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RESUMO 

 

SOUZA, Lorenna Raquel Carvalho. A ludicidade como estratégia 

pedagógica na construção de uma aprendizagem significativa de conceitos 

matemáticos. 2017. 44 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental  – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017.  

  

  

  

  

  

O presente trabalho tem como objetivo a análise teórico-prática da ludicidade 

como estratégia pedagógica no ensino de alguns conceitos matemáticos visando à 

construção de uma aprendizagem significativa. Para alcançar tal objetivo, foi realizada 

uma gincana de atividades lúdicas. A prática foi desenvolvida com uma turma de 

segundo ano do ensino fundamental, na qual fui regente no ano de 2016 em uma escola 

da rede municipal da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Embasado por 

KISHIMOTO (2005), CARRAHER (2001), ROSA NETO (2010), entre outros, o 

grande desafio deste trabalho é buscar a construção de uma aprendizagem significativa 

através do lúdico, além de proporcionar um diálogo entre contexto extraescolar/escolar 

para entender e identificar a função social da matemática. Como resultado do processo 

observamos a compreensão dos alunos perante a leitura de mundo da matemática e dos 

conceitos trabalhados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se realizou através das análises e práticas requeridas no 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II sob a supervisão e orientação da 

professora e coordenadora Luisa Guedes. Com essa investigação pretendeu-se buscar 

uma experimentação da ludicidade como estratégia pedagógica na construção dos 

conceitos matemáticos numa turma de segundo ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá. Dessa forma, a pesquisa foi norteada e 

desenvolvida considerando questões apresentadas no contexto da turma e que me 

inquietavam enquanto educadora no ano de 2016. 

A Escola Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá localiza-se na região de 

Jacarepaguá, precisamente entre os bairros Taquara/Cidade de Deus. É uma escola da 

rede municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro que abrange em sua maioria 

alunos da comunidade Cidade de Deus. É classificada como instituição de difícil acesso 

por estar situada em uma rua com grande ladeira e distante das principais avenidas em 

que transitam os transportes públicos. Além disso, encontra-se localizada nas 

proximidades de uma comunidade violenta e com constantes operações policiais. Tais 

particularidades podem ser a causa de um dos problemas que enfrentamos na escola: a 

evasão escolar. Em virtude desse problema, a Coordenadoria Regional de Educação 

(CRE) cumprindo seu dever de promover soluções e garantir uma educação de 

qualidade, ofereceu à direção da escola a implementação de alguns projetos com o 

propósito de valorizar e incentivar a comunidade. Então, além de se tornar turno único, 

ainda recebeu dois projetos: Mais Educação e Bilíngue. 

A instituição, que até o ano de 2013 funcionava da educação infantil ao nono ano 

do ensino fundamental em horário parcial, no ano de 2014 passou por uma grande 

transformação. Tornou-se uma escola de turno único (das 7:30 às 14:30), atendendo 

apenas turmas da educação infantil ao sexto ano experimental.   

O Programa Mais Educação é um projeto que veio para atender os alunos no 

contra turno com atividades esportivas, de reforço escolar, de dança, cultura e lazer. 

Entretanto, sendo facultativa a permanência no projeto, só há atendimento para uma 

quantidade específica de alunos, onde a seleção acontece através de sorteio por quem 

demonstra interesse em participar. 

Em 2009, a Prefeitura do Rio, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) criou o Programa Rio Criança Global com o intuito de intensificar o 
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ensino da língua inglesa no primeiro segmento, promovendo um tempo semanal para 

turmas de 1º ao 3º ano e dois tempos semanais do 4º ao 9º ano. Neste sentido, em 2011, 

para ampliar a metodologia, a Cultura Inglesa foi contratada pela Prefeitura do Rio para 

gerenciar o subprograma Projeto Bilíngue, objetivando um ensino mais minucioso e 

aprofundado do inglês, com uma carga horária bem maior. Hoje em dia, oito escolas são 

integrantes dessa nova proposta curricular. A escola Professora Dyla Sylvia de Sá, na 

qual trabalho, é a única instituição participante dentro da sétima Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE). As aulas são ministradas por professores de inglês que já 

eram funcionários da rede, porém, tiveram que passar por uma seleção interna e um 

treinamento oferecido pela Learning Factory Educacional (LF). A carga horária é 

distribuída em tempos de cinquenta minutos. A educação infantil é contemplada com 

três tempos diários, e o primeiro segmento do ensino fundamental, com dois tempos. 

Cheguei à instituição em 2014 e fiquei com uma turma de terceiro ano com 

alunos analfabetos, que é uma realidade recorrente na rede municipal de ensino. Como o 

trabalho foi finalizado com êxito, no ano de 2015 a direção me ofereceu uma turma de 

primeiro ano (alfabetização). Foi então que em 2016 resolvi seguir com essa turma, que 

foi o objeto de estudo desta pesquisa. Esta turma, a 1201, constituída por 26 alunos, 

sendo a maioria oriunda da comunidade Cidade de Deus, era um segundo ano muito 

participativo e interessado, porém com muita dificuldade de praticar o respeito mútuo. 

Como a turma estava alfabetizada e a ênfase sempre foi na leitura e na escrita, a 

matemática ficou para segundo plano e não foi trabalhada de uma maneira significativa.  

Diante deste quadro, surgiram algumas indagações que conduziram a esta 

pesquisa: Quais estratégias lúdicas poderiam facilitar a construção do conceito 

matemático no trabalho desenvolvido com uma turma de segundo ano do Ensino 

Fundamental? Como poderia inseri-las em minha prática pedagógica para propiciar uma 

aprendizagem significativa para esta turma?  Qual seria a importância da ludicidade nos 

processos de aprendizagem matemática? 

Partindo da afirmação de Kishimoto (2005) que acredita que as atividades 

lúdicas provocam nos alunos um processo de significação que vem de dentro para fora, 

resolvi analisar as atividades pedagógicas de tal natureza que desenvolvi com meus 

alunos, visando contribuir para a construção de uma aprendizagem significativa. 

Concordo, assim, com Kishimoto (2005) que salienta a ludicidade como uma prática 

fundamental nas propostas de ensino da matemática, levando sempre em consideração a 
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reflexão do professor sobre essas propostas, para que sejam pertinentes à realidade da 

turma. 

Para dar conta das questões levantadas por mim, foi realizada uma gincana com 

diversas atividades lúdicas que promoveram a construção de alguns conceitos 

matemáticos de uma forma prazerosa e significativa. Alguns desses conteúdos 

trabalhados foram primeiramente vividos através da ludicidade, para então depois serem 

sistematizados.  
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Ao ingressar no Programa de Residência Docente (PRD) e receber a proposta de 

escrever um projeto para solucionar alguma questão da turma que lecionava, no ato do 

questionamento não me veio nada em mente. Porém, depois de algumas semanas 

investigando com um olhar reflexivo, crítico e pesquisador, me dei conta de que os 

conteúdos matemáticos estavam sendo trabalhados de uma forma muito corrida, teórica, 

com poucas atividades lúdicas e explorações. 

