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APRESENTAÇÃO

O Festival de Matemática é um evento temático e na sua primeira edição
traz como tema: Os Jogos de diferentes partes do mundo. Nossa intenção é trazer para
discussão, a importância e a colaboração dos jogos didáticos, nas aulas de matemática
em diferentes níveis do ensino.

A partir dessa, que é uma das mais populares, tendências do para o
ensino da matemática, esperamos motivar os professores das escolas do baixo
Tocantins, assim como os alunos das licenciaturas do campus da UFPA - Abaetetuba,
para utilizarem esses recursos em suas práticas de ensino, visando a construção
significativa e divertida dos conceitos matemáticos

A Matemática é, antes de tudo uma linguagem que precisa ser
compreendida e um dos instrumentos mais eficientes para esse fim são os jogos
didáticos. Ao longo do desenvolvimento de todas as civilizações, sempre foi muito
comum a elaboração de jogos que contribuem com os processos de ensino e
aprendizagem dos conceitos matemáticos. Por isso, o LEMAT vem propor um encontro
com essas diferentes práticas de ludicidade que fazem parte das culturas do mundo.

Desejamos a todos e a todas um bom encontro!



Para alguns historiadores, foi na China que surgiu o xadrez. No entanto, a maioria inclina-se para ter
sido na Índia o local onde efectivamente nasceu este jogo.

Não se sabe ao certo a origem do jogo de xadrez, alguns defendem sua origem na Índia,

outros na Grécia ou no Egito. O fato é que todos concordam que é um jogo milenar e

continua atraindo muitas pessoas pelos seus aspectos que envolvem: arte, esporte,
ciência e cultura.

HISTÓRIA

Nessa época não se jogava ao xadrez, tal como o conhecemos hoje, mas a um jogo chamado
Chaturanga, ou seja, um jogo antepassado do xadrez. Chaturanga significa quatro (chatur)
membros (anga). É feita alusão às quatro classes de forças DE que se compunha o exército hindu:
infantaria (os peões), cavalaria (os cavalos), elefantaria (torre) e os carros (bispos).



Um jogo de estratégia

Tal como está na figura, este jogo era disputado entre quatro jogadores, tendo cada um a

sua cor (verde, amarelo, negro e vermelho).



O rei branco 

deve sempre 

Ficar na casa preta

E o rei preto na casa

Branca. Os dois reis 

devem ficar na 

Mesma coluna.
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