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RESUMO 
 

Esta investigação de mestrado em Ciências da Edicação, área de 

especialização em Comunicação e Tecnologia Educativas tem por título: O 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO 

JOGO (TRADICIONAL E DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA 

DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. 

Aquí se propôs discorrer acerca do uso do jogo e da dimensão lúdica como 

ferramenta de didatização dos conteúdos contidos no curricular escolar, 

verificar se o jogo pode ser uma mediação do processo ensino-aprendizagem 

de Matemática.  

Estabeleceu-se como problemática de investigação: o lúdico (jogos, games, 

brinquedos e brincadeiras) como mediação na aprendizagem dos conteúdos da 

disciplina Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo 

procurou-se verificar qual dificuldades os professores revelam no uso do lúdico 

(jogos, games, brinquedos e brincadeiras), na transposição didática dos 

conteúdos da disciplina Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental e, como 

o lúdico pode auxiliar o professor de Matemática neste nível de ensino a mediar 

o processo ensino-aprendizagem. Optou-se em realizar uma investigação de 

cariz qualitativo, um estudo de caso. Estabelceu-se como contexto de 

investigação o Colégio Nossa Senhora do Rosário, envolvendo como 

respondentes privilegiados a diretora da instituição, uma coordenadora do 1º 

turno, quatro professoras de Matemática. Utilizou-se observação não 

participante, realizaram-se entrevistas com perguntas abertas, entrevista, 

captura de imagens. Observou-se que as professoras fazem uso do lúdico, 

mas ainda se encontram numa fase de adaptação ao uso da metodologias e 

estratégias que envolvam o jogo, havendo a necessidade de rever as 

atividades pedagógicas realizadas, principalmente no que diz respeito as TIC. 

 

 

 

Palavras-chave:  TIC, Jogo, Lúdico, ensino, Aprendizagem, Matemática. 
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ABSTRACT 

Título em inglês 

This research master's degree in Educational Sciences, specialization in 

Communication and Technology Education is entitled: O PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO (TRADICIONAL E 

DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DO 6º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. Here proposed discourse 

about the use of the game and the fun aspect as didactization tool of the 

contents contained in the school curriculum, verify that the game can be a 

mediation of mathematics teaching-learning process. 

It was established as a research problem: the playful (games, games, toys and 

games) as a mediator in the learning of mathematics discipline the content of 

the 6th year of elementary school. At the same time we tried to verify that 

difficulties teachers reveal the use of recreational (games, games, toys and 

games), the didactic transposition of Mathematics discipline the content of the 

6th year of elementary school and, as the playful can help the teacher math this 

level of education to mediate the teaching-learning process. It was decided to 

conduct a qualitative nature research, a case study. if Estabelceu as research 

context the School Our Lady of the Rosary, involving as respondents favored 

the director of the institution, a coordinator of the 1st round, four teachers of 

mathematics. It used non-participant observation, interviews were conducted 

with open questions, interview, taking pictures. It was observed that the 

teachers make playful use, but are still in a phase of adaptation to the use of 

methodologies and strategies involving the game, there is a need to review 

pedagogical activities, particularly with regard to ICT. 

 

 

 

 

Keywords: ICT, Play, Playful, ensino, Learning, Mathematics. 
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1. INTRODUÇÃO. 

 

A sociedade extremamente tecnológica no qual hoje vivemos, tem, de forma 

totalmente natural influenciado de maneira massiva o universo infantil. 

Podemos dizer que os recursos tecnológicos se encontram à disposição das 

crianças e jovens, tanto para uma utilização enquanto jogo quanto para um uso 

pedagógico. O universo tecnológico, digital desperta nas crianças grande 

interesse e curiosidade, cabendo-nos a nós, enquanto educadores e 

professores, mediarmos essa apetência para lidar com a tecnologia, a 

interação criança -máquina, para que se lhe proporcione experiências e 

aprendizagens profícuas, promovendo o processo de descoberta desse mundo 

tão fascinante para todos nós.  

 

A cada dia o tempo e o espaço são cada cada mais escassos e exíguos para 

quem cresce e se desenvolve dentro do espaço urbano. Há paulatinamente 

menos espaço para brincar com os brinquedos e/ou brincar com amigos. Os 

quintais desapareceram, as casas diminuíram as suas áreas, assim como, as 

famílias numerosas deram lugar a famílias com um número de membros cada 

vez mais reduzido. Este novo contexto se refletiu no universo escolar, mas 

precisamente na aprendizagem do ensino da Disciplina Matemática, as 

dificuldades de entendimento dos conceitos matemáticos e de sua utilização 

propõe um desafio a professores e alunos. Deixaram de ser oferecidas às 

crianças contextos informais e lúdicos promotores de aprendizagens 

significativas na aprendizagem da matemática. 