Nessa perspectiva, conforme acompanhei a turma do primeiro para o segundo 

ano do ensino fundamental, dei continuidade ao processo de alfabetização, fazendo os 

ajustes ortográficos e a estruturação de produção textual. Mas, onde estavam as 

intervenções lúdicas no ensino da matemática?  Eu que sempre gostei tanto dessa área 

do conhecimento e de desenvolvê-la, a deixei um pouco de lado, dando ênfase somente 

à leitura e à escrita. Os alunos liam e escreviam com autonomia, faziam contas simples, 

resolviam problemas e acompanhavam bem os conteúdos do segundo ano, mas estava 

faltando a ludicidade para dar significado ao ensino da matemática. Por isso essa 

reflexão foi tão importante, pois percebi que a turma estava demandando uma prática 

pedagógica mais intensa, uma vivência mais direcionada desses conteúdos. A 

matemática não estava sendo significada como uma necessidade do ser humano, algo 

histórico-social, com utilidade para a vivência no mundo. No ciclo de alfabetização, me 

preocupei muito com o processo de aquisição da leitura e da escrita e explorei pouco a 

ludicidade na matemática.  

Nesse sentido, repensando a minha prática, comecei a pesquisar atividades que 

envolvessem a ludicidade como fator principal do processo ensino aprendizagem, tendo 

o objetivo de valorizar o lúdico na aprendizagem matemática da mesma forma que o 

processo de leitura e escrita foi valorizado. Para análise das atividades realizadas, fui 

buscar embasamento para trabalhar os conceitos matemáticos de forma lúdica e 

prazerosa. Encontrei em Kishimoto (2005) muitas considerações significativas sobre a 

ludicidade, sobretudo, no ensino da matemática.  

A ludicidade veio como o encaixe perfeito para se desenvolver essa área do 

conhecimento. Por isso, Kishimoto (2005) salienta que nós educadores precisamos estar 

conscientes de que desenvolver uma prática lúdica pode enriquecer o processo de 
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ensino, além de proporcionar uma aprendizagem significativa. A ludicidade é a 

tendência para a nossa proposta pedagógica ser verdadeiramente pertinente e o nosso 

papel ser relevante na vida dos alunos. Segundo o autor, o desenvolvimento de 

atividades lúdicas, sobretudo, nas aulas de matemática, estimula as diversas habilidades 

do aluno, como: a criatividade, a concentração, o raciocínio lógico. Além disso, afirma 

que o ajuda a adquirir confiança e autonomia na sua capacidade de resolver problemas e 

valoriza as potencialidades de cada indivíduo. Para ele, com a ludicidade, o aluno é 

convidado a interagir com propostas pedagógicas que agucem o seu interesse de 

aprender, através de jogos, desafios e problematizações. 

Para Muniz (2010, p.16) “[...] o jogo se configura como um mediador de 

conhecimento, de representações presentes numa cultura matemática de um contexto 

sociocultural do qual a criança faz parte.” Nessa perspectiva, entende que a ludicidade 

deve ser desenvolvida de acordo com a realidade da turma. Para o autor, os jogos como 

mediadores da construção do conhecimento, devem ser adaptados em concordância ao 

contexto matemático apresentado. Kishimoto (2005) também afirma que os educadores 

precisam estar conscientes da necessidade de vincular o lúdico à realidade, pois só 

assim este será uma tendência pertinente na vida social do aluno. 

A prática do lúdico em sala de aula atua como ferramenta de vivência e 

significação dos conceitos matemáticos, substituindo as práticas de memorização e 

mecanização dos conteúdos, visando promover a autonomia da busca do conhecimento 

não mecanizado. Essa vivência faria o aluno criar, recriar, construir. Depois que esse 

processo de construção ocorre, a sistematização dos conceitos aconteceria de forma 

natural e significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar uma aprendizagem significativa dos conceitos matemáticos 

(multiplicação, divisão, gráficos, medidas de massa e capacidade, sistema monetário, 

números pares e ímpares) buscando a ludicidade como proposta de ensino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer a importância da ludicidade na construção de uma 

aprendizagem significativa; 

 Explorar materiais concretos e jogos no ensino da matemática; 

 Experimentar atividades lúdicas direcionadas ao contexto da turma; 

 Perceber o papel do lúdico na formação daqueles alunos; 

 Buscar a ludicidade como um recurso pedagógico do processo ensino 

aprendizagem; 

 Valorizar a abordagem lúdica no ensino da matemática; 

 Perceber a importância social da matemática para se ler o mundo. 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A matemática é uma área do conhecimento que está presente diariamente em 

nossas vidas e muitas vezes não valorizamos isso. Desempenha um papel importante no 

funcionamento da sociedade, desde uma simples compra de um produto, até as mais 

complexas situações cotidianas. Não se trata apenas de teorias e fórmulas, qualquer 

pensamento que seja artístico, psicológico, social são processos mentais matemáticos 

que nos acompanham desde que nascemos. 

Se olharmos ao nosso redor com um olhar reflexivo vamos percebê-la nas 

medidas de comprimento, no contorno dos objetos, em casa, na escola, no lazer, na 

brincadeira
1
, etc. Segundo Rosa Neto (2010) desde a Antiguidade, a necessidade do 

homem de articular os acontecimentos naturais ao seu cotidiano estimulou o interesse 

pelos cálculos e números. O desenvolvimento da matemática está diretamente ligado à 

pesquisa, ao interesse em buscar o novo, ao investigar e explorar situações.  É a ciência 

do raciocínio lógico, tão importante quanto a nossa língua materna. 

Nesse sentido, para Kishimoto (2005) a matemática interage de forma 

interdisciplinar e interdependente a todas as áreas do conhecimento, num movimento 

recíproco de complementação. Porém, esse olhar ainda é novo e está tendo uma 

resistência para ser inserido no contexto escolar. A maioria dos educadores trabalha a 

matemática de forma isolada, sem contextualizar a sua relevância social e tecnológica 

nos dias atuais, além de não valorizar as contribuições que esse ensino recebe e oferece. 

Dessa forma Kishimoto esclarece 

 A visão de que o ensino de matemática requer contribuição de outras áreas 

do conhecimento e de que o fenômeno educativo é multifacetado, é para o 

professor de matemática, algo recente e ainda, infelizmente, pouco difundido 

e aceito. (KISHIMOTO, 2005, p.74) 

 

Segundo Kishimoto (2005) a análise das novas propostas de ensino da 

matemática tornou-se um processo necessário para ampliar e enriquecer o olhar 

pedagógico do professor e o processo ensino aprendizagem. Essa tendência viria 

promover reflexões sobre a relevância dos elementos culturais matemáticos na formação 

                                                             
1 A brincadeira, segundo Piaget (1971) é uma atividade que promove a assimilação do mundo 

sem compromisso com a realidade, pois a criança atribui uma função a brincadeira, sem depender da 

natureza desta. 

http://geniodamatematica.com.br/neurobica/
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dos educandos.  Por isso o autor salienta que o meio cultural precisa ser considerado 

neste processo de análise, assim como os conhecimentos prévios dos sujeitos também. 

Ao falar em sujeito, estaríamos tratando os alunos como agentes ativos do processo 

ensino aprendizagem e não como meros assimiladores de métodos mecânicos e 

expositivos de memorização.  

Dessa forma, Smolle e Diniz (2007) vêm corroborar com esse pensamento, 

buscando a comunicação matemática como proposta de ensino, que contraria a 

predominância do silêncio do aluno passivo. “O excesso de cálculos mecânicos, a 

ênfase em procedimentos e a linguagem usada para ensinar matemática são alguns dos 

fatores que tornam a comunicação pouco frequente ou quase inexistente” (SMOLLE e 

DINIZ, 2007, p.15). Para as autoras, ler o mundo matematicamente é comunicar-se com 

outros indivíduos, sabendo explorar, organizar e conectar seus pensamentos com os 

novos conhecimentos que vão surgindo. Essa leitura possibilitaria conexões e 

associações de diversos significados sobre o mesmo assunto. Essa comunicação, esse 

diálogo, essa troca, muitas vezes não estão presentes em sala de aula, por esse motivo 

que Kishimoto (2005) persiste na explicação do quanto é importante analisar as 

propostas de ensino antes de desenvolvê-las para se tornar um educador consciente, com 

papel relevante na vida dos seus alunos. Segundo ela, devemos atentar que muitas 

propostas são baseadas num ensino mecânico que formam sujeitos passivos, aqueles 

que não constroem habilidades e competências para atuarem como cidadãos no mundo. 

