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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa analisar o uso de atividades lúdicas como ferramentas pedagógicas no 

processo de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos. A pesquisa foi realizada numa 

Escola pública de Porto Velho com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental dos Anos 

Iniciais. Nesta foi realizado observação e participação na sala de aula para perceber se o uso 

do lúdico fazia parte da metodologia de trabalho docente. Após estas duas etapas realizou-se 

um planejamento didático pautado no uso de atividades lúdicas e aplicado para a turma em 

formato de oficinas da matemática. A análise concentrou-se então nos aspectos observados e 

na prática executada. Os teóricos que dão suporte para esta pesquisa são: Vectore e Kishimoto 

(2001), Berton e Itacarambi (2009), Fialho (2016), Kamii (1994) entre outros. Constatou-se 

que o desenvolvimento de atividades lúdicas planejadas e orientadas é pouco utilizado nas 

aulas de Matemática, disciplina fundamental para os alunos dos anos iniciais e para o 

cotidiano das pessoas. A falta de motivação, a falta de planejamento das aulas, a falta de 

objetivos no uso de ferramentas como jogos e brincadeiras em sala de são alguns dos muitos 

motivos levam a inercia dos alunos, aumentando assim ainda mais suas dificuldades na 

compreensão de conteúdos deixando de trabalhar fatores fundamentais como contagem, 

elaboração e resolução de situações problemas com operações fundamentais. Ao delimitar os 

conteúdos matemáticos somente a atividades impressas o docente acomoda-se, não 

permitindo a si e aos alunos questionarem-se da possibilidade de à criança brincar e aprender 

ao mesmo tempo ou quais atividades lúdicas ajudam a criança a aprender matemática. Essa 

pesquisa contribui assim para ressaltar a importância do lúdico como ferramenta de ensino nas 

práticas pedagógicas ao apresentar um breve respaldo do assunto e algumas atividades 

práticas como sugestões para o dia-a-dia escolar que contribuem para tornar tanto o ensino 

quanto a aprendizagem em ações prazerosas e significativas tanto para o professor quanto 

para o aluno. 

 

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Jogos e brincadeiras. Lúdico. Ensino Fundamental. 

Educação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao direcionar as minhas memórias para as práticas escolares da minha infância no 

ensino fundamental relembrei minhas dificuldades no processo de aprendizagem, os poucos 

recursos, os métodos de ensinos tradicionais, os palitos e bolinhas desenhados no caderno 

para resolver as questões de matemáticas, e não me recordei de nenhuma metodologia ou 

prática dos professores dessa época que fossem diferentes e que contribuíssem para o ensino 

da matemática de forma prazerosa. 

Hoje, a educação pode sair dos métodos de ensino tradicionais, aos quais reduzem 

professores e alunos à sala de aula, utilizando como instrumentos de ensino somente o quadro, 

livros e desenhos de representações nos cadernos. Podendo assim, realizar a utilização de 

jogos lúdicos como ferramentas efetivas que são, no que desrespeito ao ensino e 

aprendizagem da matemática realizando atividades significativas na vida dos alunos, como 

também os desafiando no ensino, levando-os, não somente a aprender os conceitos 

matemáticos, mas contribuir para a resposta dos “porquês” que as crianças levantam em suas 

problematizações, utilizando outros métodos como o reflexivo. O fato, é que alguns 

professores das redes de ensino acomodaram-se aos métodos que acham mais “fáceis”, a 

utilização dos livros, atividades de reescrita, não buscam restaurar os métodos que, 

comprovadamente não alcançam os resultados desejados. 

Durante o ano de 2015 vivenciei uma experiência no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) ao qual conta com a participação do governo Federal, 

que me oportunizou presenciar a aplicação e introdução dos jogos lúdicos no ensino pelo fato 

de o ensino da matemática constituir-se um grande desafio para a aprendizagem dos alunos. 

Atualmente é notório a grande e existente dificuldade dos alunos na aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos, questão que resulta muitas vezes pela falta de interesse dos 

mesmos, uma vez que os métodos utilizados em sala pelos professores não despertam a 

atenção. 

O ofício do professor sempre foi extremamente complicado, contudo, na atualidade, 

a vastidão desta complexidade parece maior, pois além de trabalhar com os saberes, passou a 

conviver com diversos avanços tecnológicos e inúmeras dificuldades em relação ao 

desenvolvimento do conhecimento. 

A incorporação do lúdico aos processos de ensino da matemática comtempla o 

enriquecimento da aprendizagem, possibilitando adotar outros métodos para além do método 

tradicional e proporcionar as crianças/alunos, meios diferenciados de ensino para que possam 
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ter uma significativa aprendizagem dos conteúdos matemáticos, sem perder o foco da 

aprendizagem. 

O lúdico torna-se uma grande ferramenta, pois desenvolve nas crianças/alunos a 

atenção, a memorização, a imaginação, enfim, todos os aspectos básicos para o avanço da 

aprendizagem tanto quanto as tecnologias atuais presentes no cotidiano dos alunos, tais como 

o tablete, computadores e consequentemente as varias áreas da internet. Assim todas as 

propostas aplicadas em sala de aula, que necessitam de atenção e concentração ao participar 

dos jogos e brincadeiras, contribuem para o estímulo de desenvolvimento do aluno. Neste 

sentido, objetiva-se aqui compreender sobre a pertinência de adotar o lúdico como ferramenta 

para trabalhar nos anos iniciais do Ensino Fundamental ao ensinar os conteúdos matemáticos, 

bem como analisar se e de que forma os educadores trabalham com práticas lúdicas. 

Para tanto, optei pela pesquisa de campo realizada na Escola Municipal de Ensino 

Infantil e Fundamental Nacional, na cidade de Porto Velho, com o 3° ano do Ensino 

Fundamental. Nesta foi realizado a coleta de dados por meio de observações sistemáticas, 

participações e aplicação de oficinas com ênfase no ensino da matemática. A pesquisa na 

escola justifica-se para compreender como ocorre o processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, conhecer as metodologias aplicadas e propor a aplicação de jogos e brincadeiras 

aos quais os alunos não explorem somente a matemática em si, mas também questões de 

raciocínio, trabalhos em grupos, competitividade e etc. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo que no primeiro 

apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no decorrer da pesquisa.  

O segundo capítulo é destinado a compreender o uso do lúdico no ensino 

fundamental e a importância do seu uso enquanto possível ferramenta pedagógica. 

O terceiro capítulo é destinado à reflexão acerca dos saberes matemáticos que devem 

ser ensinados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No quarto capítulo é realizada a análise dos dados com enfoque para as oficinas 

planejadas e aplicadas no terceiro ano como proposta de metodologia lúdica para se ensinar os 

conteúdos escolares de matemática. 

Por fim, são apresentadas as considerações possíveis para o momento, seguida das 

referências e dos apêndices.  
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando o objetivo principal a que se propõe este trabalho, se faz necessário 

estabelecer uma metodologia capaz de sustentar à análise.  Logo para desenvolvimento da 

pesquisa adotei a metodologia de pesquisa-ação, que de acordo com Gil (2010, p. 55 apud 

Thiollent, 1985, p. 14): 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. (Gil, 2010 p. 55). 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal De Ensino Infantil e 

Fundamental (EMEIF) Nacional, localizada na Rua Wanderley Pontes, 3298, CEP: 76802-

384 Bairro Nacional, Zona Norte de Porto Velho/RO. Especificamente, com a turma de 3° 

ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, sendo os participantes da pesquisa a professora 

regente e os alunos da referida turma.  

A Escola Nacional atende a creche do âmbito da Educação Infantil e do 1° ao 5º ano 

do Ensino Fundamental, bem como a modalidade EJA, de primeira a quarta série. O horário 

de funcionamento ao público é nos três turnos manhã, tarde e noite, atendendo aos moradores 

do bairro Nacional e alguns do bairro Pedrinhas. 

Seu espaço é formado por salas de aulas com capacidade para atender trinta alunos 

em média, dois banheiros (masculino e feminino), sala dos professores, sala do diretor, 

supervisão, orientação, um refeitório, uma sala de informática, uma videoteca e uma sala de 

brinquedoteca que funciona também como espaço para leitura, uma sala de informática, uma 

sala de mais educação e o pátio. 

No que se refere à sala de aula do 3° Ano, esta possui: 05 lâmpadas; 1 central de ar, 4 

janelas de vidro, que contribui para uma boa claridade; 1 cartaz com alfabeto; 1 armário da 

professora; 1 quadro branco, cadeiras e mesas suficientes para todos os alunos. 

O motivo da escolha por esta instituição justifica-se por se localizar no bairro aonde 

resido e pelo fato de ter sido aluna desta instituição. Ao chegar a esta escola, fui recepcionada 

pela vice-diretora que também atua como professora. Expliquei então o teor da pesquisa e a 

coordenação concordou com as etapas que seriam realizadas por mim de observação, 

participação e aplicação de oficinas com a turma do terceiro ano do ensino fundamental. 

Foram acordadas ainda neste primeiro contato, as datas para realização destas etapas que 

obedeceriam ao calendário da escolar e à disposição das aulas, para não comprometer o 
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andamento das atividades, pois os alunos se encontravam em fase de revisão de conteúdos e, 

posteriormente, semana de avalição. 

Todas as etapas foram cumpridas e contei com a colaboração da professora regente 

no planejando e na organizando dos materiais para aplicação da última etapa que consistiu no 

desenvolvimento de projetos que trabalham com oficinas direcionadas especificamente ao 

Ensino da Matemática com o uso do lúdico como ferramenta pedagógica, em sala de aula, 

pois este ensino é fundamental e necessário para a formação educacional do aluno.   

Durante minha experiência no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID) foi possível compreender que podemos contar com uma grande ferramenta 

para o auxílio no ensino de matemática – o lúdico, pois possibilita sair do método tradicional. 

Através desta experiência voltei minha atenção para esta ferramenta, questionando-me sobre a 

falta de uso da mesma no processo de ensino matemático. 

Busquei assim, observar junto aos alunos do ensino fundamental quais as 

dificuldades e facilidades com a introdução desta ferramenta e o papel do profissional de 

educação frente às questões de aprendizagem dos alunos referente aos conceitos de 

diferenciação do Ensino da Matemática com e sem a utilização do lúdico. Baseando-se na 

questão norteadora "Quais as influências do Lúdico nas práticas pedagógicas dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental ao se ensinar matemática?" e "Em que medida o Lúdico pode 

contribuir para a aprendizagem da matemática no Ensino Fundamental?". Para tanto, 

definimos como objetivo geral: Investigar meios de introdução do Lúdico para a 

aprendizagem da matemática no Ensino Fundamental. 

Foram estipulados também alguns objetivos específicos como: listar os saberes 

matemáticos com o uso do lúdico; realizar levantamento de textos, artigos, planos de aulas, 

que possuem uso do lúdico e quais são eles; levantar informações nos diferentes acervos 

como internet, livros, órgãos públicos, legislação e artigos. Desse levantamento resultou uma 

lista de Lúdico: jogos, brincadeiras, onde acontecem e como acontecem. Após o cumprimento 

do primeiro procedimento foi feito um novo processo de delimitação com a separação de 

jogos e brincadeiras para o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Através da lista de Lúdico 

iniciei então uma seleção em Excel/Word, obtendo como resultado final uma lista refinada de 

identificação de jogos que foi utilizada em campo no desenvolvimento das oficinas. 

