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RESUMO 

 

VILELA, Vera Lúcia Maria Luciano. O lúdico como instrumento de aprendizagem no ensino 
da Matemática. 99 p. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-graduação em Educação). 
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008. 
 
O lúdico na educação Matemática vem sendo apresentado como instrumento metodológico 
privilegiado de ensino, indicado para proporcionar ao aluno o desenvolvimento psíquico, o 
raciocínio lógico e a capacidade de aprender, levando-o a analisar, interpretar, estabelecer 
regras, conviver e interagir com seus pares, bem como contribuir para a socialização e 
formação de pessoas autônomas, além de desenvolver, especialmente, o raciocínio lógico-
matemático. Este estudo, discutindo esta questão, apresenta, inicialmente, diferentes 
concepções existentes sobre o Lúdico que servirão para refletir sobre o embasamento teórico 
das práticas de ensino, mostrando a diferença estabelecida por pesquisadores e teóricos entre 
brincadeira e ludicidade, que alertam, inclusive, para suas diferenças e para as formas de 
utilizá-las. Apresenta, também, as alusões feitas ao tema no interior dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e no Currículo Básico para Escola Pública do Estado de Goiás, 
documentos que, norteando a organização curricular das escolas, fazem referência à utilização 
do lúdico como ferramenta no ensino da Matemática. A pesquisa tem por objetivo aprofundar 
o conhecimento sobre o tema e perceber em que a utilização ou não do lúdico pode interferir 
nos resultados do ensino da Matemática. Por meio da análise de documentos, de questionários 
e entrevistas a pesquisa busca investigar, a partir de escolas do município de Mineiros, 
especialmente na rede municipal de Ensino, que tem apresentado altos índices de repetência e 
evasão, a relação que a utilização ou não do lúdico como instrumento de ensino da 
Matemática guarda com os resultados objetivos alcançados neste ensino, aferidos através de 
pesquisa quantitativa realizada na referida rede de ensino. Conclui que, embora teoricamente 
se afirme a importância do lúdico para a educação matemática, os dados se mostram 
insuficientes para comprová-lo, frente a existência de outros fatores presentes no cotidiano 
escolar que podem influenciar os resultados dos alunos. 
  
 

Palavras-chave: Matemática. Educação matemática. Lúdico. 
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ABSTRACT 

 

VILELA, Vera Lúcia Maria Luciano. The Playful one with instrument of learning in the 
teaching of Mathematics, 99p. Description of Graduation (Program of after- graduation in 
Education).  
 
The playful one in the education Mathematics it comes being presented as privileged 
methodological instrument of education, a time that it would provide to the pupil the psychic 
development, the reasoning logical and the capacity to learn, taking it to analyze it, to 
interpret, to establish rules, to coexist and to with its pairs, as well as contributing for the 
socialization and formation of independent people, beyond developing, especially, the 
reasoning logical-Mathematician. This study, arguing this question, shows, initially, different 
existing conceptions on the playful one to be searched for the theoretical basement of the 
practical ones of teaching, showing the difference established for researchers and 
theoreticians between trick and playfully, that alerts, also, for its differences and the forms of 
it uses them. It shows, also, the done reference to the subject in the interior of the National 
curricular parameters and in the basic resume for public school of the state of Goiás, 
documents that, guiding the curricular organization of the schools, make reference the use of 
the playful one as tool in teaching of the Mathematics. The research has for objective to 
deepen the knowledge on the subject and to perceive the use or not of the play full one it can 
intervene with the results in the education of the Mathematics. 
By means of the document analysis, of questionnaires and interviews the research search to 
verify, from schools of the city of Mineiros, especially in the municipal net of teaching, that 
have showed high indices of repeated and evasion, the relation that use or not of the playful 
one as instrument of teaching of the Mathematical guard with the reached objective results in 
this teaching, surveyed through carried through quantitative research in the related net of 
teaching. It concludes that so theoretically if it affirms the importance of the play full one for 
mathematical education, data shows itself insufficient to prove, front the existence of other 
factors presents in the daily pertaining to school that can influence the results of the pupils. 
 
 
Word-Key: Mathematics. Mathematical teaching. Playful. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte de minhas inquietações pessoais sobre a profissão de educadora e 

da experiência em sala de aula com alunos do quinto ano do ensino fundamental em escolas 

da rede pública de ensino de Mineiros, que me levam a questionar os altos índices de 

reprovação em matemática e a forma como esse conteúdo vem sendo trabalhado. 

Meu interesse, neste trabalho, é compreender teoricamente a importância dos jogos na 

aquisição do conhecimento matemático por intermédio de um estudo acerca do brincar da 

criança e investigar a interferência do uso da metodologia lúdica em sala de aula sobre o 

aprendizado das crianças em Matemática. Essa interferência foi estudada na prática de 

educadores do quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas da rede municipal de 

Mineiros-GO. 

Este interesse tem origem na convicção de que o brincar é uma das vias de 

constituição da criança. De acordo com Bettelheim, “[...] brincar é muito importante porque, 

enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também ensina, sem que ela 

perceba, os hábitos necessários a esse conhecimento.” (1988, p.68). Alguns depoimentos de 

profissionais da área de educação, em sua grande maioria professores de Matemática, 

demonstram um desconhecimento da importância dessa atividade para o processo de 

constituição e desenvolvimento da criança, bem como se constata que ainda existe uma 

carência de estudos sobre a importância da atividade lúdica para o desenvolvimento da 

aprendizagem e do raciocínio lógico. 

Pensar a importância do brincar nos remete às mais diversas abordagens existentes, 

tais como a cultural, que analisa o jogo como expressão da cultura; a educacional, que analisa 

a contribuição do jogo para a educação, desenvolvimento e aprendizagem da criança e a 

psicológica, que vê o jogo como forma de compreender melhor o funcionamento das emoções 

e da personalidade dos indivíduos. Nessa pesquisa, daremos maior enfoque à abordagem 

educacional, entendendo que as várias abordagens se complementam quando o jogo se põe no 

contexto escolar e que é de fundamental importância à formação do educador, sua práxis e seu 

envolvimento com o aluno.  

Afinal, por que é tão importante brincar? As brincadeiras e jogos, que vão surgindo 

gradativamente na vida de cada criança, dos mais simples aos mais elaborados, trazem 

elementos que contribuirão para que ela conquiste sua identidade, principalmente no aspecto 

psicológico. Estas atividades possibilitam às crianças ultrapassarem sentimentos e fatos, 
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combinando-os entre si, reelaborando-os criativamente e edificando novas possibilidades de 

interpretação e de representação do real, de acordo com suas afeições, suas necessidades e 

seus desejos.  

As brincadeiras também possibilitam às crianças o encontro com seus pares, fazendo 

com que com eles interajam socialmente, no espaço escolar ou não. No grupo, descobrem que 

não são os únicos sujeitos da ação e que, para alcançar seus objetivos, precisam levar em 

conta o fato de que outros também têm objetivos próprios que querem satisfazer. Os jogos 

infantis, de acordo com Piaget (1994), constituem-se em admiráveis instituições sociais e 

através deles as crianças vão desenvolvendo a noção de autonomia e reciprocidade, de ordem 

e de ritmo.  

Ao vivenciar extensivamente o jogo que utilizam e as condições do ambiente em que 

acontecem bem como as regras que são aplicadas, as crianças desenvolvem sua capacidade de 

raciocinar, de julgar, de argumentar, de como chegar a um consenso, reconhecendo, mesmo 

que em nível estritamente prático, o quanto isso é importante para a atividade em si. Segundo 

Bettelheim “[...] aprender isso tudo é infinitamente mais relevante para o desenvolvimento da 

criança como ser humano do que qualquer capacidade que possa desenvolver no jogo em si” 

(1988, p.248). 

Permitir, espaço para a criança brincar, proporcionando-lhe interações que venham ao 

encontro do que ela é, aliada a nossas tentativas de compreendê-la nessas atividades é dar-lhe 

mostras de respeito. Assim, fica-nos evidente a importância do brincar no âmbito escolar. 

Esta certeza, porém, instiga-nos a conhecer a concepção dos educadores: será que eles 

estão preocupados em lidar com essas questões em sala de aula? As estruturas conscientes 

existentes nesse adulto que ensina refletem-se, fundamentalmente, na sua prática. Assim, um 

professor que não sabe ou não gosta de brincar e, muito menos, considera a importância dessa 

atividade para os seus alunos, dificilmente desenvolverá uma prática lúdica e tão pouco 

reconhecerá o valor das brincadeiras na vida da criança. 

Nosso interesse em desenvolver este estudo é oriundo de informações de que existe 

um despreparo na maioria dos profissionais do ensino fundamental no que diz respeito ao 

conhecimento da metodologia lúdica e ao lidar com ela adequadamente no âmbito escolar. 

Lançamos um olhar para a importância do brincar sob a contribuição das abordagens de 

alguns teóricos que foram fundamentais para nossos estudos: Piaget (1994, 1975, 1970), 

Vygotsky (1988), Kishimoto (2002, 1998, 1994, 1993) e D’Ambrósio (2001, 2000, 1999, 

1996, 1986). 
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Além da introdução e das considerações finais, o estudo está organizado em quatro 

capítulos: o primeiro capitulo consiste da apresentação da problematização e da metodologia e 

referencial teórico; no segundo, é dada relevância às novas abordagens para a educação 

Matemática; o terceiro discorre sobre o sério e o lúdico na práxis docente em Matemática; o 

quarto é constituído pela pesquisa propriamente dita, quando será detalhada a metodologia e a 

caracterização do estudo; no quinto capítulo, o estudo é finalizado com as considerações 

finais. 
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CAPITULO I  

1. A MATEMÁTICA E O LÚDICO: PROBLEMATIZAÇÃO DE UMA 

RELAÇÃO 

 

Atualmente, a sociedade tem elevado o grau de exigência em relação à escola, 

esperando que esta instituição possa ensinar a seus alunos o pleno domínio de conteúdos e 

habilidades. Supõe-se que a escolarização torne alfabetizadas lingüística e matematicamente 

as pessoas, de modo que estas desenvolvam as aptidões intelectuais necessárias para resolver 

situações do cotidiano da vida, das mais simples às mais complexas. 

Essas supostas atribuições têm inquietado tanto a instituição quanto seus professores, 

de sorte a levá-los a rever, pensar e criar alternativas que conduzam à apropriação, de forma 

significativa, dos conteúdos escolares, imputando-lhes uma mudança do foco, da transmissão 

em quantidade de conteúdos prontos, acabados e organizados para a valorização do 

desenvolvimento da capacidade de pensar e de raciocinar logicamente. 

O ensino da Matemática, por sua relevância social, a exemplo de outras atividades do 

fazer escolar, tem ocupado lugar de destaque frente aos altos índices de retenção e ou 

abandono escolar, a ponto de serem-lhe imputadas responsabilidades diretas quanto ao 

processo excludente.  

Para D’Ambrósio (1986, p.36): 

A Matemática é o maior fator de exclusão nos sistemas escolares. O número de 
reprovações e evasões é intolerável.  Em vista disso, faz-se necessário inovar ações 
pedagógicas que promovam mudanças no sentido de reverter esse quadro. [...] 
atribuir à Matemática o caráter de uma atividade inerente ao ser humano, praticada 
com plena espontaneidade, resultante de seu ambiente sociocultural e 
conseqüentemente determinada pela realidade material na qual o indivíduo está 
inserido. Portanto a Educação Matemática é uma atividade social muito específica, 
visando aprimoramento dessa atividade. 

A preocupação com a reprovação e com a compreensão dos conteúdos matemáticos 

tem extrapolado o universo de educadores e dirigentes educacionais, incluindo, na 

contemporaneidade, pais e órgãos educacionais encarregados de gestar as ações do fazer 

escolar sistematizado como o Ministério de Educação (MEC). Este, encarregado de editar 

parâmetros curriculares para a nação, tem proposto, além de alterações nos currículos, 

regulamentar conteúdos mínimos a serem trabalhados nas unidades escolares brasileiras, que 

são considerados essenciais para a interpretação de questões sociais. Ao mesmo tempo, 

apresenta uma série de orientações metodológicas para a ação escolar, dentre as quais se 

destacam as ligadas à utilização do lúdico como ferramenta didática em busca da conquista do 
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interesse do aluno para aprender a aprender de forma interativa.  Reconhece-se, entretanto, 

que toda ação ou situação de aprendizagem implica mudanças de comportamento e, nesse 

sentido, há que se admitir que para tanto se façam necessários dedicação e esforço o que, de 

imediato, causa descontentamento por parte dos alunos e exige maior preparo do professor.   

A formação de professores é, hoje, uma preocupação constante para aqueles que 

acreditam na necessidade de transformar o quadro educacional presente, pois da forma que ele 

se apresenta fica evidente que não condiz com as reais necessidades com os que procuram a 

escola com o intuito de aprender o saber, para que, de posse dele, tenham condição de 

reivindicar seus direitos e cumprir seus deveres na sociedade. 

O professor é a peça chave desse processo, devendo ser encarado como elemento 

essencial e fundamental. Não se quer dizer com isso, que o professor seja o único responsável 

pelo sucesso do processo educativo. Educar não se limita a repassar informações ou mostrar 

apenas um caminho, mais é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesma, dos outros e da 

sociedade. É oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa escolher entre vários 

caminhos, aquele que for compatível com seus valores, visão de mundo e com circunstâncias 

adversas que cada um virar encontrar. 

Ao analisar o lúdico no ensino da Matemática, quer-se buscar as razões de sua 

utilização como metodologia de aprendizagem, como proposta refletida em função de 

objetivos educativos. O estudo sobre o lúdico recebe contribuições significativas de 

estudiosos como Piaget (1974), Wallon (1995), Vygotsky (1987), Leontiev (1994), dentre 

outros, para sua inserção como mecanismo auxiliar nos procedimentos de ensinar e de 

aprender Matemática. 

Esses estudiosos acreditam que é necessária a inserção do lúdico por intermédio de 

jogos em sala de aula de forma envolvente para despertar o raciocínio lógico de forma 

facilitada, simples e criativa. No contexto do ensino e da aprendizagem, o objetivo do 

professor, ao trabalhar com jogos, deve valorizar o papel pedagógico, desencadeando um 

trabalho de exploração e aplicação de conceitos matemáticos. Faz-se necessária, por parte do 

professor, uma atitude permanentemente questionadora durante a realização dos jogos, a fim 

de que se verifique um ambiente de aprendizagem e criação conceitual e não apenas uma 

reprodução mecânica dessa atividade.  

Importante é destacar o significado dos jogos na aprendizagem da Matemática 

abordado pelos PCNs (1997), bem como pelos pesquisadores já citados. Não se trata da 

proposta de uma linguagem tradicional, aplicação correta das operações, mas de situações que 

levem o aluno a interpretar, raciocinar, questionar, pesquisar, levantar suas hipóteses, 



 

 

 

- 7 - 

interagir, argumentar, trocar idéias, criar regras e justificar. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) tem-se uma noção muito clara de que a aprendizagem em Matemática está 

ligada à compreensão, pois “[...] a apreensão do significado de um objeto ou acontecimento 

pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e acontecimentos.” (BRASIL, 1997, 

p.19). Na mesma obra destacam-se dois aspectos básicos referentes à ética do ensino da 

Matemática: um consiste em relacionar observações do mundo real com representações 

(esquemas, tabelas e figura) e o outro consiste em relacionar essas representações com 

princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo a comunicação tem grande importância e 

deve ser estimulada, levando-se o aluno a fala e escrever sobre Matemática, a trabalhar com 

representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. 

Os conteúdos propostos para o ensino fundamental nos PCN’s, significam um avanço 

mesmo sabendo que ainda encontra resistência de sua aplicabilidade pelos educadores esses 

instrumentos de ensino pretendem estar imbuídos de relevância social e contribuição para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, como sugerem algumas formas de encaminhar 

conteúdos em sala de aula, reforçando que não há uma forma única e pronta, mas a 

necessidade de o professor conhecer diferentes formas de encaminhar o trabalho. 

É consensual a idéia de que não existe um único caminho que possa ser identificado 
como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular de 
Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de 
aula é fundamental para que o professor construa sua prática. (BRASIL, 1997, 
p.42). 

Nessa perspectiva o ensino da Matemática deves ser dinâmico em busca da 

compreensão dos significados, propiciando o desenvolvimento de capacidades intelectuais, 

fundamenteis para a estruturação dos pensamentos e raciocínio lógico. Um ensino ético 

transformador, capaz de transformar as pessoas e que assegura a qualidade do processo de 

aprendizagem, fornecendo significados efetivos ao educando para o alcance de sua autônimos, 

expressão da criatividade e exercício pleno de sua cidadania. 

É notório que têm começado a inquietar os baixos resultados do ensino da Matemática 

apresentados pela UNESCO, Saeb e pela Prova Brasil em 2005. Além desses resultados, 

temos deparado com professores que apresentam dificuldades de ensinar disciplina de forma 

simples e contextualizada ou, mesmo, lhe demonstram aversão, transmitindo a seus alunos 

igual sentimento. Esses fatos motivaram o desenvolvimento do presente estudo, no qual se 

busca aprofundar reflexões sobre a importância do lúdico como ferramenta de concretização 

da aprendizagem da Matemática, por meio de bibliografia específica, observação e 

comparação de práticas de ensino e estudo de dados da Secretaria Municipal de Educação de 

Mineiros, que divulgam os resultados da avaliação de desempenho dos 417 alunos do quinto 
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ano do ensino fundamental realizados, em duas etapas, na disciplina de Matemática, pelo 

Sistema de Avaliação do Município (SAREM) em 2007. Proponho-me estudar uma possível 

correlação entre os resultados obtidos pelo SAREM e a prática de ensino de quem utilizou o 

lúdico como metodologia de ensino da Matemática. A indagação que se faz presente é a 

seguinte: os melhores resultados apresentados na referida avaliação guardam alguma 

vinculação com a utilização do lúdico em sala de aula? Em que medida a realização do lúdico 

como metodologia de ensino interfere no resultado da aprendizagem e no raciocínio lógico 

matemático? Nisso se constitui o objetivo geral do presente estudo, com o qual se pretende 

aquilatar a influência da metodologia lúdica no resultado da aprendizagem da Matemática. 

A constatação dessa prática pedagógica será confirmada ou não, por intermédio da 

observação realizada nas escolas, por meio do estudo dos questionários respondidos pelos 13 

professores que fazem parte dessa pesquisa.  

 

1.1. Metodologia e Referencial Teórico  

 

O ser humano, em função de suas necessidades de sobrevivência e de adaptação ao 

ambiente vai, gradativamente, modificando suas ações e, de maneira essencial, envolve-se na 

produção dos bens indispensáveis à vida. Nessa ação de atender às próprias necessidades da 

existência, aparecem tarefas que exigem a criação de instrumentos, gerada a partir da 

formulação de idéias que assegurem melhores condições de trabalho. 

Imerso nestas circunstâncias, ao construir objetos, o ser humano elabora conceitos e 

abstrações na tentativa de compreender os fenômenos que se lhes apresentam à observação, o 

que gera, continuamente, novas descobertas, processo em que o conhecimento matemático 

associa-se aos progressos possíveis, tornando-se companheiro inseparável e definitivo dos 

homens. 

O fato é que, com a complexidade das sociedades, a Matemática incorporou-se aos 

sistemas escolares e, com o objetivo de tornar-se útil aos processos sociais, tem renovado suas 

tendências de ensino. Questão desafiadora na atualidade é que os novos procedimentos de 

comunicação do saber matemático e as metodologias de ensino que lhes correspondem fazem 

parte do papel e da responsabilidade do professor. 

As situações que permitem aos alunos a utilização de estratégias que melhor 

construam o conhecimento podem ser evidenciadas nas colocações de Parra e Saiz (1996, 

p.49): 
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O trabalho do professor consiste [...] em propor ao aluno uma situação de 
aprendizagem para que elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma 
pergunta, e os faça funcionar ou os modifique como resposta às exigências do meio 
e não a um desejo do professor. 

No ensino da Matemática, diferentes tipos de situações de aprendizagem devem 

alternar-se com procedimentos que permitam ao aluno a evolução de seus conhecimentos. 

Algum ponto de apoio poderá favorecer as ações em sala de aula. Dentre esses recursos, 

[...] os jogos representam um papel importante. Por um lado, permitem que comece 
a haver na aula mais trabalho independente por parte dos alunos: estes aprendem a 
respeitar regras, a exercer papéis diferenciados e controles recíprocos, a discutir, a 
chegar a acordos. (PARRA; SAIZ, 1996, p.223). 

De acordo com essa abordagem, conforme as autoras, o aluno vê ampliada sua 

possibilidade de observação e resistência à mera memorização, ao aceitar as condições 

estabelecidas em cada momento, ao trabalhar com os outros, ao justificar e defender suas 

convicções. 

Em relação a essas atividades, nas quais predominam a cooperação e a interação 

favoráveis à iniciativa, fica favorecido o desenvolvimento intelectual das crianças, pois, 

conforme Vygotsky In: REGO (1987, p.126) afirma: 

O que a criança pode fazer hoje com o auxílio dos adultos poderá fazê-lo amanhã 
por si só. A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os 
futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o 
que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de 
maturação. [...] Portanto, o estado do desenvolvimento da criança só pode ser 
determinado referindo-se pelo menos a dois níveis: o nível de desenvolvimento 
efetivo e área de desenvolvimento potencial. 

Nesse contexto, há que se preocupar com os resultados obtidos com o ensino da 

Matemática, que tem causado repetência, abandono e evasão escolar, ou seja, com a medida 

em que o fracasso dos alunos se relaciona com esta disciplina. Percebe-se a dificuldade que 

atinge grande parte dos alunos na Matemática, no raciocínio lógico, no entendimento dos 

jogos, no domínio das operações fundamentais, dentre outras. E o professor de Matemática 

não pode furtar-se ao papel de formular e diversificar metodologias pedagógicas que facilitem 

a construção do conhecimento. 

A proposta deste trabalho, embasada em diferentes contribuições e na experiência de 

sala de aula, é compreender uma prática de ensino tida como criativa, que utiliza recursos 

lúdicos tidos como inovadores para que a Matemática possa ser trabalhada de forma 

agradável, com maior interação social entre as crianças e compartilhar essa compreensão com 

educadores e educandos. 

Para refletir sobre as dificuldades apresentadas, utilizamos as afirmações de Kamii 

(1992, p.172): 
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A interação social dos jogos de Matemática fornece uma alternativa para o 
professor como recurso do encontro de respostas certas e quando as crianças 
discutem quais respostas estão certas, elas se tornam fontes da verdade, 
desenvolvem confiança para descobrir coisas novas, defendem ou corrigem seus 
próprios processos de pensar em vez de esperar respostas. 

Pelas afirmações da autora, na aprendizagem da Matemática, a proposta é utilizar os 

jogos como estratégia, fazendo com que os alunos entendam, interprete e busque soluções de 

forma facilitada e na interação com seus pares. A referência ao jogo tem a intenção de mostrar 

ao professor e ao aluno a possibilidade de, na Matemática, aprender brincando; que a 

disciplina pode ser vista de modo contextualizado e possível de se aprender, não apenas como 

mito de uma disciplina para pessoas inteligentes ou superdotadas. Mostrar que a Matemática 

está presente em nossas vidas e possui, para a criança, um significado importante; que ela 

pode, através do lúdico, ser ensinada de forma compreensível e inovadora para nossos alunos, 

o que facilitaria, em muito seu ensino. D’Ambrósio (1986, p.80), afirma que “[...] o novo 

papel do professor será de gerenciar, facilitar o processo de aprendizagem e, naturalmente, de 

interagir com o aluno na produção crítica de novos conhecimentos”.  

Definido o tema da pesquisa, optou-se pela pesquisa qualitativa por se tratar de uma 

estratégia que dá oportunidade de realizar uma análise da questão levantada, dando uma visão 

da realidade, o que poderia contribuir para a compreensão de parte das dificuldades vividas no 

processo pedagógico bem como comparar avanços através da mensuração de dados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa buscou-se o embasamento teórico e prático 

através de: 

a. Revisão bibliográfica e teórica sobre o tema da utilização do lúdico na visão de 

vários autores; 

b. Estudos dos PCN’s (2001) com o intuito de constatar como o tema é tratado no 

documento que define as normas do ensino da Matemática. 

c. Entrevista com professores de Matemática; 

d. Contato com treze professores de Matemática das nove unidades escolares da rede 

municipal, que atuam no quinto ano do Ensino Fundamental. 

e. Aplicação de questionários aos treze professores de Matemática do quinto ano do 

ensino fundamental; 

f. Verificação dos resultados do SAREM de 417 alunos de quinto ano de nove 

unidades escolares; 

g. Tabulação dos dados; 

h. Análise dos dados obtidos; 

i. Descrição dos resultados alcançados. 
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Os resultados das avaliações do SAREM realizado com 417 alunos de nove escolas da 

rede municipal de Mineiros, realizadas em duas etapas, nos meses de junho e novembro de 

2007, também foram utilizados como fontes da pesquisa. A utilização desses dados 

oportunizou a comparação dos resultados obtidos em diferentes escolas pelos professores de 

Matemática. Além dos resultados do SAREM, foram aplicados questionários aos professores, 

que forneceram dados que permitiram mostrar as metodologias utilizadas em sala de aula. Isto 

possibilitou cotejar esses dados com os resultados obtidos pelos alunos para, a partir desse 

cotejamento, buscar evidências da possibilidade de imputar-lhes alguma influência da 

presença de jogos na metodologia utilizada pelo professor. Nessa perspectiva, busca-se 

verificar alguma correlação entre a metodologia utilizada e o resultado alcançado na avaliação 

do SAREM. 

