói da Dinamarca, 

cavaleiro fictício que aparece em poemas épicos medievais 

como aliado de Carlos Magno. O que vemos na mão dele é o 

cabo de uma espada, escondida pelo seu corpo. 
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3.2 – Comentários iniciais sobre jogos com baralho  

O baralho é constituído por 52 cartas (espaço amostral), sendo 26 vermelhas e 

26 pretas. Possui 4 naipes: copas, ouro, paus e espadas.   

O baralho também é um importante material concreto que pode ser usado em 

sala de aula. Ajuda na melhor apreensão e compreensão de espaço amostral e eventos 

na Probabilidade. 

Podemos ter vários eventos no baralho, ao retirarmos ao acaso uma carta do 

baralho temos 50% de chance da carta ser preta ou vermelha, pois são 26 cartas 

pretas ou 26 cartas vermelhas entre as 52 cartas. 

Outro tipo de evento que ocorre no baralho é a chance de tirarmos ao acaso 

uma carta e obtermos um determinado naipe, a probabilidade verificada é de 13 em 

52, isto é 25% de chance. 

Se optarmos por retirar, por exemplo, o três de ouro, as chances se tornam 

bem pequenas, pois teremos 1 em 52, que resulta em 1,9% de chance de o evento 

ocorrer. 

A probabilidade é uma área da Matemática que estuda as chances de algo ou 

fenômeno acontecer ou se repetir. Os estudos sobre Probabilidade iniciaram-se 

através dos jogos de cartas, dados e roleta, atualmente chamados de jogos de azar. 

Para o melhor entendimento sobre Probabilidades por parte dos alunos, 

devemos relacionar as aulas com aplicações cotidianas, pois usando o cotidiano do 

aluno, fica mais fácil para eles compreenderem. Podemos demonstrar ao estudante as 

chances reais de uma pessoa ganhar na loteria: quina, sena, loto-fácil. O uso de 

materiais concretos deixa a aula mais dinâmica e envolvente. 

Muitos são os casos de recreação matemática que envolvem a utilização de 

um normal baralho de cartas. De fato, as cartas são um recurso muito interessante 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico, bem como para a ocupação lúdica de 

alguns momentos de lazer. 
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Existem alguns truques que funcionam normalmente sem habilidades 

especiais com as mãos. O segredo destes truques são as propriedades matemáticas 

dos números naturais e das operações que podem ser feitas com eles. São exemplos 

de alguns truques usando raciocínio matemático: 

 

3.3 - A sua carta é a próxima 

Este é um truque matemático feito com cartas, e é bastante popular devido a 

sua simplicidade. Podemos dizer que em certo sentido ele é "automático", por que 

não exige qualquer técnica ao manipular as cartas. 

Para executar este truque é necessário separar 21 cartas do baralho. As demais 

não são utilizadas. Distribuímos sobre a mesa três fileiras horizontais de 7 cartas 

cada uma. As faces do baralho devem estar para cima. Pedimos que o participante 

escolha uma das 21 cartas sobre a mesa e diga em que fileira ela está. Tendo obtido a 

resposta, devemos juntar os três montes, um sobre o outro, de forma que o do meio 

seja aquele contendo a carta escolhida. Da esquerda para a direita colocamos uma 

carta abaixo da outra, formando uma coluna vertical com três cartas. Em seguida 

devemos colocar uma carta ao lado da primeira das três, outra ao lado da segunda e 

mais uma ao lado da terceira. Continuamos distribuindo as cartas desta maneira, até 

acabarem. 

Novamente o participante deve anunciar em que fileira horizontal a carta 

escolhida está. Como na outra vez, colocamos esse monte no meio dos outros dois, 

redistribuímos as cartas em três fileiras de 7 cartas, e colocamos a pilha da carta 

escolhida no meio dos outros. 

Pronto! O truque já foi concluído. A carta escolhida é agora aquela que ocupa 

a posição central no baralho (a 11ª posição, já que temos 21 cartas), mesmo que o 

participante não saiba disso. 
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Para revelar a carta, podemos fazer um pouco de encenação. Por exemplo, 

pode-se dizer a seguinte frase, pronunciada sílaba por sílaba, enquanto colocamos as 

cartas sobre a mesa: 

A   -   SU - A   -   CAR - TA -   É   -   A   - PRÓ - XI – MA 

Não precisa usar somente essa frase, pode-se usar qualquer frase nesse estilo, 

certificando-se que sejam enfatizadas 10 sílabas, para que a décima primeira carta a 

ser colocada na mesa seja aquela escolhida pelo participante. 

