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O PNAIC E O ENSINO DE MATEMÁTICA POR MEIO DE JOGOS 

RESUMO- O presente trabalho constitui-se em uma reflexão sobre o ensino da Matemática por meio de 

jogos, proposto pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Tomamos para leitura e 

análise comparativa do módulo “Jogos na Alfabetização Matemática”, disponibilizado pelo PNAIC, e as 

obras de Alves (2001) e Muniz (2010), que tratam os jogos como recurso didático. Objetivamos mostrar a 

relevância dos jogos como estratégia para os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática, dando 

visibilidade a essa metodologia de ensino. Como objetivos específicos, temos: 1- Apresentar a proposta do 

PNAIC para o ensino da Matemática por meio de jogos; 2- Revisar as obras dos autores Alves (2001) e 

Muniz (2010), que consideram os jogos instrumentos de ensino; 3- Realizar análise comparativa entre jogos 

propostos pelo PNAIC e jogos sugeridos por Muniz e Alves, para a Alfabetização Matemática. Tais objetivos 

nos levaram a responder à seguinte questão de pesquisa: As propostas de jogos e seus objetivos apresentados 

pelo PNAIC, para a Educação Matemática, encontram correspondência no que já é proposto por outros 

autores? E qual é a relevância dos jogos para a Alfabetização Matemática, segundo as obras em análise? As 

considerações nos levaram a compreender os jogos como facilitadores da aprendizagem, visto que cada 

indivíduo desenvolve processos particulares para aprender, por meio de métodos de resolução diferentes, e 

que é possível ensinar e aprender Matemática de maneira prazerosa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, PNAIC, Materiais Didáticos, Jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa investigar o material do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC), um programa de grande envergadura a nível nacional que tem 

o comprometimento fundamental dos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados 

e Municípios para propiciar uma alfabetização de qualidade a todos os alunos até os oito 

anos de idade e até a conclusão do 3º ano do ensino fundamental. Para alcançar este 

objetivo, as ações do Pacto compreendem um conjunto integrado de programas, tendo 

todos os recursos pedagógicos disponibilizados pelo Ministério da Educação, que 

colabora para a alfabetização e o letramento, tendo como tema principal a formação 

continuada dos pedagogos que têm a responsabilidade de alfabetizar.  

Nossa pesquisa se justifica pela relevância que tem o Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e por acreditarmos que o lúdico/jogos e 

brincadeiras facilitam o processo de aprendizagem, pois cada pessoa desenvolve 

processos particulares para aprender por meio de métodos de resolução diferentes. 

O objetivo principal é dar visibilidade esse programa à comunidade escolar 

mostrando que é possível ensinar Matemática de maneira prazerosa e atraente, levando o 

alunado a gostar de aprender essa disciplina. Como objetivos específicos, temos: 1) 

Presentar as proposições do PNAIC; 2) Revisamos bibliografias sobre o ensino da
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matemática nas séries iniciais por meio de jogos; 3) Presentar outra obra/autor que tenha 

propostas de jogos matemáticos para a alfabetização, comparando-as com as propostas 

no PNAIC. 

Tais objetivos nos levaram a colocar a seguinte questão: As propostas de 

jogos e seus objetivos apresentados pelo PNAIC, para a Educação Matemática, 

encontram correspondência no que já é proposto por outros autores, ou apresenta uma 

nova abordagem sobre o tema? Para tanto, fazemos um levantamento bibliográfico sobre 

a alfabetização matemática por meio de jogos; investigamos também algumas das 

propostas de jogos do PNAIC: os Jogos na Alfabetização Matemática, realizando uma 

análise comparativa com as obras: A ludicidade e o ensino da Matemática, de Eva Maria 

Siqueira Alves (2001) e Brincar e Jogar, de Cristiano Alberto Muniz (2010).  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentamos a fundamentação teórica do tema em estudo, que 

trata dos Jogos na Alfabetização Matemática, tendo como base o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), proposto pelo Ministério da Educação e pela 

Secretaria de Educação Básica. Também fizemos uma revisão de bibliografias 

disponíveis sobre o assunto em questão, ou seja, os jogos na alfabetização matemática em 

Alves (2001) e Muniz (2010).  