Quanto à utilização de atividades lúdicas, procurou-se, por meio de observação, 

verificar o envolvimento do professor nestas atividades e a freqüência em que elas são 

desenvolvidas. Por meio de visitas às unidades escolares obtive relatos e informações dos 

professores em que pude verificar os conceitos matemáticos que estão sendo trabalhados 

através da ação no jogo, como prática de ensino, de modo a despertar e desenvolver o 

raciocínio das crianças. Conforme Kishimoto (2002, p. 77), 

O raciocínio decorrente do fato de que os sujeitos aprendem através do jogo é de 
que este possa ser utilizado pelo professor em sala de aula. As primeiras ações de 
professores apoiados em teorias construtivistas foram no sentido de tornar os 
ambientes de ensino bastante ricos em quantidade e variedade de jogos, para que os 
alunos pudessem descobrir conceitos inerentes às estruturas dos jogos por meio de 
sua manipulação. 

A presente pesquisa, caso detecte correlação positiva entre a utilização da metodologia 

lúdica e os bons resultados obtidos nas avaliações, e detecte, ainda, possíveis entraves 

existentes na rede municipal de ensino de Mineiros relacionados ao tema, poderá contribuir de 

forma significativa com a Secretaria Municipal de Educação, na organização de grupos de 

estudo sobre a utilização da metodologia lúdica e realização de oficinas. Estas poderiam 

ensinar aos professores de Matemática a utilização de jogos e os objetivos de cada atividade 

na busca de melhorar o raciocínio lógico das crianças neste final de etapa do ensino 

fundamental. 

O professor possui importante papel: lida com a formação de seres humanos numa 

sociedade em constante transformação, o que exige dele e da escola uma preocupação 

também constante com a construção do saber necessário à compreensão dessa realidade.  

Lorenzato (2004, p. 31), ao se referir à importância da formação do professor para a 

construção do saber, argumenta: 
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Devemos reconhecer que a cultura do meio onde vivem nossos alunos influencia na 
aprendizagem escolar que eles podem alcançar; que aproveitar a vivência deles 
pressupõe o reconhecimento de que ela influencia no modo de pensar dos alunos, 
como produtora que é dos saberes que servirão de base para a aquisição do saber 
elaborado a ser ensinado pela escola.  

Ainda segundo Lorenzato (2004, p.31), “[...] podemos dizer que o meio cultural, a 

vivência e o momento do aluno podem indicar a melhor direção e o ponto de partida para a 

atuação do professor”. Tais afirmações deixam evidenciadas que a profissão professor precisa 

ser repensada desde sua formação inicial, sua prática e sua formação continuada. Sabe-se que 

se trata de uma profissão eminentemente social no sentido dos vínculos que mantém com o 

alunado, com os pares, com os pais e com a sociedade como um todo. Tal complexidade 

requer que os professores aprofundem seus estudos e entendam que se fazem necessários a 

busca da profissionalização e o olhar para a abrangência da escola e sua função social na 

formação dos cidadãos.  

Sabendo que vivemos, nessa área, um momento de mudanças, precisamos 

constantemente buscar a qualidade da educação, tanto na cientificidade como na prática em 

sala de aula, o que implica, no que diz respeito ao tema desta dissertação, conhecer bem a 

Matemática, condição indispensável para ensiná-la, ou seja, criar condições para que o aluno 

construa seu próprio conhecimento. 

D’Ambrosio (1986, p. 21), pela sua teoria e prática na Matemática, bem como por sua 

profunda visão de ensinar de acordo com as etnias, valorizando a cultura dos povos, através 

da etnomatemática, faz a seguinte afirmação: 

Eu gostaria que os matemáticos teóricos parassem de redescobrir a roda. 
Realmente, a mesma observação se aplica a nós. Absolutamente não se trata de 
redescobrir teorias, não se trata de refazer teoria simplesmente, se trata de utilizar 
adequadamente as teorias matemáticas já existentes para a solução de problemas de 
base em nosso desenvolvimento. 

Para o autor, é fundamental utilizarmos uma metodologia que realmente ensine e faça 

com que o aluno aprenda e construa conhecimento; continuando, o mesmo acredita que 

mudanças têm ocorrido de forma acelerada na sociedade, que sofre as conseqüências dessa 

transição. No sentido de superar esse sofrimento, faz-se necessária maior interação entre 

ciência e sociedade. Esse teórico colabora com a pesquisa, uma vez que suas abordagens 

reportam sobre o valor da história da matemática, sem, contudo fugir dos avanços modernos, 

culturais e tecnológicos presentes no mundo atual. 

Conhecer, historicamente, pontos altos da Matemática de ontem poderá na melhor das 

hipóteses, e de fato faz isso, orientar no aprendizado e no desenvolvimento da Matemática de 

hoje. Mas conhecer a teoria e práticas que ontem foram criadas e que serviam para resolver os 

problemas de ontem pouco ajuda nos problemas de hoje (D’AMBRÓSIO, 2001, p.30). Dentre 
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as práticas hoje em evidência, o jogo, sem dúvida, é uma delas. No que diz respeito ao lado 

sério do jogo e com responsabilidade de aprendizagem, reportaremos a importância a ele 

atribuída por Kishimoto (2002, p. 80), que afirma: 

O jogo, na educação Matemática, passa a ter o caráter de material de ensino quando 
considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante de situações 
lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e deste modo, apreende também 
a estrutura Matemática presente. O jogo visto como conhecimento é educativo esta 
característica exige o seu uso de modo intencional, sendo assim, requer um plano 
de ação que permita aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais, de uma 
maneira geral. 

Também comparecem como contribuição teórica para esta dissertação concepções de 

Wallon (1995), Piaget (1974) e Vygotsky (1987) que, sob uma perspectiva psicogenética, 

procuraram construir uma teoria psicológica com vistas à compreensão do desenvolvimento 

dos homens. 

Dentre essas contribuições, é importante ressaltar a de Wallon (1995), para quem o 

estudo da psicologia infantil na primeira infância depende quase exclusivamente da 

observação, ao mesmo tempo em que reconhece não existir nenhuma observação que seja 

versão exata e completa da realidade. Toda observação tem uma eleição ou uma relação, 

implícita ou não. A eleição está determinada por nossos desejos, por nossas hipóteses ou por 

nossos simples hábitos mentais. Por tudo isso, resulta muito difícil observar a criança sem 

atribuir alguma coisa de nossos sentimentos ou de nossas intenções. Afirma que um 

movimento não é um movimento, mas o que este nos parece expressar. Portanto, é 

importante, quando se observa o jogo das crianças, ter um marco de referência para todo 

objeto de observação que responda aos objetivos da investigação; por outro lado, se aceito 

esse ponto de vista, pode-se inferir que cada um pode dar significado distinto ao observar uma 

criança jogando.  

Wallon (1995) rompe com uma noção de desenvolvimento linear e estática, 

demonstrando que o ser humano se desenvolve no conflito, sua construção é progressiva e se 

sucede por estágios assistemáticos e descontínuos. Os estágios de desenvolvimento 

importantes para a formação do ser humano não são demarcados pela idade cronológica, e sim 

por regressões, conflitos e contradições que propiciem que se reformulem e ampliem 

conceitos e funções. 

Piaget (1974) diz que se o ato da inteligência é resultante de um equilíbrio entre a 

assimilação e a acomodação, uma vez que a imitação prolonga esta última por si mesma, é 

possível afirmar que o jogo é essencialmente assimilação, que prima sobre a acomodação. 
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Para esse epistemólogo, com a socialização da criança, o jogo adquire regras ou adapta 

a imaginação simbólica às necessidades da realidade, construções espontâneas que imitam o 

real; o símbolo de assimilação individual dá passagem à regra ou ao símbolo representativo 

ou objetivo, ou ambos. 

Piaget (1974) afirma ainda que alguns jogos não pressuponham o domínio de nenhuma 

técnica particular, considerando-os simples exercícios, cuja única diferença é marcada pela 

função que desempenham. Por exemplo, uma criança, quando salta um pequeno riacho, pelo 

simples prazer de saltá-lo, e logo regressa ao ponto de partida para recomeçar, repetindo 

várias vezes este ato, executa, neste caso, os mesmos movimentos que quando salta por 

necessidade, mas realiza este jogo tão-somente pelo gosto de fazer. Ao contrário, quando faz 

como se estivesse comendo uma folha verde que denomina de espinafre, existe, além do 

esboço sensório-motor na ação de comer, uma evocação simbólica que caracteriza uma 

estrutura da imagem representativa adaptada. 

 Vygotsky (1987) dentre outras considerações entende que, todo avanço da criança 

está relacionado com uma profunda mudança e respeito aos estímulos, inclinações e 

incentivos, e que a criança satisfaz certas necessidades através dos jogos. 

A visão do jogo como uma atividade prazerosa para a criança resulta, para Vygotsky, 

inadequada por duas razões: em primeiro lugar, porque existem muitas atividades que 

proporcionam à criança maiores experiências de prazer, em segundo lugar, porque entende 

que existem jogos em que a atividade não é prazerosa em si mesma, como é o caso dos jogos 

que unicamente produzem prazer se a criança obtém um resultado interessante. Esses jogos 

costumam predominar no final da idade pré-escolar e no princípio da etapa escolar. 

Para desenvolver a criança de modo global, é necessário utilizar o método lúdico e de 

técnicas recreativas, fugindo do modo tradicional. Despertar na criança o interesse pela 

participação no seu próprio processo de informação, juntamente com as demais crianças do 

grupo. Essa socialização no grupo da sala de aula facilitará sua participação em outros grupos 

nos quais a criança está inserida: família, vizinhança, comunidade.  

Os teóricos acima citados partem de contextos culturais muito diversos, que oferecem 

conceitos e princípios valiosos para a reflexão da prática educacional sobre a utilização de 

diferentes metodologias nos dias atuais. Assim se desperta a esperança de que os escritos 

desses autores sobre o que conseguiram visualizar possam oferecer elementos para a 

construção de uma sociedade que supere o mundo conturbado no qual vivemos. 
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CAPITULO II  

 

2. ABORDAGENS PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Várias são as concepções sobre a educação Matemática que se recebem de 

pesquisadores que aprofundaram seus estudos, tentando defini-la e afirmando que a 

Matemática está presente em todos os lugares, todas as situações, devendo ser o principal 

motivo de sua aprendizagem a emoção da descoberta, não a dúbia finalidade de conseguir 

graus mais altos que algum outro aluno ou a glória de um prêmio.  

Sobre a educação Matemática, Bellini e Ruiz (2001, p. 12) pontuam: 

A Matemática está presente em um mundo que tem nuvens,  montanhas, rios que se 
interligam, árvores, bactérias, os quais certamente descrevem padrões complexos de 
rara beleza. Há um mundo pulsando vida ao nosso redor e há idéias matemáticas 
instigando e orientando nossas leituras. As crianças contam pedrinhas; organizam 
folhas pela forma, pelo tamanho; contam pétalas; observam as formas das nuvens; 
percebem a regularidade dos pingos de água que caem de uma torneira não 
inteiramente fechada; acompanham o ritmo dos pés de uma centopéia; correm atrás 
de besouros. Agora – mudando de tom de horizonte - vamos focalizar a matemática 
escolar. Vemos que ela tem preservado, de forma secular, fortes laços com idéias de 
fracasso escolar, de sacrifício de punição.  

Em contrapartida, existe uma afirmação que tem se tornado comum na área da 

educação e da própria ciência: o ensino da matemática não vai bem. Existe um número 

demasiado grande de crianças e adultos que não gostam ou têm dificuldade com a disciplina. 

A matemática tem sido quase sempre responsável pelo mais baixo nível de rendimento escolar 

no mundo todo. 

A aprendizagem da matemática na escola é um tema que tem preocupado profissionais 

das mais diversas áreas educacionais que buscam opções para superar as contradições que 

marcam o seu ensino. Muito se tem produzido a respeito da importância da educação 

Matemática e da sua universalização. D’Ambrósio (1986, p.10) afirma que: 

A Matemática é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos sistemas educacionais 
e tem sido a forma de pensamento mais estável da tradição mediterrânea que 
perdura até nossos dias como manifestação cultural que se impôs incontestada, às 
demais formas. Enquanto nenhuma religião se universalizou, nenhuma língua se 
universalizou nenhuma culinária e nem medicina se universalizaram, a matemática 
se universalizou, deslocando todos os demais modos de quantificar, de medir, de 
ordenar, de inferir e servindo de base, se impondo, como o modo de pensamento 
lógico e racional que passou a identificar a própria espécie. 

 D’Ambrósio (1998, p.47) afirma ainda que, “[...] a matemática pela sua múltipla 

importância por todos os governos de todos os países é incluída, por conseguinte, como 

matéria obrigatória e universal, constante em todos os currículos, em todos os graus de 

instrução e em todos os países do mundo”. 



 

 

 

- 16 - 

A presença da Matemática na cotidianidade dos indivíduos poderia ser um instrumento 

poderoso para a solução e a interpretação de problemas científicos e tecnológicos em diversas 

áreas do conhecimento, em uma transdiciplinaridade hoje inadiável no processo educacional. 

A importância dessa ciência é reconhecida nos currículos escolares, mas o desempenho dos 

alunos é inversamente proporcional a seu valor, conforme é mencionado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática de 1998. 

Dar um sentido à educação matemática, o que ensinar, por que ensinar e como ensinar, 

tem sido um desafio de muitos pesquisadores. A partir de diagnósticos traçados em diversos 

estudos acerca da cognição matemática e de algumas críticas sociais que se intensificaram nas 

últimas décadas (D’Ambrósio, 1996), houve grande impulso nas reflexões na área de 

educação matemática, tanto no Brasil quanto em outros países. Acontecimentos como 

publicações, congressos, criação de associações de professores de matemática e implantação 

de novas propostas para o ensino têm ocorrido visando iniciar reformas metodológicas que 

tornassem seu ensino mais efetivo. 

O desenvolvimento da educação matemática recebeu impulso nas últimas décadas, 

dando origem a várias tendências, cada qual valorizando certas referências para o ensino da 

disciplina; dentre elas a Etnomatemática, a Modelagem matemática e tecnologias na 

educação. Pais (2002, p. 9) expõe sobre essa evolução: 

Constata-se a existência de um considerável movimento educacional, em plena 
evolução, que trabalha na estruturação de um saber pedagógico voltado para o 
Ensino da Matemática. A justificativa para a defesa social desse desenvolvimento 
se intensifica em face da necessidade de responder aos desafios de uma crise 
generalizada que atinge toda educação escolar e, nesse sentido, não se trata de um 
problema localizado no que se refere somente ao ensino da Matemática. De uma 
forma geral, há um descontentamento com o ensino da Matemática em todos os 
níveis da escolaridade; o seu significado real e a sua função no currículo escolar 
passam a ser questionados e pesquisados de uma forma bem mais consciente, 
pontual e contextualizada. 

D’Ambrósio (1998), discorrendo sobre a Etnomatemática, enfatiza as mudanças 

qualitativas que vêm ocorrendo atualmente nas tendências da educação matemática, 

especialmente nos últimos dez anos, e considera que essas mudanças têm implicações 

curriculares de alta importância. O autor discute uma questão básica: por que se ensina 

matemática nas escolas com tal universalidade e intensidade? Destaca ainda, algumas 

respostas mais tradicionais, que são apontadas na forma de justificar o ensino da Matemática, 

em forma de reflexão: 

Por sua beleza intrínseca como construção lógica, formal;  

Por sua universalidade;  

Porque ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor;  
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Por ser parte integrante de nossas raízes culturais;  

Por ser útil. 

Por volta do final do terceiro milênio A.C é que os egípcios e sumérios aprenderam a 

calcular superfícies e volumes, com base no comprimento e dividir ações entre trabalhadores. 

Os primeiros sistemas de escritas surgiram para atender as necessidades de calcular a riqueza 

material das sociedades, suprindo assim uma necessidade social. Acredita-se que, depois do 

século IX, surge, na Arábia, a Matemática como disciplina que veio interagir com a aritmética 

e a trigonometria. Desde então, esta passou a fazer parte da vida do ser humano e vem se 

aprimorando, conforme as necessidades de cada geração, tendo sido os conceitos matemáticos 

construídos gradativamente, com novas metodologias e práticas, até chegar-se aos avanços do 

presente. Para D’Ambrósio (1996, p. 58), 

Se a Matemática moderna não produziu os resultados pretendidos, o movimento 
serviu para desmistificar muito do que se fazia no ensino da Matemática e mudar – 
sem dúvida para melhor – o estilo das aulas e as provas e para introduzir muitas 
coisas novas, sobretudo a linguagem moderna de conteúdos. Claro, houve exageros 
e incompetência, como em todas inovações. Mas o saldo foi altamente positivo. 

É importante que os fundamentos da Matemática sejam buscados na sua história, para 

que se possa internalizá-los, pois as teorias dificilmente mudam, mas as práticas podem ser 

aperfeiçoadas constantemente. A Matemática é, antes de tudo, um modo de pensar e quanto 

mais cedo este pensamento for trabalhado com as crianças, mais cedo elas possuirão base para 

um aprendizado significativo, em que o aluno se apropriará do conhecimento matemático, 

através de aproximações sucessivas, incluindo exemplos simples relacionados com seu 

cotidiano. 

Atualmente, a metodologia da Matemática vem passando por grande transformação. 

Os meios de observação, de coleta e processamento de dados, que são essenciais à criação 

matemática, mudaram profundamente. Não que se tenha relaxado o rigor científico, mas, sem 

dúvida, ele é hoje de outra natureza. Também pode-se perceber outro fator de mudança, o fato 

de que a Matemática é afetada pela diversidade cultural. Não apenas a Etnomatemática, mas a 

Matemática avançada e a pesquisa em Matemática pura e aplicada. Vale lembrar que está em 

evidência uma Matemática acessível a todos os níveis de aprendizagem e os alunos não 

suportam mais coisas por eles percebidas como obsoletas e inúteis, além de desinteressantes. 

O termo Etnomatemática foi proposto em 1975, para descrever as práticas 

matemáticas utilizadas por distintos grupos culturais, sejam eles uma sociedade, uma 

comunidade, um grupo religioso ou uma classe profissional. Sobre a Etnomatemática, 

D’Ambrósio (1996, p. 6-7) faz o seguinte comentário: 
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Como um motivador para nossa postura teórica, utilizamos como ponto de partida a 
sua etimologia: etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto 
cultural, e, portanto, inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de 
comportamento, mitos e símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na direção de 
explicar, de conhecer, de entender, e tica vem sem dúvida de techne, que é a mesma  
raiz de arte e de técnicas. Assim, poderíamos dizer que etnomatemática é a arte ou 
técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais. 
Nessa concepção, nos aproximamos de uma teoria de conhecimento ou, como é 
modernamente chamada, uma teoria de cognição. 

Assistiu-se, na década de 1970, em todo mundo, ao declínio da Matemática moderna. 

Não há como negar que desse movimento ficou outro modo de conduzir as aulas, com mais 

participação dos alunos, com uma percepção da importância da atividade, eliminando a ênfase 

antes dada a contas e outras práticas. Nessa época surgiram as calculadoras, que 

representaram uma revolução, no ensino da Matemática, vivendo-se hoje a era da 

teleinformática (combinação de rádio, telefone, televisão, computadores), uma marca do 

mundo neste século, afetando todos os setores da sociedade. 

O que é Matemática e a forma de ensiná-la são elementos que irão compor o 

conhecimento em um movimento chamado de Educação matemática que se questiona: o que 

ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? Quando se fazem estas perguntas, deve ficar 

entendido que se acredita ser papel da Educação Matemática fornecer ferramentas que 

permitam a construção do conhecimento futuro. Isso é feito a partir do domínio do 

conhecimento presente, que, segundo Piaget & Garcia (1984), nunca é um estado, mas sim 

um processo, influenciado por etapas precedentes de desenvolvimento, cuja transformação 

contínua dá-se por meio da reorganização das necessidades intrínsecas das estruturas, 

constituindo o produto de conquistas sucessivas. 

Ao ensinar, devem-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 isso 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 adquirem outros conhecimentos. Na 

Educação Matemática deve-se cumprir dois objetivos básicos: o desenvolvimento cognitivo e 

a aquisição de conceitos científicos. 

Sabe-se que a Matemática tem uma linguagem própria, universal, que deve ser 

compreendida por todos e é a maneira de mediar o processo de construção desse 

conhecimento que pode ser diferente. Para isso, é fundamental considerar a percepção da 
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realidade vivida pela escola, professor, aluno e comunidade, já que o saber socialmente 

produzido serve como ponto de partida e de chegada para o trabalho docente. Não se pode 

esquecer que em nossas salas de aula, carregamos conosco nossos anseios, nossa realidade, 

angústias e experiências. Entretanto, muitas vezes se esquece que com os nossos alunos não 

poderia ser diferente, pois cada qual tem a sua história, seu saber próprio e principalmente 

seus limites. 

Para atingir uma aprendizagem significativa, o aluno precisa apropriar-se do 

conhecimento matemático, através de aproximações sucessivas e com significado, incluindo 

exemplos simples relacionados com seu cotidiano. A utilização de metodologias de ensino e 

recursos didáticos variados, de modo a permitir que o aluno construa o conhecimento de 

forma compreensiva e não artificialmente dificultada, permite maior aprendizagem e 

concretização da disciplina. Este processo de diversificação metodológica, quando empregado 

de forma coerente, é de extrema valia, pois o que se espera do aluno é que ele construa 

estruturas mentais que o capacitem a atingir estágios formais e abstratos. 

Nesse sentido, os jogos matemáticos são, ao mesmo tempo, estratégias e recursos que 

se expressam como forma lúdica de se construírem aspectos do pensamento matemático, pois 

ajudam na construção do pensamento lógico-matemático e espacial; trabalham o raciocínio 

lógico, a estimativa, o cálculo mental e desenvolvem o pensamento científico; baseiam-se no 

processo de construção de conceitos, através de situações que estimulam a curiosidade 

matemática. 

Desse modo, o aluno passa a não temer o desafio, mas a desejá-lo. Segundo Pais 

(2002, p.27), “[...] o valor educacional de uma disciplina expande na medida em que o aluno 

compreende os vínculos do conteúdo estudado com um contexto compreensível por ele”. 

Essas abordagens servem de referência para a aprendizagem do aluno, ajudando-o na 

contextualização do conhecimento. 

Buscar a utilização dos jogos para o processo ensino-aprendizagem da Matemática é 

contribuir para que os alunos se apropriem do conhecimento através do uso de brincadeiras, 

atividades que permeiam o seu cotidiano. Nessas estão presentes os pensamentos criativos, a 

imaginação, o raciocínio, o trabalho em equipe, a interação social, que propiciam o 

descobrimento do prazer e do significado da aprendizagem. Ao brincar, os alunos poderão 

ultrapassar barreiras de suas próprias dificuldades e para que isto aconteça, é de fundamental 

importância a clareza, por parte do professor, do objetivo buscado com a utilização dos jogos. 

Somente esta clareza propiciará o alcance dos objetivos almejados com as atividades 

propostas, de modo a auxiliar os alunos sempre que necessário e possível, sem qualquer tipo 
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de pressão, a realizar as descobertas que lhes permitirão o desenvolvimento do aprendizado da 

Matemática. 

