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Resumo 

 

Diversos estudos e avaliações sobre o nível de aprendizagem escolar (e.g. SARESP) apontam que grande parte 

dos alunos do ensino fundamental em escolas públicas do Estado de São Paulo possui dificuldades para 

trabalhar com as operações básicas de matemática. Com o objetivo de proporcionar uma atividade didática não 

tradicional para trabalhar com este conteúdo foi desenvolvido o jogo Labirinto Cúbico Matemático. Este jogo 

consiste em um conjunto de arestas, que representam operações matemáticas (e.g. multiplicação e divisão), e 

vértices, que representam números inteiros. O objetivo do jogo é a partir de um vértice inicial chegar a um 

vértice final fazendo os cálculos matemáticos que relacionam os vértices (números) e as arestas (operações). 

Para verificar a viabilidade de uso e o benefício educacional do jogo proposto, diversas atividades foram 

realizadas com alunos de duas escolas públicas da cidade de São Carlos – SP. Observou-se um grande 

engajamento e motivação dos alunos durante a aplicação do jogo.  
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Introdução 

 O presente relato de experiência tem como objetivo descrever uma atividade de 

matemática desenvolvida em duas escolas da rede pública do município de São Carlos – SP. 

O objetivo foi sanar algumas dificuldades apresentadas pelos alunos do 7º ano ao trabalhar 

conceitos e habilidades relacionadas a operações básicas de matemática. Esta atividade foi 

realizada dentro do contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência 

(PIBID) junto ao Instituto de Ciências Matemática e Computação (ICMC). 
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 Para propor uma atividade não tradicional (que utiliza giz e lousa), levou-se em 

consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que considera o uso de atividades 

lúdicas como jogos para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. De acordo com  o 

PCN “Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 

estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de 

estratégias de resolução e busca de soluções” (PCN. 1998. p.46). Assim, foi desenvolvido o 

jogo denominado Labirinto Cúbico Matemático  para trabalhar com as operações básicas de 

matemática como multiplicação, divisão, soma e subtração. Este jogo foi desenvolvido a 

partir de dois outros jogos conhecidos como Labirinto Matemático e Cubo Mágico. 

 

Desenvolvimento 

 O jogo Labirinto Cúbico Matemático foi desenvolvido com a temática de um desenho 

muito popular (Dragon Ball Z) que ajudou tanto na estética como na “propaganda” do 

mesmo. O jogo foi desenvolvido para ser aplicada no intervalo e em sala de aula para alunos 

do 7º ano do Ensino Fundamental onde foi levado dois Labirintos Cúbicos Matemáticos: um 

com operações de soma e subtração e outro composto por operações de multiplicação e 

divisão. A Figura 1 apresenta o Labirinto Cúbico Matemático para trabalhar com conceitos de 

multiplicação e divisão. 

 
Figura 1 – Labirinto Cúbico Matemático da multiplicação e divisão. 

 O jogo é composto por oito cubos menores que juntos formam um cubo maior onde 

em cada vértice há uma esfera contendo um valor inteiro e em cada aresta uma operação. 

 Utilizando os Labirintos Cúbicos Matemáticos criou-se uma atividade onde os alunos 

escolhiam qual operação que queriam trabalhar (ou qual cubo queriam “brincar”), sendo que 
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o objetivo era partir de um vértice inicial, onde o personagem se localiza, e fazê-lo chegar até 

o vértice final, onde o dragão esta segurando um resultado. Para cada aresta utilizada os 

alunos devem fazer uma conta representada pela operação da aresta utilizada e os números 

presentes nos vértices. Como num labirinto comum o aluno escolhe um caminho a percorrer 

de forma a chegar no vértice final sem passar por uma mesma aresta mais de uma vez e 

garantindo que os conjuntos das operações realizados terão como resultado o número 

indicado no vértice final. 

 

Conclusão 

 Esta foi uma atividade onde muitos alunos se sentiram desafiados e persistiram em 

resolver o labirinto. Durante a mesma foi percebida a dificuldade dos alunos em operações 

envolvendo soma números inteiros positivos com negativos. Outro problema foi na resolução 

do labirinto da multiplicação e da divisão, onde os alunos apresentavam dificuldade em fazer 

cálculos mentais, porém isso se resolveu com o auxilio de caneta e papel.  

 

Referências 

 

PHILIPS, C.. Como pensar com criatividade: 50 jogos para exercitar o pensamento 

criativo . Página 32. Traduzido por: ANDRADE, P.P. F. Rio de Janeiro: 2009. Ediouro. 

PICOLLI, V. E.. Calculu’s: Cubo Mágico. Disponível em: 

<http://calculu.sites.uol.com.br/Diversao/cubomagico.htm> Acesso em: 26 jul. 2012. 

MILANI, T. C.; SOMMER, F. Z.; GONÇALEZ, T. T. Curiosidades para o ensino de 

matemática através de atividades lúdicas e materiais concretos. Anais do X Encontro 

Gaúcho de Educação Matemática, 2009. Disponível em: 

<http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/ cd_egem/fscommand/MC/MC_11.pdf> 

Acesso em: 23 Out. 2012. 