A partir desta lista foi feita nova delimitação e selecionados setes jogos que foram 

utilizados na realização das oficinas sendo: Bingo da Multiplicação, para ensinar resolução de 

cálculos mentais; Trilha da Matemática, para desenvolver o raciocínio lógico e cálculos 

mentais; Pescando continhas, para ensinar a multiplicação; Boliche Matemático, para cálculo 
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mental e multiplicação; Balões da Multiplicação, para trabalhar cálculo mental e 

multiplicação; Quadra da matemática, para raciocínio lógico e cálculos mentais e; Formando 

resultados, para ensinar noções de sequência numérica e multiplicação. 

No tocante as observações em sala de aula, estas totalizaram vinte horas, sendo 

realizadas durante cinco dias, que consistiu somente em visualizar a forma como a professora 

ensinava as crianças e os conteúdos que estavam sendo trabalhados. Após esta etapa seguiu a 

de participação que também contabilizou vinte horas e consistiu auxiliar a professora em sala 

de aula na realização das atividades e nas dificuldades apresentadas dentro de sala de aula. 

Após estas duas etapas um tempo foi destinado para planejar as oficinas a partir dos jogos 

selecionados e produzir o material que seria utilizado na aplicação das mesmas. 

Posteriormente, realizei como regência a aplicação de oficinas que tiveram a duração 

de quarenta minutos, diariamente, durante uma semana letiva (de segunda-feira a sexta-feira). 

Nesta etapa foram aplicados nos alunos do 3º Ano jogos e brincadeiras lúdicas todas voltadas 

para o ensino da matemática. No final desta etapa foi possível ouvir as narrativas das crianças 

e da professora envolvida nas oficinas, acerca do processo de aprendizagem com esta 

ferramenta e a aplicação das atividades foram também registradas em fotos e vídeos. 

Por fim, todas estas experiências estão aqui redigidas neste relatório analítico 

descritivo para enriquecer este trabalho de conclusão de curso, com reflexões constantes 

acerca da temática, culminando com a versão final desta dissertação apresentada a banca 

examinadora de professores para a conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Rondônia. 
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2. LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA ENSINAR AS 

CRIANÇAS 

 

O lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim ludos que remete a jogos e 

divertimento ou o que faz referências com jogos e brincadeiras. De acordo com D´Angelo 

(2004, p.01) "o lúdico se manifesta através das seguintes atividades: Jogos (sentido estrito), 

histórias, dramatizações, Músicas, danças e canções, artes plásticas". Neste sentido, 

concebemos o lúdico como uma importante ferramenta para sanar as dificuldades de 

aprendizagem. Trabalhar tanto na individualidade quanto ou em grupos, contribuir para sanar 

as dúvidas das crianças, diminuir suas dificuldades de aprendizagens, possibilitar estratégias 

para um melhor aprendizado, mais prazeroso e significativo, sendo essencial para o processo 

de ensino em sala de aula. 

A sala de aula por muitos anos foi concebida como um local no qual por muitos anos 

os alunos foram vistos como meros receptores de conhecimentos e o professor detentor de 

métodos de ensino tradicionais, distantes de qualquer forma de manifestação infantis. Hoje 

esta educação pode sair dos métodos de ensino tradicionais, aos quais reduzem professores e 

alunos à sala de aula, utilizando como instrumentos de ensino somente o quadro, livros e 

cadernos. Ao oposto dessa metodologia encontramos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCNEI, 2009) em seu Art. 9º, as seguintes recomendações: 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira (jogos), 

garantindo experiências que: I- promovam o conhecimento de si e do mundo 

por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito 

pelos ritmos e desejos da criança. 

 

Concordando com o exposto no artigo acima citado da DCNEI, destaco a 

importância de que nossos alunos necessitam de muito mais do que simplesmente ouvir, 

escrever e resolver exercícios que atendam ao currículo proposto no início do ano, mas 

também de propostas que despertem o seu interesse, conduzindo-os a curiosidade e ao 

envolvimento da aula.  

Através do lúdico o aluno pode se expressar, analisar, criticar e, se bem aplicada e 

compreendida, poderá auxiliar no ensino, envolvendo os alunos nas atividades, pois os jogos e 

as brincadeiras são características que fazem parte do cotidiano dos alunos, sendo também sua 

forma de refletir e descobrir o mundo que as cerca.  

 Como enfatizam Dallabona e Mendes (2005, p. 04), "podemos afirmar, realmente, que 

brincar é viver, pois a criança aprende a brincar brincando e brinca aprendendo". A criança 
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aprende de maneira significativa quando é motivada e a atividade lúdica possibilita que isto 

aconteça, integrando-a no meio em que vive, adequando-se as condições que o mundo lhe 

oferece e aprendendo a competir, a cooperar com seus semelhantes e a conviver como um ser 

social. As atividades lúdicas possibilitam entendimento de novos conhecimentos, o 

desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade. Assim, a criança encontra o equilíbrio 

entre o real e o imaginário e tem espaço para se desenvolver de maneira prazerosa. Mesmo 

que não seja dentro de um jogo ou brincadeira, mas com a fantasia. 

 Para identificar as condutas que representam o brincar Vectore e Kishimoto (2001, p. 

61) alertam que: 

[...] identificar condutas que representam o brincar se torna difícil: um 

mesmo ato pode produzir uma ação do cotidiano, sem ser lúdico. Carregar 

uma boneca ou manipular um brinquedo sem representação e com objetivos 

produtivos é manipulação, não é ato lúdico. Mas o mesmo ato de carregar a 

boneca, acrescido de representação, torna-se lúdico. O brincar, ao ocultar-se 

na representação, dificulta sua representação. 

 

É considerável acentuar, no entanto, que no mundo capitalista em que vivemos, o 

lúdico está sendo extraído do universo infantil. Infelizmente estudo e brincadeira ocupam 

momentos opostos na vida de nossos alunos. O recreio foi feito para brincar e a sala de aula 

para estudar. Dessa forma, o lúdico perde seus referenciais e seu real significado, 

acompanhando as exigências de um currículo a ser cumprido. As escolas, e principalmente o 

professor, precisa ter uma visão voltada para o aluno como um ser infantil e valendo-se de 

uma ferramenta rica no que diz respeito à criança. Caso não se sensibilize a esta vivencia e 

individualidade, dificilmente estará contribuindo para a mudança de produtividade dos alunos. 

A escola é um espaço importante para constituição da compreensão do que é o 

lúdico, pois como enfatiza Pinto e Tavares (2010, p. 234): 

É necessário que as escolas sensibilizem no sentido de desmitificar o papel 

do lúdico, que não é apenas um passa tempo, mas sim uma ferramenta de 

grande valia na aprendizagem em geral, inclusive de conteúdos, pois propõe 

problemas, cria situações, assume condições na interação, é responsável pelo 

desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo da criança. 

 

Desta maneira, as ações dos professores devem ser voltadas para este processo, pois 

os mesmos desempenham papéis fundamentais na melhoria do desempenho dos alunos, 

principalmente nas fases iniciais de escolarização. Por meio da interação entre professores e 

alunos torna-se possível investir em uma aprendizagem mais dinâmica e sólida para o futuro. 

Neste sentido, afirma Lima (2008, p. 34) "Nada impede que o professor realize atividades 

lúdicas em sala de aula [...]". O professor pode então explorar as atividades lúdicas em sala de 
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aula, objetivando-os para fins educativos em sala de aula e não meramente como um passa 

tempo, um momento vago a ser preenchido ou como uma forma de controle sobre os alunos, 

prendendo-os de maneira a permanecerem obedientes e evitando assim a desordem.   

O lúdico é essencial para uma escola, ressalta Dallabona e Mendes (2005, p. 10) 

desde que “[...] propunha não somente ao sucesso pedagógico, mas também a formação de 

cidadãos, porque a consequência imediata dessa ação educativa é a aprendizagem em todas as 

dimensões: social, cognitiva, relacional e pessoal”. 

Trata-se, portanto de uma firme ferramenta que auxilia na melhoria das soluções por 

parte dos professores motivados em incentivar mudanças, caracterizando-se assim, através de 

sentimentos, questionamentos, socializações, mediação professor/aluno, habilidades, 

autonomia, responsabilidades, senso critico e raciocínio. Através do lúdico, os alunos podem 

centralizar suas energias, superar suas dificuldades e desenvolver sua realidade dispondo de 

uma fonte de prazer, principalmente nas brincadeiras iniciadas e mantidas, nas quais em 

diversos casos notam-se claras visibilidades de aprendizagens espontâneas, significativas, 

construídas em um processo pobre, improvável, porém que possibilita explorações, relações, 

afetividades. Outros autores como Pinto e Tavares (2010, p. 232 apud Feijó, 1992, p.185) 

acentuam ainda que: 

Através do lúdico e de sua história são recuperados os modos e costumes das 

civilizações existentes entre a perspectiva adulta e a infantil quando da 

interpretação do brinquedo; travar contato com os desafios, buscar saciar a 

curiosidade de tudo, conhecer, representar as práticas sociais, liberar riqueza 

do imaginário infantil; enfrentar e superar as barreiras e condicionamentos, 

ofertar a criação, imaginação e fantasia, desenvolvimento afetivo e 

cognitivo. (). 

 

Um fator importante a se considerar é a brincadeira e, consequentemente, o 

brinquedo. Apesar de nos Anos iniciais do Ensino Fundamental os brinquedos não serem 

usados com frequência, ainda fazem parte do cotidiano das crianças e muitos despertam a 

atenção e aguçam a curiosidade e o raciocínio, como por exemplo, o quebra-cabeça, jogos de 

tabuleiro como damas, xadrez, cubo mágico e etc. O brinquedo no ambiente educacional, 

quando usado de forma oportuna, ganha um valor significante, pois além de transmitir valores 

culturais são também ricas ferramentas para o método de ensino de maneira lúdico. 

A brincadeira por sua vez, é vivenciada pelas crianças de forma livre, possuindo 

algumas regras que podem ser alteradas, negociadas ou ignoradas no desenvolvimento das 

mesmas. Através dela a criança utiliza-se de imitações de situações conhecidas, de 

imaginação ou criação de regras, oportunizando meios de aprendizagem pela imaginação. 
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Brincadeira é então, uma atividade onde a criança tem a liberdade para escolher com 

o que e como querem brincar, não necessariamente obedecendo à risca as regras propostas. 

Elas podem ser exploradas pelos professores como meios de socialização e interação entre 

alunos, ou de professores e alunos, meios de derrubar barreiras de diferenças existentes em 

sala de aula entre gêneros, classes ou crenças. 

O Jogo também é uma das principais características do lúdico, ao qual desempenham 

papéis fundamentais para o ensino, nele pode-se explorar aspectos como: raciocínio, 

competividade, cálculos mentais, exercer determinados limites de tempos e espaço, seguindo 

regras livremente concedidas, porém obrigatórias junto ao sentimento de tensão e alegria e de 

uma percepção de educação diferenciada, presenciada em métodos tradicionais, como 

também do jogar em seu cotidiano, pois não somente realiza o ato de brincar, mas através dele 

também se aprende. 