Essas propostas na maioria das vezes são voltadas para o ensino da matemática.  

De acordo com o pensamento de Smolle e Diniz (2007) a ludicidade e a 

comunicação estão vinculadas a uma aprendizagem significativa em matemática. 

Permitir o diálogo e desenvolver atividades lúdicas nas aulas de matemática estimularia 

a construção do conhecimento com relações entre os conceitos apreendidos e a 

experiência de mundo de cada aluno. Para Kishimoto (2005) os professores que 

assumem uma postura construtivista fomentam um ensino rico em quantidade e 

variedade de propostas lúdicas. 

No entender de Rosa Neto (2010) existem três posições epistemológicas 

fundamentais a serem salientadas e estudadas quando falamos de metodologia 

significativa para a matemática. Estas são: empirismo, inatismo e interacionismo. O 

empirismo é a teoria embasada nas experiências. A aprendizagem empírica é formulada 
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do objeto para o sujeito, das vivências para um cérebro receptivo e maleável, do 

concreto para o abstrato. É um conhecimento exterior e pronto que será apreendido 

através do manuseio de materiais, sem qualquer finalidade pedagógica. Em 

convergência com as ideias do empirismo, Carraher (2001) ressalta que o manuseio de 

objetos não é viabilizador de aprendizagem, quando não se possui um planejamento de 

objetivos para essas atividades práticas. Contudo, para a autora é importante trabalhar 

com jogos e materiais manuseáveis no ensino da matemática, entretanto, o mais 

importante antes de iniciar essas estratégias de aprendizagem é delimitar os objetivos 

que cada situação concreta vai integralizar. Rosa Neto (2010) também se coloca em 

contraposição das definições do empirismo, ressaltando que é um grande erro confundir 

manuseável com concreto. Para ele, o concreto é pensado e o manuseável não. O 

concreto pensado é uma síntese do objeto do pensamento, pois possui objetivos, já o 

manusear não, é simplesmente o tocar, palpar um objeto sem conseguir significá-lo para 

formar um conceito matemático. 

Para Rosa Neto (2010), o inatismo é uma teoria totalmente oposta ao empirismo. 

Trataria de uma cultura de aprendizagem transmitida pelo dom, sangue, intuição etc. É 

elitista, hierarquista e fonte de preconceitos e utopias. Entende que o conhecimento é 

constituído do sujeito para o objeto a partir dos novos conhecimentos inventados e 

sendo levados à prática. Já o interacionismo teria uma concepção dialética, o sujeito 

atua porque conhece e conhece porque atua, é algo interdependente. O conhecimento 

seria construído na interação do sujeito com o objeto do conhecimento, com o ambiente 

no qual este está inserido. Assim constituiriam-se seus esquemas de ação. Esses 

esquemas, então, proporcionariam a construção de novos conhecimentos que seriam 

acomodados juntamente com os conhecimentos já existentes.  

Para Kishimoto (2005) ainda existem educadores que não possuem consciência 

que os sujeitos evoluíram e que a realidade se transformou. As demandas são outras. 

Não há mais possibilidade de desenvolver métodos prontos sem fazer análises, 

interferências e ajustes. Como os sujeitos são outros, as abordagens de ensino também 

devem ser outras. A ideia de que o ser humano deve ser moldado vem sendo 

transformada progressivamente, pois o homem cria, recria, interpreta e contextualiza. A 

Educação Bancária criticada por Freire (1989) que defende o professor como um mero 
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transmissor de conhecimentos prontos para alunos passivos que só os recebem sem 

questionar, já não se adequa mais as vivências de hoje.  

Quando pensamos em aprendizagem significativa, não tem como pensarmos em 

ensino mecanizado. O que faz um conceito ter significado e ser construído internamente 

no aluno é a forma que a abordagem deste é feita. Por isso, a significação dos conceitos 

matemáticos está vinculada a ludicidade. As atividades lúdicas promovem a 

internalização do conceito teórico, construindo um processo de aprendizagem com 

significado e significante. Como salienta Kishimoto 

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. (KISHIMOTO, 2005, 

p.80) 

Segundo a autora, a estrutura lógica do jogo
2
 e das atividades lúdicas é 

combinatória à estrutura do conceito matemático trabalhado. Existe um movimento de 

complementação que visa significar o significado de tal conteúdo. Para ela, o aluno 

apreende, internaliza, constrói, compreende e significa. A ludicidade viria buscar os 

conhecimentos prévios, além do contexto social. No entanto, acredita que cada atividade 

lúdica desenvolvida deve ter um objetivo pré-definido pelo educador, porém, podem ser 

alcançados até mais objetivos além do que foi planejado. Este processo se daria através 

das reflexões e análises do professor, considerando o meio cultural no qual se insere sua 

turma. 

Partindo da grande relevância e influência que o meio cultural tem sob o 

processo de aprendizagem, Piaget (1973) explicita que o conhecimento é classificado 

em três tipos: físico, lógico-matemático e social. Para o autor, estes são 

interdependentes e todos partem do conhecimento social e da interação com o meio. O 

conhecimento físico elabora os atributos observáveis. O conhecimento lógico-

matemático é a relação integralizada dos conceitos com as vivências. O conhecimento 

social são as atitudes procedimentais e os conceitos atitudinais de valores, ética, moral, 

leis, etc. Neste contexto, Piaget (1973) em sua concepção clínica da psicogenética 

concluiu que existem quatro estágios para o desenvolvimento lógico, são: Estágio 

                                                             
2
 O jogo para Kishimoto (2005) é uma atividade estruturada, com regras explícitas. Porém, essa 

mesma atividade pode ser vista como jogo ou não-jogo, depende do significado atribuído e da cultura na 

qual está inserida.  
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sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio das operações concretas e estágio das 

operações formais, com breves explicações a seguir. O estágio sensório-motor acontece 

desde o nascimento do indivíduo até aproximadamente seus dois anos. Suas 

características principais são as atividades relacionadas aos primeiros hábitos e aos 

esquemas de ação formulados concomitantemente a vivência do bebê. O estágio pré-

operatório inicia-se aos dois anos chegando até os sete anos. A característica principal 

desse estágio é o aparecimento da função simbólica, a linguagem. Constitui-se na 

curiosidade. Quer saber o porquê de tudo, quer questionar e entender o que está lhe 

causando dúvida. O estágio das operações concretas inicia-se aos sete anos e se estende 

até os 11 anos. Nesse estágio a criança ainda está envolvida com o concreto, porém já 

consegue conceituá-lo e operacionalizá-lo, ou seja, relacioná-lo intrinsecamente. O 

estágio das operações formais vai dos onze anos até aproximadamente quinze anos. Este 

estágio é caracterizado, sobretudo, pela constituição do raciocínio lógico, onde o 

indivíduo já consegue raciocinar usando somente abstrações. 