 

As crianças brincam na escola, muitas vezes mesmo no interior da sala de 

aula, por não terem espaço em casa, pois moram em apartamentos acanhados 

que não possuem área livre para o desenvolvimento de tal atividade. As 

crianças conversam em demasia em sala de aula, pois não têm com quem 

conversar de sua idade em casa. Assim, a menor atenção das crianças na sala 

de aula condiciona a aprendizagem, dificulta o entendimento e o 

acompanhamento adequado das explicações do professor, com maior impacto 

na Matemática pela especificidade e exigência da mesma.  
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Um outro fato que não se pode desconsiderar é que as crianças ficam mais 

tempo diante das telas da TV, do computador e dos celulares do que 

brincando, ou melhor, brincam mais diante das telas, pois os jogos digitais 

tomaram lugar de atividades ao ar livre como correr, saltar, subir às arvores, 

jogar bola, brincar de peteca, macaca entre outros, fazendo com que as 

tecnologias substituam quase que por completo, a rotina de brincadeiras e 

jogos que em outrora se praticavam. 

 

Em plena era da Sociedade do Conhecimento, a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) na educação é cada vez mais uma realidade. 

Com a evolução tecnológica, novas possibilidades de ensino estão surgindo, 

em especial no domínio da Matemática – uma variedade de games vem 

interferindo no aprendizado da ciência, do raciocínio lógico e abstrato, por meio 

da ludicidade pedagógica no espaço mais importante de qualquer escola: a 

sala de aula (Prado, 2013). 

 

O mundo virtual tornou-se um mundo real para as crianças, jovens e adultos, 

mas as dificuldades com a aprendizagem da Matemática continuam a 

perpetuar-se como atestam os mais variados estudos. As dificuldades com a 

Matemática se encontram na resolução de problemas, no manuseio das quatro 

operações (soma, diferença, multiplicação e divisão) e no entendimento 

adequado dos conceitos e fórmulas (Correâ, 2007). 

 

Assim, durante o exercício do magistério, no Ensino Fundamental a percepção 

sobre as dificuldade dos alunos  é nítida, principalmente do 6º ano, pois este 

ainda guarda a forma de trabalhar do professor único,  máximo dois em sala de 

aula que tinha a responsabilidade de desenvolver todas as disciplinas 

(Pedagogo) fazendo uso, muita das vezes, de brinquedos, jogos e, não 

obstante, também o uso de jogos digitais no apoio à transposição didática1 das 

                                                 
1 O termo transposição didática está relacionado ao processo de repasse dos conteúdos 

contidos no currículo escolar, onde o professor por intermédio de metodologias e recursos 

específicos expõe ao alunado o conteúdo no intuito de fazê-lo aprender (Corrêa, 2015). 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 3 

 

disciplinas que compõe o Núcleo Nacional Comum (grade curricular do Ensino 

Fundamental). 

 

No sexto ano o aluno encontra-se com onze anos de idade e ainda gosta de 

brincar, jogar, interagir de maneira prazerosa com seus amigos de sala de aula 

e de seu convívio social. Neste sentido, o uso do jogo como facilitador da 

aprendizagem pode ser a medida pedagogica para o professor discutir e 

promover a transposição didática dos conteúdos da disciplina Matemática do 6º 

ano do Ensino Fundamental. 

 

Porém, o que se percebe é que a escola e os professores apenas relacionam o 

processo ensino-aprendizagem aos conteúdos programáticos e à abordagem 

determinada pelos livros didáticos. Assim, somente aulas expositivas e o livro 

didático como recursos são utilizados no contexto2 de sala de aula deixando de 

lado a função lúdica, como se ela não fizesse parte do desenvolvimento do 

adolescente. 

 

É bem notório que atividades mecânicas como são os exercícios de fixação, 

simulados com questões pesadas, construção de tabelas, resolução de 

problemas do “cotidiano”, entre outros, realizadas pelo professor trazem pouco 

interesse e também estimulam pouco o aprendizado, pois não promovem um 

verdadeiro desafio ao aluno e nem são prazerosos, passíveis de potenciar a 

construção do conhecimento. Ao invés, o ensino realizado por intermédio de 

atividades lúdicas, despertam as potencialidades cognitivas, motoras, afetivas 

e sociais do aluno. O lúdico viabiliza condições para a criança e o jovem 

vivenciarem situações que possibilitam a sua aprendizagem de forma 

significativa e prazerosa. 