Os Jogos são ferramentas pedagógicas que os professores podem utilizar no processo 

de ensino, no qual os alunos não somente aprendem de forma aprazível como também com 

manifestações e interações mais frequentes. Pois o mesmo contribui no desenvolvimento e na 

formação dos alunos, trabalhando com a imaginação e raciocínio dos mesmos de acordo com 

seu desenvolvimento educacional e idade. Os autores deste presente trabalho sugerem 

situações-problema geradas a partir de brincadeiras infantis (amarelinha, pular corda, caçador 

ou queimada, entre outras), e o fato de que tais situações podem ser trabalhadas pelo educador 

em sala de aula, explorando, problematizando, questionando, instigando a curiosidade dos 

alunos, propiciando situações reais a serem resolvidas, não somente levando os alunos a 

sentirem prazer no ato do jogo, mas também desencadeando situações propícias para as 

resoluções de problemas. 

Desde o início da vida a criança apresenta ritmos e maneiras diferentes para andar, 

falar, brincar, comer, ler e escrever. Pode-se dizer que a educação deve ser voltada para tais 

perspectivas. A criança é um ser com ritmos diferentes e o seu desenvolvimento é um 

processo contínuo, que vai desde seu nascimento até sua morte e possui necessidades aos 

quais são supridas durante seu crescimento nos aspectos cognitivos e motores. 

Os jogos e as brincadeiras fazem parte da infância e a história registra que alguns 

destes foram mudando ao longo dos anos, mas outros se mantiveram presentes por muitas 

gerações. Corroboramos com Dallabona e Mendes (2005, p. 06) de que precisamos “[...] 

respeitar o tempo de a criança ser criança, sua maneira absolutamente original de ser estar no 

mundo, de vivê-lo, de conhecê-lo, tudo simultaneamente. É preciso quebrar alguns 

paradigmas que foram criados”. 
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Neste sentido, penso ser de suma importância incluir os jogos e brincadeiras nas 

salas de aula, pelo fato de acreditar que este, se em planejados, contribuíram para uma 

aprendizagem significativa. Diante de tanta tecnologia, acessível aos alunos, muitas vezes um 

quadro, giz e "saliva", não conseguem atrair a atenção dos alunos. Eles precisam de incentivo, 

meios atrativos que dependem exclusivamente do professor, desenvolvendo ferramentas 

atrativas, para além de ensinar os alunos de forma prazerosa, concilia o educar com o mundo 

de fantasia do aluno como criança que é. Como salienta Dallabona e Mendes: "Para manter o 

equilíbrio com o mundo, a criança necessita brincar, jogar, criar e inventar". (2005, p. 04). 

Utilizar o lúdico como recurso didático no processo de ensino é importante para que 

o aluno assimile o conteúdo trabalhado e ao mesmo tempo possa desenvolver sua criatividade, 

coordenação motora, agilidade, habilidade de manusear objetos desenvolvendo-as através dos 

jogos e brincadeiras. Neste sentido, Fialho (2008, p. 12306) acrescenta:  

É importante que o professor busque sempre novas ferramentas de ensino 

procurando diversificar suas aulas e assim torná-las mais interessantes e 

atraentes para seus alunos, e o trabalho com jogos vem atender essa 

necessidade como opção diferenciada, que pode ser utilizada como reforço 

de conteúdos previamente desenvolvidos. 

 

O professor pode despertar o interesse dos alunos para a aprendizagem explorando o 

uso do lúdico, uma linguagem atraente, transformando os conteúdos em convivências, criando 

condições para um trabalho em grupo ou individual, facilitando o desenvolvimento do aluno. 

Pois, é no lúdico que o aluno tem a oportunidade de vivenciar regras e recriar, aprender de 

acordo com suas necessidades, desenvolver raciocínio e sua linguagem. 

Sabemos que uma aula mais dinâmica e elaborada requer também mais trabalho por 

parte do professor; por outro lado, o retorno pode ser maior, de qualidade e gratificante 

quando o professor deixa de lado a "mesmice" das aulas rotineiras. A proposta de utilizar de 

forma complementar o jogo e as tarefas escolares exige do professor aceitar a criança como 

um ser interativo, imaginativo, ativo e acreditar no potencial de desenvolvimento que está por 

trás das brincadeiras e dos jogos. O professor que reconhece a importância da ludicidade e a 

introduz como ferramenta de ensino leva o aluno a despertar e desenvolver sua 

espontaneidade e a criatividade as quais são estimuladas no ato de brincar. Como enfatiza 

Pinto e Tavares (2010, p. 233): 

Atitudes lúdicas garantem uma aprendizagem significativa para a criança 

com dificuldades de aprendizagem, bem como o prazer, a socialização, o 

respeito, a individualidade. Pois, a criança estará aprendendo no seu ritmo, 

criando hipóteses, chegando à conclusão e elaborando suas regras. 

Acentuando e errando com seus próprios erros e retomando para acertar 
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novamente. Assim, sua aprendizagem será significativa e levará consigo um 

aprendizado que nunca se esquecerá.  

 

As técnicas lúdicas fazem com que a criança aprenda com prazer, ressaltando uma 

questão importante, a da qual a educação lúdica está distante de ser apenas um passatempo ou 

de uma simples brincadeira de diversão fútil. Por meio de uma aula lúdica, o aluno é 

estimulado a desenvolver sua criatividade, seu desejo do saber, a vontade de participar e a 

alegria da conquista, pois uma vez que a criança percebe seu desenvolvimento de determinado 

tipo de conhecimento, adquirido através do brincar ela dificilmente perde essa capacidade de 

abstração de conceitos. Por outro lado, afirma Venguer (1986), que quando a criança brinca, 

ela desenvolve várias competências, entre outras, o pensamento, à vontade a memória, a 

concentração, a imaginação, a personalidade que a preparam para a realização de atividades 

produtivas e para o mundo do trabalho (LIMA, 2008, p. 28 apud VENGUER, 1986). 

O professor então assume a figura de mediador, ajudando os alunos a brincar, porém 

sempre respeitando a fantasia dos mesmos. É frequente o adulto assumir posturas autoritárias 

e rígidas, reprimindo algumas brincadeiras ou atitudes dos alunos, e revolvendo, sem entender 

que, naquele momento, não está em jogo o real, mas a sua representação pelo jogo. 
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3. O ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E O USO DO LÚDICO 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.9394/96, seção III 

artigos 32°. 33°, 34°, o ensino fundamental tem duração de oito anos, é obrigatório e gratuito 

na escola e o objetivo é a formação básica do cidadão, com desenvolvimento pleno e domínio 

da leitura, escrita e cálculos, compreendendo o ambiente natural, social e politico, adquirindo 

conhecimentos, habilidades e valores. Neste sentido, Mendonça (2010, p. 145) alerta que:  

[...] é preciso propiciar ao aluno tanto uma base sólida de conteúdos que o 

torne capaz de constituir-se como sujeito de seu próprio processo de 

evolução, atendendo ao perfil requerido de autônomo intelectualmente, 

criativo, capaz de perceber um mundo em constante transformação como 

oportunidade para o desenvolvimento de atitudes comportamentais que lhe 

darão condições de continuar aprendendo continuamente, mais como uma 

necessidade de participação no processo evolutivo do que por promessas de 

sucesso (). 

 

É papel fundamental e exclusivo do professor, desempenhar o interesse do aluno e 

minimizar suas dificuldades neste contexto, inserindo e trabalhando com meios nos quais 

possam desempenhar nos alunos, aprendizagens significativas aos quais serão fundamentais 

tanto para sua vida educacional, pois no ensino fundamental é onde o aluno formará suas 

bases em ciências exatas, ao qual levara para as demais etapas de ensino, como para sua vida 

cotidiana e profissional. 

É notório que os alunos dos anos iniciais do ensino Fundamental ainda demonstram 

muita dificuldade na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Possivelmente, esta 

dificuldade pode ser resultado de uma organização de planos de aula sem a introdução do 

lúdico, um método que facilita a compreensão dos alunos e os instiga a participar das 

atividades, não as vendo como um exercício, mas como um momento de diversão. Fato que 

hoje é raro, pois a escola deixa de lado esta ferramenta.  

Os desinteresses pela educação matemática levam a preferência por outras 

disciplinas que não exigem tanto esforço de raciocínio. Fato que não minimiza a importância 

das demais áreas, mas leva a pensar em meios de trabalhá-las de maneira interdisciplinar, 

evidenciando assim, nas palavras de Maia e Maranhão, (2015, p. 937): 

(...) o domínio de códigos e símbolos, bem como a leitura e escrita como 

aspectos fundamentais ao processo de Alfabetização Matemática. No 

entanto, tais aspectos precisam estar diretamente vinculados a variados 

contextos de aprendizagem e formação: social, cultural, político, econômico.  
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É notório que os alunos dos anos iniciais do ensino Fundamental ainda demonstram 

muita dificuldade na aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Possivelmente, esta 

dificuldade pode ser resultado de uma organização de planos de aula sem a introdução do 

lúdico, um método que facilita a compreensão dos alunos e os instiga a participar das 

atividades, não as vendo como um exercício, mas como um momento de diversão. Fato que 

hoje é raro, pois a escola deixa de lado esta ferramenta. 

Como acentua Mendonça (2010, p. 143): 

O ensino-aprendizagem de matemática nas escolas públicas do Brasil tem 

enfrentado muitas dificuldades e está longe de ser tido como um ensino de 

qualidade. Os problemas são vários, desde currículos desatualizados, 

escassez de recursos materiais nas escolas, baixos salários, deficiência na 

formação dos profissionais envolvidos e falta de incentivos e de 

perspectivas. 

 

Levando assim, os alunos, não somente a aprender os conceitos matemáticos, mas 

descobrirem a resposta dos “porquês” que levantam em suas problematizações, utilizando 

outros métodos mais prazerosos. Contudo, cabe ao professor de matemática, e 

especificamente a ele, levar os alunos a construção da necessária abstração matemática a 

partir da motivação de questões sugeridas pela vida cotidiana, transformando concepções 

espontâneas em conhecimentos mais elaborados, compatíveis com parâmetros atuais das 

ciências. Mendonça (2010, p. 138) destaca neste ponto que: 

 

Os saberes matemáticos podem ser aprendidos por qualquer pessoa, desde 

que essa possa identificar, definir, classificar, analisar expor seus 

pensamentos, tendo o professor que dar tal oportunidade, propiciando um 

ambiente de manipulação, investigação e formulação de hipóteses, a fim de 

que o aluno adquira uma aprendizagem significativa. O professor, neste 

caso, será apenas um auxiliador.  