Rosa Neto (2010) esclarece que o educador consciente e conhecedor das ideias 

construtivistas articulará um trabalho significativo, prazeroso e estimulador. Criará 

estratégias que abordem todos os aspectos matemáticos ao conceituar um único 

conteúdo. Diante deste assunto, Lucchesi (2009) salienta que para ensinar um 

determinado tema devemos usar todos os materiais didáticos, utilizando também de 

todas as maneiras de ensinar. Nessa perspectiva, Lucchesi (2009) explica: 

Frequentemente, os professores questionam os especialistas em educação 

Matemática quanto ao melhor “material didático” para ensinar determinado 

tema do conteúdo. A resposta tem sido: “todos”, pois só um material, por 

mais possibilidades de atividades que ofereça aborda apenas aspectos parciais 

dos conceitos. [...] Quanto à “melhor maneira” de ensinar, acredito também, 

que “todas” as maneiras devem ser usadas, pois cada uma delas favorece o 

aprendizado de um aspecto do tema.   (LUCCHESI 2009, p.109) 

 

Analisando criteriosamente todo o desenvolvimento dos estágios, percebemos 

que Piaget (1973) mostrou que entre estes há uma continuidade. Cada estágio que 

antecede o outro deve ser muito bem trabalhado, para que no próximo o indivíduo 

venha desenvolver qualitativamente as competências e habilidades estipuladas. Quando 

falamos do estágio das operações formais ressaltamos que o desenvolvimento lógico 

matemático constitui-se neste estágio, entretanto, se o estágio anterior (operações 

concretas) não tiver sido trabalhado dialeticamente, com o concreto pensado que Rosa 
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Neto (2010) defende e com os objetivos que Carraher (2001) salienta, não veremos a 

criança articular este desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, pois o estágio 

anterior foi defasado. Por isso entende a importância de se trabalhar cada faixa etária 

com seu concordante estágio utilizando de estratégias significativas e lúdicas, sobretudo 

não esquecendo que cada indivíduo possui suas especificidades, tendo o seu tempo para 

aprender e agir criticamente. 

Sobre os estágios de Piaget, Rosa Neto (2010) elaborou um esquema muito 

interessante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                      Figura 1 – Estruturas cognitivas (ROSA NETO, 2010, p. 35) 

 

Neste sentido, focando na atuação do educador perante a metodologia do 

construtivismo, buscando articular as ideias de Piaget, Rosa Neto (2010) acredita que a 

aprendizagem deve seguir as linhas de conhecimento que Piaget nos orienta. O processo 

de ensino e aprendizagem vai partir da construção social e histórica da disciplina. Para 

tanto, entende que é importante que a criança conheça a história da matemática para 
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poder identificar seu papel social de aculturação na sociedade. Partindo da história, 

devemos caminhar para o trabalho da lógica, que é a contextualização do conhecimento 

sistematizado através da dedução lógica. É a compreensão no cotidiano social que 

consegue argumentar e compreender. Concomitantemente estabelece a prática que vem 

se integralizar com a compreensão e com os questionamentos formulados com o apoio 

social da lógica. Tudo interligado e interdependente. 

Assim como afirma Carraher (2001), os objetivos são importantíssimos para a 

utilização do concreto. Rosa Neto (2010) também defende esses objetivos, os 

especificando. Para o autor, os objetivos mais importantes são os cognitivos. Estes se 

fundamentam a partir do conteúdo, aplicação, compreensão, problemas, análise, síntese 

e ponderação. Cada etapa dos objetivos possui uma função social e de aprendizagem 

matemática. O conteúdo são os símbolos, as regras e fórmulas. A aplicação é uso dessas 

regras e fórmulas nas resoluções de situações cotidianas. A compreensão é o 

conhecimento do processo matemático e não somente do resultado encontrado. É 

entender como e o que fez chegar a tal resultado. Os problemas são as construções 

lógicas relacionadas à prática. A análise é problematizar do todo para partes, é 

desmistificar o todo. A síntese é integralizar as partes de uma situação-problema para 

formar um todo. A ponderação é a consciência na tomada de uma decisão. No entanto, 

segundo o autor, vale ressaltar que essas etapas devem ser adequadas à realidade dos 

educandos, para que haja uma aprendizagem significativa no ensino da matemática. 

Ainda seguindo esta linha de pensamento das etapas do objetivo, Rosa Neto 

(2010) distingue que cada escola adota e enfatiza as etapas que se adéquam à sua 

metodologia. A escola tradicional é conteudista, ou seja, enfatiza os conteúdos e as 

aplicações. Já a escola renovada, com a teoria construtivista daria ênfase à 

compreensão, a análise, a problematização. Isso vai depender da metodologia que a 

escola é adotante.  

O construtivismo, segundo Rosa Neto (2010) pressupõe um método ativo, a ação 

do educando, já o interacionismo é a construção através de uma interação entre as 

estruturas mentais já existentes inseridas ao ambiente social, de acordo com o método 

de ação instituído no momento. O conhecimento seria estruturado a partir de dois 

processos: assimilação e acomodação. A assimilação é a adaptação ao conhecimento 

novo. Tal conhecimento é inserido na acomodação, que por sua vez, é a mudança dos 
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conhecimentos existentes, a partir da inserção dos novos conhecimentos. Ambos os 

processos, ocorreriam juntos, sendo um a consequência do outro. Assim, se não houver 

assimilação, não haverá acomodação, se não houver acomodação, não haverá 

assimilação. São processos interdependentes, segundo ele. 

Para Rosa Neto (2010) no construtivismo a operacionalização dos conteúdos 

matemáticos se concretiza primeiramente com o entender do educador sobre os 

conhecimentos prévios dos educandos para depois problematizar as aulas a partir dessa 

bagagem cultural que cada indivíduo traz consigo. O mais importante é realizar uma 

avaliação diagnóstica, que investigue a história local da comunidade na qual este está 

inserido, para assim, poder realizar um trabalho consciente, que se relacione com o 

mundo dos educandos e que se articule juntamente com a linguagem deles. Essa 

metodologia, de conhecer a leitura de mundo dos alunos para desenvolver uma aula 

coerente e significativa, pode ser definida por uma frase que Freire (1989, p. 9) ressalta 

“[...] A leitura de mundo precede a leitura da palavra”. No entanto, pensamos que essa 

leitura só tem relação com a disciplina de língua portuguesa. Porém nos enganamos, 

pois essa leitura que Freire (1989) salienta, é a compreensão do educador das 

necessidades sociais e do contexto que seus alunos assumem, precedendo assim na 

leitura da palavra, que por sua vez, transpassando para o ensino da matemática, será a 

significação dos conceitos através da linguagem matemática com o concreto pensado e 

com a ludicidade. 
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4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesta pesquisa partiu do princípio da importância da 

reflexão sobre o meu próprio trabalho. Como Kishimoto (2005) esclarece, a 

autoavaliação foi uma ferramenta contínua na minha prática pedagógica, sendo um 

processo de análise fundamental para garantir um ensino de qualidade contextualizado e 

integralizado à realidade da turma, além de promover o desenvolvimento da formação 

profissional. Um processo mental interno que possibilitou um olhar crítico para o que se 

estava fazendo, tomando consciência se era ou não um caminho condizente ao contexto 

explicitado. Também foi identificada como um processo de metacognição, tendo em 

vista a análise da prática e a reflexão sobre ela. Essa reflexão aconteceu de acordo com 

o processo de autoavaliação que me conscientizou sobre a minha prática, como salienta 

Freire: 

A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele pode fazê-lo. É preciso, portanto, fazer desta 

conscientização o primeiro objetivo de toda a educação: antes de tudo 

provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação. (FREIRE, 

1979, p. 40) 

 

Dentro dessa perspectiva, percebi que essa reflexão foi necessária para modificar 

a realidade do ensino da matemática no meu contexto escolar. Por isso, o planejamento 

das atividades lúdicas foi pensado partindo desse movimento de reflexão e atitude 

crítica. Busquei estratégias na ludicidade para provocar no meu aluno a construção do 

conhecimento de forma prazerosa e significativa. Todos os conceitos matemáticos 

trabalhados foram apresentados através do lúdico e depois sistematizados. 