Exemplo:  

Imagine que após embaralhar as vinte e uma cartas e distribuí-las sobre a 

mesa como foi explicado, o resultado seja este: 

 

Digamos que o participante escolha o Rei de Copas, que está na primeira 

fileira. Então você deve recolher primeiro uma das outras fileiras, depois a primeira e 

então a que sobrar. Por exemplo, poderia pegar a segunda, depois a primeira e depois 

a terceira. 

Depois de distribuir novamente as cartas sobre a mesa, conforme as 

explicações, o resultado seria: 
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Agora o participante diria que a carta escolhida ficou na terceira fileira, então 

você poderia recolher as cartas da primeira, depois as da terceira e por último as da 

segunda. 

Quando distribuir as cartas pela última vez, o resultado será: 

 

 

Neste ponto, quando o participante lhe contar a fileira em que a carta está, 

que no exemplo é a primeira, você saberá que a carta escolhida é a que está 

exatamente no meio desta fileira. Isto significa que você poderia terminar o truque 

indicando de forma certeira qual é a carta, mas para aumentar a expectativa, você 

pode fazer aquela encenação toda: recolher a terceira fileira, depois a primeira e 

finalmente a segunda e começar a colocá-las sobre a mesa dizendo: 

 

 

3.4 - Soma de algarismos 

Embora este truque cause um grande impacto, poderá falhar dependendo da 

forma como o participante cortar o baralho. Neste truque todo o baralho é utilizado, e 

não será necessária qualquer preparação das cartas. Pedimos ao participante que 

corte o baralho tão próximo do meio quanto lhe seja possível. Em seguida, 

explicamos que ele deve contar quantas cartas existem em um dos montes. 

Obrigatoriamente, o número obtido como resultado terá dois algarismos. 

Pedimos então que o participante some os algarismos que compõe o número. Por 
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exemplo, se foram contadas 23 cartas, a soma será 2 + 3 = 5. Explicamos ao 

participante que ele deve memorizar a quinta carta (neste exemplo) de baixo para 

cima, no monte que ele havia escolhido, mantendo-a no lugar onde está. Finalmente, 

colocamos o monte que ficou sobre a mesa embaixo do monte escolhido. Resta agora 

saber qual foi a carta escolhida... 

Para isso, vamos usar mais uma frase de efeito, apenas para disfarçar uma 

contagem das cartas. A frase é esta: 

A   -   PRÓ - XI - MA   -   CAR - TA   -   SE - RÁ   -   A   -   QUE   -    

VO - CÊ   -   O - LHOU   -   NO   -   CO - ME - ÇO 

Note que a frase tem 18 sílabas, pois a carta "magicamente" é a décima nona, 

de cima para baixo. 

 

3.5 - Um truque com soma e produto 

Para realizar este truque não é usado todo o maço de baralho, mas somente as 

cartas que vão de A a 9. 

Primeiramente, pede-se para o espectador pegar qualquer carta do baralho, 

sem mostrar qual é. Quando isto tiver sido feito, pede-se que ele faça alguns cálculos 

mentais, que consistem dos seguintes passos: 

Multiplicar o valor da carta por 2 (lembre-se de explicar que o "A" tem valor 

1); 

Adicionar 5 ao resultado; 

Multiplicar o número obtido por 5. 

Depois, o participante deve escolher outra carta e adicionar o seu valor ao 

resultado das contas já feitas anteriormente.  Agora, tudo o que você precisa para 

adivinhar quais foram as cartas escolhidas é saber qual foi o resultado final, por isso, 

peça para ele te dizer quanto deu. 

Quando ele te contar, é só você subtrair 25 do número informado, e os dígitos 

do resultado serão os valores das cartas que ele escolheu. Por exemplo, se o 
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espectador disse que o resultado é 57, faça mentalmente a subtração 57 – 25 = 32. As 

cartas do espectador são um 3 e um 2. 

Se você não contar para ele que fez alguma coisa com o resultado, certamente 

causará algum espanto. 

Para entender o que faz o truque dar certo, é preciso saber só um pouquinho 

de álgebra, por exemplo, o que se aprende durante o ensino fundamental. 