 

Neste sentido, as práticas de ensino da matemática devem ser pensadas a partir de 

diferentes métodos para que as crianças possam de fato aprender, pois a ação educativa é 

voltada para seres humanos históricos e reais, conforme prescrevem as diretrizes “a criança, 

[...], é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva [...]” (DCNEI, 2009). Ou seja, ao usar as 

situações rotineiras a favor do desenvolvimento das crianças é possível facilitar o processo de 

aprendizagem e potencializar os conhecimentos, pois estará abrangendo aquilo que lhes 

interessa, causando curiosidade e os instigando a aprender determinados assuntos que os 

envolvem de fato. 
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Dessa forma os alunos sairão da situação de agente passivo passando a ser agente 

ativo de sua própria aprendizagem, podendo aprender os conteúdos expostos pelo professor e 

interagir com os colegas. Outro fato importante a lembrar, é que a linguagem usada pelo 

professor é importante para a construção do conhecimento matemático, tornando-se 

importante para o desenvolvimento do aluno, enfatizando também a estrutura cognitiva dos 

alunos. O que se conclui nesta perspectiva é que o aluno não problematiza, não questiona, só 

recebe e acomoda o conhecimento passado, desvinculado da realidade em que vive. Através 

das atividades lúdicas, a criança é livre para escolher o conteúdo, a forma, os meios, os 

objetivos e o tempo que gastara na sua realização. Porém, quando algum fator externo 

pressiona a criança a um esforço adaptativo, ocorre à acomodação e a assimilação, 

transformando-se numa situação de trabalho ou adaptação. No meio de ensino transforma o 

brincar em aprender, o que acrescenta o saber de uma atividade a educação, assim também 

explorando e desenvolvendo os saberes matemáticos. 

Com a utilização do lúdico pode-se preencher as lacunas que o ensino tradicional 

geralmente deixa, de uma forma diferenciada, conduzindo os alunos para um processo de 

aprendizagem satisfatório para ambas as partes. Porém, a maioria dos professores tem uma 

tendência em adotar métodos mais tradicionais de ensino, por medo de inovar ou mesmo pela 

inercia estabelecida em todo o sistema educacional. Ignoram, portanto que para uma 

aprendizagem ser significativa é necessário que o professor ao utilizar a ferramenta do lúdico, 

realize um trabalho voltado para superar as dificuldades dos alunos. 

No entanto, para que haja uma mudança de postura de toda a escola, e neste caso não 

somente o professor, em relação ao desenvolvimento da matemática é preciso que se entenda 

que professores e alunos podem juntos caminhar para a construção do saber, de modo que o 

aluno pesquise e, por meio da descoberta, estabeleça relações entre conceitos e estruturas 

matemáticas a serem apreendidos, e o professor seja mediador, para que esse conhecimento 

seja incorporado à estrutura cognitiva do aluno.  

Compreendemos assim como Dallabona e Mendes (2005, p. 08) que: 

[...] educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para o educando 

consumir passivamente. Educar é um ato consciente e planejado, é tornar o 

indivíduo consciente, engajado e feliz do mundo. É seduzir os seres humanos 

para o prazer de conhecer. É resgatar o verdadeiro sentido da palavra 

"escola", local de alegria, prazer intelectual, satisfação e desenvolvimento.  

 

A escola tem um papel fundamental na formação das crianças, por isso devemos 

pensar em valorizar o mundo infantil, ao qual a aprendizagem é resultado da estimulação do 

ambiente, lembrar que todas as crianças gostam de aprender e de fazer, e quando isso não 
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ocorre é porque alguma coisa não está indo bem e quando isso ocorre se faz necessário 

questionar sobre as causas e pensar em soluções possíveis e isso compete a toda a equipe 

escolar e principalmente aos professores, pois como destaca Mendonça (2010, p. 138): 

O professor deve conscientizar-se de que o foco principal do processo 

ensino-aprendizagem é o desenvolvimento integral do aluno e não apenas 

simples transmissão de conteúdo. Dai surge, então, a necessidade de a escola 

apresentar atividades pedagógicas que propiciem a participação efetiva de 

todos, com alegria, imaginação e criatividade. 
 

O ambiente de aula deve passar por uma mudança no seu significado, de local aonde 

os alunos vão para apenas ouvir o professor, para se transformar num lugar de produção e de 

conhecimento. Isso não significa que as formas de trabalho anteriores deixaram de existir, ou 

que precisem estar extintas no sistema educacional, mas se faz necessário explorar outras 

ferramentas possíveis para ajudar os alunos no processo de aprendizagem, ou até mesmo, 

facilitar este processo com o uso do lúdico, por exemplo, pois o mesmo possui inúmeros 

métodos que podem contribuir com o professor no processo de ensino e com certeza 

garantiria um desenvolvimento maior dos alunos. Concordamos com Fialho, (2008, p. 12299) 

de que é necessário, então, diversificarmos nossas metodologias de ensino, sempre em busca 

de resgatarmos o interesse e o gosto de nossos alunos pelo aprender. 

Vale destacar que muitas crianças já possuem noções básicas de matemática ao 

entrarem nos anos iniciais do ensino fundamental, mas é no ambiente escolar que estes devem 

ser desenvolvidos.  

O fato é que alguns professores acomodaram-se aos métodos que acham mais 

“fáceis”, a utilização dos livros, atividades de reescrita, e não buscam restaurar seus métodos, 

mesmo sendo conhecedores que estes já não alcançam os resultados desejados, pois em 

muitos casos os alunos demostram dificuldades na compreensão do ensino da matemática, 

tendo em vista estas dificuldades constantes os educadores não buscam soluciona-las, tais 

como a compreensão do problema, a qual se refere à identificação do que o problema, quais 

informações são apresentados no problema, como criar um meio de relacionar o problema 

com o que ele está pedindo, como desenvolver as estratégias para a resolução do problema, 

como ter certeza dos resultados obtidos e não retomar ao início de toda a conta para verificar 

se está correto ou não e por fim ter a certeza de que escolheram o caminho certo para a 

resolução das atividades propostas. Não explorando o aspecto da ludicidade que pode ser 

utilizada como forma de sondar, introduzir conteúdos no ensino da matemática, 

fundamentados no interesse daquilo que pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir 
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um caminho interessante no aprendizado. Os autores Pinto e Tavares (2010, p. 234) sustentam 

que:  

A importância do lúdico está nas possibilidades de aproximar a criança do 

conhecimento cientifico, levando-a a vivenciar, situações de soluções de 

problemas. Assim, ela é colocada diante de atividades que lhe possibilitara 

conhecer a utilização de conhecimentos prévios para a construção de outros 

mais elaborados no futuro.  

 

O ensino de matemática nos anos iniciais não precisa necessariamente ser delimitado 

somente ao espaço da sala de aula, dos livros, das tabuadas, das bolinhas e dos resultados 

exato, pois muitas pesquisas têm apontado que se pode construir saberes matemáticos, rindo, 

brincando, jogando, criando, tendo prazer, prazer de aprender, de construir saberes, de 

socializar-se, de encontrar soluções em campos aos quais as crianças já dominam, auxiliando 

o processo de ensino de aprendizagem dos alunos de forma que os mesmos possam percebê-

los e aprimorá-los. 

Através do lúdico, encontramos os jogos, que abrem um leque de propostas, onde os 

alunos não exploram somente a matemática em si, mas também questões de raciocínio, 

trabalhos em grupos, competitividade entre outros aspectos. Lima (2008, p. 14) enfatiza que, 

"nos séculos XVII e XVIII, apresentam-se uma intensificação de utilização do jogo como 

meio de ensino-aprendizagem em conteúdos de diversas áreas do conhecimento e como um 

recurso adequado para o desenvolvimento das potencialidades inatas das crianças." Ainda 

destaca que "a partir do início do século XIX, estudiosos assumiram o jogo como objeto de 

investigação buscando compreender e explicar a importância desta atividade, na vida dos 

homens e dos animais" (2008, p. 21), concordando assim que, através do domínio dos jogos 

pela criança, a mesma dominara e enriquecera seu repertório de conhecimento por meio desta 

atividade lúdica. Quanto ao a aplicação do jogo D'Angelo (2004, p. 01) esclarece:  

A palavra "jogo" aplica-se mais as crianças e jovens, exclui qualquer 

atividade profissional, com interesse e tensão e por isso vai além de jogos 

competitivos e regras, podendo comtemplar outras atividades de mesma 

característica como: histórias, dramatizações, canções, danças e outras 

manifestações artísticas. 

 

O jogo para a criança constitui um fim do qual participa com o objetivo de obter 

prazer. Para os adultos que desejam usar o jogo com objetivos educacionais este se apresenta 

como um meio capaz de levar até a criança uma mensagem educacional, porém, é necessário 

escolher qual o jogo adequado para transmitir a mensagem educacional desejada. O jogo 

exerce uma fascinação sobre as pessoas que procuram entender os mecanismos dos mesmos, 

o que equivale a uma técnica onde os alunos aprendem brincando. É importante destacar, que 
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os jogos devem ser vistos como apoio, auxiliando no processo educativo, com finalidades 

pedagógicas revelam a sua importância, promovendo situações de ensino-aprendizagem e 

aumentando a construção do conhecimento, através de atividades lúdicas. Para Fialho (2008, 

p. 12300) é importante que: 

[...] os jogos pedagógicos sejam utilizados como instrumentos de apoio, 

constituindo elementos úteis no reforço de conteúdos já apreendidos 

anteriormente. Em contrapartida, essa ferramenta de ensino deve ser 

instrutiva, transformada numa disputa divertida, e, que consiga, de forma 

sutil, desenvolver um caminho correto ao aluno.  

 

Apesar de a aprendizagem e o jogo serem atividades de naturezas diferentes, 

defendemos que elas podem ser utilizadas de forma complementar, colaborando na superação 

da falsa ideia presente na escola, onde o jogar e o aprender são atividades de diferentes 

espaços. Mostrando que os jogos podem ser empregados em uma variedade de contexto de 

aprendizado, pois brincando também se aprende. Até mesmo o mais simples dos jogos pode 

ser empregado como forma de proporcionar informações reais e praticar habilidades, 

mostrando rapidez e competência.  

Lima (2008, p. 30) esclarece ainda que brincar e jogar “[...] não são apenas uma 

necessidade da criança, mas um direito que, no Brasil, está garantido por diversos instrumentos legais, 

entre os quais, os Direitos Universais da Criança de (1959), a Constituição Federal de (1988), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1989)”. 

As intervenções que o brincar e o jogo oportunizam favorecem a superação do 

egocentrismo, desenvolvendo a solidariedade, as redes de sociabilidades e a empatia, e 

introduzem especialmente no compartilhamento de jogo e brinquedos, novos sentido para a 

posse e o consumo. Também, mostra-se uma ferramenta eficaz e indispensável para o 

ensino/aprendizagem da educação matemática e seus campos, auxiliando tanto o professor 

como o aluno, ambos, no mesmo tempo e com a mesma produtividade. 
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4. APROXIMAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR: UMA OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA 

 

Para melhor compreender como ocorre o processo de ensino da matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental, uma aproximação com uma escola foi essencial. Neste 

sentido, somos gratas à EMEIF Nacional que nos acolheu e tornou possível esta reflexão por 

meio das três etapas realizadas: observação, participação e regência. 