Para desenvolver as atividades lúdicas definidas no planejamento, busquei 

enriquecer as aulas com o apoio dos jogos, dos materiais concretos e problematizações, 

a fim de valorizar a dinamização, a troca, a autonomia e a construção de significados. 

Todas essas estratégias fizeram parte da gincana que foi realizada com a turma 1.201.  

A gincana explicitada aqui nessa pesquisa foi desenvolvida em onze dias, porém 

o processo de implementação de atividades lúdicas no ensino da matemática aconteceu 

durante todo o ano letivo de 2016. Na gincana, criada exclusivamente para experimentar 
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a proposta que o PRD me fez refletir, cada dia acontecia uma atividade lúdica diferente, 

abordando um conceito diferente, com recursos diversificados. 

A reflexão que compromete a ação do professor defendida por Freire (1989), 

também é a abordagem que Kishimoto (2005) salienta na sua fala. Segundo o autor, 

refletir sobre as metodologias utilizadas em sala de aula se tornou um processo contínuo 

e fundamental, uma vez que a prática se não for analisada e flexível às realidades, se 

torna defasada e inviável na construção de uma aprendizagem significativa.  

Como busquei essa reflexão sobre a minha prática, percebi que com a ludicidade 

o meu maior objetivo poderia ser alcançado prazerosamente. O foco principal desse 

trabalho sempre foi proporcionar ao meu aluno a construção ativa de uma aprendizagem 

significativa. 

O planejamento da gincana foi elaborado de acordo com a demanda da turma e o 

percurso de conteúdos do segundo ano do ensino fundamental, viabilizando a 

articulação da ludicidade com esses conceitos e definindo assim as atividades. 

Para trabalhar com as primeiras noções de multiplicação, formulei uma atividade 

que já fazia parte da vivência dos alunos e adaptei a este conceito. No caso, a 

amarelinha foi uma dinâmica divertida que envolveu a questão da multiplicação ser 

entendida como a soma de parcelas iguais. Ainda para trabalhar esse conteúdo utilizei o 

material dourado, que também já era um recurso conhecido pelos alunos e adaptei a esse 

contexto com problematizações cotidianas. 

Para introduzir o conceito de Sistema Monetário Brasileiro, planejei uma 

atividade que dependeu da contribuição de toda turma com sucatas de produtos que eles 

utilizavam em casa. Esse movimento significou a atividade, pois a realidade vivida em 

casa estava sendo trazida para a realidade da escola. Todas as sucatas foram expostas 

como produtos a venda no mercadinho que montamos.  

Outra atividade lúdica definida no planejamento foi realização de uma receita. 

Como estava trabalhando com texto instrucional, aproveitei o momento para 

implementar a ludicidade no conteúdo de medidas de capacidade. Primeiramente, 

trabalhamos o gênero textual: receita, identificando a estrutura: ingredientes e modo de 
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preparo. Em seguida, realizamos a atividade prática fazendo a receita dos bolinhos de 

chocolate. 

Para iniciar as noções de divisão, trabalhar multiplicação e vivências com a 

moeda brasileira desenvolvemos diversas problematizações reais da turma. Essas 

atividades foram muito significativas para as crianças, pois além de promover a criação 

de argumentações e de possibilidades, foi realizada com materiais concretos que já 

faziam parte da realidade. Foi algo contextualizado que solidificou as primeiras noções 

da divisão.  

E assim como contempla Sadovsky (2007) foi a partir dessa construção de 

conhecimentos com nexos lógicos, que as crianças formaram um modelo para este tipo 

de problema, que serão aproveitados em outros também. A turma perante outros 

problemas do mesmo tipo alcançaram a reflexão sobre estes, formulando conjeturas e 

hipóteses, identificando as propriedades e trabalhando a modelagem introdutória.  

Conforme o trabalho foi sendo desenvolvido, com o enfoque na 

problematização, nos jogos e materiais concretos (concreto pensado) conjuntamente 

com contextualização, as crianças passaram a ter prazer e interesse em aprender e 

apresentaram um ótimo desempenho.  

As competências e habilidades definidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2007) e nas Orientações curriculares para a matemática (2012) foram desenvolvidas e 

alcançadas pelas crianças. Sobre as habilidades, as orientações curriculares para a 

matemática (2012) no conteúdo de divisão para o 2º ano estabelecem:  

Reconhecer as ideias de divisão como repartição em partes iguais e como 

subtrações sucessivas (ideia de medida), a partir de material concreto e 

situações cotidianas. Reconhecer a multiplicação e a divisão como operações 

inversas (o que uma faz a outra desfaz). Usar os sinais convencionais (÷, = ) 

na escrita de operações. Reconhecer a metade de uma coleção de objetos. 
Reconhecer o significado de expressões como meia dúzia, meio metro, meio 

quilo e etc. (ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA MATEMÁTICA, 

2012) 

 

Todas as atividades da gincana foram desenvolvidas através da ludicidade, 

respeitando as especificidades de cada um e sempre levando em consideração o 

contexto da turma. 
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Trabalhos  Tempo de realização 

Atividades lúdicas  7 meses  

Amarelinha da Multiplicação 1 dia 

Problematização com materiais 

concretos 

3 dias 

Corrida cronometrada 1 dia 

Jogo dos números pares e ímpares 1 dia 

Receita 2 dias 

Mercadinho 3 dias 
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5. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  

 

A proposta do trabalho final do Programa de Residência Docente do Colégio 

Pedro II, promoveu uma reflexão considerável sobre a minha prática pedagógica, além 

de motivar um olhar mais aguçado e definido para a abordagem de ensino adotada. 

Muitas vezes, diante à correria do cotidiano e às controvérsias diárias, essas auto 

avaliações são deixadas de lado. No entanto, sabemos a grande importância de 

refletirmos sobre a nossa prática constantemente. Essa reflexão me fez perceber que os 

conceitos matemáticos estavam sendo apresentados de forma muito abstrata e, por isso, 

resolvi buscar na ludicidade um caminho para construir uma aprendizagem 

significativa.  

Quando falamos em ludicidade, pensamos em atividades que envolvam 

estratégias com materiais concretos, jogos e problematizações, que fujam do abstrato. 

Como já foi salientado no embasamento teórico, no entender de Rosa Neto (2010) o 

concreto é pensado e o manuseável não. O concreto pensado permite que a criança 

construa significados matemáticos a partir da interação dialética com o material, já o 

manuseável é o simples tocar, palpar sem qualquer significação. Para tanto, Carraher 

(2001) também defende essa ideia, acrescentando que para todo jogo ou atividade com 

material concreto deve haver um objetivo.  

Dentro dessa perspectiva, alguns conteúdos matemáticos do segundo ano do 

Ensino Fundamental foram desenvolvidos a partir de uma gincana de atividades lúdicas. 

Cada atividade foi pensada e definida levando em consideração, primeiramente a 

demanda da turma e os objetivos pretendidos.  

 

 Primeira atividade: amarelinha da multiplicação. 