Em seu trabalho intitulado Pedagogia – Educação e Linguagem Matemática, 

Cristiano Alberto Muniz (2001) realiza uma discussão apurada sobre esta ciência e suas 

relações com as áreas da Educação e da Linguagem.  

Na obra, Muniz convida o leitor a conhecer o ensino e também a aprendizagem 

nesse campo do saber, a qual é subdividida em três seções, assim configuradas: 1:  

discussão dos processos de ensino e de aprendizagem em Matemática; 2 – o professor 

como mediador do conhecimento nesta ciência, bem como os objetos educacionais 

necessários para que tal mediação ocorra; 3 - questões sobre a avaliação no contexto da 

Matemática são debatidas. 

Interessa-nos, particularmente, para esta investigação, a seção 2, especificamente 

ao abordar os Objetos culturais e educacionais para a realização da mediação, 

mostrando que o corpo, os jogos, utensílios domésticos, artesanais e tecnológicos, são 

também objetos que estiveram por muito tempo excluídos do processo de aprendizagem 

escolar, segundo o autor. Contudo, apesar dessa exclusão, Muniz (2001, p. 11) diz ser 
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necessário o resgate “[...] desses objetos–mediadores no processo de construção do 

conhecimento matemático pelo sujeito histórica e culturalmente situado”. E é o que ele 

faz nos subitens seguintes, mostrando a necessidade de o professor se utilizar dos mesmos 

em seu ofício de ensinar Matemática. 

Assim é que, nos parágrafos subsequentes, realizamos uma breve discussão sobre 

a utilização dos jogos no ensino e na Aprendizagem de Matemática, sob a ótica de Muniz 

(2001), pois as ideias apresentadas em seu trabalho concorrem para as mesmas defendidas 

em nossa pesquisa. 

Para o autor, “Quando o professor recria o conhecimento matemático, adequando-

o ao aluno, incorpora na proposta sua própria visão do que venha a ser matemática, seu 

significado sociocultural, como se aprende e como se ensina essa matéria.” (MUNIZ, 

2001, p. 11). A partir de então, apresenta o fato de que “No brincar podemos encontrar 

tanto a aplicação do conhecimento escolar, quanto do conhecimento espontâneo, que são 

os dois tipos de conhecimento considerados como participantes da cultura infantil.” 

(MUNIZ, 2001, p. 16). E é aqui que podemos relacionar tal ideia ao que o PNAIC se 

destina, ou seja, à faixa etária atendida por este Programa, ou seja, crianças em idade 

escolar, na infância. Por isso, achamos pertinente trazer as considerações de Muniz ao 

dizer que, no ato de brincar, “[...] pode revelar de que forma a criança estabelece as 

relações complexas entre a reprodução do conhecimento escolar e o uso de sua 

potencialidade criativa (espontânea) para construir e resolver situações-problema 

matemáticas” (MUNIZ, 2001, p.16). E mais, “[...] devemos tomar o brincar como espaço 

onde as crianças comunicam entre elas suas maneiras de pensar e onde tentam explicar e 

validar seus processos lógicos dentro do grupo que participa da atividade lúdica.” 

(MUNIZ, 2016, p. 16). 

Assim, acreditamos ser importante também que o professor, ao incorporar 

atividades lúdicas em sua prática, poderá ter “[...] uma multiplicidade de possibilidades 

de realização de mediação do conhecimento de matemática.” (MUNIZ, 2001, p.39).  

Especificamente com crianças, o autor acredita que “[...] o espaço mais importante 

de construção do conhecimento matemático no contexto não escolar ainda é o brincar” 

(2001, p. 47). Assim, as crianças, durante as brincadeiras, “[...] são levadas a tratar de 

valores, de medidas, de números, de operações, do espaço e do tempo, da probabilidade 

e das possibilidades, das estratégias e táticas.” (MUNIZ, 2001, p. 48), mas faz uma 

ressalva:  
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Não se trata aqui de simplesmente utilizar o brincar como instrumento 

metodológico de identificação dessa trama matemática, mas trata-se, 

sim, de analisar o brincar como um dos espaços socioculturais que 

favorecem o cenário onde se desenvolve a trama entre o conhecimento 

cotidiano e o conhecimento escolar ligados à matemática. 