Na fase de observação foi possível observar a metodologia pedagógica aplicada em 

sala de aula pela professora regente sem interferir no processo em andamento, concentrando 

somente em observar a metodologia da professora e a recepção dos alunos ao ensino. Neste 

será retomado alguns aspectos considerados relevantes por hora para análise dos dados 

coletados. 

Nos meus primeiros momentos em sala de aula durante a observação, conforme o 

desenvolvimento das aulas pôde se perceber que havia a presença do lúdico nos processos 

educacionais, tanto em sala de aula como, principalmente, na aula de recreação realizada pela 

professora de Educação Física, não especificamente voltados para conteúdos da disciplina de 

matemática, porém com conteúdos que envolviam a matemática, os quais estão presentes no 

cotidiano, assim como o lúdico e que nos dias observados não foram explorados. 

Para exemplificar esta afirmação ressaltamos do primeiro dia observado em que a 

professora de Recreação (vide figura 01 abaixo) organizou os alunos em fila no pátio que ao 

seu comando realizaram alguns movimentos de alongamentos. Após os alongamentos a 

professora trabalhou senso de direção (direita e esquerda), realizando movimentos de marcha, 

"como o desfile do sete de setembro" dizia a professora. Comunicou ainda que o dia da escola 

marchar, sete de setembro, se aproximava e explicou aos alunos que neste dia era lembrado o 

Dia da Independência do Brasil. Em seguida a professora trabalhou com duas cantigas de 

rodas conhecidas dos alunos, após cantarem e realizarem gestos correspondentes às letras das 

músicas das cantigas, a professora entregou então peças de montar, bolas e cordas e alguns 

brinquedos trazidos pelos alunos, que dividiram os materiais entre si e permaneceram 

brincando livremente durante a hora seguinte, com a supervisão da professora de recreação. 
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Figura 01: Atividade de recreação desenvolvida pelos alunos e professora da respectiva área. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Outro fator importante a se apontar da descrição das observações foi à necessidade 

de uma organização maior dos alunos em um determinado grupo para um trabalho de ciências 

que buscaram uma estratégia a resolução de um problema. Em um dos grupos os alunos 

decidiram dividir o texto para realizarem a apresentação do mesmo em sala de aula. 

Decidiram também fazer um sorteio para organizarem a sequência das apresentações do 

trabalho. O outro grupo usou para a divisão do texto a contagem de linhas do texto, somaram 

todas as linhas do texto e dividiram igualmente entre todos os participantes do grupo. 

Esta ação me faz recorrer a Gadotti (2006, p.65) quando afirma que cabe ao 

professor: “[...] Articular saber, conhecimento, vivência, escola, comunidade, meio 

ambiente e etc. É o objetivo da interdisciplinaridade, que se traduz, na prática, por 

um trabalho coletivo e solidário na organização do trabalho na escola” (grifos do autor). 

Apesar de as professoras da sala observada utilizar cantigas, jogos e brincadeiras que 

fazem parte do lúdico, a metodologia usada não apresentaram objetivos definidos e claros a 

serem alcançados naquela aula, desvalorizando assim as ferramentas apresentadas. Neste 

sentido, Nacarato (2013, p.112) reforça que: 



28 

 

E se o homem age, ele o faz em função de uma finalidade a ser alcançada. 

Em geral, o ser humano age tendo em vista um propósito, ele é impulsionado 

para a ação visando à consecução de objetivos. É por isso que ele diz que a 

atividade humana é finalista, ou seja, supõe fins a atingir. A educação sendo 

uma atividade humana, também se realiza em função de propósitos e metas. 

Assim, no processo pedagógico, a atuação de educadores e educandos estão 

voltadas para a consecução de objetivos. 

 

O uso lúdico em sala de aula não apresentou, durante a observação, a introdução de 

objetivos nas metodologias das aulas, o que aparentemente aumenta ainda mais o desinteresse 

dos alunos tanto em sala de aula, como na aula de recreação como percebemos no terceiro dia 

de observação quando a professora de recreação conduziu os alunos até o pátio, entregou-lhes 

um saco e estes retiraram de dentro materiais como bolas e cordas e os dividiram entre si. 

Após todos os materiais estarem nas mãos de alguns alunos, pois outros não quiseram realizar 

nenhuma atividade e permaneceram sentados no canto do pátio (vide figura 02 abaixo), os 

alunos que ficaram com os materiais brincaram livremente, escolhendo entre eles, a 

brincadeira que queriam. Alguns alunos que estavam com bola, decidiram brincar de vôlei, 

futsal e outros de basquete. Outros, principalmente as meninas, brincaram de pular corda. 

 

Figura 02: Alunos brincando livremente com peças de montar na aula de recreação. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Este dia observado nos mostra que apesar de uma aula interativa, com a presença do 

lúdico, alguns alunos ainda não se interessavam pela aula o que aumenta significativamente a 

probabilidade deles não demonstrarem motivação ou despertarem entusiasmo para a 

participação nas aulas. 

No caso da professora responsável pela sala de aula do terceiro ano do ensino 

fundamental, competia-lhe enquanto regente responsável pela turma a responsabilidade de 

apresentar propostas de metodologias com objetivos definidos e claros aos alunos e assim 

desenvolver atividades jus a responsabilidade de educadora. Deixar de lado dúvidas, 

desculpas e a culpa da defasagem na aprendizagem dos alunos e buscar estratégias 

diferenciadas objetivas para a resolução de problemas apresentados em sala pelos alunos 

como a falta de bom comportamento dos mesmos, a falta de realização de atividades em sala e 

das que eram levadas para casa, a diferença na alfabetização de uns para outros.  

Foi observado ainda que a adoção de metodologias improvisadas pela professora, 

algo observado em muitas aulas, mas que ressalto trechos registrados do terceiro, quando 

alguns alunos não queriam se juntar aos grupos para brincar com as cartas, pois não queriam 

brincar em grupo. Para os alunos que não quiseram participar da brincadeira a professora 

passou no quadro uma atividade de matemática, que consistia em tabuada de multiplicação 

com os numerais de dois a nove. Escreveu as operações da tabuada no quadro sem o 

resultado. Pediu aos alunos que copiasse do quadro a atividade e em seguida respondessem o 

resultado das questões no caderno. A professora relembrou aos alunos uma forma de 

encontrar o resultado das questões que ela os ensinou. Questionou as crianças explicou que 

deveriam somar o número multiplicador pelo resultado a partir da primeira casa, por exemplo: 

ao multiplicar dois por um daria dois e para encontrarem o resultado da operação seguinte 

deveriam somar o resultado "dois" mais o multiplicador que é o mesmo numeral "dois", sendo 

que o resultado final seria dois mais dois que é igual a quatro e assim sucessivamente. Alguns 

alunos, que não quiseram brincar, começaram a copiar do quadro a atividade, mas não 

terminaram, outros copiaram e responderam e outros nem começaram a escrever a atividade e 

ficaram em suas cadeiras sentados observando os outros colegas. Para Nacarato (2013, p. 113) 

o professor precisa ser “consciencioso” no seu trabalho, pois:  

 

[...] o professor consciencioso, quando entra em sala de aula, geralmente 

sabe o que pretende conseguir, isto é, ao iniciar seu trabalho, ele já tem em 

mente, ainda que de maneira implícita, os objetivos a serem atingidos. Ele 

sabe que se desenvolver um trabalho sem um alvo definido, corre o risco de 
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fracassar, assim como um barco sem rumo corre o perigo de perder-se em 

alto mar. Mas não basta apenas ter uma vaga noção dos objetivos. É preciso 

explicitá-los, isto é, especificá-los de forma clara e precisa para que eles 

possam realmente orientar e direcionar as atividades de ensino aprendizagem 

(...). 

 

 

Figura 03: Alunos brincando livremente com quebra-cabeça em sala de aula. 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Outro fator importante a ser exposto a partir da observação foram as falas da 

professora regente no que concerne a falta de incentivo, motivação e acompanhamento dos 

pais dos alunos quando envia as atividades para serem realizadas em casa e estas não são 

feitas, "Muitos alunos não colaram a atividade no caderno e acabaram perdendo ou 

esquecendo a atividade impressa em casa, o que fez a professora se questioná-los se ainda 

mandaria atividades impressas, pois os alunos perdiam as folhas ou sempre deixam em casa. 

O mesmo era feito com as atividades para casa que não eram feitas. A professora ainda 

exclamou em sala que já não sabia o que fazer, pois se mandava a atividade impressa eles a 

perdiam e se passava no quadro, muitos não conseguiam copiar do quadro por conta do tempo 

ou por brincarem demais em sala. Desabafou ainda que os alunos já estavam com a segunda 

professora durante o ano (a mesma está em sala de aula desde o início de julho) e relatou a 

dificuldade que alguns alunos possuíam sobre leitura e que mesmo os pais sabendo destas 
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dificuldades não os incentivavam a melhorar, tanto em leitura, escrita como em matemática 

com a tabuada. 

Concordo com a professora quanto à necessidade do acompanhamento dos pais com 

seus filhos, porém em momento algum se observou uma motivação por parte dela para com os 

alunos, senão a procura pela ordem e disciplinamento dos mesmos em sala de aula o que 

resultava em aplicações de regras, acordos e punições aos mesmos. O que fazia com que os 

alunos permanecessem "comportados" somente no instante em que se impunha, mas logo se 

dispersassem novamente. Ao retornarem do intervalo, já na sala de aula, a professora entregou 

para alguns alunos, especificamente os mesmos alunos que ela disse que já sabiam ler, um 

jogo de quebra-cabeça, conforme ilustrado na figura quatro (04) e os deixou no fundo da sala. 

Para os alunos que ainda apresentavam dificuldade de leitura como ressaltou a professora, 

passou no quadro algumas sílabas que estavam em uma das atividades impressas. Alguns 

alunos conversavam, outros brincavam, outros ficavam sentados e outros copiavam a 

atividade do quadro para o caderno. 

 

Figura 04: Alunos brincando em sala de aula com peças de montar/quebra-cabeça. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

No Ensino Fundamental dos Anos Iniciais o comportamento dos alunos varia muito e 

na sala observada isto era visível, mas apesar de alguns alunos serem mais novos, outros mais 

velhos, alguns atendiam a professora e seus comportamentos eram "melhorados" a partir das 
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intervenções, outros ignoravam as repreensões e conselhos e continuavam a não realizarem as 

atividades ou a permanecerem dispersos em sala de aula. O que nos leva novamente a crê que 

compete ao professor motivar e estimular seus alunos a realizarem as propostas de educação 

planejadas, como salienta Gadotti, (2006, p.48), quando acentua que: 

Cabe ao professor, estimular esses alunos a reconhecerem na educação a 

ponte para a liberdade, para seu desenvolvimento intelectual perante a 

sociedade. O educador deve obter recursos didáticos adequados a realidade 

desses educandos, utilizando sua práxis, que para Paulo Freire era 

entendida como “ação + reflexão”. 

  

O professor precisa desenvolver o interesse no aluno e as metodologias de ensino 

devem contribuir para isto, com inovações em cada aula, utilizando diferentes ferramentas até 

alcançar seus objetivos. Como enfatiza Fialho (2008, p. 12298): “[...] Para despertar o 

interesse do aluno para a aprendizagem é necessário o uso de uma linguagem atraente, capaz 

de aproximá-lo o máximo possível da realidade, transformando os conteúdos em vivência”. 