É fundamental enfatizar que a aprendizagem é um processo de construção e que o 

aprender da-se esforçando, concentrando, brincando, jogando, divertindo, sentindo alegria, 

tristeza e ansiedade. As emoções e ações são inerentes a esse processo, razão pela qual 

pretendemos mostrar a contribuição dos jogos e brincadeiras no processo do ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

Não se deve referir à educação Matemática sem que se reporte à grande contribuição 

proporcionada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), que buscaram 

consolidar diretrizes educacionais, que serviram de norteadores para a educação brasileira, 

nos seus conteúdos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento do Governo Federal publicado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1997, têm a função de atender ao que estabelece 

a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 210, no que se refere à necessidade de se 

delimitarem conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, necessidade reafirmada com a 

Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Ao lançar o documento, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) priorizou a 

regulamentação dos conteúdos mínimos para a escolarização obrigatória e objetivou trazer 

propostas para a discussão e renovação da Base Curricular do Ensino Fundamental em todo 

país, através da inclusão de conteúdos considerados essenciais para todas as escolas, bem 

como apresentar diretrizes para orientação do trabalho educativo. 

Conforme Libâneo (2001, p.166), 

Há boas razões que justificam a proposição de orientações curriculares para o 
sistema de ensino. A escolarização obrigatória é um requisito indispensável ao 
processo de democratização da sociedade e a escola convencional o lugar próprio 
para proporcionar as bases da cultura geral extensiva a todos os brasileiros. Este é o 
princípio que justifica o dever social e ético do governo em oferecer subsídios para 
o currículo básico comum e propiciar os suportes financeiros, operacionais e 
técnicos necessários ao atendimento universal da demanda por escolarização. Um 
currículo básico comum representa um benefício para a democratização do acesso e 
permanência na escola, consideradas a heterogeneidade social e cultural e as 
disparidades econômicas do país, bem como as condições de aprendizagem das 
crianças e jovens que se apresentam desiguais conforme cada contexto social. 

Portanto, o referencial para o currículo de Matemática, de acordo com o documento 

em questão, deve representar a cultura matemática, ressaltando que ela deve ser explorada 

como fenômeno social e cultural, pois se constitui em fonte riquíssima de explicações da 

realidade. A proposta dos Parâmetros converge nesta direção, mas são as propostas 

pedagógicas de cada escola que poderão traduzir estes princípios. 
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Sobre o papel da Matemática no ensino fundamental, os PCNs enfatizam ser, 

[...] importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, 
seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, 
na agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, 
situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à 
construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. (MEC/SEF, 1997, p. 
29). 

Esta concepção apresentada para a área de Matemática no ensino fundamental é 

detalhada nos PCNs em objetivos, sendo que estes visam levar o aluno a compreender e 

transformar o mundo à sua volta, estabelecer relações entre aspectos qualitativos e 

quantitativos, comunicarem-se matematicamente, estabelecer conexões matemáticas e as 

interconexões com as demais áreas do conhecimento, desenvolver seu fazer matemático e 

interagir de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para as 

atividades propostas. 

Sobre o objetivo do trabalho e do ensino da Matemática D’Ambrósio (1986, p. 44) 

afirma que:  

Parece de fundamental importância e que representa o verdadeiro espírito da 
Matemática é a capacidade de modelar situações reais, codificá-la adequadamente, 
de maneira a permitir a utilização das técnicas e resultados conhecidos em outro 
contexto, novo.  Isto é, a transferência de aprendizado resultante de certa situação 
para uma situação nova é um ponto crucial do que se poderia chamar de 
aprendizado da Matemática e talvez o objetivo maior do seu ensino. 

Para atender aos objetivos propostos nos PCNs, faz-se necessário um encaminhamento 

diferente do que vem ocorrendo em sala de aula. É fundamental no sentido de fazer  com que 

a Matemática deixe de ser uma área do conhecimento fechada em si, e passe a ser trabalhada 

de maneira contextualizada, estabelecendo relações com o cotidiano e com as demais áreas do 

conhecimento. Os PCNs analisam a questão no baixo rendimento e do elevado índice de 

reprovação, ao afirmarem que, 

Além dos índices que indicam o baixo desempenho dos alunos na área de 
Matemática em testes de rendimento, também são muitas as evidências que 
mostram que ela funciona como filtro para selecionar alunos que concluem, ou não, 
o ensino fundamental. Freqüentemente, a Matemática tem sido apontada como 
disciplina que contribui significativamente para elevação das taxas de retenção. 
(MEC/SEF, 1997, p.24). 

Ao funcionar como filtro social dentro da escola em razão do elevado número de 

reprovações na disciplina, a Matemática tem contribuído para a evasão de muitos alunos do 

sistema escolar. Não é função explícita de a escola contribuir para a exclusão social e cultural 

dos cidadãos, fato que revela a necessidade de serem repensadas às formas de trabalho com 

essa disciplina. 

Ao tratar dessa abordagem, Alves (2001, p. 134) argumenta que: 
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A Matemática é a disciplina mais chamada na hora de arbitrar para a cidadania. É 
ela quem mais reprova e, portanto, é um dos fatores responsáveis pela exclusão de 
grande parcela da população. Todo processo seletivo, alguns necessários e outros 
não, que a sociedade se vê obrigada a empregar, quando se tem mais competidores 
do que precisa ou baixa capacidade de absorção, é a Matemática solicitada a 
colocar o demarcador. 

Apesar da concordância de vários autores e da existência de dados que evidenciam o 

papel reprovador e excludente exercido pela Matemática, e dos esforços crescentes para a 

mudança desse contexto, ainda se encontram resistências quando se propõem recursos 

metodológicos e práticas inovadoras para facilitar o aprendizado dessa disciplina e modificar 

os índices de rejeição e de reprovação. Neste sentido, vale ressaltar a importância da formação 

do professor e sua prática docente em sala de aula, em que o conhecimento, com certeza, 

levará a uma práxis que aumentará o desenvolvimento da aprendizagem Matemática.     

 

2.1. Formação de professores e o lúdico  

 

A partir da concepção de conhecimento como rede de significados supõe que a 

discussão sobre a competência necessária do professor de Matemática poderia ser identificada 

e explicada a partir de quatro verbas: tecer, mediar, mapear e fabular. Quanto a isso segundo 

Machado (1995), ação do professor seria, então, a de um mediador de relações, negociando 

com os alunos a relevância das relações que devem compor os novos significados; um tecelão 

de significações, planejando as possíveis relações que ajudem a tecer os novos significados; 

um cartógrafo de relevâncias, construindo mapas para mapear o que vale e o que não vale no 

feixe de relações; um contador de historias de natureza fabulosa – uma fabula que tem uma 

moral – construindo um significado a partir de narrativas pertinentes que justifique o valor do 

que esta se ensinando. 

Qual seria, então, o conhecimento matemático necessário ao professor de Matemática 

que atendesse às competências citadas? Qual a necessária abrangência desse conhecimento de 

modo que lhe permitisse promover a articulação entre os saberes e os valores de exercício 

profissional? Então o que significaria conhecer Matemática?  

Segundo Machado (2002, p. 295)  

Não parece razoável alimentar expectativas otimistas em relação a um 

reconhecimento natural das possibilidades epistemológicas dos conhecimentos 

matemáticos sem uma mudança significativa na concepção de conhecimento. Pois, 

como observa, na maioria das concepções habituais esta fortemente voltada ao 

referencial cartesiano, com suas cadeias cognitivas tão diretamente associadas a 

ordenação lógica da exposição. 
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No entanto em qualquer concepção, conhecer implica compreensão e mobilização. 

Na formação dos professores de Matemática, na maioria dos cursos para essa 

licenciatura, a ênfase é dada a competência técnica com foco no domínio dos conteúdos 

específicos, mas se prensasse o professor como um profissional que professa sua competência 

e age em função dela, regulado pelos valores permanentes e comprometido com o bem 

comum, os cursos de formação precisariam propiciar situações nas quais o futuro professor 

pudesse conhecer Matemática compreendendo os significados dos objetos matemáticos no 

sentido de poder mobiliza-los em sua atuação profissional, como docente, e preparar seus 

alunos para esse uso da Matemática, ou seja saber mobiliza-la para seus propósitos. 

Atuação profissional que exige, sim, competência técnica especifica, mas que deverá 

ser exercida com certa autonomia, que conseguirá desenvolver a partir do envolvimento que 

puder ter nos projetos que estiver realizando. 

No final do século passado as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas 

relações sociais apresentaram novas demandas de educação estabelecendo os contornos de 

uma nova pedagogia. Por essa razão a trajetória da educação brasileira vem sendo marcada 

por diferentes posições que, às vezes, contrapõem-se umas às outras. Nesse momento, vemos 

emergindo a busca da qualidade da educação, defendida por governantes, educadores, 

técnicos e especialistas em educação. Dentre vários olhares que a questão admite, está o 

direcionamento ao ensino e a aprendizagem cujo alcance pressupõe um aprimoramento de 

saberes de modo a responder às exigências de cada tempo. 

Milles (2003) afirma que “[...] a historia da ciência no Brasil, em particular da 

Matemática, reflete, como em todos os países que a partir dos grandes descobrimentos 

passaram a ser receptores do conhecimento produzido nos países centrais, a complexidade da 

era colonial.” Se isto é verdade, do conhecimento matemático, como partícipe de um 

conhecimento geral, também se exige um avanço rumo a um saber cada vez mais elaborado, 

seguindo as leis e diretrizes que regem o processo de ensino. 

Conhecer a Matemática é uma condição para ensiná-la, ou melhor, oferecer condições 

para que o aluno construa sua própria aprendizagem. De acordo com Lorenzato (2004, p.5), 

“[...] professor que ensina com conhecimento conquista respeito, confiança e admiração de 

seus alunos. Na verdade ensinar com conhecimento tem conotação de que ninguém ensina o 

que não conhece.” O que, então, vem a ser ensinar Matemática com conhecimento? Dominar 

o conteúdo da Matemática é suficiente para ensiná-la? Ou conhecer o modo de ensinar, nesse 

caso, a Didática da Matemática, é também um conteúdo fundamental ao saber docente? 
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Referir-se ao conhecimento docente em Matemática acarreta uma questão: qual 

Matemática deve o professor conhecer? A resposta óbvia seria: aquela que o professor terá 

que ensinar. No entanto, as licenciaturas em Matemática nem sempre preparam seus 

educandos para o conhecimento, mas sim, para receberem o diploma que lhes dá o direito de 

lecionar o conteúdo matemático que consta nos programas de ensino. 

Segundo Lorenzato, (2004, p.6), “[...] tal discrepância explica, em parte, nossos 

elevados índices nacionais de reprovação em Matemática, bem como as péssimas 

classificações do Brasil nas olimpíadas internacionais”. Sabe-se que o saber docente é plural, 

interligado com o meio social em que atua o professor e que esses saberes são constitutivos da 

prática docente.  

Tardif (2002, p. 39) em suas inferências afirma que:  

Essa dimensão da profissão docente lhe confere status de prática erudita que se 
articula simultaneamente, com diferentes saberes: os saberes sociais, transformados 
em saberes escolares através dos saberes disciplinares e dos saberes  curriculares, 
os saberes oriundos das ciências da educação, os saberes pedagógicos e os saberes 
das experiências. Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua 
matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 
relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 
baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. 

A afirmação de Lorenzato deixa evidenciado o distanciamento da prática sobre o que 

afirma Tardif, na reflexão sobre os saberes. Há de se questionar como são os saberes 

matemáticos dos educadores, quando se percebe que a disciplina possui rejeição da própria 

categoria e é tida pelos alunos como “bicho papão”. 

Investir na formação e não na obtenção de diplomas é uma das exigências atuais. Os 

avanços produzidos nas áreas de informática, tecnologia educacional, ciências sociais e 

pesquisa educacional, que redundam em mudanças de currículo, livro didático, legislação e 

avaliação de desempenho dos alunos, entre outras, requer que o professor mantenha-se 

atualizado, tenha hábito de leitura e envide permanente esforço na busca de informações que 

lhe propiciem o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Na área da educação matemática, há 

atualmente centenas de dissertações e teses1 defendidas no Brasil. A partir desse fato, 

percebe-se que se tem avançado sobre a temática do ensino da Matemática e suas práticas, 

uma vez que essas questões têm preocupado professores e pesquisadores. 

                                                 

 
1 Grande parte delas podem ser encontrada no Circulo de Estudo, Memória e Pesquisa em Educação Matemática 
(CEMPEM), da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. (UNICAMP 
cempem@unicamp.br)) 
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Às vezes, os professores, na preocupação de ensinar, não possuem a devida paciência 

para esperar que os alunos aprendam, ou melhor, expressem suas compreensões, antecipando 

as respostas, sem deixar tempo para que eles raciocinem. E por que isso acontece? A causa 

provavelmente está relacionada a uma concepção de educação e ensino, segundo a qual 

quanto mais conteúdo, melhor é o ensino. Daí, as lamentações freqüentes dos professores de 

Matemática com relação à falta de tempo para ensinar todo o programa, o que justificaria um 

ensino apressado que não respeita os tempos do aluno.  

De acordo com Lorenzato (2004, p. 31): 

Devemos reconhecer que a cultura do meio onde vivem nossos alunos influencia na 
aprendizagem escolar que eles podem alcançar; que aproveitar a vivência deles 
pressupõe o reconhecimento de que ela influencia no modo de pensar dos alunos, 
como produtora que é dos saberes que servirão de base para a aquisição do saber 
elaborado a ser ensinado pela escola. Ainda segundo o autor, podemos dizer que o 
meio cultural, a vivência e o momento do aluno podem indicar a melhor direção e o 
ponto de partida para a atuação do professor. 

Segundo Vygotsky (1986, p.99), “O aprendizado pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 

que a cercam.” Através do brinquedo, a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva que 

depende de motivações internas. Mesmo havendo uma significativa distância entre o 

comportamento na vida real e o comportamento do brinquedo, a atuação no mundo 

imaginário e o estabelecimento de regras a serem seguidas criam uma zona de 

desenvolvimento proximal, na medida em que, impulsionam conceitos e processos em 

desenvolvimento. 

Vygotsky (1987), ao contribuir com o conceito da Zona de Desenvolvimento 

Proximal, dá ao professor grande responsabilidade em relação ao ensino aprendizagem. 

Afirma que esta zona acontece no lugar em que a aprendizagem vai ocorrer. A função de um 

educador escolar, por exemplo, seria, então, a de favorecer esta aprendizagem, servindo de 

mediador entre criança e mundo. É no âmago das interações, no interior do coletivo, das 

relações com o outro, que a criança terá condições de construir suas próprias estruturas 

psicológicas. 

Tais afirmações deixam evidenciadas que a profissão de professor precisa ser 

repensada a partir de sua formação inicial, de sua prática e de sua formação continuada. Não 

se pode esquecer a natureza social de todo fazer humano, inclusive a profissão docente. Essa 

natureza lhe confere uma complexidade tal que requer dos professores constante 

aprofundamento das reflexões sobre o seu fazer. Requer, ainda, que aprofundem suas 

pesquisas nelas integrando o objeto imediato de sua prática docente, os alunos, e entendam 
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que se faz necessária a busca da profissionalização e o olhar para a abrangência da escola, 

com sua função social de colaborar para a formação de cidadãos. 

Importante dimensão do trabalho docente, inclusive o do professor de Matemática, é a 

ética no ensino. Como falar em ética no ensino sem referência a valores? Gadotti (1991, p. 

27), comentando o assunto, afirma que: 

Todo processo educacional é determinado, condicionado e tem suas forças 
propulsoras constituídas por idéias e valores. A história da humanidade é marcada 
por conflitos sociais, contradições entre os seres humanos, sendo que, nos tempos 
de crise, vem à tona a carência dos valores. Ao experimentar a ansiedade, ao se ter 
consciência da gravidade dos problemas, a sociedade responsabiliza a escola e 
exige dela respostas adequadas no sentido de desenvolver a dimensão ética na 
personalidade dos alunos. 

Ética trata de princípios e não de mandamentos. É preciso, portanto, ter claro que não 

existem normas acabadas, regras definitivamente consagradas. A ética é um eterno pensar, 

refletir, construir. Ao escrever A Pedagogia da Autonomia, Freire (1997) considerou que a 

esperança e o otimismo na possibilidade da mudança na concepção de educação, proposta 

pela LDB 9394/96, são um passo gigante na construção e formação científica do professor, 

que deve coincidir com sua retidão ética. Nas incisivas palavras de Freire, pode-se 

compreender o compromisso e a abrangência da ética, como ele mesmo disse. 

A ética de fato que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória 
de raça, gênero, de classe. É por essa ética inseparável da prática educativa, não 
importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. 
“E a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, 
vivaz, aos educandos em nossas relações com ele”. (FREIRE, 1997, p.17).   

Ao discorrer sobre a ética no ensino, Morin (2000) diz que a profissão docente, como 

exercício habitual de uma tarefa a serviço de outras pessoas, inclui-se no complexo da 

sociedade como atividade específica. Essa prática traz benefícios recíprocos a quem a adota e 

a quem recebe o fruto do seu trabalho, exigindo, nessas relações, a preservação de uma 

conduta condizente com os princípios éticos específicos (MORIN, 2000, p.56). 

As considerações de Morin, associadas às de Freire evidenciam a complexidade da 

relação entre conhecimentos estruturados e experiências vivenciadas, pois não é fácil assumir 

que um conteúdo de conhecimento venha a ser adequadamente apreendido se não se 

compreende o modo como outros conteúdos, induzidos a partir do exterior possam se 

organizar, incidindo sobre comportamentos, conhecimentos e/ou valores do próprio sujeito. 

Elas motivam também questionamentos que envolvem o projeto de uma escola diferente. 

como uma escola na qual as preocupações, os caminhos convergem para uma formação ideal 

como a sociedade está a exigir. Esta escola seria aquela sonhada por Freire (1997, p. 34-5), 

quando diz que: 
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A escola deve ser não apenas um lugar agradável, mas polêmico, o palco não de 
conciliação, mas de conflito, de discussão, de crescimento, onde o desejo dos 
alunos, as suas falas representem os principais parâmetros para a elaboração de 
diretrizes que visem a organização da escola, o rendimento do aluno no que se 
refere à formação de indivíduos capazes de discutirem, de criticarem a sociedade 
onde estão inseridos, a partir de reflexões sobre a sua realidade mais imediata. a 
escola.  

A dimensão ética é imprescindível, portanto, ao ensino da Matemática, pois auxilia o 

processo de aprendizagem na medida em que viabiliza a construção concreta dos significados, 

principalmente por alunos que, até então, vinham recebendo-os prontos e acabados, muitas 

vezes sem compreender o processo em si.  Portanto, ao professor não’ basta apenas dominar o 

conteúdo programático e algumas técnicas didáticas para atuar como educador, primeiro é 

necessário uma postura ética em sua prática pedagógica que o leve a interagir plenamente 

com seus alunos, bem como a aperfeiçoar suas competências em sinergia contínua com a 

busca incessante pelo saber. 

Essa dimensão ética da ação do professor de Matemática é quem convoca e convida, 

concomitantemente, o aluno à estruturação da própria ética. Assim, de acordo com Freire 

(1997, p.36), “[...] o processo da elevação do aluno ao conhecimento e sua visão crítica, 

depende da ação do professor.” 

Nessa perspectiva, o ensino da Matemática deve ser dinâmico em busca da 

compreensão dos significados, propiciando o desenvolvimento de capacidades intelectuais 

fundamentais para a estruturação do pensamento e do raciocínio lógico. Um ensino ético 

transformador, capaz de contribuir com a formação das pessoas e assegurar a qualidade no 

processo da aprendizagem, fornecendo significados efetivos ao educando para o alcance de 

sua autonomia. 

Não se poderia concluir essa seção, no entanto, sem uma referência às condições 

concretas em que a profissão docente se realiza que, muitas vezes, impedem tanto a tomada de 

consciência, via uma formação continuada conseqüente, dos fatores envolvidos na qualidade 

do ensino que o professor ministra, bem como da dimensão ética envolvida em sua profissão. 

Não fazê-lo implicaria colocar sobre os seus ombros uma responsabilidade que, embora seja 

também sua, é condicionada, muitas vezes, por um descompromisso produzido pelas 

instâncias administrativas dos serviços educacionais e propositoras de políticas públicas para 

a educação; no caso das escolas públicas, apesar de toda retórica em contrário, as secretarias 

de educação, em âmbito estadual e municipal e, em âmbito federal, o Ministério da Educação. 

As dificuldades encontradas para um ensino com sucesso da disciplina Matemática 

têm conduzido à busca da elaboração de metodologias diversificadas que propiciem a 
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aprendizagem da Matemática e conduzam o aluno a pensar, questionar e se arriscar a propor 

soluções para essas atividades. O Brasil, em função da promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB/96), passou por reformulações na educação, por meio das propostas dos PCNs e, 

conseqüentemente, por meio da divulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, publicados em 1998 pelo Ministério de 

Educação e Cultura (MEC). 

Assim, pois, na década de 90, quase nenhuma escola brasileira escapou das discussões 

das práticas metodológicas utilizadas em sala de aula, quando houve professores que 

entenderam a necessidade das mudanças, enquanto outros as questionaram ou discordaram 

delas. O importante não foram os posicionamentos, mas a possibilidade de repensar o saber e 

o fazer pedagógico. 

Em relação aos jogos no ensino da Matemática, pontuou-se que eles, 

Constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes 
sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de 
estratégias de resolução de problemas e busca de soluções. Propiciam a simulação 
de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações. (BRASIL, 1997, p. 46).   

Nesse debate, a atividade lúdica ganhou relevo e importância como estratégia para a 

construção do conhecimento. Quando se propõe a utilização do lúdico para ensinar, este é 

concebido como parte ativa no processo de ensino, em que as crianças são participantes e não 

expectadores, passando pelo nível do pensamento intuitivo e valendo-se da facilidade e da 

motivação presentes nos primórdios do processo de construção do conhecimento em direção à 

sistematização dos conceitos. Para tanto, faz-se necessário que o professor, ao realizar a 

atividade lúdica, propicie ao aluno criar e instigar o intelecto de cada criança com ações 

educativas cuja busca de solução é, por isso, interessante e facilitada. D’Ambrósio (1996, 

p.80) afirma que “[...] o novo papel do professor será de gerenciar, de facilitar o processo de 

aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na produção crítica de novos 

conhecimentos.” 

Cabe ao professor orientar e estimular a aprendizagem em sala de aula, criando um 

ambiente socializador com as crianças e, a partir dessa prática, utilizar seus conhecimentos 

para realizar o trabalho pedagógico. O ponto de partida deve centrar-se no conhecimento que 

a criança traz consigo, com suas experiências brotadas do seu convívio familiar e social. De 

acordo com Lucena ( 2004, p. 29), 

o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, seguindo certas regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotadas de fim em si mesmo, 
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acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser 
diferente da vida cotidiana. 

Pelas razões que o autor expõe, o professor precisa estar atento quando oportunizar o 

jogo, a fim de direcionar a atividade, respeitando o tempo de cada criança, para construção 

dos conceitos que deseja atingir com a atividade proposta. No âmbito escolar, faz-se 

necessário que o professor mostre a Matemática não apenas como matéria curricular, mas sim 

como recurso utilizado para facilitar nosso dia-a-dia. A criança precisa perceber que os 

números estão interligados ao seu cotidiano, seja em casa seja na escola. Aranão (2004, 2004 

P. 36) comenta: 

Diante de tantas opções prazerosas a criança desenvolve o pensamento lógico-
matemático, e sabendo-se que ela assim é um ser autenticamente lúdico, é 
inconcebível que muitos educadores insistam em fazer justamente o contrário, 
lançando mão de exercícios de ligar um conjunto a outro, copiar diversas vezes os 
numerais até levar a memorização e utilizar-se de livros distantes da realidade. 

 

Conforme esta afirmação2 fica claro que muitos professores ainda trabalham de forma 

tradicional os conceitos matemáticos, não permitindo que o aluno possa, através do lúdico, 

vivenciar conceitos matemáticos com vistas ao desenvolvimento do seu raciocínio lógico e de 

sua capacidade criativa. 

Para a criança concretizar seu raciocínio lógico-matemático é de suma importância 

que o educador esteja preparado para estimular e proporcionar diferentes maneiras de brincar 

com a Matemática; só então acontecerá uma articulação entre teoria e prática permitindo que 

a própria criança construa, durante seu desenvolvimento, a sua aprendizagem. 

 

2.2. A Educação, o brincar e os jogos 

 

Algumas considerações histórico-filosóficas sobre o lúdico deixam evidenciadas, 

desde há muito, a valorização do brincar que, de acordo com Santo Tomás de Aquino: Ludus 

necessarius ad conservationem humanae vitae3.  A Filosofia da Educação tem, pois, bases das 

quais partirem: o ensino não pode ser aborrecido e enfadonho, pois o fastio é um grande 

                                                 

 
2 Sabe-se que o aspecto prazeroso dos jogos é uma possibilidade e não uma necessidade lógica. Com efeito, é 
freqüente a presença do desprazer em atividades lúdicas principalmente as que envolvem a vivência do “ganhar e 
do perder”, que nem por isso, perdem seu potencial educativo. Além disso, a mera presença dessa possibilidade 
em contraposição a um ensino totalmente sem significado em si, deve encorajar o professor na busca do lúdico 
como instrumento de ensino para o aprendizado da matemática.  
3 O brincar é necessário para conservação da vida humana. 
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obstáculo para a aprendizagem. O lúdico já aparece também na pedagogia medieval, em que 

atividades lúdicas não eram novidades no processo educacional. 