 

E mais, para ele, ao brincar, a criança “[...] encontra ocasiões de refletir sobre seus 

processos cognitivos, estabelecendo suas estratégias e táticas: ela se situa ao nível da 

“metacognição” ou do conhecimento “metacognitivo” (MUNIZ, 2001, p. 48). Entende 

que, nessa situação, a criança tem a possibilidade de “[...] confrontar (o que numa situação 

nem sempre acontece), discutir e testar com os demais participantes seus procedimentos 

e seus resultados.” (MUNIZ, 2001, p. 48). Por isso é que acreditamos que os materiais 

pedagógicos do PNAIC, especificamente os jogos, estão em consonância ao que Muniz 

(2001) discute. 

Seguindo as indicações do PNAIC, observa-se que, na constante busca de 

acompanhar o desenvolvimento da sociedade, os professores procuram e enfrentam novos 

desafios para alcançar o objetivo de ensinar. A realidade atual, em que nossas crianças e 

jovens estão imersos à tecnologia e à celeridade, que os tornam cada vez mais impacientes 

a métodos de ensino em que são apenas expectadores, é que tomamos como material de 

estudo o PNAIC, o qual propõe uma pedagogia do ensino da Matemática por meio de 

jogos. Nesta proposta metodológica, o aluno é construtor do seu próprio conhecimento 

matemático, ele entra em ação, enfrenta e coloca desafios, atendendo, assim, à demanda 

de necessidades ansiadas por ele e alcançando o objetivo principal que é a aprendizagem. 

 Compreende-se que a ludicidade em sala de aula é uma forma e até mesmo um 

recurso pedagógico de apoio à aprendizagem. No entanto, o objetivo não é ensinar os 

alunos a jogarem, mas sim de como aprender e compreender a Matemática de uma forma 

prazerosa e também estimular a atividade mental, trabalhando suas competências e 

habilidades utilizando estratégias diversificadas.  

Os professores deixam de ser transmissores principais das informações, passando 

a atuar como mediadores, facilitadores dos processos de ensino e de aprendizagem. E para 

alcançar tal objetivo, existe a necessidade de preparar adequadamente o corpo docente, 

para conhecer e dominar o material disponibilizado pelo PNAIC, disponível no endereço 

eletrônico <http://pacto.mec.gov.br/materiais>. 

O material do PNAIC é referência para os professores alfabetizadores, pois 

assegura e proporciona os direitos de aprendizagem aos alunos dos primeiros ciclos da 

http://pacto.mec.gov.br/materiais
http://pacto.mec.gov.br/materiais
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alfabetização, em especial o direito de serem alfabetizados. O documento do PNAIC 

enfatiza que: 

[...] nesse esforço pela alfabetização, estamos pensando na 

alfabetização num sentido amplo. Estamos, sim, buscando garantir que 

alunas e alunos do Ensino Fundamental, aos 8 anos, tenham se 

apropriado do sistema de escrita alfabético, e nosso compromisso vai 

além disso: nossa ação pedagógica precisa contribuir para que as 

crianças compreendam a intenção dos textos que leem, no contexto das 

práticas de leitura de sua vida cotidiana, dentro e fora da escola; é 

importante que nossa ação pedagógica auxilie as crianças a entenderem 

as diversas funções que a leitura e a escrita assumem na vida social para 

que também possam usufruir dessas funções; o papel de nossa ação 

pedagógica é de promover condições e oportunidades para que as 

crianças apreciem e produzam textos que lhes permitam compreender e 

se relacionar melhor com o mundo em que vivem e consigo mesmas 

nesse mundo. (BRASIL, 2015, p. 27). 

 

   Observamos que o documento ressalta e busca garantir o direito para que todos 

os alunos do Ensino Fundamental até aos oito anos de idade possam estar alfabetizados. 