Apesar de a professora levar para sala de aula jogos e brincadeiras, como cartas, 

peças de montar, atividades com músicas, quebra-cabeça, livros entre outros, ela não utilizava 

estes recursos como ferramentas de ensino, pois não trabalhava fatores de conteúdos com os 

jogos. Então, aparentemente apresentava-se apenas como um momento de diversão ou 

descontração dos alunos, e em alguns momentos da observação usava esses momentos como 

meio de punir os alunos que não terminavam a atividade ou que bagunçavam muito, pois 

assim não os deixavam "brincar" se eles não apresentassem as atividades concluídas. 

Outro fato observado era o desinteresse dos alunos pelas propostas de atividades em 

sala de aula e até de jogos e brincadeiras apresentados pela professora. Em alguns momentos 

observados os alunos não pareciam entusiasmados com as atividades, muitos não queriam e 

não participavam das atividades ou até não se importavam com a punição de não brincarem 

por não terem terminado as atividades. 

Momentos como este foram presenciados em muitos instantes em sala de aula e em 

quais não ouve sinais de mudanças ou insatisfação por parte da professora, opondo-se as 

palavras de Fialho, (2008, p. 12299) quando afirma que, é necessário, então, diversificarmos 

nossas metodologias de ensino, sempre em busca de resgatarmos o interesse e o gosto de 

nossos alunos pelo aprender. 

Durante o decorrer da pesquisa na sala observada ainda era notória uma dificuldade 

maior: os "trabalhos em grupos", pois fossem atividades didáticas, brincadeiras ou trabalhos, 

havia muitas brigas entre os alunos. Muitas vezes por não entenderem uns aos outros, ou 

porque não queriam repartir algo, como na recusa em dividirem o dicionário para realizara 
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uma atividade proposta ou esperar o colega para realizarem a cópia da palavra do mesmo no 

caderno, ou até mesmo, como em alguns casos dos jogos, por não respeitarem as regras, não 

atendê-las, não quererem brincar com gêneros diferentes e até mesmo pela falta de explicação 

clara sobre as regras. Meninos queriam brincar somente com meninos e meninas somente com 

meninas (vide figura 05 abaixo) ou até mesmo sozinhos. Fato que ocorreu muitas vezes 

quando a professora disponibilizou materiais e realizou jogos em sala de aula, tais como peças 

de montar e livros.  

 

Figura 05: Alunos em jogo de grupo na sala de aula junto à professora. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Em certo momento, por exemplo, os alunos começaram a discutir muito em grupo, 

por errarem e perderem pontos e a professora então parou a brincadeira e falou que os 

mesmos tinham muita dificuldade em realizarem trabalhos em grupo, faltava harmonia, não 

havia diálogo e por isso brigavam muito. Pinto e Tavares (2010 p. 232) destacam que: 

[...] O professor deve organizar suas atividades para que sejam significativas 

para o aluno. Deve criar condições para um trabalho em grupo ou individual, 

facilitando seu desenvolvimento. Pois, é no lúdico que a criança tem a 

oportunidade de vivenciar regras, normas, transformar, recriar, aprender de 

acordo com suas necessidades, desenvolver seu raciocínio e sua linguagem. 

 

Na semana de participação, a professora em muitos dias realizou o uso do lúdico em 

diversos momentos de aula. Novamente, como já descrito, apenas como um aparente 

"momento de descontração" para os alunos, pois não fez menção a nenhum conteúdo 

disciplinar que é de fundamental importância. 
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No que diz respeito ao conteúdo matemático ministrado pela professora em sala de 

aula, não houve uma explicação de conteúdos durante a fase de observação e participação. A 

professora muitas vezes ausentava-se da sala de aula para imprimir as atividades do dia e ao 

chegar, somente explicava o que deveria ser feito na atividade, o que agravava ainda mais a 

dificuldade dos alunos na compreensão e dominação dos conteúdos propostos. Isso se 

confirma, pois a professora saia de sala, se ausentando por alguns minutos, sendo que neste 

tempo os alunos ficavam sozinhos, sem um professor responsável ou alguém da gestão 

escolar. Saiam de seus lugares, brincavam, pulavam, brigavam, sem importar-se com a 

presença da pesquisadora. Ao retornar, passado bastante tempo a professora trouxe consigo 

algumas cópias impressas de atividades e entregou-as para alguns alunos. Nacarato (2013, p. 

113) acrescenta que: “[...] ensinar matemática nos anos iniciais deve ter o conteúdo como fio 

condutor, mas com ênfase na elaboração conceitual, e não em procedimentos algorítmicos. 

Porém a forma como ele será trabalhado é fundamental para a formação do pensamento 

matemático dos alunos”. 

Percebe-se que os alunos participavam das atividades, não por ser uma proposta de 

ensino, mas como um meio de não terem que fazer as atividades. O intuito da professora de 

levar jogos e brincadeiras é fundamental, pois mostra que ela entende que os alunos precisam 

de mais que uma metodologia de ensino ao qual o aluno é somente um canal de recepção, que 

possui por papel somente o de adquirir conhecimento, acordando assim com o que enfatiza 

Pinto e Tavares (2010, p. 232) de que: “Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a 

desenvolver sua criatividade e não a produtividade. Sendo sujeito do processo pedagógico, no 

aluno é despertado o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista”. 

Após o período de observação e participação em sala de aula e pensando nestes 

aspectos, foram planejadas algumas oficinas a serem desenvolvidas junto aos alunos da turma 

pesquisada, visando trabalhar com conteúdos matemáticos já trabalhados em sala de aula pela 

professora regente por meio de atividades impressas e que os alunos apresentaram maior 

dificuldade durante a realização das mesmas. Dificuldades que ficaram evidentes quando no 

momento de participação a pesquisadora pode se aproximar dos alunos e auxiliá-los junto à 

professora na resolução das atividades. 

 

 

 



35 

 

4.1 ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DURANTE A APLICAÇÃO DAS 

OFICINAS LÚDICAS 

 

 

Para a fase de aplicação das oficinas lúdicas com as crianças/alunos do 3° Ano C 

buscou-se explorar o uso de jogos e brincadeiras que envolvessem os conteúdos em que os 

alunos apresentaram maiores dificuldades durante o período de observação para a realização 

de operações matemáticas, bem como desenvolver habilidade de trabalhar em grupo, 

multiplicação, sequência numérica e raciocínio mental. As oficinas foram elaboradas então a 

partir dos seguintes jogos: Bingo da Multiplicação, Trilha da Matemática, Pescando 

continhas, Boliche Matemático, Balões da Multiplicação, Quadra da matemática e Formando 

resultados. Desenvolvendo assim conteúdos matemáticos de forma a alcançar os objetivos da 

pesquisa, como descreve Fialho (2008, p. 12299): 

[...] Os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam a sua 

importância, pois promovem situações de ensino-aprendizagem e aumentam 

a construção do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, 

desenvolvendo a capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. 
 

Inicialmente, foi realizada a criação de regras, pensadas juntamente com os alunos e 

escritas na lousa branca, conforme observamos na figura seis abaixo.  

 

Figura 06: Regras criadas junto com os alunos e escrita no quadro branco. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

As regras foram criadas com o intuito de proporcionar organização e respeito entre 

os alunos, professora e também acrescentar a explicação de diferença entre jogos e 

brincadeiras apresentados em sala. Neste sentido os alunos foram questionados se saberia a 

diferença entre os jogos e as brincadeiras. Todos levantaram as mãos para responderem e foi 
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dado oportunidade a todos, um de cada vez. Porém, foram constatados que alguns não sabiam 

responder, outros responderam nenhuma, que eram de brincar, que no jogo tinha regras, que 

na brincadeira só corriam. Após ouvir todos, a pesquisadora explicou a diferença e 

importância das regras nos mesmos. Aproveitou as falas sobre as regras e entrou em acordo 

com os alunos para elaboração das mesmas que foram escritas na lousa branca. 

Analisando a interação dos alunos durante o primeiro dia de oficina foi possível 

perceber que os mesmos demostraram certo receio quando mencionado que iríamos realizar 

jogos, porém, também aprenderíamos a matemática. Como já mencionado os alunos 

apresentavam muitas dificuldades nos conteúdos de matemática, alguns conseguiam 

desenvolver os conteúdos, porém a grande maioria não. Eles mostraram-se então mais 

desanimados. 

No decorrer das oficinas foi possível rever pontos considerados críticos e que foram 

presenciados em sala de aula durante a fase de observação e participação como o trabalho em 

grupo. Este fato deve ser observado com cuidado, pois acreditamos ser essencial o 

desenvolvimento social e coletivo do aluno, então se optou pela divisão de grupos para a 

realização das oficinas. 

No início, os alunos reclamaram muito, porém conformaram-se e permaneceram em 

grupo, ajudando uns aos outros. Essa "ajuda" em algumas vezes era existente somente entre 

os grupos. Todos os componentes permaneceram em seus grupos. Para cada grupo foi 

entregue uma fita com a cor correspondente à de seu grupo. Após todos receberem foi 

solicitado que a amarrassem em seu braço esquerdo. Uns ajudaram aos outros. Após todos 

estarem com suas fitas, os alunos foram orientados a indicarem a que grupo pertencia e que 

isto era o que se denominava de "competição", na qual os alunos demonstravam-se importar 

somente com os componentes de seu próprio grupo. Como presenciado quando os grupos 

tiveram que amarrar as faixas que corresponderiam à cor de seu grupo no braço ou afastassem 

as cadeiras e mesas para possuírem um maior espaço em sala para os grupos, pois cada grupo 

afastou somente o espaço que pertenceria ao seu grupo. Esse comportamento é descrito e 

incentivado por Fialho (2008, p. 12300 apud FIALHO, 2007, p. 16), quando ressalta que: 

[...] A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora 

na elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre 

os alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação, 

tornando esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os 

objetivos propostos na obra seja assegurado (FIALHO,). 

 

Durante a explicação da primeira oficina (vide figura 07) no jogo do “Bingo” os 

alunos permaneceram comportados ouvindo todas as explicações. Essa ação causou satisfação 
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porque o comportamento e a participação dos alunos em sala era o que mais preocupava a 

pesquisadora, pois se pelo motivo de somente brincar alguns não queriam, então o brincar 

para aprender, e ainda aprender a disciplina em que eles apresentavam maior dificuldade era 

um risco maior para se acontecer. Mas os alunos buscavam participar, fazendo perguntas e 

interagindo. 

 

Figura 07: Grupo B, durante a explicação do jogo. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Durante o jogo “Bingo” (vide figura 08) foi possível perceber que alguns alunos 

estavam com muita dificuldade para encontrar o resultado das questões de multiplicações 

sorteadas, então com a nova explicação sempre incentivando os alunos a realizarem 

questionamentos, a procurarem não permanecer com dúvidas, buscando sempre deixá-los à 

vontade. 

 

Figura 08: Modelo de cartela de Bingo. 
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Fonte: produzido pela pesquisadora. 