Como estava no momento de introduzir as primeiras noções de multiplicação, a 

primeira atividade lúdica da gincana foi elaborada pensando nesse conteúdo. A 

brincadeira “amarelinha da multiplicação” foi desenvolvida na área externa da escola, 

num ambiente grande e diferente da rotina. Essa experimentação já foi pensada para 
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promover algo novo, mas que já estivesse presente na realidade da turma. Como a 

brincadeira de amarelinha já era conhecida por eles, fizemos essa adaptação com as 

primeiras noções de multiplicação. Cada aluno ganhou um giz escolar e fez uma 

amarelinha no chão. No momento de registrar os números, ao invés de seguir a 

sequência numérica normal de zero à dez, a regra era primeiramente registrar 

pulando/somando de dois em dois, depois de três em três e assim por diante. Após o 

preenchimento da amarelinha com os números solicitados, todos brincaram da mesma 

maneira de sempre. Durante a atividade, houve um grande movimento de troca, 

cooperação, interesse e integração. Posteriormente, retornamos à sala de aula e 

conversamos sobre a atividade. Além disso, fizemos a sistematização com o registro da 

amarelinha no caderno e exercícios de fixação. Foi incrível perceber como os alunos já 

identificavam a multiplicação como adição de parcelas iguais. O termo tabuada foi 

citado por uma aluna que o associou a essa atividade. Depois disso, desencadeou muitas 

discussões com o grupo em torno desse termo. A aluna explicitou da seguinte forma:  

‘Tia, a amarelinha que eu fiz pulando de dois em dois é a tabuada do dois, né?”. Essa 

aluna, por sua vez, nunca mostrou tanto interesse em participar de outras propostas e 

isso me chamou atenção. Um outro aluno analisou a atividade como “que amarelinha 

legal, quero fazer de novo, agora vai ser a vez da tabuada do dez.” Outros alunos foram 

mais adiante e já estavam realizando a dinâmica com números maiores.  

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 2 – Amarelinha da multiplicação (arquivo pessoal) 
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                              Figura 3 – Amarelinha da multiplicação (arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 4 – Amarelinha da multiplicação (arquivo pessoal) 

 

 Segunda atividade: problematizando com auxílio de materiais concretos 

 Seguindo a linha de pensamento de Sadovsky (2007), problematizar é valorizar 

a construção do conhecimento, desencadeando uma prática de modelagem para as 

situações-problema que surgem cotidianamente em todo o meio social da criança. Para a 
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autora, existe uma formação e não somente uma informação, pois é uma discussão com 

nexos lógicos que formam esta modelagem. Não é um método isolado que trabalha a 

matemática como regras, fórmulas e memorização, é a construção das concepções das 

crianças perante um problema.  

 Nessa perspectiva, a tempestade de ideias que a problematização resulta no 

ensino da matemática, propõe aos educandos revolucionar as concepções deste ensino, 

com a capacidade de “[...] superar, revisar, matizar, delimitar e contextualizar.” 

(Sadovsky, 2007, p. 37).  

 Resolvi problematizar diversas situações cotidianas com o auxílio de materiais 

concretos. O material dourado foi explorado para problematizar a multiplicação como 

adição de parcelas iguais e trabalhar também, valor posicional e a decomposição de 

números no quadro valor de lugar. As fotos a seguir mostram a resolução de algumas 

problematizações feitas com alguma vivência do dia envolvendo a multiplicação. 

 

  

 

 

 

                              Figura 5 - Problematização com material dourado           

 

 

 

 

 

                                             Figura 6- Problematização com material dourado 
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                                                    Figura 7 – Problematização    

 

Outras problematizações surgiram e exploramos o dinheiro utilizado para fins 

pedagógicos para auxiliar na resolução. Vale ressaltar que as problematizações 

apresentadas foram elaboradas na hora com algum acontecimento daquele dia ou 

daquele momento. Nas fotos a seguir cada aluno ganhou uma quantidade de notas e esse 

registro foi feito coletivamente na lousa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Problematização com dinheiro falso                    Figura 9 – Problematização de situações 

 

Para trabalhar as primeiras noções de divisão (repartir em quantidades iguais) 

utilizamos anéis de latinha e caixas de ovos. Realizei algumas problematizações e os 

alunos resolveram com o auxílio desses materiais. 

 

   3 x 4 = 12 
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      Figura 10 – Divisão com material concreto 

                                                                     Figura 11- Divisão com material concreto 

 

 Terceira atividade: Corrida cronometrada. 

A segunda atividade da gincana ocorreu em parceria com a professora de 

Educação Física, voltada para trabalhar o conteúdo: tabelas e gráficos. A turma foi 

separada em grupos e cada grupo disputava uma corrida que era cronometrada pela 

professora. Os registros foram feitos durante a realização da atividade e em sala de aula 

houve a sistematização a partir da elaboração de um gráfico e uma tabela com o tempo e 

pontuação de cada grupo. Após, realizamos diversas interpretações em cima desse 

gráfico. Os alunos ficaram eufóricos e adoraram a atividade. Houve uma fala muito 

interessante de um aluno: “Eu corri tão rápido e foi pelo meu grupo.” Percebi a 

importância que as crianças deram a participar, a vencer pelo grupo, a fazer o melhor e a 

trabalhar em equipe. 

 

 

 

Figura 12 – Gráfico 
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 Quarta atividade: Jogo dos números pares e ímpares. 

A terceira atividade foi desenvolvida em forma de jogo para trabalhar o 

conteúdo: números pares e ímpares. Realizou-se na parte externa da escola. A turma foi 

separada em duas equipes. Cada aluno tirava o calçado dos pés e colocava num local 

determinado, de acordo com a fileira da sua equipe. Ao meu sinal, os alunos corriam até 

o local onde estavam todos os sapatos misturados da sua equipe e colocavam o par do 

seu respectivo calçado nos pés e retornavam correndo para a sua fileira e assim o outro 

aluno fazia esse percurso novamente. A equipe que conseguiu calçar os pares de sapatos 

com mais agilidade ganhou a competição. 

Durante a atividade fui problematizando a questão de que para formar um par de 

sapatos precisaríamos de duas unidades de sapatos. Logo após o término da competição, 

exploramos várias situações, ainda ali naquele ambiente. Contamos quantos pares cada 

grupo tinha conseguido formar, se havia algum sapato sem par, etc. Posteriormente, 

retornamos à sala de aula e fizemos alguns exercícios de acordo com o contexto do 

jogo. Todos os alunos participaram ativamente, percebendo os significados dos números 

pares e ímpares. 

Alguns alunos da equipe perdedora ficaram aborrecidos e um aluno da mesma 

equipe os consolou falando que vencer é muito maneiro, mas que o importante era 

mesmo brincar e participar. “Melhor não ficar triste, pra tia poder fazer de novo esse 

jogo.”  

 

Quinta atividade: Receita. 

Para construir alguns conceitos de grandezas e medidas, pensei em uma única 

atividade que envolvesse diversos pontos pretendidos desse conteúdo. Por isso, dentro 

dessa abrangência, escolhi realizar uma receita de bolinhos de chocolate (cup cake) para 

que fossem trabalhadas na prática as noções de medida de capacidade e massa. Foi uma 

atividade muito interessante e prazerosa. As crianças demonstraram muito interesse e 

entusiasmo. Primeiramente, escrevi no blocão a receita e todos copiaram no caderno. 

Em seguida conversamos de maneira informal sobre a estrutura do gênero textual 

receita e da finalidade de um texto informativo. Discutimos sobre os ingredientes e o 
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modo de preparo. Criei problematizações, propiciando o raciocínio lógico e a resolução 

rápida das questões. Lançei desafios de comparação, classificação e seriação em torno 

da quantidade dos ingredientes. 