Esta alfabetização ocorre em todas as áreas de conhecimento, principalmente em 

Matemática, que compõe o Ciclo da Alfabetização envolvendo o letramento, o qual 

compreende os costumes culturais, oferecendo auxílio na formação do conhecimento e 

na conclusão da alfabetização de cada aluno. Nessa direção, observa-se o que o 

documento sinaliza: 

É no contexto dessas referências que se insere este material dedicado a 

reflexões e à discussão de propostas para o ensino da Matemática no 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Reafirmamos que o principal 

compromisso desse Ciclo é com a alfabetização, no entanto 

compreendemos a Alfabetização Matemática num sentido amplo, que 

se relaciona ao processo de letramento! É a partir dessa compreensão 

que buscamos, portanto, nesta apresentação, iniciar a discussão sobre 

as demandas e as responsabilidades do ensino da Matemática para a 

promoção da alfabetização na perspectiva do letramento. (BRASIL, 

2015, p. 28). 

 

O documento ressalta, ainda, que o conceito do ensino da Matemática é amplo em 

relação ao processo do letramento, mas iniciou o estudo com a responsabilidade desse 

ensino para a elevação da alfabetização no aspecto do letramento. 

E o material que o PNAIC apresenta tem como objetivo proporcionar estratégicas 

didáticas para o debate sobre a Alfabetização Matemática.  Isso é feito por meio das 

investigações e dos acontecimentos que as crianças já vivenciaram no seu cotidiano, 

podendo deixar à disposição para o alfabetizador ousar em sua criatividade em sala de 

aula para despertar a curiosidade nos alunos. Percebe-se que é um rico material 
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pedagógico por meio do qual a criança pode produzir seus textos e usar sua imaginação 

matemática. E é papel do professor alfabetizar, estimular a curiosidade e a ideia 

matemática do aluno, possibilitando a aprendizagem na Alfabetização Matemática. 

Sabe-se que a Matemática é uma das disciplinas mais antigas, e é ensinada em 

todos os lugares. Não aprendemos Matemática só na escola com os métodos ditos 

tradicionais, ou seja, o professor utilizando a lousa, fazendo definições e também tarefas 

do livro didático.  

A Aprendizagem Matemática está nas nossas relações sociais, desde a troca de 

ideias com amigos e em tudo que observamos o que os outros fazem, nas atividades de 

lazer, nas brincadeiras e nos jogos. 

É nesse sentido que o PNAIC busca contribuir para a definição de direitos e 

objetivos de Aprendizagem da Matemática, cujo eixo principal é a prática do ensino de 

Matemática no Ciclo de Alfabetização. De acordo com o documento, o programa 

estrutura-se e organiza-se em cinco eixos que contribuem com os conteúdos de 

Matemática que são abordados no Ciclo da Alfabetização, em que os alunos têm direito 

de aprender a: 

I. Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento 

matemático, como ciência e cultura construídas pelo homem, através 

dos tempos, em resposta a necessidades concretas e a desafios próprios 

dessa construção. 

II. Reconhecer regularidades em diversas situações, de diversas 

naturezas, compará-las e estabelecer relações entre elas e as 

regularidades já conhecidas. 

III. Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica 

universal na representação e modelagem de situações matemáticas 

como forma de comunicação. 

IV. Desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto 

de situações-problema, produzindo registros próprios e buscando 

diferentes estratégias de solução.  

V. Fazer uso do cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas. 

Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação potencializando 

sua aplicação em diferentes situações. (BRASIL, 2014, p. 42). 

 

Esses são os cinco principais eixos de aprendizagem que o documento apresenta, 

trazendo a discussão de que o aluno tem o direito de aprender, e depois de compreendido 

esses conceitos do eixo, torna-se, então, alfabetizado. 