 

O professor de Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental pode lançar mão 

do ensino por intermédio da dramatização, ação de faz-de-conta, para que o 

aluno possa vivenciar a aplicabilidade do conhecimento matemático no 

                                                 
2 O termo espaço-tempo é utilizado para desiguinar a sala de aula, pois a sala possui uma 

medida pré-definida legalmente e os alunos ficam durante um período definido neste espaço 

para apreenderem com auxílio do professor, (Corrêa, 2015). 
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cotidiano social e a partir deste (re)criar condições de intervir  nesse universo e 

se planejar dentre outras utilidades. 

 

Numa situação imaginária como a da brincadeira de “faz-de-conta” 
(...) a criança é levada a agir num mundo imaginário (o “ônibus” que 
ela está dirigindo na brincadeira, por exemplo) em que a situação é 
definida pelo significado estabelecido pela brincadeira (o ônibus, o 
motorista, o passageiro, etc.) e não pelos elementos reais 
concretamente presentes (as cadeiras da sala onde está brincando 
de ônibus, a boneca, etc.) (...). Mas além de ser uma situação 
imaginária, o brinquedo é também uma atividade regida por regras. 
Mesmo no universo de “faz-de-conta”, há regras que devem ser 
seguidas. (Oliveira, 1997, p. 22). 

 

 

O professor pode explorar situações do cotidiano do aluno, pedir-lhe o cálculo 

da velocidade do ônibus, a ida e retorno escola-casa ou casa-escola, ou 

melhor, ainda o professor pode utilizar os jogos digitais com que tanto os 

alunos brincam e se divertem em seus celulares para trabalhar o programa 

curricular da disciplina Matemática, apreendido no 6º ano do Ensino 

Fundamental, e consequentemente abre possibilidades infinitas de 

aprendizagem, outorgando ao lúdico a condição de ferramenta educativa. O 

lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo na 

construção do conhecimento humano e na progressão das diferentes 

habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso 

pessoal e de alcance de objetivos institucionais (Santos,2010). 

 

O professor pode ainda lançar mão de brinquedos, jogos e brincadeiras para 

desenvolver sua disciplina de maneira criativa e interativa junto aos seus 

alunos pois a ludicidade propicia tal mediação na aprendizagem e pode ser 

utilizada na Matemática. 

 

Brincando [...] as crianças aprendem [...] a cooperar com os 
companheiros [...], a obedecer às regras do jogo [...], a respeitar os 
direitos dos outros [...], a acatar a autoridade [...], a assumir 
responsabilidades, a aceitar penalidades que lhe são impostas [...], a 
dar oportunidades aos demais [...], enfim, a viver em sociedade 
(Kishimoto, 1993, p.17) 

 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 5 

 

Além do viés de socialização, há conceitos matemáticos que podem ser 

desenvolvidos por intermédio de brincadeiras, de alguns brinquedos 

tradicionais, de jogos tradicionais e digitais. Desta feita a ludicidade converte-se 

numa ferramenta útil nas mãos dos professores, promovendo uma 

aprendizagem significativa junto dos alunos. 

 

Neste sentido, o trabalho em tela sob o titulo: O PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO (TRADICIONAL E 

DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DE SALA DE AULA DO 6º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO, se propõe discorrer acerca 

do uso do jogo, do lúdico como ferramenta de didatização dos conteúdos 

contidos no curricular escolar, ou seja, na mediação do processo ensino-

aprendizagem de Matemática.  

 

Para tanto elencaram-se os seguintes autores para discutir o foco de 

investigação: Kishimoto (1993), Oliveira (2007), Aguiar (2008), Barroqueiro & 

Amaral (2011), Soares (2011), Raposo-Rivas et al (2013), Pinto & Escola 

(2013), Escola et al (2013, 2014), entre outros. 

 

A motivação para a investigação adveio da dificuldade dos alunos do 6º ano 

em compreender e entender os conteúdos trabalhados no contexto de sala de 

aula pelos professores da disciplina Matemática, pois a grande reivindicação 

dos alunos: os professores correm com os conteúdos, enchem o quadro e não 

deixam todos copiarem, dão somente a resposta do problema ou do exercício 

solicitado, só sabem fazer exercício de fixação e mais nada, em contra partida, 

a insatisfação dos professores que alegam que o alunos do 6º ano querem 

ainda serem tratados com se estivesse no 5º ano com somente uma professora 

que sabia os nomes de todos e cuidava dos mesmos como filhos.   