   

                                                                                           

 

 

 

         Figura 13 – Máquina de Cup Cake 

                                                                                                                         Figura 14 – Receita 

 

 

 

                                                                                                      Figura 15 – Receita no blocão       

 

 

 

 

                                                        

 

 

Figura 16 – Experimentando a receita 
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 Sexta atividade: Mercadinho. 

Para trabalhar Sistema Monetário Brasileiro desenvolvi uma atividade muito 

bacana, visando a troca e a participação ativa da turma. Solicitei que cada aluno 

trouxesse sucatas de produtos que utilizavam em casa para a elaboração do mercadinho. 

A montagem do mercadinho foi feita em outra sala de aula (vazia) por mim. Organizei 

os produtos por seção e cada mesa tinha um valor diferenciado. Como eram muitas 

crianças e tinha uma folha de questões para responder, dividi a turma em quatro grupos 

e sorteei um aluno por grupo para ser o caixa. Enquanto um grupo fazia as compras, os 

outros ficavam sentados observando. Cada grupo ganhou cem reais em dinheiro 

(utilizado para fins pedagógicos) para realizar as compras, no entanto, distribuído entre 

os integrantes. As crianças, em equipe tiveram que registrar a quantidade, o produto e o 

preço do que cada integrante tinha comprado. Havia um limite de três produtos por 

pessoa. Após todos comprarem, levaram a folha (lista de compras) no caixa, juntamente 

com os produtos e o responsável pelo caixa realizou a soma com auxílio da calculadora 

e explicitou o valor total daquela compra. Os grupos se reuniram e juntaram as cédulas 

de cada integrante até formar o valor para pagamento. O caixa identificou se havia 

necessidade de troco ou não.   

Um aluno que foi sorteado para ser o caixa do seu grupo ficou todo 

entusiasmado e disse assim: “Tia, eu trabalho na feira com meu tio aos domingos e lá eu 

recebo dinheiro e dou troco sem a calculadora. Isso pra mim vai ser moleza.” Percebi 

com essa fala como essa atividade estava relacionada a realidade desse aluno. 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Caixa do Mercadinho                                         Figura 18 – Caixa do Mercadinho 
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 Figura 19 – Registro das compras do grupo                                   Figura 20 – Grupo fazendo compras 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Grupo fazendo compras 
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6. RESULTADOS 

Para Kishimoto (2005) quando os saberes matemáticos são ensinados através de 

uma aprendizagem mecânica, que viabiliza a reprodução de procedimentos e a 

acumulação de informações, sem nenhuma construção, os resultados são insatisfatórios, 

pois o indivíduo não cria significado aos conceitos matemáticos. Como esclarecem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997): 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma 

inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas, 

buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver uma 

ampla capacidade para lidar com a atividade matemática. Quando essa 

capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor 

resultado. No entanto, apesar dessa evidência, tem-se buscado, sem sucesso, 

uma aprendizagem em Matemática pelo caminho da reprodução de 

procedimentos e da acumulação de informações; nem mesmo a exploração de 

materiais didáticos tem contribuído para uma aprendizagem mais eficaz, por 

ser realizada em contextos pouco significativos e de forma muitas vezes 

artificial. É fundamental não subestimar a capacidade dos alunos, 

reconhecendo que resolvem problemas, mesmo que razoavelmente 

complexos, lançando mão de seus conhecimentos sobre o assunto e buscando 

estabelecer relações entre o já conhecido e o novo. (PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p. 29) 

 

O trabalho com o lúdico provocou na minha prática a inovação, a recriação, a 

reflexão e a ressignificacão defendida por Kishimoto (2005). A análise e o 

desenvolvimento da proposta de trabalhar com a ludicidade na construção dos conceitos 

matemáticos desencadeou um resultado positivo na turma. Além do interesse, esse 

movimento estimulou os alunos a participarem ativamente das atividades,  conseguindo 

construir e produzir seu próprio conhecimento, sabendo dialogar com a sua bagagem 

social e seu processo ensino aprendizagem. Com essa percepção consegui atingir um 

dos objetivos especificos de “reconhecer a importância da ludicidade para alcançar  a 

construção de uma aprendizagem significativa”. 

Refletindo sobre os objetivos iniciais estipulados percebi uma grande evolução, 

principalmente nos alunos que apresentavam maior dificuldade nos conteúdos 

matemáticos. Logo assim que iniciei essa proposta com a turma, resolvi apresentar 

algumas questões com estruturas lógicas parecidas antes e depois do desenvolvimento 

da gincana. Tudo isso para tentar comparar o desempenho do aluno à frente somente do 

abstrato e à frente do objetivo específico de “explorar materiais concretos e jogos no 

ensino da matemática”. A aluna X que sempre apresentou bastante dificuldade 
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conseguiu um grande avanço através dessas atividades lúdicas. O mesmo tipo de 

estrutura lógica na questão foi proposto e a resolução foi diferente antes e depois da 

dinâmica da gincana. 

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 22  

Na questão acima a aluna ainda não tinha compreendido a estrutura lógica da 

divisão como repartição de quantidades iguais, pois esse conteúdo tinha sido 

apresentado apenas de forma abstrata. Após a experimentação de atividades lúdicas com 

materiais concretos, a aluna X realizou a resolução de uma mesma proposta 

conseguindo alcançar o objetivo pretendido de construir uma aprendizagem 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 
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De acordo com o objetivo específico inicial de fazer meu aluno “perceber a 

importância social da matemática para se ler o mundo”, percebi que a ludicidade se 

encaixou perfeitamente na busca desse objetivo, pois evidenciou a realidade 

extraescolar do aluno nas atividades desenvolvidas, proporcionando uma construção 

significativa e a percepção da função social da matemática. Houve um diálogo entre a 

leitura de mundo e a leitura da matemática ali desenvolvida. Com isso, os alunos 

perceberam que a matemática estava além da sala de aula, da escola, da sua casa e que 

assim ganhava o mundo. 

O objetivo geral desde o início desse trabalho foi “proporcionar uma 

aprendizagem significativa dos conceitos matemáticos buscando a ludicidade como 

proposta de ensino”. De acordo com a evolução cognitiva, crítica e social que meus 

alunos apresentaram com a inserção da ludicidade no processo ensino aprendizagem, 

entendi o resultado como positivo, visto que proporcionou ao meu aluno, sobretudo 

aquele com mais dificuldade, a possibilidade de criar significados aos conceitos 

matemáticos respeitando suas especificidades.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) para as séries iniciais do ensino 

fundamental são primordialmente voltadas ao exercício da cidadania conscientemente. 

Com as pluralidades culturais existentes em nosso país, o trabalho é de respeito mútuo 

entre todas as etnias. Contudo, focando na área do conhecimento da matemática nessa 

fase de desenvolvimento escolar, esta disciplina apresenta-se como um fator decisivo 

tanto para a vida escolar, quanto para a vida extraescolar. Visto que sua aplicabilidade 

no mundo e na resolução de problemas são gerenciadores importantes para o 

desenvolvimento de uma sociedade crítica. 

Dentro dessa perspectiva, percebi que a maioria dos alunos conseguiu articular a 

matemática com o mundo a sua volta e valorizar essa disciplina no cotidiano. Para tanto, 

houve uma construção significativa do conhecimento que transformou as atividades em 

uma estrutura mental crítica.   