Esses direitos são minuciosamente divididos, desde a organização dos conteúdos 

até os eixos estruturantes da alfabetização e do letramento matemático, mas são 

independentes e apresentados separadamente.  
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Assim, para que nosso objetivo seja alcançado, nesta pesquisa, faz-se necessário 

que, além dos conceitos e propostas oferecidos pelo PNAIC, tomemos algumas definições 

e proposições que outros autores trazem sobre ludicidade/jogos na Alfabetização 

Matemática. Primeiramente, tomemos a definição do dicionário Aurélio1 sobre o que é 

jogo:  

[...] atividade física ou mental fundada em um sistema de regras que 

definem a perda ou o ganho, passatempo, jogo de azar. O vício de jogar. 

Série de coisas que forma um todo, ou coleção. Conjugação harmoniosa 

de peças mecânicas com o fim de movimentar um maquinismo. 

Balanço, oscilação. Manha, astúcia. Comportamento de que visa a obter 

vantagem de outrem. Jogo de azar aquele que a perda ou o ganho 

dependem mais da sorte do que do cálculo, ou apenas da sorte. Jogos 

malabares são jogos de posições e movimentos difíceis e extravagantes, 

com prestidigitação e outras habilidades manuais. Jogos olímpicos são 

competições esportivas internacionais que se realizam, ger., de quatro 

em quatro anos, e em país previamente escolhido. Abrir o jogo. Bras. 

Gír. Falar com franqueza; dizer a verdade. Esconder o jogo, Bras. Gír. 

Ocultar as verdadeiras intenções. Ter jogo de cintura ter muito jeito para 

sair de situações difíceis.   

 

Os jogos são ferramentas importantes para o ensino e a aprendizagem em geral, 

em particular no ensino de Matemática.   

Para Alves (2001, p. 22), “[...] a educação por meio de atividades lúdicas vem 

estimulando as relações cognitivas, afetivas, sociais, além de propiciar também atitudes 

de crítica e criação nos alunos que se envolvem nesse processo”. Entretanto, o papel do 

professor é essencial, pois precisa ficar atento para que o jogo realmente favoreça a parte 

pedagógica. As atividades lúdicas, além de proporcionarem estímulos, ajudam a criança 

a criar novas descobertas, desenvolvendo e enriquecendo sua personalidade”. Para a 

autora:          

Pela participação efetiva de tantas estratégicas metodológicas de 

ensino, os alunos foram desenvolvendo, paulatinamente, o gosto e o 

interesse por participar e estudar matemática. Assim, expressavam em 

atitudes e/ou verbalizavam a alegria por compreenderem os conteúdos 

matemáticos sem sentir medo. (ALVES, 2001, p. 43). 

Utilizando as atividades lúdicas para o ensino da Matemática é que se desperta a 

curiosidade para a busca do conhecimento, não tornando tão difícil o entendimento, mas 

sim, facilitando o ensino e a aprendizagem dos alunos, como indicado por Alves (2001), 

desta maneira: 

                                                           
1AURÉLIO. Mini dicionário da língua portuguesa. 5ª edição revista e ampliada do minidicionário 

Aurélio 1ª impressão – Rio de Janeiro, 2001. Edição especial para o FNDE/PNLD 2004, com tiragem de 

1.633.164 exemplares.   
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Ademais, compreendendo que o jogo é, como define Grando (1995), 

um elemento mediador entre os alunos e os conhecimentos, e 

concordando com machado et al. (1990), que afirma que “(...) a 

aplicação dos jogos pode ser feita afim de atender as três situações 

diferentes: motivação de uma nova aprendizagem e fixação de uma 

noção já conhecida; ou simplesmente recreação” (p.56), analisarei 

primeiramente os jogos aqui apresentados segundos os seguintes 

objetivos:  motivação para uma nova aprendizagem e fixação de uma 

noção já conhecida. (ALVES, 2001, p. 50). 

A motivação, segunda a autora, também é muito importante para que o aluno fique 

à disposição para adquirir novos conhecimentos, pois se o mesmo não estiver motivado 

para aprender, fica muito difícil esse aprendizado.  

