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RESUMO 
 
 

O jogo de cartas cujo nome original é Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, é baseado em invocação 
de monstros e ativação de magias e armadilhas num duelo entre 2 oponentes. O duelo é 
disputado em 3 batalhas (chama-se Match no original) onde o duelista que vencer 2 duelos, 
vencer 1 e empatar 2 vence a disputa. Como o próprio nome diz (trading significa trocar em 
inglês), o vencedor pode escolher 1 carta do perdedor para si. Mas o interessante no jogo não 
é só isso, mas a liberdade de estratégia e de montagem de seu deck (conjunto de cartas que 
se usa para jogar). O baralho (deck) deve conter no mínimo 40 cards, mas não há limite 
máximo de cards a serem colocados. Porém, é recomendável que se monte um deck 
moderado, pois quanto mais cartas você colocar, menos chances você tem de comprar 1 card 
que pode virar a partida. As cartas estão limitadas a 3 cópias por deck, mas algumas cartas 
estão limitadas a 1 única cópia por deck. Esse jogo foi adaptado para a linguagem matemática, 
onde passou a se chamar Duelo Matemático. A criação do Duelo Matemático foi para chamar a 
atenção dos alunos nas matérias básicas na área de exatas, abrangendo várias outras 
disciplinas e podendo ser modificado ou até mesmo criar outras cartas para o jogo se expandir 
e ter um maior leque de uso. Aproveitando o gosto dos alunos por cartas, pudemos utilizar esse 
recurso de tal forma a contribuir para a aprendizagem da matemática de forma lúdica e 
divertida, desenvolvendo assim no aluno o dinamismo, a estratégia da melhor decisão a ser 
tomada em diferentes situações, a competição saudável, tanto na vitória como na derrota. Pois 
precisamos de cidadãos que saibam decidir, encontrem as informações e saibam aplicá-las, 
contribuindo assim para sua vida futura, melhorando cada vez mais o aprendizado na área de 
exatas. Conseguimos atingir o objetivo de mostrar que a matemática pode ser ensinada de 
forma agradável e diferenciada para alunos do ensino médio com jogos, um exemplo disso foi o 
pedido de uma escola da cidade de Caçapava para apresentarmos o jogo para os professores, 
não só de matemática mas para outras disciplinas. O jogo duelo matemático abrange várias 
áreas além da matemática, um exemplo é a língua estrangeira, o Inglês, pois originalmente o 
jogo Yu-Gi-Oh é inteiro na língua inglesa. Usando materiais simples, como papel cartão, eva, 
figuras, canetinha, régua, cola e tesoura, é possível fazer com que esse jogo fique bem barato 
e funcional. Ganha quem derrota o inimigo, deixando-o sem nenhum ponto de vida. Decks 
(baralho) devem ter no mínimo 40 cartas. Não há um número máximo estipulado. Gráficos do 
1º semestre e do 2º semestre mostram a real melhora da aprendizagem quando utilizamos os 
jogos como uma ferramenta diferenciada para o ensino, fazendo com que as notas dos alunos 
e da escola tenham uma melhora significativa em provas como SARESP e ENEM. Acreditamos 
que não existem fórmulas que garantam a aprendizagem de nossos alunos, entretanto, o relato 
desta experiência exemplifica algumas possibilidades alcançadas quando um professor se 
dispõe a modificar sua prática e encontra respaldo na estrutura burocrática escolar, para que 
tal processo possa acontecer. Também é necessário que as escolas se disponham a modificar 
a estrutura tradicional de ensino e abrir espaço para uma maior autonomia e participação do 
profissional que é o professor. 