Carlos Magno (cerca de 740-814) criou um centro de ensino em seu palácio, 

entregando sua direção ao filósofo e pedagogo Alcuíno, o homem mais erudito de seu tempo, 

de quem foram encontrados diálogos repletos de brincadeiras e piadas, pois sua forma 

pedagógica era: ensinar divertindo. Sendo a educação lúdica trabalhada em grupo, ela 

estimula a agregação, o pensar compartilhado, o que vai ao encontro da função civilizadora e 

socializadora da escola e da concepção segundo a qual a sala de aula é, também, espaço de 

desenvolver a coesão e o envolvimento das crianças.   

A pesquisa atual em Educação Matemática preocupa-se também com aspectos sociais 

e emocionais que possam influenciar a aprendizagem e dos quais podem derivar propostas 

para a sala de aula. Destas propostas, podemos destacar: a Etnomatemática, que busca 

valorizar o conteúdo matemático expresso de diferentes formas em diferentes grupos sociais e 

os conceitos informais construídos pelo educando em sua vida extra-escolar; a utilização da 

História da Matemática, que tem servido como instrumento para motivar o aprendizado e 

propiciar a construção de conceitos, defrontando-se o aluno, eventualmente, com obstáculos 

semelhantes aos enfrentados pelos construtores desses conceitos, e o uso da informática na 

construção do conhecimento matemático, entre outras tendências. Para Freire (1997, p.100), 

que a considera um desafio, “[...] a prática pedagógica se constitui e se define a partir de 

concepções de homem, de mundo e da natureza das relações sociais que se estabelecem entre 

seus fatores e seus elementos básicos”. 

Dessa forma, é fundamental que o educador busque entender a Matemática como um 

desafio, para que possa acompanhar as evoluções dessa ciência e as tendências do momento. 

Nesse contexto, a educação Matemática através do lúdico, com a utilização dos jogos, tem 

acompanhado essa evolução, demonstrando que é natural ao ser humano brincar, 

independente da cultura ou época. A atividade lúdica das crianças consiste mesmo no brincar, 

não necessariamente com espírito de competição, muitas vezes com a função da descoberta do 

mundo que as rodeia. 

Em todas as fases de sua vida, o ser humano está descobrindo e aprendendo coisas 

novas, por meio do contato com as pessoas no meio em que vive. Assim, é de sua natureza 

aprender, descobrir e apropriar-se dos conhecimentos pré-existentes, desde os mais simples 

aos mais complexos, o que lhe garante a sobrevivência e a interação na sociedade como ser 

participativo e criativo. A educação consiste neste ato de busca, de troca, de interação e de 
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apropriação; não existe por si só, é uma ação realizada conjuntamente por pessoas que 

cooperam para comungarem do mesmo saber. 

Os jogos têm-se constituído sempre como forma de atividade inerente ao ser humano. 

Entre os primitivos, as atividades de dança, caça, pesca e luta eram tidas como forma de 

sobrevivência, porém, muitas vezes com caráter de divertimento e prazer natural. Mesmo 

entre os egípcios, romanos e maias, os jogos serviam para a geração mais jovem aprender com 

os mais velhos, como forma de conhecimento. A educação lúdica, pois, está distante da 

concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação 

inerente à criança, ao adolescente, ao jovem e ao adulto; por isso educar ludicamente tem um 

significado tão importante. 

O jogo integra a vivência natural da criança, ao passo que referências abstratas e 

remotas estão ausentes dela, estão fora da sua área de interesse. O lúdico, por levar em conta 

motivações e interesses do educando, conduz-nos a uma concepção de educação que, talvez, 

seja mais adequada aos objetivos que ela se propõe. 

A importância do conhecimento lógico matemático para o desenvolvimento é 

inegável; por isso, vale ressaltar a grande contribuição de Piaget e Vygotsky, quando chamam 

a atenção para a especificidade desse tipo de conhecimento e na compreensão de sua 

aquisição, com suas idéias orientadoras no que concerne aos processos de desenvolvimento e 

de aprendizagem, já que as pedagogias tradicionais parecem ter construído currículos e 

metodologias em que se desconsiderava a subjetividade do educando. 

 Dentre todas as áreas do saber e de todos os tipos de conhecimento, salienta-se o 

conhecimento lógico-matemático, vigoroso e unificado, de importância extrema para toda 

humanidade. O conhecimento matemático seria de tal modo peculiar que Piaget referiu que 

este não seria nem uma invenção nem uma descoberta, mas sim o resultado de ações 

coordenadas do sujeito. 

Morgado (1993, p.16), aborda esta questão referindo que “[...] o pensamento lógico-

matemático está na base de todo desenvolvimento cognitivo do sujeito. [...] O construtivismo 

piagetiano atribui um papel fulcral à atividade do sujeito na construção do conhecimento”. 

Atualmente, restam poucas dúvidas relativamente à importância da Matemática, que é 

assumida como uma ciência vital para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Contudo a 

sociedade está repleta de pessoas que desenvolveram aversão a essa disciplina e vêm 

transmitindo uma imagem pejorativa da Matemática a quem os rodeia. A mudança de atitude 

dessa disciplina passa pela demonstração de suas múltiplas facetas: utilidade, realidade, rigor 
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e raciocínio. Essa mudança, todavia, implica alterações profundas na metodologia do seu 

ensino. 

Abreu (1998), frente ao insucesso escolar aferido até pelos resultados em exames 

nacionais e internacionais, chama atenção para a premência de novas práticas de ensino. Para 

ele, a escola deveria ser menos classificativa e transmissiva e adotar metodologias e práticas 

que desenvolvam aptidões, que integrem as aprendizagens realizadas num projeto de vida, 

que fomente a realização profissional. Os altos índices de analfabetismo funcional tanto têm 

preocupado a sociedade que, enredada num processo de desenvolvimento acelerado, exige dos 

indivíduos uma adaptação constante. O que requer da escola é a formação de pessoas cada vez 

mais aptas em todos os domínios, para o que o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático é de fundamental importância. Desta forma, seria interessante que as práticas 

escolares levassem mais em conta as contribuições teóricas de Piaget e Vygotsky, que se 

constituem em ferramentas para a compreensão do modo como ocorre a construção do 

número, como se processa o desenvolvimento das noções numéricas e apontam as possíveis 

implicações pedagógicas decorrentes do seu posicionamento teórico. 

Partindo da premissa de que é fundamental proceder a mudanças das práticas 

pedagógicas, especialmente no que concerne à disciplina Matemática, importa esclarecer que 

Piaget, em sua obra, estudou a aprendizagem das estruturas operatórias, distinguindo dois 

tipos de aprendizagem: em sentido lato e em sentido estrito. A primeira ligada, ao processo de 

desenvolvimento, corresponderia à passagem de um estado inicial de incoerência e 

desorganização para um estado de equilíbrio temporário, com integração de contributos da 

experiência. Morgado (1993, P. 18) acrescenta: 

Aprendizagem, em sentido lato, (...) se confunde com o próprio desenvolvimento 
psicogenético enquanto marcha de um estágio de menor equilíbrio, entre os 
esquemas do próprio sujeito, para um outro de maior equilíbrio através de 
sucessivos desequilíbrios e reequilibrações. 

A segunda aprendizagem caracterizar-se ia por uma aquisição baseada numa 

experiência mediata, sem controle sistemático do sujeito, modificando o seu comportamento 

de forma durável. Morgado (1993, p.18) afirma que “[...] a aprendizagem, em sentido estrito, 

caracteriza-se por uma aquisição realizada através de uma experiência física ou lógico-

matemática que modifica de forma durável uma conduta”. 

Segundo Piaget (1993) “[...] a aprendizagem processar-se-ia por um procedimento de 

ajustamento ao meio, concebendo um modelo profundamente biológico. Esse processo seria 

composto por dois mecanismos básicos alternativos, a assilimação e a acomodação reguladas 

pelo processo de equilibração” (PIAGET, 1993, p.17). 
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O conceito de assimilação poderia, então, ser definido como a capacidade da criança 

de entender4 o ambiente, de um modo apropriado à sua imaginação. Por vezes, o brincar 

corresponde a esse modo possível, visto que no jogo imaginativo a criança transforma os 

objetos de forma a poder enquadrá-los nos seus esquemas. 

De acordo com Raposo (1980, p. 125),  

A assimilação, processo comum à vida orgânica e à atividade mental, é na fase 
inicial, a utilização do meio externo pelo sujeito com vista a alimentar os seus 
esquemas hereditários ou adquiridos. A assimilação consiste em transformar as 
percepções até torná-las idênticas ao próprio pensamento, quer dizer aos esquemas 
anteriores. 

 A acomodação seria a capacidade de a criança adaptar-se ao ambiente. Segundo o 

mesmo autor (1980, p.125), acomodação, ao invés da assimilação é, “[...] uma atuação ou 

intervenção do meio sobre o sujeito. A acomodação está na origem de mudanças no 

organismo, obrigando-o a cederem às sucessivas coações do meio”. 

 Desta forma, assimilar implicaria uma experiência mental transformadora, ao passo 

que acomodar envolveria uma mudança cognitiva frente a uma nova experiência. Morgado 

(1986) afirma que outro conceito piagetiano fundamental é o de esquema cognitivo, com 

significado único e intimamente associado à teoria da aprendizagem. No entanto, a criança 

não possui apenas um esquema cognitivo, mas sim um conjunto de esquemas que abrangem 

as mais diversas áreas, necessitando de uma para cada noção imaginada por si própria e que 

requeira ajustamento. Segundo Morgado (1986), Piaget definiu duas formas de conhecimento, 

o  

Físico e lógico-matemático. O primeiro seria formado a partir dos dados do objeto, 
por um mecanismo funcional que designou de abstração empírica. Já o 
conhecimento lógico-matemático, constituído pela ação exercida pelo sujeito sobre 
os objetos, seria formado por um mecanismo designado de abstração reflexiva. 

Após a abordagem piagetiana, que descreve o modo como se processa a aquisição de 

novos conhecimentos por parte da criança, fica evidenciado que não se constroem habilidades 

de um momento para o outro, mas com práticas atentas aos processos cognitivos do aprendiz, 

buscando inserir-se neles de forma planejada. A construção do número, como, de resto, a das 

estruturas mentais em geral, principia-se no período sensório-motor, e prolonga-se até o 

período das operações formais, quando a conservação do número é adquirida na sua forma 

abstrata, prescindindo a criança da manipulação concreta de objetos para a compreensão das 

operações. Kamii (1986) afirma que “[...] no conhecimento lógico-matemático a 
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arbitrariedade não existe, visto que é a criança a sua fonte primária. Por ex. 2+3 = 5 em todas 

as línguas, independentemente do sistema empregado na soma” (KAMII, 1986, p.36). 

Quanto ao desenvolvimento psicogenético, Piaget nunca negou a importância da 

interação social, que afirma ser indispensável ao desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático. Em crianças muito novas, devido ao egocentrismo, não existiria a necessidade de 

coerência no diálogo, mas a interação social exerce importante papel no desenvolvimento do 

pensamento lógico. 

Diante das contribuições de Piaget, fica transparente seu interesse em relação ao 

ensino e à prática pedagógica, formadora e construtora de conhecimentos. A escola 

tradicional, baseada na transmissão oral de conhecimentos, foi duramente criticada por Piaget 

por considerar a criança ser passivo e vazio onde se poderiam imprimir os conhecimentos que 

o docente selecionasse. Esse teórico era diametralmente oposto a esse tipo de ensino, mesmo 

sabendo que se poderia nele encontrar alguns aspectos positivos, relacionados aos hábitos de 

repetição que se efetuavam, próprios da atividade assimilativa, que poderiam, no final das 

contas propiciarem alguma acomodação. 

Piaget afirma que o ensino deveria formar o raciocínio, conduzindo à compreensão e 

não à memorização, desenvolvendo um espírito criativo e não repetitivo. O professor deveria 

criar situações que levassem o discente a encontrar a solução correta, de acordo com seu nível 

de desenvolvimento psicogenético, através de trabalhos práticos individuais ou em grupo, de 

diálogos entre colegas ou com o professor. Segundo Morgado (1986, p. 108), 

A posição piagetiana defende a importância dos métodos ativos no 
desenvolvimento da criança, procurando conduzir os alunos à descoberta das 
soluções, de situações propiciadoras de experimentação, onde o aluno refletisse 
sobre o tema e fosse responsabilizado pelas hipóteses que defendesse. A motivação 
adviria do prazer propiciado pela tarefa e não de um esforço externo. 

E, ainda, afirma que, 

[...] a construção de novos conhecimentos exigiria, então, manipulação direta dos 
materiais, cooperação social, trabalho de grupo e inter-ajuda, na tentativa de 
promover o desenvolvimento da autonomia intelectual, social e moral, necessário à 
formação de um adulto criativo, altruísta e adaptado. O professor seria uma peça 
fundamental na perspectiva de uma pedagogia piagetiana, uma vez que lhe cabe a 
tarefa de criar os programas adaptados ao nível operatório dos seus alunos, bem 
como encontrar métodos de avaliação flexíveis que procurem analisar o 
desenvolvimento intelectual da criança  (MORGADO, 1986, p.90). 

Kamii e Devries (1970, p.7) referindo-se ao domínio cognitivo, concentram sua 

atenção sobre quatro princípios: “ensinar dentro do contexto do jogo da criança; encorajar e 

aceitar as respostas erradas da criança; pensar em que a criança possa estar pensando e 

ensinar, segundo os três tipos de conhecimento, tanto os conteúdos como os processos”. 
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Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja 

riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições escolares, 

sejam elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma 

intervenção direta. 

 

2.3. O brincar 

 

Brincar é uma realidade cotidiana na vida das crianças e, para que elas brinquem, é 

suficiente que não sejam impedidas de exercitar sua imaginação. A imaginação é um 

instrumento que permite às crianças relacionar seus interesses e suas necessidades com a 

realidade de um mundo que pouco se conhece, de uma forma que lhes é própria; é o meio que 

possuem para interagir com o universo dos adultos, universo que já existia quando elas 

nasceram e que só aos poucos elas poderão compreender da forma como o adulto o 

compreende. A brincadeira expressa a forma como uma criança reflete, ordena, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo a sua maneira. É também um espaço onde a criança pode 

expressar, de modo simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos agressivos e 

os conhecimentos que vão construindo a partir das experiências que vivem. 

Evidentemente, o exercício do brincar não põe em risco a autoridade do professor; 

pelo contrário, o brincar promove um sentimento de cumplicidade entre adulto e criança, que 

permite aproximar universos e facilitar as relações de convivência e de aprendizagem, como 

defende Santos & Cruz (1997, p. 12).  

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser 
vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a 
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de 
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

Nesse sentido, é necessário que o professor se aproprie dessa percepção do lúdico 

como dimensão significativa para a formação da criança e para o exercício de sua prática 

docente enquanto proposta que, de forma alguma, contrapõe-se ao exercício da autoridade ou 

do papel do professor como mediador do processo educacional. Santos & Cruz (1997, p.14), 

afirmam que: 

O adulto que volta a brincar não se torna criança novamente, apenas ele convive, 
revive e resgata com prazer a alegria do brincar, por isso é importante o resgate 
desta ludicidade, a fim de que se possa transpor esta experiência para o campo da 
educação, isto é, a presença do jogo. 

E, mais, além de resgatar o prazer e a alegria do brincar, propicia, mediante uma 

atividade prazerosa, avanços no desenvolvimento da criança que está sob seus cuidados 



 

 

 

- 36 - 

profissionais, ao invés de, tolhendo sua oportunidade de brincar, no mínimo deixar de 

desempenhar papel de grande relevância para seu desenvolvimento. 

As crianças sempre brincaram. Desde as épocas mais antigas, crianças procuram 

decifrar o mundo através de advinhas, faz-de-conta, jogos com bolas, arcos, rodas, cordas e 

bonecos. Brincar parece ter sido sempre, de fato, a atividade principal da criança. Nos murais, 

desenhos, esculturas e pinturas onde as diferentes gerações deixaram registrados aspectos 

variados da vida cotidiana, podem-se observar a presença dos jogos, das brincadeiras e dos 

brinquedos como elementos que caracterizam os indivíduos representados, demonstrando sua 

condição de criança. 

Nesses registros, como se vê, desde a antiguidade, existia jogos de construir e demolir 

construções, os que envolvem bonecos, os de rolar aros, pular obstáculos e cordas, aqueles 

que reproduzem situações de trabalho realizado por adultos, as cirandas, os jogos de esconder. 

Desde o momento em que nascem e à medida que crescem, as crianças se esforçam para agir 

e relacionar-se com o ambiente físico e social que as rodeia - um mundo de objetos, relações e 

sentimentos que, pouco a pouco, vai se ampliando e que elas procuram a todo tempo 

compreender. Nesse esforço, constroem conhecimentos sobre a realidade, no interior dos 

quais vão se percebendo gradualmente como indivíduos únicos entre outros indivíduos. 

Apesar do discurso generalizado sobre a importância do brincar entre os professores, é 

possível perceber que a formação mediada pelo lúdico está longe de ser priorizada no projeto 

político pedagógico das escolas como parte integrante de sua proposta de formação. Percebe-

se que o brincar no universo escolar é compreendido apenas como recreação e como atividade 

de descanso. Kishimoto (1998, p. 131-2) faz as seguintes considerações sobre esse assunto: 

Predominam atividades dirigidas pelos professores selecionando brinquedos 
educativos ou delimitando o tipo de brinquedo utilizado pela criança. O brincar 
enquanto recurso para desenvolver a autonomia da criança deixa de ser 
contemplado nesse tipo de utilização. (...) Da mesma forma, a concepção de que o 
brincar deve restringir-se a espaços como playground, ou a uma sala como a 
brinquedoteca, mostra o quanto o brincar está ausente de uma proposta pedagógica 
que incorpore o lúdico como eixo do trabalho infantil. 

Nessa perspectiva, existe uma relação paradoxal entre o brincar e a educação 

escolarizada, já que o primeiro supõe liberdade e frivolidade, e a segunda, objetivos de 

ensino.  A brincadeira, no entanto, é uma linguagem infantil que mantém um vínculo com 

aquilo que é o não-brincar. Se a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação, 

isto implica que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer 

que é preciso haver consciência da diferença existente entre a brincadeira e a realidade 

imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-se. 
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Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata 

de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por 

meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma realidade anteriormente 

vivenciada. 

Isso significa que uma criança que, por exemplo, bate ritmicamente com os pés no 

chão e imagina-se cavalgando, está orientando sua ação pelo significado da situação e por 

uma atitude mental e não somente pela percepção imediata dos objetos e situações.  No ato de 

brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam coisa diferente 

daquilo que aparentam ser. Ao brincar, as crianças recriam e repensam os acontecimentos que 

deram origem ao brinquedo, sabendo que estão brincando. 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade 

de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e 

características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. 

A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 

progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a 

interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. 

Essas significações atribuídas ao brincar transformam-se em um espaço singular de 

constituição infantil. 

Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam 

anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam. Para assumir um determinado papel 

numa brincadeira, por exemplo, a criança deve conhecer algumas de suas características. Seus 

conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência 

vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas 

assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros, entre outros. A fonte de seus 

conhecimentos é múltipla, mas estes se encontram, ainda, fragmentados. É no ato de brincar 

que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas 

competências e as relações que possuem com outros papéis. De acordo com Rosa (1998, p. 

68), 

O brincar e o aprender, embora diferentes, não são opostos, e na escola há lugar 
para um e para o outro (...) a escola é um lugar onde também se pode (no sentido de 
que cabe ou é permitido) brincar. O que ainda não sabemos é até que ponto o 
professor-educador, carregando todo o peso da imagem de seriedade associada ao 
seu fazer, se permite brincar. 
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Para brincar, é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus 

companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, 

cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca. Pela oportunidade 

de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar 

seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe são importantes e significativos. 

Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem 

experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os 

sentimentos e os diversos conhecimentos. 

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são 

diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados. Essas 

categorias incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente da 

mobilidade física das crianças; a relação com os objetos e suas propriedades físicas, assim 

como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem vários 

níveis de organização a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papéis, 

situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo social se constrói; e, 

finalmente, os limites definidos pelas regras, constituindo-se em um recurso fundamental para 

brincar. Estas categorias de experiências podem ser agrupadas em três modalidades básicas, 

quais sejam brincar de faz-de-conta ou com papéis, consideradas como atividade fundamental 

da qual se originam todas as outras; brincar com materiais de construção e brincar com regras. 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, 

registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e 

dos recursos afetivos e emocionais de que dispõem. 

Se a formação do professor não prioriza a dimensão da ludicidade, torna-se mais 

difícil para ele familiarizar-se com uma atitude lúdica, porque as maneiras como a sociedade e 

a escola estão configuradas, modeladas pelo padrão produtivo, não favorecem a manifestação 

espontânea da ludicidade nem no professor nem em sua prática docente, como aponta 

Kishimoto (1998, p. 131). 

Pela visão profissional, o brincar não pode integrar-se às atividades educativas, 
ocupa lugar fora da sala, não sendo sua tarefa interagir com a criança por meio da 
brincadeira, cabe a outro esse papel. As razões da dicotomia entre o educar e o 
brincar indicam as dificuldades enfrentadas pelas profissionais de compreender o 
lúdico. 

É preciso que o professor tenha consciência de que na brincadeira as crianças recriam 

e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em uma 

atividade espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva, não se devem confundir situações nas 
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quais se objetivam determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou 

atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma 

maneira espontânea e destituídos de objetivos imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, 

utilizar os jogos, especialmente os que possuem regras, como atividades didáticas. É preciso, 

porém, que o professor tenha consciência de que as crianças não estarão brincando livremente 

nestas situações, pois há objetivos didáticos em questão. A utilização dos jogos não significa 

que seja dispensado o esforço e o rigor que a esta atividade requer. Ao brincar o esforço é 

exercitado através da aprendizagem das etapas e das regras que cada criança precisa adquirir 

para jogá-lo. 

 

2.4. Jogos 

 

O jogo ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. Ele se baseia 

na manipulação de certas imagens numa certa imaginação da realidade. O jogo se distingue da 

vida comum tanto pelo lugar quanto pelo tempo que ocupa. Esta é outra de suas 

características: a delimitação no espaço e no tempo. Todo jogo acontece no interior de um 

espaço previamente delimitado. 

Esses limites podem ser físicos ou materiais, como, por exemplo, o espaço de um 

campo de futebol ou de uma casa de bonecas; ou podem ser limites imaginários como nas 

brincadeiras em que as crianças se imaginam em guerras, florestas, castelos encantados, entre 

outros. O jogo acontece também dentro de um espaço de tempo. Nele, as regras são fatores 

muito importantes, pois são elas que determinam aquilo que vale e o que não vale dentro do 

mundo temporário que o jogo o circunscreve. 

Vygotsky (1987), Winnicott (1985) e Elkonin (1984) aprofundam a discussão e 

consideram o jogo ingrediente importante e facilitador do desenvolvimento, entendendo que o 

elo é de origem social. Por outro lado, Piaget (1994) e Wallon (1995), ainda que tenham 

partido de marcos epistemológicos bem distintos, opinam que o conteúdo dos jogos varia 

segundo o meio físico e social da criança, negando, em conseqüência, tudo o que seja 

exclusivamente ressurreição hereditária. Com a teoria do egocentrismo, Piaget (1994) entende 

que a inteligência é uma forma de adaptação ao meio e o jogo é basicamente uma forma de 

relação da criança com o contexto no qual ela está inserida; neste sentido, adverte que a 

criança elabora suas estruturas mentais através das diversas atividades lúdicas. 
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Para o Wallon (1995) o jogo é expansão; as ficções de criança estão saturadas de suas 

observações: a imitação é a regra do jogo; um movimento não é um movimento, mas o que 

parece expressar; o que importa não é a materialidade do gesto, mas o sistema ao qual ele 

pertence; o ato motor pode ser técnico ou simbólico; no desenvolvimento, é a fusão entre o 

genótipo e fenótipo; o genótipo se refere aos aspectos biológicos, inscrevendo-se o jogo 

fenótipo, que é produto do social.  

Ainda segundo o autor, na medida em que é expansão, o jogo se opõe à atividade séria 

que é o trabalho. Os temas que propõem o jogo não devem ter sua razão de ser fora de si 

mesmo. Desde o momento em que uma atividade se toma utilitária e se subordina como meio 

a um fim, perde a atração e as características de jogo.  

