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“ Não há homens mais inteligentes do que aqueles 
que são capazes de inventar jogos. É ai que o seu 

espírito se manifesta mais livremente. Seria desejável 
que existisse um curso inteiro de jogos tratados 

matematicamente”
Leibniz,1715



Objetivos

• Refletir sobre as atividades, ou seja, as ações didáticas 
presentes no ensino da Matemática 

• Propor  a Resolução Problemas como uma atividade de 
investigação.

• Relacionar os jogos de estratégia com a resolução de 
problemas. 

• As ações aqui apresentadas dependem da concepção que se tem de 
ensino e a aprendizagem 

• Lembrar as palavras de EINSTEIN:
• Nenhum cientista pensa com fórmulas. Antes que o matemático 

comece a calcular deve ter em seu cérebro o curso dos raciocínios.



As atividades (ações)  na Matemática

• A Matemática assim como as demais áreas do conhecimento tem  
atividades características. 

• A mais conhecida de todas, é o exercício 

• Mas há outros tipos de tarefa, como as explorações, os problemas/ as 
investigações. 

• Por vezes também se fala em tarefas de modelação, modelagem e 
projetos. 

• É importante  notar que as características de uma tarefa não são 
absolutas, mas relativas à pessoa que a realiza. 

• Uma atividade  pode ser para uma pessoa um problema e para outra 
apenas um exercício.

• Propomos uma metodologia de resolução de problemas, com a intenção 
de provocar a reflexão sobre a ação do professor.



A resolução de problemas como atividade de 
investigação

Discutir que o 
conhecimento é 
resposta a uma 
pergunta.

Centrar a atenção na 
atividade da sala de 
aula.

•Esta metodologia  tem os seguintes pressupostos:

As seguintes perguntas: 
O que é um problema?
O que é resolver problema em sala de aula?
Qual é a relação possível entre jogos e resolução de
problemas?



O que é um problema?

• Em geral considera-se problema uma situação que apresenta dificuldades para as 
quais não há uma solução evidente.

• Polya (1945) foi um dos primeiros matemáticos a escrever sobre o que é resolver 
um problema.

• A definição de Krulik (1980) faz uma leitura mais atual das concepções de Polya, ou
seja, “ um problema é uma situação quantitativa ou não, que pede uma solução
para a qual os indivíduos implicados não conhecem meios ou caminhos evidentes
para obtê-la”.

• Ter claro a concepção de problema é um primeiro passo para o professor
compreender os resultados dos alunos.

Por que?

• Os problemas são trabalhados como algo que não gera dúvidas, não exige
tentativas ou elaboração de estratégias.

• Os alunos aprendem uma forma de resolver e repetem esse procedimento em
situações semelhantes, mas não aprendem a resolver problemas.



Resolução de Problemas 
atividade de investigação 

• As orientações que seguem não constituem um algoritmo que pretenda 
guiar passo a passo a atividade de resolução de problemas dos alunos.

 Considerar qual pode ser o interesse da situação problemática abordada.

 Começar por um estudo qualitativo da situação, tentando abordar e 
definir de maneira precisa o problema, explicitando as condições que se 
consideram importantes .

 Emitir hipóteses sobre os fatores que interferem na situação proposta  e  
a forma desta interferência imaginando, em particular, casos limites de 
fácil interpretação

 Elaborar e explicar possíveis estratégias de resolução antes de procedê-la, 
evitando  a  tentativa  e erro. 

 Buscar distintos modos de resolução para possibilitar o contraste dos 
resultados obtidos e mostrar a coerência com o corpo de conhecimentos 
de que se dispõe.



Os Jogos  na perspectiva  
de Krulik e Rudnick

• O uso de jogos como uma parte do ensino oferece algumas 
vantagens.

• Os jogos podem substituir algumas das rotinas 
desinteressantes de treino e prática, com um processo de 
motivação. 

• As situações de jogo oferecem aos estudantes um 
oportunidade de vencer e  obter a aprovação dos seus  pares

• O jogo pode sutilmente levar estudantes a investigar novos 
procedimentos de resolução na tentativa de ganhar.

• O jogo requer do aluno  um participante ativo no processo de 
aprendizagem, afastando-o de ouvir passivamente as 
explicações do professor



Características do jogo segundo Huizinga

• Ser livre - É uma atividade voluntária, ninguém é obrigado a 
jogar

• Delimitado – O jogo distingue-se da vida comum tanto pelo 
lugar quanto pelo tempo de duração, inicia-se num 
determinado momento e joga-se até que chegue a certo fim.

• Regulamentado – É regulamentado, por ter regras, que são 
absolutas na medida em que vale dentro daquele mundo 
temporário e não permite discussões

• Fictício - O jogo tem certa magia, e o autor declara que 
quando o jogo acaba, “o apito do árbitro quebra o feitiço e a 
vida ‘real’ recomeça” (p. 14).

• Tensão – A tensão significa incerteza, acaso que acaba 
conferindo ao jogo um valor ético



Jogos de estratégia 

• Jogos tem uma variedade de formas, tamanhos, complexidade e propósitos. 

• Nos livros didáticos do primeiro ciclo  os jogos são  usados principalmente para 
desenvolvimento de habilidades com cálculos aritméticos, por exemplo: bingo, 
dominó da tabuada, dominó das frações. 