Percebi que o conhecimento sempre vai partir da realidade sociocultural que o 

indivíduo vivencia. Por isso, busquei a ludicidade contextualizada como estratégia na 

construção de uma aprendizagem significativa. Esse movimento enriqueceu o processo 
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ensino aprendizagem dos alunos da turma 1.201, criando possibilidades na construção 

do conhecimento matemático trabalhado, de acordo com as especificidades de cada um. 

O maior objetivo desse trabalho sempre foi atingir o máximo de alunos na 

“construção de uma aprendizagem significativa através da ludicidade”. Portanto, avalio 

que o resultado foi positivo, pois os alunos se sentiram mais confiantes e interessados 

em aprender os conceitos matemáticos, desenvolveram posturas de solidariedade e 

trabalho em equipe, melhoraram o desempenho em avaliações formais e informais e 

criaram um vínculo social com a importância da matemática para se ler o mundo. 

Para provocar a tempestade de ideias e a exposição de opiniões questionei meus 

alunos sobre o olhar de cada um em relação à função social da matemática no mundo, 

com o intuito de descobrir se o objetivo de valorizar e perceber a matemática fora do 

contexto escolar, como uma realidade cotidiana tinha sido alcançado. Lançei 

questionamentos para saber a opinião deles sobre a serventia da matemática no mundo e 

seu significado. As respostas foram interessantes. 

                                                             Figura 24 

 

  

 

 

 

 

                                            Figura 25 

 

 

“ela sempre esta na placa no placar do jogo de futebol e no número 

de telefone.” 

Aluno L 

 

“Ela serve para fazer os preços, mostrar a quantidade de pessoas ou 

objetos, para a gente ver o telefone da outra pessoa, o ônibus e 

retângulo uma figura geométrica e o número dele.” 

Aluno G  
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                                          Figura 26 

 

 

“ siguinifica ver a hora e estudar e quando eu pego o ônibus eu 

vejo o numero dele.” 

Aluna A 

 

                                                    Figura 27 

 

 

 

 

 

 

Ao observar as respostas dos meus alunos perante as questões apresentadas, 

percebi que houve uma construção significativa dos conceitos matemáticos trabalhados, 

pois a matemática vivida no contexto escolar se estendeu para o contexto de mundo, 

assim como o contexto de mundo foi relevante nas atividades lúdicas realizadas em sala 

de aula. A verdade é que aconteceu um processo de troca, diálogo e complementação, 

tendo a ludicidade como estratégia pedagógica na construção de uma aprendizagem 

significativa. 

A maioria dos alunos atingiram os objetivos esperados, alguns com mais 

facilidade, outros a seu tempo de acordo com suas especificidades. Observei um 

desenvolvimento crescente nas habilidades dos alunos em relação ao raciocínio lógico, 

ao senso crítico, a autonomia e a segurança em resolver problematizações. Diante de 

todas essas observações e percepções sobre a proposta desenvolvida, entendi que 

experimentar a ludicidade nas aulas foi uma ferramenta para conquistar a construção 

significativa dos conceitos matemáticos. 

Significa “muito porque ela esta em todo lugar ela esta na placa do 

carro do meu pai e tambem nas minhas cartas.” 

Aluno R 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 

Para concluir este trabalho, voltarei às inquietações explicitadas no tópico  

“introdução” que me levaram a desenvolver essa experimentação: Quais estratégias 

lúdicas poderiam facilitar a construção do conceito matemático no trabalho 

desenvolvido com uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental? Como poderia 

inseri-las em minha prática pedagógica para propiciar uma aprendizagem significativa 

para esta turma?  Qual seria a importância da ludicidade nos processos de aprendizagem 

matemática?  

Considerando essas questões que nortearam o trabalho, percebi que o melhor 

caminho para facilitar a construção de uma aprendizagem significativa é valorizar o 

contexto de mundo do aluno, o articulando com a ludicidade dentro da sala de aula. 

Entendi que o trabalho com o lúdico proporcionou ao meu aluno possibilidades de criar, 

recriar, imaginar, problematizar, construir, compreender e articular o concreto com o 

abstrato dos conceitos matemáticos. 

 As atividades lúdicas aplicadas no decorrer dessa experimentação foram 

inseridas no contexto escolar de forma natural, partindo da reflexão da minha prática 

docente, com as vivências e realidade da turma 1.201. Essas estratégias foram 

formuladas de acordo com a necessidade e demanda dos alunos. Assim, consegui 

identificar quais seriam as atividades apropriadas a nossa realidade, sempre visando a 

construção de uma aprendizagem significativa. 

De acordo com o tópico “embasamento teórico” aqui defendido, a ludicidade 

promove a internalização do conceito teórico, construindo um processo de 

aprendizagem com significado e significante, por isso é uma ferramenta de ensino 

fundamental na prática docente.  

A significação dos conceitos matemáticos está diretamente relacionada à 

ludicidade, pois quando se pensa em construção de uma aprendizagem significativa, se 

pensa também em um mundo de possibilidades. Sendo assim, este processo 

proporcionou a essas crianças a construção do conhecimento através de possibilidades 

lúdicas. 

O desenvolvimento dessa experimentação provocou um enriquecimento na 

minha prática pedagógica e nas metodologias já utilizadas. Proporcionou momentos de 

ressignificação das abordagens de ensino que eu adotava.  Me fez valorizar mais ainda a 
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autoavaliação e a autorreflexão. Aprendi que nunca devo perder o olhar crítico e 

inquiridor sobre a minha prática docente.  

Já nos meus alunos percebi uma grande evolução na construção dos conceitos 

matemáticos trabalhados, além da valorização da importância da matemática no 

contexto de mundo.  

Acredito que poderia ter desenvolvido mais atividades lúdicas buscando 

envolver mais conteúdos do segundo ano do ensino fundamental dentro dessa gincana. 

Porém, não houve tempo viável pra isso. Ainda assim, tal experimentação fez toda a 

diferença na realidade dos alunos dentro e fora da sala de aula. 

Diante de todos os resultados e reflexões desse trabalho, decidi interagir mais 

com a ludicidade na minha prática docente daqui por diante. Além da matemática, 

buscarei desenvolver o lúdico contextualizado em outras áreas do conhecimento 

também. Esse processo marcou positivamente a minha postura e meu olhar enquanto 

educadora. Me fez aprender que devemos sempre atentar ao que a turma está pedindo 

implicitamente e buscar soluções para as problemáticas pedagógicas que surgirem, de 

acordo com o que se é possível fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática. Vol.3. Brasília, DF: MEC /SEF, 

1997. 

CARRAHER, T. N. Na vida dez, na escola zero. 12ª Ed. - São Paulo: Cortez, 2001. 

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se contemplam. São Paulo: 

Cortez, 1989. 

KISHIMOTO, Tizuco M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 8ª Ed. – São 

Paulo: Cortez, 2005. 

LUCCHESI, Dione. Metodologia do Ensino da Matemática. São Paulo: Cortez, 2009. 

MUNIZ, Cristiano A. Brincar e Jogar – Enlaces teóricos e metodológicos no campo da 

educação matemática. Autêntica Editora • Edição: 1, 2010. 

PIAGET, J. Biologia e conhecimento. São Paulo: Vozes, 1973. 

RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Educação. Orientações Curriculares de 

Matemática. Rio de Janeiro, Rj, 2012. 

ROSA NETO, E. Didática da matemática. 12ª edição. São Paulo: Ática, 2010. 

SADOVSKY, P. O ensino da matemática hoje: enfoques, sentidos e desafios. São 

Paulo: Ática, 2007. 

SMOLLE, Katia Stocco. DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas: 

habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

 

 