O jogo, frente às tendências e aos hábitos utilitários, supõe um poder de adormecer, de 

colocar em estado de resolução funcional que não é igual para todos ou em todos os instantes. 

É, sem dúvida, uma infração das disciplinas ou das tarefas que impõem a todo homem as 

necessidades práticas de sua existência, a preocupação por sua situação e por sua personagem. 

Vygotsky (1987) não propõe uma classificação, entende que o surgimento de um 

mundo imaginário é o que define o jogo. Neste sentido o jogo complementa as necessidades 

da criança; o prazer não é a característica definitiva do jogo, mas se constitui jogo o 

surgimento de um mundo imaginário que surge da ação: a criança imagina e ao imaginar joga; 

sempre que se produza uma situação imaginária, haverá regras, pois sem regras não há jogo e 

este é fator básico do desenvolvimento; a criança avança através da atividade lúdica, criando 

zonas de desenvolvimento proximal constituídas por funções que ainda não amadureceram, 

mas se encontram em processo. 

Além de não considerar o prazer como característica definitiva do jogo, Vygotsky 

(1987) é de opinião de que as teorias que ignoram o fato de que o jogo completa as 

necessidades da criança desembocam em uma intelectualização pedante do jogo. Por outro 

lado, entendem que todo o avanço da criança está relacionado a uma profunda mudança que 

está relacionada aos estímulos, inclinações e incentivos e que a criança satisfaz certas 

necessidades através dos jogos.  

A função da brincadeira no desenvolvimento infantil, de acordo com Vygotsky (1984), 

é fazer com que a criança aprenda a atuar numa esfera cognitiva que depende de motivações 

internas. Mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real e o 

comportamento no brinquedo, a atuação no mundo imaginário e o estabelecimento de regras a 

serem seguidas criam uma zona de desenvolvimento proximal, na medida em que, 

impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento. 
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Os jogos propiciam situações concretas que ajudam as crianças a sanar suas próprias 

dificuldades quer sejam de memória, de atenção, de observação ou de raciocínio. O jogo 

estimula sentimentos espontâneos e contribui para a desinibição das crianças, dando-lhes 

confiança para resolver seus próprios problemas. Faz com que as crianças descubram suas 

próprias tendências e inclinações frente à sua vocação. 

Ao contrário do que muitos pensam o jogo na sala de aula não gera indisciplina, mas 

estabelece regras muitas vezes criadas pelo próprio alunado. O jogo de boca do forno, por 

exemplo, cria entre eles uma ordem muito eficaz porque foi aceita pelo grupo. Até mesmo 

com as discussões que o jogo provoca, quando bem articuladas, há um enorme aprendizado. 

Integrar o jogo na sala de aula e deixar que os alunos estabeleçam as regras é exercitar a 

democracia e a cidadania.  

O que ocorre, muitas vezes, é que o jogo do poder, onde apenas o professor dita as 

regras e impõe seu pensamento sem arriscar-se, sem ousar e sem compartilhar seu saber só 

colabora para alienação do grupo. É preciso entender que, no processo pedagógico, não há 

donos do saber e que ao educar o professor também se educa. Freire afirma que “[...] sem a 

coragem de correr risco, não existe educador. E colocar o lúdico na sala de aula significa 

correr riscos” (Freire, 1978, p.17).  

Não se pode colocar o lúdico e a seriedade em campos opostos. Ambos têm que 

caminharem juntos. Aprender brincando exige do professor que trabalhe junto, que se dedique 

e que oriente. Na maioria dos casos, pode ser que a recusa do emprego do lúdico em sala de 

aula seja justamente porque ele exige novo aprendizado do professor, que, muitas vezes, 

necessita adquirir o domínio das alternativas metodológicas referentes à ludicidade. Alves diz 

que “[...] o estudar com gosto e não com amargura de períodos maçantes em que se faz tudo 

por obrigação, são características do jogo do saber, com sabor” (Alves, 2001, p.106). 

Não são tantos os conteúdos curriculares oficialmente transmitidos pela escola e 
sim o convívio com os pares que se torna o fator decisivo para explicar a influência 
extremamente favorável da escola sobre o desenvolvimento das estruturas de 
consciência de crianças das mais diferentes classes sociais. (FREITAG, 1973, 
p.207). 

O valor pedagógico do lúdico existe tanto para o aluno como para o professor, que, 

sem dúvida, pode vivenciá-lo durante o seu exercício, proporcionando tanto a um quanto ao 

outro o que eles merecem aprender e ensinar com alegria. 
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2.5. O “sério” e o lúdico na práxis docente em matemática  

 

“A nossa história de vida tem muito a ver com o que fazemos e não 
necessariamente com o que falamos” (ZEICHNER). 

 
Kishimoto (2002, p.21) denomina “lúdico em ação, a atividade mais ampla em que as 

crianças e adultos se envolvem com brinquedos, brincadeiras e jogos”. Então, por que os 

professores não brincam? Essa constatação fez com que fossem observadas situações 

envolvendo colegas de trabalho e seus respectivos alunos, numa perspectiva de refletir sobre o 

resultado desses comportamentos. 

Vários são os significados de brincar5, o que explica a grande polêmica em torno da 

natureza das atividades lúdicas como dimensão legítima da formação humana, revelando que 

brincar não implica sempre o entendimento de que a brincadeira possa ser algo sério; seu 

significado pode estar relacionado à alegria, ao prazer, à espontaneidade, a barulho, a pular, a 

gritar, a envolver-se, a emocionar-se, diversidade tal que dificilmente poderia abarcar todos os 

significados como sinônimos. 

Por isso, a legítima ludicidade como dimensão a ser considerada na formação do 

sujeito não tem conseguido provocar transformações efetivas no contexto em que persiste a 

oposição entre brincadeira e coisa séria. Souza (2001, p.112) defende que “[...] essa 

concepção de brincar da sociedade está pautada na visão de que o jogo é apenas diversão. 

Quando não há evidências claras da utilidade do brincar, torna-se difícil sua aceitação como 

atividade imbuída de seriedade”. Nesse sentido, Kishimoto (2002, p. 36) afirma que 

quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a 
estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que 
mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da 
criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem. 

Contudo, se a seriedade da atividade lúdica não é reconhecida no mundo adulto, o 

envolvimento e a disciplina com que as crianças obedecem a regras e mergulham no brincar, 

interagindo entre si com a brincadeira, não levaria ao resultado que vários estudos observam e 

explicam. Sobre esse pensamento, Kishimoto (2002, p. 17) explica que: 

A imagem do jogo é construída em cada contexto social determinada pelos valores 
e pelo modo de vida vigente, afirmando que aspectos relacionados ao trabalho, à 
inutilidade ou à educação da criança emergem nas várias sociedades, em diferentes 
tempos históricos. Nesse sentido, parece predominar na sociedade a perspectiva do 
brincar como sendo coisa não-séria. 

                                                 

 
5 Termo usado o termo como sinônimo de atividade metodológica sistematizada com vinculação especifica ao 
conteúdo programado.  
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Souza (2001, p.113) posiciona-se a esse respeito apoiando-se nos teóricos da 

psicanálise: 

A respeito dessa dicotomia entre seriedade e não-seriedade, uma contribuição surge 
da psicanálise (Erikson, Freud, Winnicott), que entende que o oposto do jogo não é 
o que não é sério, mas o que é real, enfatizando o jogo como o contexto próprio 
para possibilitar os impulsos agressivos, não aceitos na sociedade. O ato de jogar 
está além da simples satisfação de desejos, pois jogar é o fazer em si, um fazer que 
necessite de tempo e espaço próprios; um fazer que se constitua de experiências 
culturais, que é universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz 
aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação da criança 
com ela mesma e com os demais. 

Não é fácil definir jogo e brinquedo, mas de modo geral, a palavra jogo é utilizada 

para indicar brincadeiras estruturadas que envolvem regras. Grando (1995, p. 31), ao referir-

se a Huizinga afirma que, 

A palavra e a noção de jogo foram sendo construídas nas diversas civilizações, não 
definidas por um pensamento lógico ou científico, mas na linguagem criadora, isto 
é, em inúmeras línguas diferenciadas. Neste sentido, não se poderia esperar que 
cada uma das diferentes línguas encontrasse uma mesma palavra e idéia para 
exprimir a mesma noção de jogo. (GRANDO, 1993, p.31). 

Outro pensador que contribuiu para definir jogo foi Henri Wallon (1879-1962). 

Segundo ele, costuma-se chamar de jogo, uma atividade prazerosa que distrai algo oposto à 

vida séria. Dessa forma, a atividade infantil é lúdica por natureza, dimensão lúdica que 

expressa tanto liberdade quanto maturidade. 

Diante dessas e de outras definições, verifica-se a dificuldade de defini-lo, pois isso 

poderia limitar o seu próprio conceito. Assim, entende-se que jogo é uma dessas palavras que 

só adquire significado preciso quando interpretado dentro do contexto em que é utilizada. 

Entretanto, o jogo, mesmo que sempre denote alegria e socialização, possivelmente, constitui-

se em ponte para algum conhecimento. 

No jogo, percebe-se a cooperação das crianças com diferentes desempenhos entre si. 

Os mais ágeis e as que já conhecem o jogo, geralmente respeitam o ritmo do seu parceiro, 

dando-lhe tempo para pensar e até sugerindo como ele deve agir. Quanto às crianças que têm 

mais dificuldade, é comum ocorrer uma atitude de receptividade e aceitação das sugestões 

apresentadas pelos colegas. O jogo e a forma de pensar que ele propicia podem, é, preciso que 

se frise, não necessariamente, tornar qualquer estudo, nesse caso específico, o da Matemática, 

mais prazeroso.     

O jogo aproxima-se da Matemática via desenvolvimento de habilidades de resolução 

de problemas, de investigação e permite o trabalho com conteúdos culturais inerentes ao 

próprio jogo, através de uma linguagem universalmente aceita: a linguagem matemática. Esta 
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pode ser construída a partir da tradução das várias representações das situações de jogo, como 

por exemplo, no registro de uma jogada. 

Vygotsky (1987), procurando relacionar a formação de conceitos pelo indivíduo à 

constituição de uma linguagem, aponta para a importância da palavra como parte integrante 

dos processos de desenvolvimento. A palavra conserva sua função diretiva na formação dos 

conceitos, pressupondo o desenvolvimento de muitas outras funções intelectuais que também 

surgem. Por isso, o ensino da Matemática em sua forma lúdica é visto como estratégia de 

ensino e de aprendizagem na qual as crianças podem potenciar, através da comunicação 

com os colegas, suas competências matemáticas. Por intermédio da brincadeira, a 

criança é capaz de descobrir, observar e interpretar o mundo que a rodeia e, 

normalmente, não há nada mais sério do que uma criança a brincar. O ato de brincar é de 

fato uma atividade indispensável ao desenvolvimento humano e os brinquedos o 

material de trabalho necessário para desenvolver essa tarefa. Quanto mais as crianças 

brincam, mais aprendem, mais exploram e descobrem, desenvolvendo uma motivação 

para a aprendizagem que poderá influenciar por toda a vida. 

A utilização do jogo na aula de Matemática pode, também, permitir uma 

abordagem informal a conceitos matemáticos considerados demasiado abstratos e 

favorecer a interação entre as crianças. Os aspectos lúdicos não podem ser explicados 

num âmbito simplesmente biológico: a paixão que o jogo e a brincadeira despertam 

renova-se reiteradamente através da vivência que propicia. 

A essência do espírito lúdico é ousar, correr riscos, suportar a incerteza e a tensão 

que aumenta a importância do jogo. Sabendo que sua utilização implica correr riscos, 

então por que utilizá-los no ensino? Porque existem no seio do jogo, aspectos mais 

importantes que simples diversão e interação. Ele revela a lógica implícita nas ações e 

no pensamento das crianças, diferente da racionalidade do adulto, a lógica subjetiva 

necessária para a estruturação da personalidade e do conhecimento humanos. 

Piaget (1974) estudou os jogos, estabelecendo sua correlação com a evolução das 

estruturas mentais e estágios de desenvolvimento. Seus estudos demonstram que o 

ensino e a aprendizagem da Matemática não podem prescindir do jogo, da brincadeira e 

dos brinquedos, como instrumento pedagógico e didático. Por intermédio do jogo, a 

construção de conhecimentos garante a motivação necessária à aprendizagem. 

Percebe-se, na educação matemática, certa tendência ao uso do jogo. O que deve ser 

garantido é que seu emprego se faça fundamentado em bases teóricas que lhe garantam um 

ensino com maior cientificidade. Há indicadores que nos permitem inferir estar-se começando 
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a sair de uma visão do jogo como material instrucional meramente incidental, para incorporá-

lo ao ensino com a consciência dos objetivos que sua utilização torna alcançáveis tanto do 

ponto de vista cognitivo quanto do afetivo, que caracterizam o ensino e a aprendizagem como 

atividade, de acordo com a definição de Leontiev (1998).  

Outra forma de considerar o jogo no ensino da Matemática é evidenciada nos 

exemplos, como Tahan (2000) o faz para aproximar a Matemática do aluno. Em O Homem 

que Calculava, mediante a maestria de um hábil jogador, ele joga com a imaginação do leitor 

de modo a envolvê-lo na solução de problemas matemáticos.  

Acrescenta-se a esta lista de exemplos do uso do jogo na Matemática, tendência mais 

recente de publicações que recorrem ao lúdico no ensino da Matemática. Os para-didáticos, 

que se tomaram tão comuns no início desta década, são exemplos da importância que as 

editoras vêm dando para os aspectos lúdicos do ensino de Matemática. O próprio nome de 

para-didáticos parece já apontar que esses livros devam ser utilizados não de forma totalmente 

didática, mas além dela, de forma que os alunos não os confundam com as aulas “sérias” de 

Matemática; eles devem ver a Matemática de forma facilitada, de forma lúdica6. 

Ao analisar o papel do jogo na Educação matemática, Kishimoto (1994) faz 

referências às inúmeras dúvidas dos muitos autores que se referem ao uso do jogo como 

elemento pedagógico. O uso do material concreto como subsídio à tarefa docente tem levado 

educadores a se utilizarem de múltiplas experiências tais como: geoplano, material dourado, 

réguas de Cuisenaire, blocos lógicos, ábacos, cartaz de prega, sólidos geométricos, tangram, 

quadros de frações equivalentes, jogos de encaixe, quebra-cabeças e muitos outros. Segundo a 

autora, 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por 
contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer 
a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem como a 
sistematização de conceitos em outras situações que não jogos. Ao utilizar, de 
modo, metafórico, a forma lúdica (objeto suporte de brincadeira) para estimular a 
construção do conhecimento, o brinquedo educativo conquistou um espaço 
definitivo na educação. (KISHIMOTO, 2004, p.43). 

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

conhecimento científico, vivendo situações de solução de problemas que os aproximam 

                                                 

 
6 Seria interessante, talvez, uma análise detalhada dessa tendência da utilização dos para-didáticos no ensino, de 
modo que se pudesse avaliar não só o seu aspecto pretensamente lúdico, mas também a forma como tratam as 
crianças que pretendem formar, verificando se são respeitadas as características das atividades lúdicas. Essa 
análise não é, no entanto, o objeto deste trabalho, que se prende a discutir o significado do jogo e seu valor na 
educação matemática. 
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daquelas que realmente enfrentam-se no cotidiano. A imitação através do jogo, a busca da 

compreensão de regras, a tentativa de aproximação das ações adultas vividas no jogo, estão de 

acordo com pressupostos teóricos construtivistas, que asseguram ser necessária a promoção 

de situações de ensino que permitam colocar a criança diante de atividades que lhe 

possibilitem a utilização de conhecimentos prévios para a construção de conhecimentos 

melhor elaborados. 

Por tratar-se de ação educativa, é ao professor que cabe organizá-la de forma que a 

mesma aja, contingentemente, como atividade autoestruturante do aluno. Desta maneira é que 

a atividade possibilitará tanto a formação do aluno como a do professor que, atento aos erros 

e acertos dos alunos, poderá buscar o aprimoramento do seu trabalho pedagógico. O jogo na 

educação matemática parece justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco 

a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de 

lidar com informações e ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos e o 

estudo de novos conteúdos. 

A sessão que se segue, ainda que sucintamente, apresenta experiências possíveis em 

sala de aula com alguns dos jogos aqui referidos. 

 

2.6. O Tangram 

 

Das experiências vivenciadas em sala de aula, vale ressaltar a criatividade 

experimentada com o jogo do Tangram, que é um jogo didático que consiste em dividir um 

quadrado em sete tans (partes) a partir dos quais é possível, sem deixá-los sobrepostos, formar 

diferentes figuras. O tangram mais comum tem sete tans, mas ainda existe o tangram oval 

com nove tans, o twingram, quando se usam dois tangrans de cores diferentes. e o pangram, 

com cinco tans, que é tridimensional (feito por intermédio de um cubo).  

Já conhecido na China por volta do século VII a.C. como as sete tábuas da astúcia, o 

tangram é um jogo figurativo, do qual não se conhece a autoria nem a idade precisa, fatos a 

respeito dos quais resultaram mistérios e lendas nos últimos dois mil anos.  

A história mais contada é a de que o monge Tai-Jin, chamou à sua sala o seu discípulo 

Lao-tan, entregou-lhe uma placa de porcelana, um pote de tinta e um pincel, dando-lhe a 

grande missão de percorrer o mundo e registrar na placa de porcelana tudo o que os seus olhos 

vissem de mais belo. Tremendo de emoção por tão importante tarefa que o mestre lhe 
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confiara, ao sair da sala, Lao-tan deixou cair a placa. Magicamente, a placa de porcelana 

quebrou-se em sete pedaços de formas geométricas simples. 

Preocupado com o que tinha acabado de acontecer, Lao-tan imediatamente se pôs de 

joelhos para recolher os restos da placa e, ao juntar os pedaços, o discípulo, identificou uma 

figura conhecida; trocando a posição das peças, percebeu outra figura. Assim, outras figuras 

foram se formando naquele momento a cada variação da posição dos pedaços. Concluiu Lao-

tan, que sua viagem não era mais necessária, pois com os sete pedaços da placa quadrada de 

porcelana poderia representar tudo o que de belo existe no mundo. 

O Tangram é um quebra-cabeça formado por sete peças que têm formas geométricas 

bem conhecidas. São cinco triângulos, um quadrado e um paralelogramo, originários da 

decomposição de um quadrado. Sua idade e seu inventor são desconhecidos e os chineses o 

conhecem por Tch’i Tch’iao pan7. 

O jogo pode ser realizado individualmente ou em grupo.  Para se obterem as sete 

peças do Tangran divide-se um quadrado em sete partes, conforme se pode ver na figura 1, a 

seguir. 

É possível concretizar conceitos matemáticos em sala de aula, trabalhando de forma 

prazerosa com os alunos, usando-se o Tangram como metodologia. A experiência tem 

demonstrado que cada aluno é capaz de desenvolver um projeto, registrando suas criações, 

sendo possível, nessa trajetória, aparecer a habilidade de recortar, montar, desmontar, criar e 

identificar de um modo muito criativo.  

O Tangram, além de despertar a criatividade, socializa o alunado nos trabalhos em 

grupo, como o desenvolvimento da simetria através das figuras, composição de histórias, 

identificação das figuras geométricas, descobrimento e conceituação de formas geométricas, 

descoberta de razões, definição e composição de várias figuras e conceitos. Ao propor um 

trabalho com o Tangram, o objetivo maior é enfocar a geometria, pois o manejo das crianças 

com as figuras geométricas as leva a nominá-las, estabelecer relações entre as formas e criar 

conceitos sobre as mesmas.  

A segunda razão é que o Tangran, por meio das sete partes que o compõem, oferece ao 

aluno enorme quantidade de situações que o levam a construir, com muita criatividade, várias 

figuras, interagindo com as propriedades dos objetos. Essa manipulação dá chance para a 

criança desenvolver grandes habilidades de reconhecimento e comparação no momento em 
                                                 

 
7 As sete tábuas da argúcia (habilidade, destreza).   
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que se observam as características de cada desenho formado. O Tangran, além de ser 

trabalhado individualmente, permite o trabalho em grupo, que facilita a interação entre os 

alunos, ocasião em que se pode vivenciar a simetria, a criatividade e o gosto pela geometria, 

facilitando o aprendizado dos conceitos, que vão sendo entendidos e não decorados.  

O fato de compor e decompor gravuras com as peças do Tangram e criar várias outras, 

torna-o muito interessante, pois logo surge a competitividade entre os grupos, cada um se 

esforçando para uma apresentação melhor e de maior sentido matemático, através de grandes 

variações. Uma preciosidade de trabalhar o Tangran é que ele possui grande diversidade de 

respostas possíveis a cada questão, como, por exemplo, construir um objeto com apenas cinco 

partes do Tangran. Cada aluno usa sua criatividade e dificilmente coincide um desenho com 

outro.  

Nessas ocasiões é estimulado o relacionamento entre os alunos, a troca de 

informações, comparações, que dão outra dimensão à aula, na qual as questões podem ter 

respostas diferentes, o que seduz o aluno e o leva a trabalhar com afinco no sentido apresentar 

a melhor proposta. Enfim, o Tangram é uma atividade que não se restringe apenas a explorar 

as possibilidades dos materiais e a descobrir, pela reflexão sobre elas, as suas propriedades. 

Ele vai além: nele também ocorre à exploração de idéias, está em jogo o próprio exercício do 

pensamento. Desse fato decorre um esforço maior por parte dos alunos e do professor, no que 

se refere à superação de suas limitações.  

O importante é ampliar essas experiências e desenvolver a capacidade de pensar e 

inventar. A Matemática, na maioria das vezes, é ensinada de forma tradicional, limitando-se a 

regras e decoração de fórmulas. A prática com o Tangram leva em conta as diferenças 

individuais, desestimulando respostas iguais, valorizando a participação e a inovação, 

trabalhando os conf1itos através da discussão, enfim, lutando no sentido de transformar os 

alunos em indivíduos críticos e criativos.  
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Figura 1 – Peças que compõem o Tangram 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Atividade desenvolvida em sala de aula no curso de formação de professores das Faculdades Integradas 
de Mineiros, por Vilela, em 2003. 
 

O desafio é formar figuras usando essas sete peças, com as quais, centenas podem ser 

formadas. As regras do jogo são as seguintes:  

Primeira regra: é necessário sempre usar, em cada figura, as sete peças, sem desprezar 

qualquer uma delas. Segunda regra: as figuras formadas devem ser planas, isto é, as sete peças 

devem repousar sobre uma superfície plana, como o tampo da mesa, por exemplo, e não 

podem ser dispostas da forma como se construiria um castelo de cartas; 

Terceira regra: não é permitido sobrepor as peças. 

Para se formar uma determinada figura, é necessária concentração, habilidade e 

sensibilidade. É preciso conhecer bem as sete formas geométricas que compõem o jogo e 

perceber certas relações entre estas formas e a figura que se deseja formar. Muitas vezes a 

solução para uma determinada figura aparece quando se está tentando montar outra. 

É claro que o jogo por si só já se justifica, mas seu uso pedagógico ultrapassa o prazer 

de jogar. O Tangram pode ser usado nas aulas de Matemática com diferentes objetivos: 

identificação de formas geométricas, composição e decomposição de figuras, relações entre os 

elementos de uma figura, exploração do conceito de área, problemas envolvendo o teorema de 

Pitágoras, relação área x perímetro e outros. 
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No primeiro momento, é interessante que as crianças apenas brinquem com o 

Tangram, tentando construir diferentes figuras (canguru, coelho, pato). Essa é a etapa, 

importante, de familiarização com o jogo e suas peças e percepção das primeiras relações, 

identificação das primeiras formas. Após essa etapa, podem-se realçar as características 

geométricas das peças do jogo: o Tangram é composto de cinco triângulos, todos retângulos e 

isósceles, um quadrado e um paralelogramo. Os triângulos indicados com a letra T são iguais 

ao lado do quadrado original e seus catetos são iguais à metade da diagonal do quadrado. O 

triângulo indicado com a letra grega ΤΤΤΤ8 tem catetos iguais à metade do lado do quadrado. Sua 

hipotenusa é igual à metade da diagonal do quadrado. Os triângulos indicados com a letra t 

são iguais e suas hipotenusas são iguais à metade do lado do quadrado. Seus catetos são iguais 

á quarta parte da diagonal do quadrado. O lado do quadrado, q, é igual à quarta parte daquela 

diagonal. Um dos lados do paralelogramo, p, é igual à metade do lado do quadrado grande. O 

outro lado é igual à quarta parte da mesma diagonal. 