A autora ainda considera que a criatividade dos alunos pode ser observada em 

vários momentos, desde a idealização, elaboração, criação de regras e execução dos jogos.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Iniciamos estas considerações finais retomando o que nos levou a definir os jogos 

como objeto de pesquisa. A escolha se deu por acreditarmos que a aplicação desses no 

ensino de Matemática possibilita diferentes situações de ensino e de aprendizagem, ao 

despertar a curiosidade nas crianças, levando-as a desafios, melhorando o nível de 

conhecimento, formando, assim, seu raciocínio lógico, criando e construindo o 

desenvolvimento de seus próprios conceitos. Pensando nisso, vimos este trabalho como 

uma oportunidade para mostrar aos professores as possibilidades de utilização de alguns 

jogos, sugeridos pelo PNAIC e por Alves (2001) e Muniz (2010), no ensino e na 

aprendizagem de Matemática.  

Para tanto, iniciamos esta pesquisa discorrendo sobre um dos mais importantes 

Programas na atualidade: o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

desenvolvido nas escolas de séries iniciais do ensino fundamental de todo o país, 

implantado pelo Governo Federal. Analisamos o material referente aos Jogos na 

Alfabetização Matemática, concomitantemente às abordagens teóricas de Eva Maria 

Siqueira Alves, no livro A ludicidade e o ensino de Matemática: uma prática possível, 

publicada em 2001, e Brincar e Jogar, de Cristiano Alberto Muniz, de 2010.  

Após isso, esclarecemos os caminhos metodológicos percorridos na pesquisa, com 

o intuito de dar visibilidade desse percurso ao leitor. 
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Acreditamos, então, que por meio dessa investigação, podemos responder à nossa 

questão de pesquisa: As propostas de jogos e seus objetivos apresentados pelo PNAIC, 

para a Educação Matemática, encontram correspondência no que já é proposto por 

outros autores? E qual é a relevância dos jogos para a Alfabetização Matemática, 

segundo as obras em análise? Constatamos que os jogos propostos pelo PNAIC têm 

imbricados em seus objetivos as mesmas finalidades dos jogos propostos por outros 

autores, no caso, Alves (2001) e Muniz (2010). Os jogos analisados, nas obras desses 

autores, têm como propósito contribuir para o desenvolvimento das habilidades do 

cérebro, do raciocínio lógico, da autonomia, e da concentração, ou seja, os mesmos 

objetivos propostos pelos jogos sugeridos pelo PNAIC.  

 Por conseguinte, acreditamos que o nosso objetivo geral: mostrar a relevância dos 

jogos como estratégia didática para os processos de ensino e de aprendizagem da 

Matemática, dando visibilidade a essa metodologia de ensino, foi contemplado, nesta 

investigação. Da mesma maneira, nossos objetivos específicos: 1) apresentar as 

proposições do PNAIC; 2) revisar bibliografias sobre o ensino da Matemática nos anos 

iniciais por meio de jogos; 3) apresentar outra obra/autor que tenha propostas de jogos 

matemáticos para a alfabetização, comparando-as com as propostas no PNAIC; do 

mesmo modo, podemos afirmar que estes objetivos foram alcançados.  

 Logo, podemos afirmar que as obras analisadas nos mostraram a relevância de se 

utilizar os jogos como estratégia didática para o ensino e para a aprendizagem da 

Matemática, pois essa metodologia possibilita diferentes situações que levam a despertar 

a curiosidade nas crianças, os desafios, formando, assim, seu raciocínio lógico.  

Acreditamos, então, que estudar brincando possibilita aos educandos e educadores 

a liberdade, o gosto e a facilidade de resolver os exercícios de forma prazerosa, 

especialmente em Matemática, conhecida por muitos como uma ciência dura. 

Por fim, gostaríamos de salientar que, mesmo conscientes de que o professor 

licenciado em Matemática atuará nas escolas a partir do 6º Ano do Ensino Fundamental, 

o mesmo poderá fazer uso de jogos em sua práxis pedagógica, e como sugestão de 

atividades, indicamos alguns jogos aqui apresentados, adaptando-os aos conteúdos 

matemáticos trabalhados na série/ano correspondente. Fica, então, dessa maneira, uma 

sugestão para investigação em trabalhos futuros. 
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