 

A cartela da figura 08 foi confeccionada pela pesquisadora e entregue uma para cada 

aluno. Foram entregues também, sementes de feijões e os alunos foram orientados para usá-

los como marcadores dos numerais nas cartelas, caso a cartela tivesse o numeral 

correspondente ao resultado da operação. Foi este o posicionamento adotado em todas as 

oficinas, levando assim os alunos a interagirem mais com o jogo, envolvendo-se a cada 

instante mais e mais já almejando a vitória. 

A busca pela vitória era a cada instante mais notório, mas o fator que evidenciou foi 

quando no segundo dia de oficina, com a realização do jogo da "trilha da matemática" foi 

solicitado aos alunos que escolhessem um amigo do grupo para ser o líder e foi notado que os 

mesmos escolheram bastante e votaram somente em quem acreditavam ser "mais 

inteligentes". 

Foi escolhido um líder para estar à frente do grupo e jogar o dado, mover peças, 

indicar um amigo na vez, mas toda e qualquer decisão era tomada em grupo e foi apresentada 

à turma uma trilha confeccionada pela pesquisadora, conforme observamos na figura 09: 
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Figura 09: Tabuleiro da matemática. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Então se desenvolveu o jogo, os alunos ainda apresentavam dificuldades de 

raciocínio, esquecendo muitas vezes do resultado e não conseguindo encontrá-los. A 

pesquisadora buscou sempre dar tempo aos alunos, não pressioná-los para uma rápida 

resposta, também foi apresentada artífice como os de contar nos dedos, fazer representações 

no caderno e somar o multiplicador a fim de auxiliar os alunos. 

Para auxiliar no jogo da trilha a pesquisadora apresentou ainda juntamente como a 

trilha uma tabela de legendas com símbolos do lado esquerdo e o significado do lado direito, 

conforme podemos observar na figura 10 abaixo.  

 

Figura 10: Tabela com legenda para jogar tabuleiro  

No símbolo: Avance 03 casas 

No símbolo:  Pergunta 

No símbolo: Avance 06 casas 

No símbolo: Volte ao inicio 

No símbolo: Volte 03 casas 

Fonte: produzido pela pesquisadora. 
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Os alunos não demonstraram dificuldades em aprender os comandos de cada legenda 

e após alguns minutos foi possível perceber que não consultavam mais a tabela da figura 10 o 

que indica que, provavelmente, tinham decorado os comandos, sem apresentar qualquer 

dificuldade. 

Já no segundo jogo, "pescaria da multiplicação", os alunos não tiveram dificuldade 

alguma na compreensão do desenvolvimento deste (vide figura 11 abaixo). Demostravam 

atenção a cada explicação a fim de poderem "ganhar" mais pontos, evidenciando cada vez 

mais a competividade entre eles. 

 

Figura 11: Alunos em jogo pescaria da multiplicação. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Durante este jogo buscou-se principalmente desenvolver o raciocínio dos alunos em 

operações de multiplicação, porém individualmente. Cada aluno era observado conforme 

realizava o jogo, no tocante as dificuldades individuais apresentadas e se buscava trabalhar 

essa dificuldade. Neste jogo o integrante escolhido pelo líder deveria pescar o peixe e 

responder a questão de multiplicação. Todos os integrantes de todos os grupos participaram 

do jogo e foi à frente realizar a pescaria. (vide figura 11). 

Com a apresentação das dualidades dos alunos, foi desenvolvido o terceiro dia de 

oficina, com a realização do jogo o "boliche da matemática" (vide figura 12).  
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Figura 12: Alunos em jogo boliche da matemática. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Com a grande dificuldade apresentada em multiplicação pelos alunos este jogo foi 

fundamental, pois trabalhava a base para a multiplicação e a adição. Durante a explicação foi 

possível ouvir os alunos dizerem que seria mais fácil acertar, pois as questões apresentadas 

não era multiplicação, a qual tinham dificuldades. O jogo consistia em acertar a bola em um 

número de garrafas pet, numeradas de um a dez que foi organizada na frente dos grupos. 

Conforme as garrafas fossem derrubadas, os alunos deveriam levá-las à frente das demais e 

somar o valor de todas as garrafas derrubadas. 

No decorrer da brincadeira, após os primeiros alunos jogarem, eles repensaram sobre 

o assunto. Vendo que seus amigos estavam errando bastante, buscaram logo um meio para 

"ganharem" o jogo. Eles perceberam que quanto mais garrafas derrubavam, maior era o 

número a ser somado e então, começaram a jogar com menos força e devagar, procurando 

assim outra estratégia, trabalhando em grupo. Neste momento percebi que já não havia tantas 

brigas e discussões, a competição entre os grupos, de certa forma desenvolvia a união entre os 

membros dos grupos. Porém, às vezes era preciso intervir na competição, pois com a união 

dos membros de cada grupo, criaram-se brechas para início de brigas entre os grupos. Apesar 

das intervenções realizadas, percebe-se que o jogo além de auxiliar os alunos nas dificuldades 
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em matemática, ele também ajudava os alunos com as diferenças que os levavam muitas 

vezes as brigas presenciadas em sala de aula, consoante Lima (2008, p 27) de que: “[...] 

Apesar de a aprendizagem e o jogo serem atividades de naturezas diferentes, defendemos que 

elas podem ser utilizadas de forma complementar, colaborando na superação da falsa 

dicotomia que se instalou na escola, onde o jogar e o aprender são atividades não 

conciliáveis”. 

Para o quarto dia de oficina, foi apresentado aos alunos o jogo "balões da 

matemática", que consistia em balões cheios com uma operação matemática que deveria ser 

respondida pelo grupo que o estourasse. Após a explicação, os alunos agitaram-se bastante, 

percebendo que eles mesmos, individualmente, teriam que ajudar seu grupo. Conforme as 

respostas iam sendo apresentadas o percentual de acertos foi aumentando, apesar de alguns 

alunos demorarem um pouco mais que outros, conseguiam dar respostas certas apenas com 

raciocínio, ou representações usando os dedos. 

No segundo jogo desse dia denominado "quadra da matemática" os alunos, 

atentaram-se as explicações, conforme visualizado na figura de número 13 abaixo: 

Figura 13: Alunos em jogo quadra da matemática no pátio da escola. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

O jogo "quadra da matemática" era baseado em uma prova de percurso, porém desta 

vez, em cada casa teria uma operação matemática que deveria ser respondida e acertada para 

chegar ao fim do percurso. Chamei a frente o líder de cada grupo para mover os carros e os 

demais integrantes do grupo permaneceu em fila. De um a um, cada participante escolhia uma 
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casa e respondia a operação que corresponderia aquela casa, conforme visualizado na figura 

14 que ilustra o modelo do tabuleiro elaborado pela pesquisadora.  

 

Figura 14: Modelo de tabuleiro da "quadra da matemática". 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Todos os participantes do grupo foram à frente e jogaram. A cada acerto era 

avançado uma casa para o grupo. A cada erro o grupo perdia a vez de jogar. 

Percebi que eles não precisavam mais de ordens diretas para organização, pois 

utilizavam meios de se organizarem entre eles em fila quando chamados à frente para 

representar o grupo no jogo. O jogo foi iniciado logo após a organização. Neste jogo os 

alunos deveriam mais uma vez trabalhar em grupo, a fim de encontrar um percurso mais 

rápido para chegar ao final da quadra. Novamente surpreendeu a forma com que os alunos 

acordavam em suas opiniões e claramente foi visto a vontade de ganhar o jogo. Como alguns 

alunos tinham maior domínio de conteúdo com a multiplicação os que apresentavam dúvidas 

ou receio, pediam ajuda dos que dominavam mais. 

Para o último dia de oficina, foi explicado o conteúdo, tirado todas às duvidas dos 

alunos e então se iniciou o jogo "placas da matemática". Os alunos foram orientados pela 

pesquisadora que o jogo consistia em formar o resultado das operações, com questões de 

multiplicação da casa de 02 a 05 que seriam sorteadas dentro de uma caixinha. Então em fila, 

por ordem alfabética, foi solicitado aos grupos que fossem um grupo por vez, à frente dos 

demais. Os alunos ficaram em fila, um do lado do outro de frente para os grupos que 
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permaneceram sentados no chão do pátio. Foi entregue a cada um dos alunos da fila uma 

placa e solicitado que colocassem em seus pescoços, as placas continham números de zer a 

de, conforme visualizado na figura 15 abaixo. 

 

Figura 15: Alunos em jogo "placas da matemática”. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Os alunos deveriam realizar as representações dos resultados das operações 

matemáticas de multiplicação. Conforme as operações eram sorteadas deveriam formar o 

resultado com as placas. No início os alunos mostraram dificuldade em se localizar, porém 

após alguns minutos o líder novamente foi à frente e então após discutirem sobre o resultado 

chegaram a um consenso. Após o primeiro grupo, os demais se basearam em como deveriam 

proceder no jogo e então repetiram o mesmo processo. Com o fim do jogo, foi realizada a 

soma de todos os pontos pela sequência alfabética. Em primeiro o GRUPO-A, depois o 

GRUPO-B e depois o GRUPO-C. No resultado final, o GRUPO-B ficou em 1° lugar com 125 

pontos; em 2° lugar o GRUPO-A com 95 pontos e em 3° lugar com 90 pontos GRUPO- C. 

Ao anunciar os resultados das equipes todos os alunos aceitaram o resultado, não culparam 

ninguém e parabenizaram-se uns aos outros pela vitória. 

Finalizando a pesquisa em sala de aula foi realizado ainda um diálogo com os alunos, 

para ouvir suas falas acerca do método de ensino utilizado para aprenderem a matemática e 
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não só aprenderem, mas como foi o possível revisar e tirar as dúvidas sobre os principais 

conteúdos que os alunos possuíam dificuldades. Os alunos então, falaram sobre o quanto 

tinham gostado e aprendido naqueles dias, com destaque para as seguintes falas: como "nunca 

pensei em gostar de um jogo que tivesse matemática", ou "até procurei estudar a tabuada para 

ganhar o jogo" ou “até comecei a gostar de matemática". 

Através destas falas foi possível perceber realmente a efetiva atuação do lúdico 

dentro dos contextos escolares, de que não devem ser utilizados apenas para conteúdos 

específicos ou um reforço, mas enquanto ferramenta diária para se trabalhar com regras, 

socialização, empenho e incentivo, tudo de uma forma que envolva, com diversão e 

motivação do interesse dos alunos, conduzindo-os a cada vez a mais a conhecimentos e 

saberes. Para Moura (2001, p.46): 

[...] Ao ensinar, deve-se ter presente os dois lados do processo de 

conhecimento. Um deles é que, ao aprender, o sujeito assimila o que é novo 

ao conjunto de conhecimentos já adquiridos; o outro é que isto favorece o 

desenvolvimento de estruturas cognitivas. Saber a este respeito nos conduz a 

uma visão de ensino como processo, que pressupõe o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas como fator que permite ao aluno o acesso a 

conhecimentos cada vez mais elevados, diferentemente de uma visão apenas 

utilitarista que considera a Matemática um "valor" com o qual se compra 

outros conhecimentos. 