A seguir. apresentamos algumas atividades. Antes, é preciso esclarecer o seguinte: na 

etapa do jogo livre, quando o aluno está tentando formar o canguru, o coelho, o aluno deve 

usar sempre as sete peças (esta é uma das regras do jogo). Entretanto, nas atividades que serão 

propostas a seguir, o aluno, às vezes, trabalha com as sete peças, às vezes só com algumas 

delas. É preciso alertá-lo para esta mudança da regra. A critério do professor, as crianças 

podem trabalhar individualmente ou em grupo. Em cada caso é interessante analisar possíveis 

soluções diferentes. Duas soluções serão consideradas diferentes se os quadrados obtidos 

forem diferentes ou, se os quadrados obtidos forem iguais, mas formados por figuras 

diferentes. 

O Tangam como instrumento de concretização da Matemática, é uma metodologia de 

ensino que permite a interação com outras áreas do conhecimento. As histórias apresentadas 

como exemplo, são atividades realizadas por grupos de alunos, em que a utilização do 

Tangran contextualizou a Matemática de forma prazerosa com as histórias que foram criadas 

e trabalhadas com alunos no quinto ano do ensino fundamental. 

Como exemplo, há a história, do Sítio Encantado, criada pelos alunos do quinto ano. 

                                                 

 
8 Leia-se táu, letra que, fonética e graficamente, corresponde ao T do alfabeto latino, utilizado na grafia da 
língua portuguesa.  
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O Sítio Encantado 

01- Em um sítio bem distante vivia Joãozinho. 
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02 - Sua casa era grande, bonita e possuía muitos animais. 
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03 - O gato era manhoso e brincalhão. 
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04 – O pato gostava de tomar banho no lago pela manhã. 
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05 – Toda manhã, Joãozinho e dona Ana , sua mãe, acordavam com o cantar do galo.  
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06 – O sítio era um lugar muito bonito e aconchegante. Havia um lago e todas as tardes, 

Joãzinho e sua mãe passeavam felizes no barco.   
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2.7. O Jogo dos nove números 

O jogo dos nove números, de autor desconhecido, é uma atividade lúdica em que 

ocorrem experiências inteligentes e interessantes, que conduzem à reflexão do aluno, 

principalmente quanto ao domínio das quatro operações fundamentais e que visam promover 

o conhecimento. 

 

2.7.1. Descrição: 

O jogo é constituído de dois dados com a numeração de 1 a 6 e com cartelas 

compostas de nove números como se fosse para jogar  bingo. Esses números devem ser 

múltiplos de 1 a 6. Jogam todos os alunos da sala. 

 

2.7.2. Objetivo: 

Despertar a ordem, a disciplina, a interação, o raciocínio lógico e o domínio das quatro 

operações fundamentais: adição; subtração; multiplicação e divisão. 

 

2.7.3. Regras: 

• Cada aluno da sala recebe uma cartela com nove números. 

• Os dados são arremessados para o alto, por dois alunos, para ver quais serão os 

números com os quais se farão as operações. 

• Exemplo para realizar o jogo: ficaram evidenciados os números, 6 e 2. 

• O professor começa as indagações, esperando que os alunos respondam. Ex: 6+ 

2=8 

• O aluno que tiver 8 na cartela, vai marcando, na mesma forma que se joga Bingo. 

Em seguida segue todas as operações com esses mesmos números. 6 – 2 = 4; 6 x 2 

= 12; 6:2 = 3. 

• Esse procedimento se repete até que um aluno consiga preencher toda cartela, e 

vencer o jogo. 

 

2.7.4. Atividades Complementares 

 

No jogo dos nove números podem ser explorados vários tipos de atividades que 

conduzem os alunos ao raciocínio e a aprendizagem. 
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Atividade 1. Observe sua cartela e escreva em seu caderno quais foram os nove 

números com que você brincou. 

Atividade 2. Quantos foram os números pares? E os números ímpares? 

Atividade 3. Organize os números em ordem crescente. 

Atividade 4. Qual a soma dos números da primeira coluna? E da segunda? 

Atividade 5. Por que a soma da terceira coluna é maior que a primeira? 

A partir do jogo dos nove números, podem-se trabalhar várias outras atividades 

coletivas e individualmente, levando o aluno a fazer descobertas, e com certeza, aumentando 

seu conhecimento matemático. 

 

2.8 Xadrez Chinês 

 

Aparentemente, os jogos de tabuleiro surgiram por volta dos anos 600 na Índia. Sua 

origem, entretanto, parece estar ligada às primeiras cidades, nas regiões do antigo Egito e da 

Mesopotâmia (hoje Iraque), onde foram encontrados em escavações arqueológicas objetos e 

desenhos que parecem ser ou fazer referência a jogos de tabuleiro. 

O Xadrez Chinês nada mais é que Halma, transportado para o tabuleiro em formato de 

estrela. Também chamado de Dama Chinesa, o jogo tem pouco a ver com Xadrez e não foi 

inventado na China. Surgiu no século XIX, tornando-se popular em primeiro lugar na Suécia. 

Foi patenteada no oeste de Ravensburger, a famosa companhia alemã de jogos. Com o nome 

de Stern-Halma na Alemanha, apareceu há poucos anos e foi mais tarde lançado nos USA 

com o nome de Xadrez Chinês, e esta é a denominação mais conhecida hoje. 

 

2.8.1. Descrição: 

O jogo é constituído de um tabuleiro na forma de estrelas e 45 peões, sendo 15 azuis, 

15 vermelhos e 15 amarelos. Pode ser jogado em 3 ou 6 pessoas. 

 

2.8.2. Objetivo: 

Mover todos os peões de uma ponta para a outra e, conseqüentemente, adquirir maior 

coordenação motora, disciplina e concentração. 

 

2.8.3. Regras: 

a) Cada jogador coloca os peões de sua cor escolhida na base da mesma cor, 

alternando as pontas, no caso de 3 jogadores. 
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b) Movimenta-se um peão por vez ao longo de qualquer linha. É permitido mover o 

peão para qualquer casa adjacente. 

c) Se a casa adjacente estiver ocupada por um peão, seja ele seu ou de um adversário, 

e a casa subjacente estiver vaga, o jogador pode pular até ela. Um peão pode dar 

vários pulos na mesma jogada. 

d) O primeiro que mover todos os peões através do tabuleiro, para a ponta oposta da 

estrela é o vencedor. 

e) Ao utilizar o jogo, o professor poderá formular questões aproveitando as situações 

do jogo e discutir ao final os conceitos que aparecem naturalmente e também 

durante o jogo, o professor poderá observar seus alunos, a respeito de suas ações e 

raciocínio, tais como: 

1. Como a criança se organiza no espaço? 

2. Domina o espaço do tabuleiro em termos de sentido e direção? 

3. Explora todos os lugares possíveis para a colocação e deslocamento dos 

peões? 

4. É capaz de considerar o adversário para coordenar ataques e defesas, ou 

fixa-se somente em suas próprias peças? 

5. No decorrer de uma partida, movimenta vários peões ou tem necessidade de 

levar um peão de cada vez até outro lado do tabuleiro. 

6. Explora todos os movimentos que cada peão permite? 

7. Consegue realizar “séries de pulos”, coordenando várias direções e sentidos 

ao mesmo tempo? 

8. Considera os peões em jogo como obstáculo ou como recurso para 

movimentos mais longos? 

Podem ser apresentadas sugestões de questões a serem levantadas como situações 

problema, como: 

1. Como é o material que você observou? Descreva-o. 

2. Como é a organização das peças no tabuleiro antes do início da partida? 

3. Qual é o objetivo do jogo? 

4. Quais as condições para que se possa realizar um passe longo? 

5. É possível chegar ao resultado por um caminho diferente? 

Além dessas contribuições pode-se perceber ainda a interação e a reflexão que convida 

cada aluno a realizar e melhorar seu conhecimento lógico-matemático.  
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Capítulo III 

3 . A Matemática e o Lúdico em escolas de Mineiros 

 

Nesta investigação, que partiu de inquietações sobre o aprendizado da Matemática no 

ensino fundamental, optou-se pela metodologia qualitativa, em função da complexidade do 

assunto, considerando que ela amplia possibilidades de compreender as variáveis do tema, 

além de propiciar seu entendimento de forma mais ampla. 

As modalidades mais freqüentes da pesquisa qualitativa são: bibliográfica, documental 

e de campo. Conforme Lima (2004), na pesquisa qualitativa, abre-se um conjunto de técnicas 

de coleta de materiais e informações indispensáveis para a fundamentação do problema 

investigado. As pesquisas bibliográficas e documentais são bastante semelhantes  seguem o 

mesmo passo; o que as diferencia, no entanto, é a natureza das fontes. 

De acordo com Gil (2002, P. 46), 

“Na pesquisa documental, as fontes são muito diversificadas e 
dispersas. Há, de um lado, os documentos de primeira mão, que não 
receberam nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os 
documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e 
instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, 
sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros 
documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, 
memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc”. 

 Dentre as diversas fontes sugeridas pelo autor, além das informações bibliográficas 

obtidas pelos teóricos da área, se fará um estudo do SAREM, bem como de um questionário e 

das informações obtidas por meio de observações e diálogos com os coordenadores 

pedagógicos das unidades escolares sobre os PPPs (Projeto Político Pedagógico) das escolas 

da rede municipal. 

A presente investigação caracteriza-se pela pesquisa bibliográfica e pela análise 

documental, mais especificamente no resultado das avaliações do SAREM (Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Município de Mineiros), realizado em nove escolas da 

rede municipal de ensino, com 417 alunos do quinto ano do ensino fundamental, com quinze 

turmas e treze professoras, que aconteceram no mês de junho e novembro de 2007. Além 

desses procedimentos, foram aplicados questionários, com o objetivo de conhecer alem da 

formação as praticas educacionais vivenciadas nas salas de aulas aos treze professores que 

ministram aulas de Matemática no quinto ano do Ensino Fundamental, cujos alunos 

submeteram-se à referida avaliação. Na oportunidade, aconteceram observações de algumas 

salas de aula que apresentaram diferencial de resultado, tanto para positivo como negativo, 

além dos relatos sobre os PPPs das escolas 



 

 

 

- 61 - 

O interesse foi avaliar até que ponto as práticas utilizadas em sala de aula teriam 

influência sobre o aprendizado da Matemática, verificar a relação professor – aluno, perceber 

a satisfação do profissional pela educação, observar a intensidade de envolvimento dos alunos 

com as metodologias ensinadas, uma vez que se conhece que os índices do aprendizado da 

Matemática têm sido sempre os mais baixos, o que também se comprovou em minha 

experiência profissional e muito me inquietava. 

Dessa forma, foram realizadas visitas às nove instituições de ensino da rede municipal, 

momento durante as quais ocorreram várias conversas, informações e relatos sobre a 

aprendizagem da Matemática. Assim, nas perguntas aos professores sobre as atividades 

propostas e os objetivos a serem alcançados, foram percebidos, com alguns professores 

equívocos na construção das idéias e das relações matemáticas presentes nos conteúdos 

fundamentais. Ao exemplificar essa realidade gostaria de relatar que vários professores 

acreditam na importância do lúdico, mas não utilizam da metodologia. No entanto, ficaram 

evidenciados também resultados relevantes, ainda por meio de práticas tradicionais de ensino, 

quando trabalhadas com determinação e rigor na busca dos objetivos traçados. Verificaram-

se, por outro lado, índices pouco relevantes de aprendizagem, quando não se percebia, por 

parte dos professores e da instituição interesse nem motivação para a prática docente. 

As observações realizadas pautaram-se pela permanência em salas de aula que 

apresentaram melhor resultado no SAREM, bem como em duas salas de menor rendimento. 

Vale ressaltar que, mesmo sendo a metodologia lúdica o foco da pesquisa, não se desprezou a 

utilização de outras práticas e a análise das condições de funcionamento das escolas, 

formação dos professores na área da Matemática, gosto pela disciplina e tempo de atuação na 

unidade escolar. 

 

3.1. O universo da investigação 

 

O município de Mineiros está localizado no Sudoeste Goiano, possuindo 

aproximadamente 49.000 habitantes. Cidade em pleno desenvolvimento industrial, com a 

instalação de indústrias de porte, como a Perdigão, Marfrig e Brenco, é uma cidade que possui 

grande bacia leiteira além de ser grande produtora de grãos, destacando-se no plantio de soja, 

milho, sorgo e algodão. Em função da qualidade das unidades hospitalares que ali se 

localizam, é considerada a cidade saúde. 
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Mineiros conta com diversas unidades de ensino, escolas da rede privada, estadual e 

municipal, destacando-se por buscar a qualidade da educação em todos os níveis, inclusive no 

superior. Conforme previsto no Plano Nacional de Educação/2001 e no Plano Municipal de 

Educação/2003 é de competência de o município ofertar educação infantil, ensino 

fundamental até o quinto ano e EJA, no primeiro e segundo segmentos. Conforme a lei nº 

1124, de 15 de dezembro de 2003, o Plano Municipal de Educação estabelece como 

prioridades: 

� Elevação global da escolaridade da população do município; 

� Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

� Permanência com sucesso na educação pública; 

� Garantia de atendimento, na educação infantil, às crianças de zero a seis anos; 

� Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de sete 

a quatorze anos, ampliando-se o ensino fundamental para nove anos; 

� Valorização dos profissionais da educação. 

De acordo com o PME, em Mineiros, a educação infantil é ofertada em sete creches, 

sendo cinco filantrópicas, atendendo a seiscentos alunos e o ensino fundamental é oferecido 

em onze escolas municipais urbanas e onze rurais, totalizando atualmente 5.240 alunos na 

rede. 

As escolas pesquisadas estão localizadas na zona urbana, distribuídas em setores 

diferenciados, sendo que a maioria se encontra em regiões periféricas, abrangendo um 

contingente de 417 alunos distribuídos em nove escolas e treze turmas. 

O município trabalha com diretrizes estabelecidas pelo Estado, uma vez que aderiu ao 

projeto de nove anos no ensino fundamental, seguindo o currículo básico por ele proposto, por 

entender que os pressupostos teóricos, os encaminhamentos metodológicos e os conteúdos 

mínimos abordados vêm ao encontro das políticas educacionais do município, definidas pela 

Secretaria Municipal de Educação. Dentro dos limites estabelecidos por essas diretrizes, cada 

unidade escolar, ao elaborar o Projeto Político Pedagógico (PPP), possui autonomia para 

executar suas propostas e seus projetos educacionais, no sentido da construção do saber 

escolar. 

Para a área da Matemática, comparando seus projetos com os desenvolvidos em outras 

áreas do conhecimento nos PPPs das escolas, verificou-se o quanto na existe projetos a área 

de Matemática: dentre as onze escolas municipais, somente uma unidade escolar apresentou e 

realizou projeto na referida na área. 
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A admissão dos professores para o ensino Fundamental na carreira do magistério 

público municipal se dá através de concurso público de provas e títulos, exigindo-se formação 

mínima de nível superior em cursos na área de educação. Os professores que atuam no quinto 

ano do ensino fundamental, foco da presente pesquisa estão incluídos nesse referencial de 

formação, vários deles com especialização em diferentes áreas. 

A Secretaria Municipal de Educação mantém, através da equipe pedagógica, um 

trabalho de formação continuada e treinamento por meio de oficinas em várias áreas do 

conhecimento, inclusive na disciplina Matemática. As escolas da rede municipal utilizam 

livros didáticos, recebidos do Programa Nacional do Livro Didático, escolhidos segundo dos 

critérios estabelecidos pelo MEC, em parceria com a rede estadual de ensino. 

 

3.2. Discussão dos resultados 

 

Conforme referido anteriormente, a investigação utilizou-se dos resultados da 

avaliação do SAREM, realizada pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação, em nove unidades escolares diversas, localizadas em sua maioria, em regiões 

periféricas da cidade de Mineiros, Estado de Goiás, com alunos de renda média a baixa e com 

várias dificuldades sociais. Além disso, da pesquisa constaram dados empíricos colhidos em 

pesquisa de campo, as respostas obtidas através de questionários com os treze professores 

dessas crianças, que participaram da avaliação do SAREM e informações sobre os PPPs de 

cada unidade escolar. 

O SAREM pretendeu constituir-se em um tipo de avaliação que, de acordo com 

Libâneo (1999), tem a função de ajudar o aluno a aprender e o professor a redimensionar sua 

prática pedagógica, além de servir para subsidiar a tomada de decisões em relação à 

continuidade do trabalho pedagógico. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Mineiros, o referido projeto 

justificou-se em função de estar a aprendizagem sustentada pelos quatro pilares: aprender a 

ser, a fazer, a conviver, e a conhecer, segundo (DELORS, 2001, p.101). Considera-se que o 

processo da avaliação deve gerar novas oportunidades de aprendizagem, levando o aluno e o 

professor a refletir sobre seu desenvolvimento e a apresentar atitudes que venham contribuir 

para o crescimento tanto do aluno como do educador, especialmente quando que se verifica 

baixo rendimento dos alunos, como é o caso da disciplina Matemática. 
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 O SAREM tem como objetivo fornecer aos alunos e aos professores informações 

sobre o rendimento escolar nas disciplinas Português e Matemática, para que, após reflexão e 

análise, sejam tomadas decisões que contribuam para o melhor aprendizado, mediante 

redimensionamento do conteúdo e da metodologia de ensino em sala de aula, de forma a 

estimular a aprendizagem dos educandos. Busca, ainda, informar o rendimento da unidade 

escolar para que esta o analise e o coteje com o Projeto Pedagógico da Escola e, ainda, atuar 

no sentido de desenvolver no município o ensino com qualidade, metas que são também do 

MEC. 

A avaliação é realizada através de provas escritas, elaboradas com base no currículo 

do ensino fundamental, cujo resultado é devolvido a cada unidade escolar e a cada professor 

do quinto ano, com considerações discutidas pela equipe pedagógica da SME, com o 

coordenador da unidade escolar e com o professor da série. No final do ano, após a segunda 

avaliação, acontece uma premiação pelos melhores resultados aos alunos e professores, além 

de um diploma de honra ao mérito aos alunos que alcancem média igual ou superior a oito. 

O quadro I, que demonstra os resultados do primeiro e segundo SAREM, deixa 

evidenciado, em relação ao rendimento escolar da Matemática nas séries de quinto ano do 

Ensino Fundamental, o avanço de duas escolas, e o declínio nas demais. A comparação foi 

realizada através das duas notas do SAREM, realizadas no mês de junho e de novembro de 

2007.  

 

Quadro 1 - Rendimento no ensino de Matemática do quinto ano do ensino fundamental de Mineiros, por escola9 
I SAREM II  SAREM 

TURMAS TURMAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
A B C D 

MÉDIA 
A B C D 

MÉDIA 

01- Eduardo Gomes 6,8 5,7   6,3 5,7 4,7   5,2 
02- São Bartolomeu 4,5    4,5 7,7    7,7 
03- Eliseu de Castro 6,4    6,4 5,5    5,5 
04- Maria de Fátima 6,0 7,5 7,1 6,5 6,8 4,6 5,2 5,4 5,9 5,3 
05- Osvando  Gonçalves 4,3 4,8   4,6 2,6 3,4   3,0 
06- Arnaldo Janssen 7,8    7,8 7,1    7,1 
07- Otaviano Lins 7,4 6,3   6,9 4,5 4,8   4,7 
08- São Pedro 8,7    8,7 7,1    7,1 
09- Luiz Rios 6,5    6,5 8,2    8,2 
MÉDIA  GLOBAL     6,5  6,0 
Fonte: SAREM, Secretaria Municipal de Educação de Mineiros, (2007). 

                                                 

 
9 Para preservação da identidade dos participantes da pesquisa, os nomes das escolas são fictícios. 
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O gráfico abaixo demonstra a classificação das escolas através de números. A 

nomeação dos professores está relacionada com letras alfabéticas, em que acontece a 

repetição das professoras “D” e “F”, por se tratar de professoras que assumem duas turmas em 

turnos diferentes. Vale ressaltar que são nove escolas, treze professoras e quinze turmas que 

foram classificadas da letra “A” até a letra “D”. 

Quardro 2 - Classificação das turmas de 5ª série pelo resultado da avaliação em Matemática, 2007. 
Escola Nomeação de professoras Turma Médias I e II  

1 A A  
 B B 6,3 - 5,2 
2 C A 4,5 - 7,7 
3 D A 6,4 – 5,5 
4 E A  
 F B  
 G C  
 D D 6,8 – 5,3 
5 H A  
 I B 4,6 – 3,0 
6 J A 7,8 – 7,1 
7 K A  
 L B 6,9 -4,7 
8 F A 8,7 -7,1 
9 M A 6,5 -8,2 

Média Global   6,5 – 6,0 
Fonte: SAREM 2007, Secretaria Municipal de Educação de Mineiros 

Comparando-se os resultados da primeira e da segunda avaliação, por turma, 

percebem-se os avanços obtidos pela professora “C”da turma “A” e pela professora “M” da 

turma “A”, que atuam nas escolas São Bartolomeu e Luiz Rios. Outro dado de relevância foi a 

professora “J”, que atua na escola São Pedro, que manteve certa estabilidade no resultado, 

com média superior a nota 7,0, o que demonstra uma turma com destaque e homogeneidade 

no aprendizado. Interessante destacar que a referida professora trabalha com aulas bem 

interativas, utiliza metodologia lúdica e confecciona muitos materiais didáticos com os 

alunos,  inclusive vários jogos aproveitando sucatas e outros materiais bem simples. Faz um 

trabalho fantástico com as figuras geométricas e seus alunos possuem um grande domínio de 

conhecimento e identificação delas, facilitando a exploração de problemas que contemplam 

essas figuras bem como sua resolução. 

A Escola Municipal São Bartolomeu, que apresentou melhor desempenho, passando 

da nota 4,5 para 7,7, um crescimento de 3,2, possui uma professora que é pedagoga, tem 

especialização em Metodologia do Ensino de Matemática, gosta de lecionar a disciplina, 

possui 12 anos de docência e há seis anos trabalha nessa escola. Suas praticas pedagógicas, 

pelo que foi observado em três visitas, são interessantes, com jogos, quebra–cabeça, boa 
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interação com os alunos e desempenha práticas metodologias que tornam a concretização da 

Matemática bem explícita. A utilização do material dourado é efetuada todos os dias e cada 

aluno possui o seu próprio material, confeccionado em papel cartão. 

Percebe-se uma intimidade muito expressiva dos alunos com o domínio do material. 

Além disso, há amizade e liberdade, perceptíveis entre os alunos e a professora. A boa 

convivência aparece na fisionomia dos alunos e da professora, percebendo-se, enfim, um 

clima excelente na sala de aula. O que chama a atenção é que essa escola é periférica, sem 

estrutura física adequada, sendo a pior escola do município em edificação física, com muitos 

problemas sociais, famílias desestruturadas, com um nível dos alunos bastante heterogêneo no 

início do ano. Vale registrar a observação da professora, numa conversa durante a visita na 

escola:  

Essa turma foi para mim um grande desafio. Não desisti: visitei as famílias, 
dediquei em contra turno com alguns alunos e utilizei o que eu acredito, uma 
prática com muita interação, brincadeiras, motivação, exigência, esforço e muito 
amor.  

Quanto à segunda professora de melhor resultado, da Escola Luiz Rios denominada de 

professora “M”, é pedagoga e possui especialização em Como ensinar Matemática nas 3ªs e 

4ªs séries, pelo CETEB (Centro Tecnológico de Brasília). Tem 21 anos de docência e há oito 

anos atua na mesma escola e na mesma série, quinto ano. A escola é periférica, com boas 

instalações físicas, espaço suficiente para as atividades tanto em sala de aula como fora desse 

ambiente. As famílias são mais bem estruturadas, mas, neste ano, a turma iniciou bastante 

heterogênea, em função da reforma que aconteceu na unidade escolar atraindo um número 

expressivo de alunos de vários bairros da vizinhança. Conforme evidenciado pela tabela, 

houve um crescimento de desempenho de 6,5 para 8,2, o que significa um crescimento de 1,7 

no rendimento dos alunos. Nas visitas realizadas, observou-se um perfil de muita 

responsabilidade e envolvimento com os alunos, mas um trabalho mais conservador e 

tradicional, sem, contudo, desprezar práticas inovadoras como a exploração do tangram e 

diversos outros jogos despertando maior envolvimento e motivação nos alunos. A professora 

proporciona um clima de amizade com seus alunos, sem perder sua característica de exigente 

e responsável pelo que faz. Vale registrar sua observação numa conversa durante a visita em 

sua sala:  

Quando recebi o resultado da primeira avaliação, não assustei, porque sabia que 
minha turma não estava pronta. No entanto, tenho certeza que esse resultado não 
vai continuar, a responsabilidade é minha e vou conseguir.  