• Para o propósito do ensino centrado na resolução de problemas,  foco está 
nos jogos de estratégia.

• Um jogo é qualificado como jogo de estratégia se satifazer os seguintes 
critérios:

• O jogo deve ter dois ou mais jogadores.  

• O jogo deve ter um conjunto de regras para o jogador seguir.

• As regras devem estabelecer as metas para os jogadores  e os seus 
objetivos individuais devem estar em conflito.

• Os jogadores devem ser capazes de escolher seu próprio caminho ou 
ação, na tentativa de alcançar seus objetivos individuais

• A situação vencedora deve ser clara para todos os participantes. Um  dos 
jogadores deve ganhar claramente



As relações entre os procedimentos de: resolução de 
problemas e jogos de estratégia

Resolução de Problemas Jogos de estratégia

- Ler o problema : entender a pergunta, 

selecionar as informações  e o que é preciso 

fazer para resolver.

- Ler as regras: entender o que esta sendo 

proposto,  identificar os procedimentos e o que 

é preciso fazer para vencer o jogo.

-Explorar as situações: Existe algum problema 

similar que você conhece? Formular várias 

hipóteses.  

-Desenvolver uma estratégia para testar cada 

hipótese

-Explorar o jogo: Verificar se já jogou um jogo 

semelhante. 

-Selecionar várias estratégias possíveis 

-Realizar sua estratégia: Examinar a validade de 

cada hipótese.

-Realizar sua estratégia: Examinar se pode 

conter os movimentos de seu oponente durante 

o desenrolar do jogo

-Checar seus resultados: Se resolveu o 
problema, foi por uma estratégia geral? Pode 
usar a mesma para resolver outros problemas?

-Checar seus resultados: A sua estratégia que 

levou a vitória é uma estratégia geral? 

Será que vai funcionar em outros jogos e  com 

outros adversários?



Jogos com os poliminós

• Na perspectiva histórica, o primeiro registro sobre o pentaminó apareceu 
no livro The Cantebury Puzzles em 1907. Este livro foi escrito por Henry 
Ernest Dudeney, um inventor inglês de quebra-cabeças. 

• A formalização matemática do pentaminó deve-se a Solomon Wolf 
Golomb, quando em 1953  apresentou pela primeira vez  o pentaminó, 
numa palestra que proferiu no Harvard Mathematics Club. 

• Um ano depois, em 1954, a revista American Mathematical Monthly 
apresentou um artigo de Golomb com o título “Cheker Boards and 
Polyominioes”. Este artigo faz referência a uma série de problemas 
utilizando os poliminós. Somente em maio de 1959 os poliminós chegam 
ao conhecimento do público em geral. Tal fato se dá ao artigo publicado 
por Martin Gardner na revista Scientific American.

• Segundo Gardner (1994, p.150), após tais publicações, vários 
pesquisadores passaram a estudar os poliminós na tentativa de encontrar 
respostas para algumas questões.



Jogo Tessela
• O jogo que neste texto denominamos de tessela foi criado com as peças dos 

poliminós e é uma adaptação do jogo apresentado no livro de Gardner (1994, 
p.150) que usa apenas as peças dos pentaminós. 

• Material: Tabuleiro composto de duas cartelas quadriculadas 9X9; poliminós 
organizados nos seguintes grupos: 12 monominós, 12 dominós, 10 triminós, 
10 tetraminós, 24 pentaminós e dois dados.

• O objetivo é desenvolver o pensamento geométrico pela visualização e 
composição de figuras no plano, segundo a regra estabelecida.

• Objetivo do jogo é preencher o tabuleiro com poliminós sem sobrepor peças e 
dois poliminós do mesmo grupo nunca se tocam nem pelos lados e nem pelos 
vértices  





Questões para investigar

• A partir do triminó existe somente uma forma de reagrupar os quadrados? 
A resposta até o presente momento é não. 

• Como podemos observar no quadro-1, os n-quadradinhos ( n > 2 ) podem 
ser reagrupados de várias maneiras, formando assim, figuras distintas uma 
das outras.

• Existe uma fórmula para encontrar o número de figuras de um poliminó? 
A resposta novamente é não. 

• A única coisa que sabemos é que o número de figuras aumenta muito 
rápido toda vez que acrescentamos um quadrado na figura anterior. 

• Observamos que os poliminós vem desafiando vários pesquisadores há 
algum tempo, e quem sabe, muitas descobertas ainda irão surgir.

• Um exemplo vivo disto é a própria origem do dominó, um tipo particular 
de poliminó.



Jogo HEX

• Hex foi inventado em plena Segunda Guerra Mundial pelo físico e 
poeta dinamarquês PIET HEIN , o jogo apareceu pela primeira vez 
no jornal diário "Polytiken" de 26 de Dezembro de 1942, com o 
nome de "Polígono". Em 1948, o matemático JOHN NASH, sem ter 
conhecimento, inventou de novo o jogo,  agora nos Estados Unidos 
Este matemático teve sua vida recentemente romanceada e 
transformada no filme "Uma mente brilhante".

• O objetivo é desenvolver a visualização espacial, coordenar 
diferentes pontos de vista para estabelecer conexões e criar um 
caminho para ganhar o jogo.

• Objetivo do jogo: Criar um caminho que una as duas margens da 
mesma cor. 

• Material: Um tabuleiro  e 100 peças, sendo 50 de cada cor
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