 

O lúdico foi uma ferramenta que permitiu aos alunos meios aos que eles encontraram 

para reduzir suas dificuldades, e fez com que os alunos desenvolvem-se sua coletividade, 

ajudando outros alunos, buscando também meios de solucionar as questões matemáticas que 

foram apresentadas a eles, ao qual se percebeu que era a maior de todas as dificuldades, pois 

quando não conseguiam encontrar o resultado de uma questão de multiplicação eles 

inicialmente desistiam e através dos jogos, persistiam mais nesta procura pela resposta, 

comprovando então que o uso do lúdico como ferramenta pedagógica, se bem aplicada e com 

objetivos voltados para o processo de ensino e aprendizagem, pois, como acentua Moura 

(2001, p. 47), “o jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de auxiliar no ensino do 

conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o desenvolvimento operatório do 

sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado no processo que leva a criança do conhecimento 

primeiro ao conhecimento elaborado”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a realização da pesquisa realizada com os alunos do 3° Ano do Ensino 

Fundamental ficou claro que o lúdico é uma ferramenta pedagógica que os professores devem 

utilizar durante o processo de ensino formal. Ela contribui para que os alunos não somente 

aprendam de forma aprazível como também com manifestações e interações, pois o lúdico  

contribui no desenvolvimento e na formação dos alunos, nos aspectos educacionais e sociais, 

trabalhando com o raciocínio, coletividade, interação e envolvimento em sala de aula, 

tornando-se um instrumento que auxilia nas aulas, desde que bem planejadas com o objetivo 

de facilitar o aprendizado dos alunos e o professor ao transmitir os conteúdos. 

Deve-se ainda acrescentar que apesar da rica ferramenta é indispensável que o 

professor utilize este recurso com objetivos claros e planejados, tendo consciência do que 

quer que seja alcançado com o uso do mesmo, buscando assim o incentivo aos alunos, não a 

concebendo como apenas algo a "entreter" os alunos ou a qual eles possam preencher horários 

vagos ou até mesmo uma forma de punir os alunos por não participarem ou manifestarem 

interesse por uma aula não planejada. O professor deve entender que apesar do uso do lúdico 

requerer um pouco mais de atenção, o retorno que seu aluno dará será fundamental para o 

processo de ensino. Pois o aluno interagirá mais, eles estarão em um campo neutro, livres de 

qualquer pressão posta por uma atividade ao qual eles devem apresentar respostas corretas a 

seu determinado tempo, potencialidade e capacidade, tornando a aprendizagem mais 

significativa. 

Evidencia-se então que os recursos metodológicos são fundamentais, mas precisam 

ser bem planejados para serem usados nas aulas e que nesta pesquisa foram apresentados 

apenas alguns dos muitos jogos, aos quais podem ser trabalhados e está a disposição dos 

professores de maneira gratuita desde que desejem utilizar. 

Por fim, é de total gratificação a realização deste trabalho, pois, permitiu 

compreender as dificuldades que os alunos têm, e que existem meios de serem sanadas, com 

auxílio ativo dos professores para ampliação e satisfação pelo resultado alcançado. 
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ANEXOS  

ANEXO A: TERMO DE APRESENTAÇÃO PARA A ESCOLA 
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ANEXO B: FICHA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DA OBSERVAÇÃO 
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ANEXO C: FICHA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO 
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ANEXO D: FICHA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DA REGÊNCIA 
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ANEXO E: DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: PLANEJAMENTO DE OFICINAS PARA A REGÊNCIA 

 

1. Introdução 

  

A intenção principal de realizar oficinas no terceiro ano do Ensino Fundamental de 

uma escola publica consistem em abordar alguns conteúdos matemáticos utilizando como 

ferramenta pedagógica o lúdico, através de jogos e brincadeiras, Tal proposta justifica-se para 

cultivar e valorizar a cultura lúdica, bem como promover situações de ensino e aprendizagem 

ricas no sentido da construção de habilidades de raciocínios e cálculo, como também 

socialização dos trabalhos em grupos.  

 

2. Objetivos 

 

 Reconhecer a existência de regras nas brincadeiras vivenciadas; 

 Obedecer às regras com o auxílio do professor; 

 Compreender noções de sequência numérica; 

 Incentivar o cálculo mental e o raciocínio lógico; 

 Trabalhar número antecessor e sucessor;  

 Resolver cálculos matemáticos das operações; 

 Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em 

grupos. 

 

3. Desenvolvimento das atividades 

Primeira Oficina: Bingo da Multiplicação 

Desenvolvimento: Pedir aos alunos para escreverem em seus cadernos um exemplo de uma 

situação do seu cotidiano em que é necessário um cálculo rápido. Apresentar a atividade para 

os alunos. Explicar que deverão colocar um feijão ou qualquer outro objeto determinado  em 

cima do resultado da operação que acreditar ser a resposta para o que a professora vai ditar. 

Propor que a atividade seja realizada individual ou em duplas. Entregar aos alunos as cartelas 

produzidas antes e os feijões, ou outro material para marcá-la e esta será produzida com 

resultados dependendo do tipo de operação e do nível em que a turma se encontra e também 

deverá ter resultados aleatórios. Colocar dentro de uma sacolinha várias fichas 

com operações, que serão sorteadas pela professora e ditada para os alunos. Eles deverão 
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marcar em suas cartelas o resultado da operação, se o resultado correto estiver presente em 

sua  cartela. Por exemplo: Se a professora sortear e ditar as seguintes operações 2x9, 9x2, 3x6 

ou 6x3, os alunos que tiverem em suas cartelas o número dezoito (18) deverão colocar o feijão 

no quadradinho desse número. O aluno ou dupla que preencher toda a cartela em primeiro 

lugar serão considerados como ganhadores do bingo. O professor deve sempre corrigir a 

cartela para evitar que alguém que tenha marcado errado ganhe o jogo e ao final poderá 

premiar os vencedores. 

 

Segunda Oficina: Trilha da Matemática 

Desenvolvimento: Desenvolver os fatores fundamentais da adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Materiais: 01 tabuleiro; 01 dado; 04 carrinhos. Como jogar: O jogador que tirar o 

número maior ao lançar o dado deve iniciar o jogo. Após, o primeiro jogador lança novamente 

o dado e move o carrinho a quantidade correspondente que sair no dado. Se o marcador parar 

na casa em que corresponde a figura de um coração, o jogador deve retirar uma operação de 

multiplicação de dentro de uma caixa, ler em voz alta e responder a situação problema. Se não 

responder deve ficar uma rodada sem jogar. Caso o jogador pare em outros símbolos, deve 

seguir as instruções contidas nas legendas apresentadas no inicio do jogo. Vence aquele que 

alcançar primeiro a chegada. 

 

Terceira Oficina: Pescando continhas 

Desenvolvimento: A professora deverá confeccionar peixinhos em papel, feltro, papelão, 

EVA ou podem ser peixinhos feitos de plástico ou de qualquer outro material que preferir e 

escrever uma operação embaixo de cada peixinho. Se optar pelos peixinhos de plástico 

poderão ser colocá-los em uma bacia com água. Se for de papel poderão ser colocar dentro de 

uma caixa de papelão com areia ou serragem. Distribua os peixinhos num destes locais e dê 

aos alunos varas para pescarem. As equipes formadas pelos alunos deverão estar em filas 

indiana e cada representante das equipes (um por vez) chegará perto da bacia ou caixa e 

tentará pescar os peixes. Quem conseguir pescar levanta o peixinho e fala qual é o resultado 

da operação escrita por abaixo dele. Quem acertar mais operações vence. 

 

Quarta Oficina: Boliche Matemático 

Desenvolvimento: A atividade se inicia pela construção das peças do jogo (pinos de boliche, 

bola, e placar em forma de tabela para contagem dos pontos das equipes) utilizando materiais 

recicláveis, como garrafas pet, tinta e pincéis para os pinos; jornal e fita crepe para as bolas; e 
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para a construção do placar, usar tampas de garrafa, cartolina e canetas de hidrográficas. 

Dividir as crianças em grupos com cinco alunos em cada um. Avaliação: A avaliação será 

realizada de forma diagnóstica e contínua, observando a participação dos alunos, seu 

interesse, além das dificuldades e avanços de cada um durante a realização das etapas 

propostas ao longo do jogo, bem como o cumprimento das regras estabelecidas, sempre 

considerando se a turma conseguiu alcançar os objetivos propostos; Os alunos também serão 

convidados a preencherem coletivamente o cartaz intitulado “Mural da Avaliação”, onde 

poderão discutir os pontos positivos e negativos do jogo realizado. O (a) professor (a) também 

estará analisando o nível de compreensão e desenvolvimento das crianças, garantindo a 

aprendizagem destas quanto à aquisição do conceito de número. 

 

Quinta Oficina: Estourando Balões 

Desenvolvimento: Providenciar balões de cores diferentes para compor as  equipes. Dentro 

de cada balão deve colocar um papelzinho escrito uma operação (adição, subtração, 

multiplicação ou divisão) dependendo do conteúdo que estiver trabalhando. O número de 

balões deve ser o dobro do número de alunos de cada equipe, pois, cada aluno poderá pegar 

dois balões, ou seja, duas rodadas, ou  quantas quiserem. As três equipes precisam ficar em 

três filas – uma equipe em cada fila. Distribua um balão para os primeiros alunos das filas. Ao 

sinal da professora, pode ser um apito, os alunos devem encher os balões até estourá-los. 

Quando o balão estourar o aluno deve pegar o papel e dizer qual é o resultado da operação. A 

equipe que responder primeiro, ganha o ponto. Marcar os pontos em uma tabela. 

 

Sexta Oficina: Quadra da matemática 

Desenvolvimento: Materiais: 01 tabuleiro; 04 carrinhos. Como jogar: com um tabuleiro 

confeccionado pela professora, com operações de matemática, o jogador escolhe um caminho 

a percorrer na trilha e conforme acertar a operação em que correspondente a casa em que fica 

ele avança para a próxima. Se o aluno errar a resposta da operação volta uma casa, se acertar 

permanece no mesmo lugar. Vence aquele que alcançar primeiro a chegada. 

 

Sétima Oficina: Formando resultados 

Desenvolvimento: Providenciar 30 cartões de 20cm x 30cm  com um cordão para pendurar 

no pescoço dos alunos, em três cores diferentes e separar a turma em três equipes. Use 10 

cartões para cada equipe. Dessa forma deve haver 10 cartões de cada cor. Enumere os cartões 

de 0 a 10. Cada aluno recebe um cartão e fica enfileirado com os colegas de sua equipe com 
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os cartões pendurados no pescoço. Você fala uma operação e os alunos de cada equipe com os 

algarismos  que formam o número do resultado deverá correr até um determinado ponto, 

combinado anteriormente e formarem o resultado. Os alunos que chegarem primeiro somará 

pontos para a sua equipe. Por exemplo: se for ditado 3X9, o resultado será 27, assim os alunos 

que tiverem os números 02 e 07, devem correr até o ponto combinado e formarem o número 

27, não podem trocar a ordem e fazerem 72, por exemplo. A equipe que formar o resultado 

correto primeiro, ganha o ponto. 