A firmeza e a determinação da professora foram fundamentais alcançando a maior 

média no segundo SAREM, ainda que não fora o maior crescimento. 
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A Escola Osvando Gonçalves que apresentou o pior resultado em suas duas turmas, 

são professoras que possuem formação em outra área de conhecimento, e demonstraram 

insatisfações e pelo ambiente de trabalho. A referida unidade escolar possui condições físicas 

regulares, é periférica com clientela de classe baixa, com muitas dificuldades sociais e uma 

vulnerabilidade enorme na permanência dos alunos. A maior dificuldade apresentada refere-se 

à administração, que passou por dificuldades de gestão, causando mudança de vários 

funcionários, inclusive do gestor da escola. O clima educacional foi marcado por muitos 

conflitos, sem gerenciamento e sem demonstrar firmeza nas decisões e políticas pedagógicas, 

causando certa desmotivação em funcionários e professores. 

 Uma das professoras possui 35 anos de docência, trabalha há oito anos nessa escola, é 

pedagoga, não possui nenhuma especialização e está aguardando sua aposentadoria. O 

registro de suas observações revela certo desconforto diante do seu trabalho e só espera 

completar seu tempo para aposentar. Fez o seguinte comentário:   

Os alunos estão muito indisciplinados, já não agüento mais, não vejo a hora de 
aposentar. Tudo que propõe para eles, não quer nada. A escola só exige e não faz 
nada. Sinceramente desencantei com a educação.  

Essa turma teve um resultado que não foi satisfatório, de 4,3 para 2,6, queda de 1,7. 

Durante as visitas, ficou percebível o descontentamento por várias situações, práticas bem 

tradicionais, sem novas metodologias e com um sentimento de que nada adianta. O conflito 

interno e o descontentamento com a gestão deixaram evidenciada a falta de vontade de 

colaborar com o sucesso da escola.  

Em seguida, vale ressaltar que a outra professora da mesma escola, que também 

apresentara resultado não suficiente, está em desvio de área. Tem 18 anos de docência, 

trabalha há seis anos nessa unidade escolar, é graduada em Geografia e cursou pós-graduação 

na mesma área. Em conversa com a docente, ficou evidenciado que a disciplina Matemática 

não a atrai e que estava atuando nessa área no ano de realização da pesquisa, porque não 

houve como modulá-la na disciplina de sua preferência. É uma professora de bons pvincípios, 

procura se esforçar para obter bom desempenho, mas não se entusiasma pela matéria e 

pretende retornar para a área em que foi graduada e pós-graduada assim que houver 

oportunidade. Sua turma teve uma queda no rendimento de 1,4, referente à primeira avaliação. 

 As demais escolas mantiveram índice mais estável, mesmo que tenham diminuído 

suas notas. As professoras destas unidades possuem formação em Pedagogia, algumas com 

especialização em Didática Geral, Orientação Educacional e Administração Educacional, com 

interesse pela disciplina de Matemática, outras com práticas pedagógicas que buscam 
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desenvolver o raciocínio lógico através de aulas criativas, lúdicas e conteúdos pertinentes aos 

alunos. Ainda foi relatada a utilização de problemas, operações fundamentais, bem como a 

utilização de aulas tradicionais e expositivas focalizando a compreensão do conteúdo e a 

aprendizagem dos alunos.    

Como ficou demonstrado, a realidade das unidades escolares na avaliação realizada no 

ano letivo de 2007 deixa claro que apenas duas escolas, São Bartolomeu e Luiz Rios, 

conseguiram melhorar o índice de aprendizagem na avaliação. 

É notável a queda geral das médias da primeira para a segunda avaliação. Conforme 

relatado anteriormente, apenas as escolas São Bartolomeu e Luiz Rios conseguiram superar as 

expectativas e os perfis, formação docente, a determinação e o envolvimento das professoras, 

podem ter feito a diferença. Ambas possuem respectivamente doze e vinte e um anos de 

docência e mais de seis anos permanecem na mesma unidade escolar. Deixa evidenciada que 

a formação do professor é fator importante para o resultado, bem como a permanência na 

mesma unidade escolar, em função dos vínculos que se criam com os alunos, pais e 

professores. 

Quanto à metodologia lúdica, ficou evidenciada sua presença, no entanto, não de 

forma sistematizada a ponto de se poder tomar como evidência sua influência nos resultados 

obtidos. Talvez o que se possa afirmar é que a diferença se deva à firme intenção dos docentes 

de fazer com os alunos aprendessem buscando praticas inovadoras, sem o abandono das 

conservadoras. 

 

Gráfico 1 - Média da avaliação da aprendizagem de Matemática, por escola, em 2007. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mineiros (SAREM). 

O gráfico I demonstra mais eloqüentemente a grande variação entre as unidades 

escolares no rendimento da aprendizagem em Matemática. Como se pode perceber na 

demonstração gráfica, as médias são bastante díspares, tornando perceptível a diferença entre 

os resultados das diversas unidades, deixando evidenciado que não há uniformidade de 

aprendizagem dentro da rede municipal. 

Na demonstração do gráfico de notas abaixo, está explicitado o percentual que 

corresponde ao número dos 417 alunos avaliados. Percebe-se que é de 4,1 a 6,0 a nota 

mediana, evidenciando que o nível de conhecimento não atinge um grau satisfatório de 

rendimento para o nível de escolaridade pretendida no final do ensino fundamental. No 

entanto, o percentual apresentado de notas 6,0 ou inferior a esse valor corresponde a 60% e, se 

tomarmos a mediana 6,0 e somarmos os percentuais superiores à nota 6,0, teremos mais de 

65% o que demonstra um índice de resultado parcialmente positivo em relação à 

aprendizagem da Matemática. 

 

Gráfico 2 - Representação de percentuais de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mineiros (SAREM) 
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Os professores que participaram da avaliação, receberam seus resultados tanto do 

primeiro quanto do segundo SAREM. O objetivo da devolutiva no mês de junho, referente ao 

primeiro resultado, seria que o professor fizesse as intervenções necessárias para melhorar o 

rendimento e a aprendizagem.  A segunda aconteceu para que analisassem os avanços ou 

retrocessos ocorridos. 

Vale ressaltar que o rendimento analisado foi uma relação da primeira avaliação, 

acontecida em junho de 2007, com a segunda, realizada em novembro do mesmo ano. Ficou 

evidenciado que a aprendizagem acontece de forma complexa e variada, que os recursos e as 

metodologias utilizadas não são e nem podem ser padronizados. Cada professora utilizou-se 

de métodos que acreditava serem os melhores para atingir seu objetivo. As variáveis são 

diversas para confirmar o aprendizado e dentre elas o clima da escola, a sintonia que existe 

entre professora e alunos, o conhecimento e o envolvimento dos pares fazem, todos eles  

diferença para bons resultados. 

 

3.3. O estudo dos questionários 

 

Outro instrumento da pesquisa foi o questionário, conforme anexo I, aplicado aos treze 

professores que atuam no quinto ano do ensino fundamental. Procurou-se destacar nas falas 

dos professores pesquisados, o espaço que as atividades lúdicas têm na escola, no plano de 

trabalho dos professores e ainda, se os sujeitos pesquisados têm atitude reflexiva diante de sua 

prática e a influência dessa prática no resultado da aprendizagem e do raciocínio lógico. Por 

se tratar de um questionário, optou-se pela categorização das respostas no sentido de valorizá-

las e acolhê-las integralmente. 

Os questionários trabalhados com as treze professoras do quinto ano do Ensino 

Fundamental da rede pública municipal de Mineiros foram entregues pessoalmente em 

conversa informal sobre o documento, durante a qual foi dada garantia de que os respondentes 

não seriam identificados por se tratar de instrumento de colaboração pesquisa.  

Pelos questionários, apurou-se que o tempo de atuação dos professores varia de três a 

trinta e cinco anos de profissão, com a permanência em atividade numa mesma unidade 

escolar variando de três a dezoito anos. Todos os professores possuem curso superior, em 

pedagogia ou outras áreas do conhecimento. A maioria, 70% deles, já são pós-graduados em 

outras áreas do conhecimento e apenas um possui pós-graduação em Metodologia do Ensino 
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da Matemática e outro em “Como ensinar Matemática nas 3ªs e 4ªs  séries do ensino 

fundamental, área de estudo dessa pesquisa. 

Procurou-se ser fiel às respostas dos professores, a fim de que a interpretação 

expressasse o mais próximo possível, a representação da professora sobre sua prática, sua 

escola e, até mesmo, quando fosse o caso, quanto a realidade educacional do município. 

Quando foi solicitado aos professores que assinalassem a alternativa que melhor 

representasse o que para eles seria um bom professor, a maioria deles, dez em treze, disseram 

que é aquele que se envolve afetivamente com sua profissão e que domina os conteúdos que 

ensina10, somente três deles marcando a alternativa correspondente à representação de que se 

trata daquele “que tem consciência de que a competência pedagógica envolve uma dimensão  

política”. 

Quanto à aprendizagem da Matemática, onze dentre os trezes, dos professores pensam 

que os alunos se diferenciam no aprendizado da matemática porque as condições físicas, 

afetivas, sociais e cognitivas interferem simultaneamente e em ritmos diferentes no 

aprendizado do aluno. 

Quanto à metodologia que colabora para melhorar o raciocínio lógico matemático dos 

alunos, várias foram as afirmações feitas, dando uma visão da complexidade da representação 

da categoria e da diversidade existente nas  escolas e nas diferentes salas de aula, ressaltando-

se o fato que a metodologia que envolve o lúdico não apareceu explicitamente entre as 

respostas.  

Aulas criativas, lúdicas e conteúdos pertinentes aos alunos; 

Aula tradicional e expositiva;  

Conteúdos seqüenciais, memorização e avaliação; 

Resolução de problemas, operações fundamentais e expressões numéricas. 

 
Já na questão referente à metodologia efetivamente utilizada em sala de aula, várias 

foram as respostas acerca da utilização do lúdico, deixando clara a existência de alguma 

concepção da sua importância, mas, mesmo existindo essa concepção, ao mesmo tempo, foi  

afirmada a necessidade da existência de rigor e que outras metodologias são também 

trabalhadas As práticas mais utilizadas são as tradicionais como: resolver problemas, efetuar 

                                                 

 
10 Comentários com incidências superiores a cinqüenta e cinco por cento, das respostas formuladas, situações 
idênticas ou aproximas também observadas nas demais questões, com variações inferiores a dois por cento, para 
mais ou para menos. 
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as operações, escrever números, compor e decompor. Vale a pena registrar as respostas a 

respeito da utilização de metodologias que envolvem o lúdico 

-Utilizo os jogos cuja realização implica o raciocínio matemático, porque é uma forma 
descontraída de ensinar. 
-Utilizo os jogos, porque os alunos se interessam mais pela aula e aprendem com maior 
alegria. 
-Utilizo os jogos, porque eles proporcionam maior concentração, aumentando a capacidade de 
pensar dos alunos e facilita a compreensão. 
-Utilizo os jogos porque desenvolve o senso crítico do aluno e leva a buscar as formas de 
resolver problema, aprender de forma prazerosa tornando os resultados mais vitoriosos. 
-Com a utilização dos jogos, é permitido ao aluno, no final do ensino fundamental, ter 
desenvolvido a capacidade de identificar conhecimentos matemáticos como meio de 
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da matemática, que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação 
e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 
-Os jogos além de ser um objeto sociocultural, é uma atividade natural, embora demande 
exigências, normas e controle. È um desafio, pois desperta o interesse e o prazer é um estímulo 
para o desenvolvimento do raciocínio lógico, onde fazer e o compreender têm um aspecto 
importante para a aprendizagem do aluno. -Dificilmente utilizo jogos, por não ter habilidade e 
ter dificuldade em administrá-los, causando muita indisciplina. - 

 
 

Em relação à afinidade do professor com a disciplina que leciona, dez dos treze 

professores dizem identificar-se com a Matemática e apenas três responderam identificar-se 

com outras disciplinas. 

No que diz respeito ao entendimento sobre a utilização do lúdico no ensino da 

Matemática, a maior incidência de respostas foi sobre o item d, que afirma ser “uma forma de 

despertar o gosto pela Matemática, proporcionando maior interação e prazer pela disciplina”. 

Acrescentam ainda, 

[...] que a utilização acontece para sair da rotina, despertar o interesse dos alunos. 
Os alunos que não sentem entusiasmo pela disciplina, terão dificuldades no 
aprendizado, além disso, é uma metodologia que articula o conhecimento, insere 
regras, colabora para a concretização da aprendizagem, despertando o 
envolvimento e o interesse pela disciplina trabalhada. 

Uma das professoras que não utiliza o lúdico como metodologia de ensino, argumenta. 

[...] não estar preparada para tal e não ter recebido ensinamentos que utilizavam 
dessa prática. No entanto, tem percebido, pelos últimos aperfeiçoamentos de que 
tem participado a necessidade de sua utilização, em função de estar esperando para 
esse ano sua aposentadoria, não pretende mudar seu método de lecionar. Acredita 
que gera muita indisciplina e tem dificuldade de administrar essa situação. 

Observa-se nas respostas dos questionários que a metodologia que privilegia uma ação 

lúdica, através da utilização de jogos e outras recreações é percebida com alguma importância 

para colaborar na aprendizagem e, no entanto, é pouco utilizada em função da formação e da 

prática de atividades tradicionais, que ainda estão arraigadas em cada professor. Outro fator 

que ficou evidenciado foi que, a maioria dos professores reclama da falta de materiais 

didáticos e ambientes próprios e até cursos preparatórios, ou formação continuada para que a 
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disciplina de Matemática possa atender melhor as necessidades dos alunos, principalmente 

nesse momento em que novas tecnologias estão tão avançadas, sabe-se que, infelizmente, 

existem escolas com práticas apenas de quadro e giz.  

Em nenhum dos questionários respondidos, houve uma opinião negativa em relação ao 

lúdico, no entanto, apenas três professoras apresentaram sua aplicabilidade de forma correta, 

com o devido conhecimento que requer e com dizeres embasados em autores que defendem a 

metodologia lúdica. 
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3.4. O lúdico nos projetos político-pedagógicos das escolas 

 

Fez parte da metodologia da pesquisa a busca de informações junto às coordenadoras 

pedagógicas das escolas sobre PPP (Projeto Político Pedagógico) das unidades escolares, em 

que se buscaram, além da identificação das diferentes unidades, o quadro docente, aspectos 

físicos, filosofia da escola, algumas ações e os principais projetos pedagógicos, indícios de 

que se conferia alguma importância às metodologias lúdicas, em especial no ensino da 

matemática. A síntese dos PPPs das unidades escolares encontra-se no apêndice III. 

 A maioria das escolas tem a proposta educacional com o foco na aprendizagem, o 

respeito às culturas e crenças dos alunos, embasadas nas recomendações da LDB/96, da ECA 

e do próprio regimento interno da escola. Todas possuem conselho escolar, conforme 

estabelece a resolução 029/2001 do CEE. e possuem autonomia suficiente para elaboração dos 

projetos que visam atender as necessidades locais e que possam colaborar com a aquisição do 

conhecimento. As escolas respeitam as orientações da Secretaria Municipal de Educação, que 

possui diretriz e políticas educacionais que visam atender as necessidades locais, embasadas 

nas resoluções do CEE e das diretrizes da LDB/96.  

Durante essa etapa, procurou-se observar os projetos de cada unidade escolar. Existem 

os mais variados projetos, que contemplam vários assuntos: questões ambientais, projetos de 

leitura e escrita, teatro na escola, dentre outros. O que foi interessante perceber que num 

universo de nove escolas, apenas uma desenvolveu um projeto específico da área de 

Matemática, de fundamental relevância e praticidade, envolvendo todas as séries da escola. 

Nessa informação ficou evidenciada a prática da realização de estudos coletivos, realizados 

semanalmente pelos professores, em que experiências são trocadas, principalmente aquelas 

que foram exitosas. Houve observação em alguns desses planejamentos, que se relataram 

algumas informações: 

Discussão sobre aspectos disciplinares, atividades interessantes e que tiveram êxito no 

resultado, muitas atividades sobre interpretação de textos, projetos de leitura com autores 

definidos entre coordenador e professores, discussão sobre algumas medidas que venha 

contribuir com o meio ambiente, iniciando as ações dentro das escolas, programação de 

eventos de acordo com algumas datas comemorativas e outras questões de ordem 

administrativa. O que vale ressaltar é que questões que envolvem a Matemática têm sido 

pouco discutidas, e quando referida, o foco volta-se para as dificuldades dos alunos, 

reclamações sobre as atividades do livro adotado, sempre fora da realidade e muito poucas 



 

 

 

- 75 - 

propostas foram apresentadas, sem qualquer referência a propostas de novas metodologias 

dentre as quais se pudessem detectar alguma importância à metodologia lúdica. 

Sobre a repetência e evasão, a maioria das escolas possui essa dificuldade, por se tratar 

de alunos de baixa renda, cujos pais, na época do plantio e da colheita, deslocam-se para a 

zona rural à procura de trabalho. Alguns conseguem transferir-se para a escola da zona rural, 

quando esta funciona na região para a qual os pais mudaram, mas em várias situações os 

alunos chegam a perder o ano escolar. Essas atitudes levaram a uma grande defasagem de 

idade/série, causando maior desmotivação entre as crianças. Parte dessa dificuldade foi 

revertida com o programa de aceleração da aprendizagem, ofertado pelo estado a partir de 

2001 do qual o município foi parceiro, minorando os efeitos da heterogeneidade nas salas de 

aula.   
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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa foi de uma relevância excepcional, não só pelo crescimento 

proporcionado, mas também pelas informações reais que proporcionou sobre a realidade das 

escolas públicas em Mineiros, sobre a distância que existe entre o que se propõe e pratica 

entre o que se pretende realizar e o que se realiza, bem como sobre as necessidades de se 

insistir pela melhoria das condições de vida e trabalho da população, das condições de 

trabalho dos professores, sobre sua formação continuada e pela adoção de metodologias que, 

através do incremento do prazer de ensinar e de aprender, venham aumentar a eficiência do 

processo de ensino e de aprendizagem. Vale ressaltar que o professor precisa ser um eterno 

pesquisador, pois assim estará em busca de metodologias e práticas educativas cada vez mais 

eficazes, tornando o ambiente de ensino cada vez mais agradável e de qualidade.  

Percebe-se que alguns professores vêem as metodologias que incluem o lúdico como 

interessantes, mas em função de muitos fatores presentes no cotidiano escolar como condições 

físicas das escolas, problemas de adaptação do professor à disciplina que leciona em função 

de decisões administrativas, deixam de fazer uso delas. Isto ficou evidenciado de forma 

marcante com o relato da professora que leciona Matemática não porque goste nem porque 

tenha formação para tanto, mas por ser uma necessidade da escola e pela falta de opção de 

ministrar aula dentro da sua área de formação. 

Outros deixam de fazê-lo pelo tradicionalismo que ainda perdura nas práticas 

educativas, pelas salas superlotadas ou, até mesmo, pelo despreparo por parte de alguns 

professores ou, ainda, pelo comodismo de não ousar e, portanto, de não correr riscos. Por tudo 

isso, talvez, o lúdico ainda é uma metodologia pouco utilizada. 

O paralelo traçado entre observação da prática em sala de aula, com a resposta do 

questionário e o resultado do SAREM, contemplou a turma da professora “C”, da escola São 

Bartolomeu, como a de melhor rendimento do primeiro para o segundo SAREM. No entanto, 

esse resultado levantado não dá a certeza da medida em que a metodologia lúdica teve 

influência para esse resultado da aprendizagem da Matemática e deixa evidenciado como são 

inúmeras as intervenções que sofrem o processo de aprendizagem, uma vez que a professora 

“M”, da escola Luiz Rios, alcançou resultados bons, sendo uma professora que deixou 

evidenciadas características mais conservadoras, em cuja metodologia o lúdico não esteve 

presente.  



 

 

 

- 77 - 

As características apresentadas pelas duas professoras deixam antever que existem 

características pessoais delas como: dedicação, esforço, capacidade de propiciar um bom 

ambiente para a aprendizagem, interesse pelo aprendizado dos alunos, que parecem ter mais 

importância do que a metodologia utilizada. Chama a atenção, por exemplo, a determinação 

demonstrada pela professora M, mais conservadora, ao receber o resultado negativo da 

primeira avaliação. Ela não deve dúvidas de que o resultado iria melhorar, pois sentia que essa 

melhora era de sua responsabilidade. Deve-se atentar, além disso, para o fato de que sua 

escola tem boas instalações físicas, espaço suficiente para as atividades tanto em sala de aula 

como fora dela, além de a professora ter especialização em metodologia do ensino da 

matemática. Trata-se, nesse caso, de uma conjunção de fatores favoráveis à produção de um 

bom rendimento, que só não existiu na primeira avaliação devido a fatores extrínsecos à 

relação pedagógica propriamente dita.  

Como contraponto, mas com efeito oposto, tem-se o caso da escola que apresentou o 

pior resultado, em que a conjunção de fatores presentes tinha tudo para produzir os resultados 

alcançados: vulnerabilidade da permanência dos alunos, dificuldades na gestão, mudança de 

diretor, clima institucional marcado por conflitos, desmotivação dos funcionários e 

professores, particularmente da professora H, que se encontra em momento de 

desinvestimento em sua vida profissional, mal conseguindo esperar o momento da 

aposentadoria.  

No entanto, pelo que se percebeu nos questionários respondidos, pode-se inferir que o 

lúdico é percebido por muitos professores como metodologia de ensino importante e 

facilitadora da aprendizagem, o que pode servir de base para que a escolas priorizem ações 

com vistas à implementação dessas metodologias, que vêm ao encontro das necessidades dos 

educandos no que diz respeito à transmissão de um saber não fragmentado. Sem dúvida, como 

a pesquisa bibliográfica deixou transparecer, trata-se de práticas pedagógicas que levam o 

aluno a exercitar seu raciocínio lógico, o que não ocorre por meio da forma 

descontextualizada com que o conteúdo matemático é trabalhado, que não conduz a criança 

ao raciocínio, mas a “decorebas” que não proporcionam maior desenvolvimento e  

aprendizagem. 

O ensino da Matemática deve garantir a construção do pensamento dos educandos e -  

por que não dizer? – também dos educadores; deve garantir o caráter dinâmico e criativo de 

produção do conhecimento matemático, bem como transformar concepções espontâneas e 

meramente agradáveis, em conhecimentos elaborados, propiciando uma visão articulada entre 

a Matemática e a realidade. 
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Nessa perspectiva, o trabalho com os conteúdos matemáticos vai além de 

memorização de regras e cálculos, de nomear figuras geométricas, de transformar unidades de 

medidas, mas exige que a visão dessa Matemática tecnicista seja superada pela seleção e 

organização dos conteúdos bem como da forma de trabalhá-los. Assim, segundo depreendido 

da revisão bibliográfica, a inserção do lúdico no ensino da Matemática a tornaria interessante 

e significativa, uma vez que se trata de metodologia que oportuniza a investigação, a opção 

por um caminho entre muitos que levam à solução dos problemas apresentados, além de 

promover a interação e socialização entre os alunos. Com a utilização de metodologias que 

envolvem o lúdico, o aluno está inserido num processo de aprendizagem com maiores 

possibilidades de desenvolver o raciocínio lógico matemático, sua criatividade e o 

pensamento crítico. 

Buscou-se verificar, na análise das avaliações dos alunos, se os melhores resultados 

vinham das salas de aula, em que a metodologia lúdica era vivenciada. E, ainda, se as salas 

em que os resultados foram mais homogêneos traziam a marca da contribuição do professor 

que se utilizava dessa prática em sala de aula e se sua formação era na área da Matemática ou 

em outra área do conhecimento. Buscou-se, ainda, a interpretação dos questionários, aplicados 

aos treze professores, entre cujas respostas ficaram evidenciadas algumas que contribuíram 

para o desfecho dessa pesquisa. 

De acordo com os dados, foi-se evidenciando que a formação específica na área de 

Matemática e a metodologia lúdica de forma diferenciada estavam presentes em uma das 

turmas que alcançaram resultado positivo na avaliação do SAREM. Entretanto, na outra 

turma, embora a formação específica tivesse estado presente, a metodologia lúdica não foi 

salientada, o que mostra ser vários os fatores que influenciam o melhor resultado. Portanto, no 

universo pesquisado, não ficou caracterizado que aprende melhor a Matemática quem passou 

pela utilização da metodologia lúdica em sala de aula, pois recursos outros foram utilizados e 

até mesmo a prática com aulas mais conservadoras e bons resultados foram alcançados. 