Acompanhe o que é feito passo a passo: 

O participante escolhe uma carta. Como o mágico não sabe qual o valor dela, 

este será representado por x; 

Multiplica-se x por 2, obtendo 2x; 

Adiciona-se 5, obtendo 2x + 5; 

Multiplica-se por 5, obtendo 5(2x+5) que é o mesmo que 10x+25; 

O participante escolhe outra carta, cujo valor pode ser representado por y (já 

que é desconhecido para o mágico); 

Adiciona-se o valor da segunda carta escolhida, obtendo 10x + y +25; 

O mágico subtrai 25 do valor final, obtendo 10x + y. 

Como x e y são números de 0 até 9, a expressão 10x+y não é nada mais que o 

número de dois dígitos formado por x dezenas e y unidades. Por isso, o mágico fica 

sabendo que a primeira carta escolhida tinha o valor x (que aparece nas dezenas) e a 

segunda tinha valor y (que corresponde às unidades). 

 

3.6 - Coordenadas 

Parecido com o truque “A sua carta é a próxima” no que diz respeito a 

organização das cartas sobre a mesa, este também é bastante simples, apesar de não 

ser muito conhecido. O truque utiliza somente uma pequena parte do baralho. Dessa 

vez, são usadas apenas 25 cartas. Distribuímos as cartas sobre a mesa, colocando-as 

em 5 colunas e 5 fileiras, como é mostrado na figura. 
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O participante é convidado a escolher mentalmente uma das cartas que estão 

sobre a mesa. Digamos que ele escolha o três de espadas: 

Em seguida, ele deve indicar em que fileira horizontal essa carta está. No 

caso, ele indicaria a 4ª fileira (de cima para baixo). Ao receber a resposta, devemos 

memorizar a carta imediatamente a esquerda na fileira escolhida (o cinco de paus).  

Passamos então a retirar todas as cartas da mesa, coluna após coluna. 

Começamos pelo canto inferior esquerdo (pelo quatro de ouros') seguindo 

verticalmente até o fim da primeira coluna (adama de copas). Isso deve ser feito 

ordenadamente, sempre iniciando pela carta mais abaixo. Fazendo isso, vamos retirar 

as cartas da mesa na seguinte ordem: 

 

Espalhamos novamente as cartas sobre a mesa, tomando o cuidado de 

começar posicionando a fileira de cima, da esquerda para a direita, e seguir pelas 

fileiras logo abaixo. Novamente precisamos saber em que fileira a carta escolhida se 

encontra. 
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A partir dessa informação e da carta que nós memorizamos na primeira etapa, 

podemos saber qual foi a carta selecionada pelo participante: 

A carta escolhida está na fileira que ele acabou de indicar. 

A carta que memorizamos indica a coluna da carta escolhida. 

É como se o participante tivesse nos fornecido as coordenadas da carta 

escolhida. 

Com um pouco de treino, pode-se realizar o truque com dois participantes 

simultaneamente. 
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CAPÍTULO 4 

Considerações finais  

 

Como já fora previamente declarado em sua “Introdução”, esta monografia 

não se aprofundou além do necessário, ou o fez em alguns momentos especiais, 

exclusivamente e apenas em nível estritamente suficiente, para sugerir temas 

específicos para desdobramentos futuros de pesquisa e desenvolvimento. 

Por exemplo, com relação ao jogo de xadrez, abre-se caminho bem promissor 

para exploração de (outros) conteúdos matemáticos envolvidos, não se valendo só do 

tabuleiro em si, mas também do próprio jogo, em suas “infinitas” possibilidades de 

jogadas, variações, posturas estratégicas, com relação às quais se vislumbra de 

imediato grande oportunidade para explorar-se análise combinatória, probabilidades, 

raciocínio lógico-matemático, tomadas de decisão... 

 Voltando às ideias defendidas neste trabalho, ressalvados certos cuidados que 

se deve ter quanto ao seu objetivo, planejamento e execução em cada momento, o 

jogo constitui-se, sem dúvida, em poderoso recurso para ao mesmo tempo tornar 

nossas aulas mais interessantes e atraentes para os alunos e contribuir para que os 

mesmos construam com mais competência, ou simplesmente entendam e assimilem 

melhor e de maneira mais natural, conceitos, propriedades, visualizações... 

Ainda haverá um dia em que a maior parte dos alunos não verá mais a 

Matemática como “a vilã da história” e ainda dirá “Eu gosto dessa matéria!”. 

Espera-se que esta monografia sirva, no mínimo, para estimular muitos outros 

alunos de licenciatura a buscarem mais informações, estudos e atividades em que se 

envolvam com o tema geral “jogos no ensino de matemática da Educação Básica”... 

Pelo menos, foi este o principal objetivo desta monografia!!!  
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