Observou-se, ainda, nos relatos que, apesar de a metodologia lúdica, através da 

utilização de jogos e outras recreações, ser considerada de grande importância para colaborar 

na aprendizagem, é, no entanto, pouco utilizada em função do escasso conhecimento que a 

alguns professores têm a respeito. Os Projetos Políticos Pedagógicos não contemplam e nem 

estimulam essa prática; quando ela acontece, é algo excepcional, descolado dos planos da 

escola.  

Em nenhum dos questionários respondidos, houve opinião negativa em relação ao 

lúdico. No entanto, apenas três professoras apresentaram sua aplicabilidade de forma correta, 
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como fora constatado durante visitas às salas de aula dessas professoras, quando se pode 

observar a interação dos alunos e o trabalho com o conteúdo das operações fundamentais, que 

através do jogo dos nove números, relatado nessa dissertação, iam memorizando situações de 

soma, subtração, multiplicação e divisão. Além do conteúdo, verificou-se a disciplina, a 

ordem nas jogadas e a coordenação do arremesso dos dados, enquanto cada aluno esperava 

sua vez.   

Neste sentido, reforçou-se nossa concepção sobre a formação de professores, segundo 

a qual esta não pode ser vista fora de uma relação intrínseca entre as dinâmicas de formação, 

o desenvolvimento pessoal do professor, o projeto político pedagógico da escola. 

Os questionários respondidos conduzem à dedução de que o lúdico, quando  

trabalhado pelos professores, o é de maneira esporádica, mesmo que se reconheça sua 

importância como metodologia de ensino e facilitador da aprendizagem. Apenas em três 

questionários foi citado pelos professores que em seus planos de aula contemplam ações 

lúdicas que são trabalhadas diariamente e que essa prática é uma ação comum para os alunos, 

por acreditarem que muito contribuem para a aprendizagem. 

A relação dos resultados do SAREM, no desenvolvimento das salas em que as 

atividades foram trabalhadas bem diversificadas,  com concretização dos conteúdos através da 

metodologia lúdica, demonstra a ocorrência de uma interferência favorável à aprendizagem e, 

conseqüentemente, para os melhores resultados da avaliação. Muito embora, resultados 

igualmente favoráveis puderam ser encontrados onde a metodologia não esteve presente. 

Neste sentido, observa-se que a formação oportuniza ao professor não só o saber da 

sua sala de aula, mas a importância do domínio e conhecimento dos saberes que ele ministra. 

Como foi mostrado, quando observada sua aula, no desempenho da professora “C”, além de 

pedagoga, especialista em Metodologia do Ensino da Matemática. fez diferença a intimidade 

dos seus alunos com o material usado, a facilidade na realização das questões sugeridas e das 

atividades propostas com maior contextualização e facilidade. Sua práxis presente 

demonstrava conhecimento e segurança, variáveis freqüentes no desempenho de quem tem 

formação adequada. 

Muitas foram as questões surgidas em minha prática como educadora em Matemática. 

Diante dos baixos resultados verificados na disciplina, tendo entrado em contato com a 

teorização que postulava a importância do lúdico para o aprendizado e o desenvolvimento 

humanos, questionava-me por quê os professores não brincam ou brincam muito pouco com 

seus alunos. Seria a formação? Seria a falta de conhecimento da importância do brincar na 

formação da criança? Será que a metodologia lúdica é o fator que faz realmente a diferença? 
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Este trabalho, por uma questão metodológica, iniciou-se com uma hipótese que buscou 

responder a essa última questão, que, se comprovada, responderia também as duas primeiras: 

a hipótese de que as salas de aula onde a metodologia lúdica era utilizada apresentariam 

melhores resultados no aprendizado da matemática. A hipótese não pode ser comprovada 

porque o cotidiano da prática docente escancarou que a metodologia é, sem dúvida, um dos 

elementos de promoção do desenvolvimento e da aprendizagem, mas não pode ser vista de 

forma isolada do contexto escolar e social em que se realiza.  Testar sua eficácia, portanto, 

implica a necessidade de isolá-la como variável, o que é impraticável nas situações concretas 

do cotidiano. O que a pesquisa demonstrou é que a hipótese não pode ser comprovada, mas 

não a impossibilidade de sua comprovação. Impelidos pela fundamentação teórica que 

defende a importância do lúdico para a formação e desenvolvimento humanos, outras 

pesquisas encontrarão, por certo, a metodologia que torne possível aproximar-se mais da 

verdade que se esconde nesse questão em particular.  

A presente pesquisa poderá contribuir de forma significativa com a Secretaria 

Municipal de Educação de Mineiros  na organização de grupos de estudo sobre a utilização da 

metodologia lúdica e realização de oficinas em que os professores de Matemática possam 

estudar a manipulação de jogos e os objetivos de atividades que levem a melhorar o raciocínio 

lógico das crianças neste final de etapa do ensino fundamental. 

Um trabalho da natureza deste não se conclui: ele simplesmente mostra pontos que se 

acreditaram importantes. Nesse sentido, sugere-se a possibilidade de as escolas reverem seus 

Projetos Políticos Pedagógicos, darem maior prioridade à formação continuada do professor e 

contemplarem a prática da utilização da metodologia lúdica dentro das escolas, 

principalmente na primeira etapa do Ensino Fundamental. 



 

 

 

- 81 - 

Referências  

ABREU, Manuel.Viegas. Cinco ensaios sobre a motivação. Coimbra: Almedina. 1998. 

ALVES, Rubem, Estórias de quem gosta de Ensinar. Ed. Papirus, 2001. 

ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 13. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 

ARANÃO, Ivana V. D. A Matemática através de brincadeiras e jogos. 5. ed. Campinas: 
Papirus, 2004. 

BELLINI, L. M. RUIZ, A.R. Escola estatal, escola pública e conhecimento: avaliando 
caminhos contraditórios na formação de professores e de seus alunos. São Paulo n 23, 
2001. 

BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para meu filho. Rio de Janeiro: Campus, 1988. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC: SEF, 1997. 

______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei 9.394/96. 
Brasília: MEC, 1996. 

______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus. 
Lei 5.692/71. Brasília: MEC, 1971. 

CASTRO, Cláudio de Moura & CARNOY, Martin. Como anda a reforma da educação na 
América Latina. Rio de Janeiro: FGV, 1997. 

D AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001 

______. Desafios da matemática no novo milênio. In: Educação matemática em revista. São 
Paulo, n. 11, dez.2000. 

______. Educação para uma sociedade em transição. Campinas:Papirus Editorial, 1999. 

______. Educação Matemática: da teoria à prática. Campinas: Papirus, 1996. 

______. Da realidade à ação: Reflexões sobre educação e matemática. 5ª ed. Campinas: 
Sammus Editorial, 1986.   

DELORS, Jacques. Educação um tesouro a descobrir.  Brasília: Cortez, 2001. 

ELKONIN, D. B. Psicologia del juego. Tradução Josefina L. Hurtado. Editorial Pueblo y 
Educacion, 1984. 

FERNANDES, Maria Estela Araújo. Avaliação institucional da escola e do sistema 
educacional – base teórica e construção do projeto. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001. 



 

 

 

- 82 - 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12ª ed. 
São Paulo: Paz e Terra, 1997 (Coleção Leitura). 

______. Educação como prática da liberdade. 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

FREITAG, Bábara, Sociedade e Consciência, São Paulo:Cortez, 1973. 

GADOTTI, Moacir & ROMÃO, José E. (orgs). Escola cidadã: uma aula sobre a 
autonomia da escola. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992. (Coleção polêmicas do 
nosso tempo; v.50).  

______. Escola vivida escola projetada. Campinas: Papirus, 1992.  

______. Autonomia da escola: princípios e propostas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997.  

GADOTTI.  Moacir. Convite à Leitura de Paulo Freire. São Paulo: Scipione, 1991. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

GRANDO, R. C. O jogo e suas possibilidades metodológicas do processo ensino-
aprendizagem da matemática. Campinas: Unicamp. 1993. 

HUIZINGA, Johan & HOMO Ludens. O jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 1973. 

KAMII, C. & DEVRIES, R. A teoria de Piaget e a educação pré-escolar. Lisboa: 
Socicultur, 1970. 

KAMII, Constance. Reinventando a aritmética: implicações da teoria de Piaget. São 
Paulo: Papirus, 1986. 

______.  A criança e o número. 16. ed.  São Paulo: Papirus, 1992. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 2002 

______. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Educação, 1998. 

______. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1994. 

______. Jogos Tradicionais Infantis. São Paulo: Vozes, 1993. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 
2001. 

LIMA, M. C. A engenharia da produção acadêmica. São Paulo: Saraiva, 2004. 

LEONTIEV, A. N. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. São 
Paulo: Ícone 1994. 

LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. Campinas: Autores Associados, 2004. 
(Col. Formação de professores). 



 

 

 

- 83 - 

LUCENA, Ferreira de. Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. Campinas: Papirus, 
2004. 

MACHADO, N. J. O futuro do trabalho e a educação. Universidade São Paulo, Instituto de 
Estudos Avançados (1995). 

_______. Epistemologia didática; As concepções de conhecimento e inteligência e a 
prática docente. São Paulo: Cortez (2002) 

MILLES, Francisco César Polcino. Historia da Matemática. 2003. Disponível em: 
<http://www.matematica.br/historia/index_h_tempo.html> Acesso em: 20/04/2007. 

MINEIROS. Secretaria Municipal de Educação. SAREM (Sistema de Avaliação da Rede 
Municipal de Educação de Mineiros). Mineiros: SME, 2007. 

MORGADO, L.M.A. O ensino da aritmética: perspectiva construtivista. Coimbra: 
Livraria Almedina. 1993. 

______. Aprendizagem operatória: a conservação das quantidades numéricas. 
Dissertação de Doutoramento não publicada à FPCE. Universidade de Coimbra, 1986. 

MORAIS, Régis de. Sala de aula: que espaço é este?  9ª ed. São Paulo: Papirus, 1990. 

______ (org.). Sala de aula: Que espaço é esse? 18ª ed. Campinas: Papirus, 2004. 

MORIN, Edgar, Educação e Complexidade: os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

______. Os sete saberes necessários à educação. São Paulo: Cortez, 2000. 

MOURA, M. O de. Idéias. O jogo e a construção do conhecimento na pré-escola. São 
Paulo, FDE, n.10, p.45-53, 1991. 

NÓVOA, Antonio (Org). O passado e o presente dos professores.  Porto: Porto Editora. 1995. 

______. Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. 

PAIS, Luiz Carlos. Didática da Matemática; uma análise da influência francesa. 2. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

PARRA, Cecília & SAIZ, Irma. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. 
Trad. Juan Acuña Llorens. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

PERRENOUD, Philippe. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

PIAGET, Jean. O Juízo Moral na criança. São Paulo: Summus, 1994 

______. A representação do espaço na criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

______. Aprendizagem e Conhecimento. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979.  

______.A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, uma imagem e 
representação. 2ª ed. Rio de Janeiro:Zahar, 1975. 



 

 

 

- 84 - 

______ . Para onde vai a Educação? Trad. Ivete Braga. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1973. 

______. Psicologia e Pedagogia: a resposta do grande psicólogo aos problemas de ensino. 
São Paulo: Forense, 1970. 

PIAGET, J. & GARCIA, R. Psicogênese e historia de la ciência. México: Siglo Veinteuno 
Editores, 1984. 

RAPOSO, N.A.V. Implicações Pedagógicas da teoria de Jean Piaget. Revista Portuguesa 
de Pedagogia, 14, 117-158, 1980. 

REGO, Tereza Cristina (org.). VYGOTSKY: Uma Perspectiva Histórico-Cultural da 
Educação. São Paulo: Cortez, 1987. 

ROSA, Sanny. S. da. Brincar, conhecer, e ensinar. São Paulo, Cortez, 1998. 

RUIZ, A. R. & BELLINI, L. M. Matemática, epistemologia genética e escola. Londrina, 
edições CEFIL, 2001.  

SANTOS, Marli P. dos. O lúdico na formação do educador. Petrópolis: Vozes, 1997. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). Brinquedoteca: a criança, o adulto e o lúdico. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 

SANTOS, M.P dos & CRUZ, Dulce R.M. da. O lúdico na formação do educador.  
Petrópolis: Vozes, 1997. 

SOUZA, Edison R. de. Do corpo produtivo ao corpo brincante: o jogo e suas inserções no 
desenvolvimento da criança. Florianópolis: UFSC, 2001. (Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina). 

TAHAN, Malba. O homem que calculava. Rio de Janeiro: Record 2000.  

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes. 2002. 

VIGOTSKY, Lev. Semenovich. História del desarrollo de las funcciones psíquicas 
superiores. Ciudad de la Habana, Editorial Científico técnica, 1987. 

______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

WALLON, Henri. Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis: 
Vozes, 1995. 

WINNICOTT, Donald. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1985. 

 



 

 

 

- 85 - 

Apêndice 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

 

 Senhor (a) Professor (a): 

 

 

 

 O presente questionário faz parte de uma pesquisa que será desenvolvida como parte 

integrante do Mestrado em Educação junto à Universidade Federal de Goiás – Faculdade de 

Educação. Nessa pesquisa pretende-se estudar a relação entre metodologias de ensino 

utilizadas em sala de aula e os resultados da aprendizagem do aluno. 

  Será garantido o sigilo de suas respostas, de modo que caso alguma delas venha faz 

der parte da dissertação, seu autor(a), não será identificado. 

 Agradecemos sua colaboração! 

 

 

Leciono há _________________ anos. 

Leciona nesta Instituição há________________anos. 

 

Curso (s) de Graduação: 

1.Curso_________________________________________________________ 

   Instuituição_________________________________________ano de conclusão. 

2. Curso_____________________________________________ ano de conclusão. 

 

Curso(s) de Especialização: 

1. Área_____________________________________________________________ 

Instituição________________________________________________________ 

Ano de Conclusão________________________Carga horária_______________ 

2. Área_____________________________________________________________ 
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Instituição_________________________________________________________ 

Ano de conclusão_________________________Carga horária_______________ 

 

II – Questões 

 

Complete as questões 1, 2 e 3. 

1. Na questão seguinte, marque por ordem de importância, as alternativas que, no seu 

entendimento, melhor completa a afirmação feita. As que tiverem importância igual 

marquem com o mesmo numero. 

(zero não tem importância; 1 – primeiro lugar; 2 – segundo lugar e 3 último lugar) 

Para mim, bom professore e aquele que: 

(   ) Se envolve afetivamente com a sua profissão. 

(   ) Domina os conteúdos que ensina. 

(   ) tem consciência de que a competência pedagógica envolve uma dimensão política. 

2. Formulação alternativa: 

No que diz respeito à aprendizagem da matemática. 

(  ) Não importa a série, a turma, o momento do curso, todos os alunos tem condições 

iguais de aprendizagem, seja do ponto de vista físico, seja do afetivo, seja do social 

ou cognitivo. 

(  ) as condições físicas, afetivas ou sociais, na interferem não interferem na 

aprendizagem da matemática. O que importa são as condições cognitivas. 

(  ) os alunos diferem não aprendizado da matemática porque as condições físicas, 

afetivas, sociais e cognitivas interferem simultaneamente e em ritmos diferentes no 

aprendizado do alunos. 

3. Acredito que a metodologia que colabora para melhorar o raciocínio logico matemático 

dos alunos esta relacionado: 

   (   ) aula tradicional e expositiva. 

 (   ) conteúdos seqüenciais, memorização e avaliação. 

 (   ) aulas criativas, lúdicas e conteúdos pertinentes aos alunos 

 (   ) resolução de problemas, operações fundamentais e expressões numéricas. 
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4. No ensino da matemática, utilizo as seguintes metodologias. 

 (   ) resolução de problemas, como demonstração do raciocínio a ser utilizado. 

 (   ) proposição de problemas, cuja a solução deve partir dos alunos 

 (   ) jogos em que a realização implica no raciocínio matemático. 

 (   ) memorização das operações a serem efetuadas nas diferentes situações. 

5. A disciplina que mais gosto de lecionar: 

 (   ) Português 

 (   ) Inglês 

 (   ) Matemática 

 (   ) História 

 (   ) Geografia 

 (   ) Artes 

 (   ) Educação Física 

 Justificativa: 

 

 

 

6. A afirmação que mais expressa seu entendimento sobre a utilização do lúdico no ensino 

da Matemática é: 

 (   ) uma brincadeira qualquer, para passar o tempo. 

 (   ) uma brincadeira com objetivo de trabalhar algum conteúdo. 

 (   ) uma prática metodológica que colabora para a concretização da Matemática. 

 (   ) uma maneira descontraída de ensinar com objetivos pré-estabelecidos. 

 (    ) uma forma de despertar o gosto pela matemática, proporcionando maior  

 interação e prazer pela disciplina. 

 (   ) Não acredito que o lúdico influencia na aprendizagem da matemática. 

 Justificativa: 
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7. Se sua escolha da questão acima for da alternativa “a” até “e”, você utiliza essa prática: 

 (   ) Diariamente. 

 (   ) Semanalmente 

 (   ) Mensalmente 

 (   ) Bimestralmente 

 (   ) Semestralmente 

 Por que você as utiliza e como utiliza? 
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Apêndice 2 

 

GRÁFICO DAS MÉDIAS DO I E II SAREM DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE MINEIROS 
MATEMÁTICA - 5º ANO
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Apêndice 3 

Síntese dos Projetos Pedagógicos das Escolas Municipais. 

 

 

 

 

Identificação 
01. Unidade Escolar Escola Municipal São Bartolomeu 
Níveis de ensino oferecidos: Educação infantil e ensino fundamental de 1º ao 5º ano 

Diagnóstico 
Repetência e evasão  Dificuldades 
Péssima estrutura física 

Benefícios Corpo docente com formação superior completa e 60% pós-graduado 
Amigos da Escola 
Caramujo africano (erradicação) 
Música é vida 
Sala de Leitura 

Projetos 

Contando causos 

Missão 
Oferecer ensino de qualidade, fomentar a permanência e o sucesso dos alunos, contribuir para a 
formação crítica dos alunos 

Valores 
Buscar formar uma sociedade justa, fraterna e democrática, de acordo com a constituição federal, 
com atuação positiva das pessoa 
s na sociedade, visando contribuir com a transformação das pessoas 

 
 
 
 

Identificação 
02 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Maria de Fátima. 

Diagnóstico 
Repetência e evasão 
Agressividade dos alunos 
Baixa auto-estima 

Dificldades 

Índice alto de dependentes químicos 
Benefícios Corpo docente com formação superior completa e 60% pós – graduado. 

Família na escola 
Teatro 
Projeto de leitura 

Projetos 

Artista do ano 

Missuão 
Proporcionar à comunidade escolar, ação educativa com reflexões críticas acerca de sua realidade 
cotidiana, auxiliando-os na solução de  suas necessidades imediatas 

Valores 

Liberdade, solidariedade, justiça, perseverança e responsabilidade. Tornar a escola como referência, 
proporcionando atendimento de qualidade aos alunos, aos profissionais e da comunidade escolar. 
Buscar além de informar, formar os alunos com uma educação que prima pela qualidade, que 
respeita as adversidades e que esforça para formá-los cidadãos. 
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Identificação 
03 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Osvando Gonçalves 

Diagnóstico 
Repetência e evasão 
Dificuldade de aprendizagem. 
Baixa auto-estima 

Dificuldades 

Indisciplina 
Benefícios Corpo docente com formação superior completa e 40% pós – graduado. 
 Família participante nas ações da escola 

Momento cívico 
Concurso literário 
Recital de poesias 

Projetos 

Viagem à casa de pedra 

Missão 
Promover o aluno proporcionando o conhecimento, para que o mesmo possa ampliá-lo, tornando-o 
preparado para participar da sociedade em que atua.  

Valores 
Como homem, ser provido de qualidades físicas e mentais. 
Que tenha visão do mundo. 
Que saiba conviver em sociedade. 

  

 

 

 

Identificação 
04 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Arnaldo Janssen 

Diagnóstico 
Repetência e evasão 
Dificuldade de aprendizagem. 
Baixa auto-estima 
Alunos que iniciam o ano e mudam para a zona rural, acompanhando os pais. 

Dificuldades 

Muitos problemas sociais das famílias. 
Benefícios Corpo docente com formação superior completa e 40% pós-graduado. 
 Parceria com o SEACOP/GO - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo para Educar. 

Educar para a vida 
Concurso literário 
Dia da família na escola 
Sescop e a escola 

Projetos 

Mini-cooperativa a serviço do aluno 

Missão 
Assegurar o ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos formando 
cidadãos capazes de agir e transformar a sociedade 

Valores 
Respeito ao indivíduo com estímulo à dignidade e aos direitos de cada um, liberdade de pensamento, 
criatividade. Incentivar a ação transformadora no ambiente familiar, sensível para a boa convivência 
dentro e fora da família, para que esse cidadão possa ser útil à sociedade.  

 

 .  
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Identificação 
05 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Otaviano Lins 

Diagnóstico 
Estrutura deficitária 
Falta de material pedagógico Dificuldades 
Biblioteca sem estrutura 
Corpo docente com formação superior completa e 80% pós-graduado. 

Benefícios 
Mesmo com estrutura deficitária a escola possui bons resultados de aprendizagem 
Educação ambiental, no momento e em nossa realidade 
Projeto Vida e Arte 
Literatura - Ruth Rocha 

Projetos 

Noite Cultural 

Missão 
Formar o indivíduo para a liberdade, preparando-o para assumir um papel na sociedade com 
equilíbrio e dignidade 

Valores 
Solidariedade – implica assumir sua situação diante do outro 
Liberdade - que tira a opressão, situação inibidora do ser humano 
Igualdade - oportunidade de participar da sociedade com igual direito para os cidadãos.  

 

 

 

 

 

Identificação 
06 - Unidade Escolar:  Escola Municipal São Pedro 

Diagnóstico 
Repetência e evasão 
Estrutura deficitária 
Falta de material pedagógico 
Família pouco participativa 

Dificuldades 

Falta de espaço para realização de atividades 
Corpo docente com formação superior completa e 20% pós-graduado 

Benefícios 
Integração com alunos da escola através do projeto Integrando com arte 
Integrando com arte 
Aulas de Xadrez 
Projeto Capoeira 

Projetos 

Momento Cívico 
Missão Democratização do saber, promoção da igualdade de condições para o aprendizado 
Valores Respeito, amor e responsabilidade 
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Identificação 
07 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Luiz Rios 

Diagnóstico 
Desestrutura familiar 
Evasão e repetência 
Falta de material pedagógico 

Dificuldades 

Família pouco participativa 
Corpo docente com formação superior completa e 10% pós – graduado. 

Benefícios 
Trabalho voltado para a integração da família que sempre é muito distante 
Leitura e folclores 
Família na escola Projetos 
Projeto da cultura afro-brasileira e inclusão 

Missão 
Contribuir na construção de novos conceitos, partindo da vivência e convivência de cada educando, 
ampliando seu conhecimento intelectual para que possa participar da sociedade com conhecimento e 
dignidade.   

Valores Ética, respeito e fraternidade 

 

 

 

 

 

Identificação 
08 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Eduardo Gomes 

Diagnóstico 
Pouco espaço fisco 
Escola com demanda muito expressiva Dificuldades 
Muitos alunos com necessidades especiais e falta de adequação suficiente para a inclusão 
Corpo docente com formação superior completa e 6% pós-graduado. 

Benefícios A escola possui uma participação efetiva da família com vários eventos realizados durante o ano 
letivo 
Literatura e folclore 
Família na escola 
Projeto de cultura afro-brasileira e inclusão 
Projeto Flauta doce 

Projetos 

Bombeiro mirim 

Missão 
Garantir o ensino de qualidade, proporcionando o acesso e permanência dos alunos na escola, 
formando cidadãos críticos e capazes de agir na transformação da sociedade.  

Valores 
Formar cidadãos críticos e reflexivos, fortalecer o relacionamento humano, resgatar a importância da 
família bem valores morais e fortalecer os princípios éticos através da promoção do conhecimento.  
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Identificação 
09 - Unidade Escolar:  Escola Municipal Eliseu de Castro 

Diagnóstico 
Pouco espaço físico 
Ausência dos pais nas atividades da escola 
Repetência e evasão 

Dificuldades 

Muitos problemas sociais 
Corpo docente com formação superior completa e 40% pós-graduado. 

Benefícios 
Ciclos de estudo semanalmente e oficinas com diversos assuntos 
Contador de histórias 
O leitor é você 
Projeto de Cultura afro-brasileira e inclusão 
Poesia em ação 

Projetos 

Matemática em ação 

Missão 
Formar um cidadão preparado criticamente para que possa atuar na sociedade com conhecimento e 
liberdade 

Valores Formar o cidadão participativo, responsável, autônomo, crítico e agente de mudanças.  

 