 

A problemática de investigação foi construída partindo da análise das 

reivindicações e insatisfação, acima citadas, feitas pelos alunos e professores, 

respectivamente, que integram esta pesquisa, as quais tornaram evidente a 

necessidade de buscar uma metodologia de ensino que conseguisse motivar 

os alunos e facilitasse o trabalho árduo do professor de Matemática, que 
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desenvolve estratégias metodológicas para fazer com que o aluno apreenda os 

conceitos desenvolvidos nas aulas, compreenda a sua utilidade no convívio 

social, explore as potencialidades do lúdico como ferramenta de aprendizagem 

significativa e prazerosa.  

 

Assim, perguntou-se: 

 

- O lúdico (jogos, games, brinquedos e brincadeiras) podem mediar a 

aprendizagem dos conteúdos da disciplina Matematica do 6º ano do Ensino 

Fundamental? 

 

- Que dificuldades os professores têm no uso do lúdico (jogos, games, 

brinquedos e brincadeiras) na transposição didática dos conteúdos da 

disciplina Matematica do 6º ano no Ensino Fundamental? 

 

- De que forma o lúdico pode auxiliar o professor de Matematica do 6º ano do 

Ensino Fundamental a mediar o processo ensino-aprendizagem? 

 

Neste sentido, formulámos a seguinte pergunta de partida:  

 

Os professores de matemática do 6º ano do ensino elementar as vezes 

não utilizam o jogo e o lúdico (tradicional e digital) como mediação e 

estratégia metodológica no ensino da disciplina Matemática, por terem 

dificuldade de domínio da aplicação da ludicidade na transposição 

didática dos conteúdos matemáticos contidos no currículo escolar do 6º 

ano do Ensino Fundamental?  

 

Para esclarecer estabeleceu-se o objetivo geral da investigação:  

 

Analisar a importância do jogo e da dimensão lúdica desenvolvida no 

contexto de sala de aula na melhoria do processo ensino-aprendizagem 

da disciplina Matemática no 6º ano do Ensino Fundamental. 
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No que concerne aos objetivos específicos definimos os seguines:  

 

1) conhecer as atividades lúdicas realizadas no contexto de sala de aula junto 

aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental; 

2) identificar que atividades lúdicas desenvolvidas em sala de aula estimulam a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos juntos aos alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental; 

3) conhecer os jogos, games, brinquedos e brincadeiras utilizadas em sala de 

aula pelas professoras como forma de mediação do ensino de matemática no 

6º ano do Ensino Fundamental; 

4) conhecer as dificuldades das professoras no uso do jogo e do lúdico no 

ensino da Matemática; 

5) conhecer as possibilidades do uso do lúdico na mediação do ensino e da 

aprendizagem de Matemática junto aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

A investigação desta pesquisa tem enfoque na dimensão qualitativa conforme a 

ideia de Paton (apud Costa, 2006, p.77) que considera que “Normalmente a 

pesquisa qualitativa é associada a dados qualitativos, abordagem 

interpretativa,[...], análise de caso ou conteúdo, [...]”. É no nível de investigação 

descritivo que segundo (Costa, 2006, p.79), ”está interessada em descobrir e 

observar os fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-

los”. 

 

“Enfoque qualitativo utiliza coleta de dados sem medição numérica para 

descobrir ou aperfeiçoar questões de pesquisa e pode ou não provar hipóteses 

em seu processo de interpretação” (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, p.267). 

 

Para tanto se optou por realizar uma investigação do tipo Estudo de Caso que 

segundo Gil (1999) envolve o estudo profundo e até certo ponto exaustivo de 

um ou de poucos objetivos de investigação, é uma forma de conhecimento 

amplo e detalhado de um objeto de investigação.  
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Yin (2005), afirma que o Estudo de Caso é observação e análise do devido 

conhecimento do objeto alvo de investigação, desta forma descreve de maneira 

detalhada e ímpar o objeto investigado. 

 

Os participantes nesta investigação estão ligados ao Colégio Nossa Senhora 

do Rosário, instituição educativa situada na Rua Fernando Guilhon – nº 5126, 

Bairro Centro, no munícipio de Marituba. Participaram na pesquisa a diretora 

da instituição, a Coordenadora do Ensino Fundamental do 6º ao 9ª ano, quatro 

professoras do 6º ano do Ensino Fundamental da disciplina Matemática do 1º 

turno, e os alunos das turmas de 6º ano do Ensino Fundamental que foram 

observados.  

 

As técnicas de coleta de dados foram realizadas por intermédio de 

observações sistemáticas. Segundo (Costa, 2006, p.111) esta “realiza-se em 

condições controladas para responder a propósitos o que foram definidos 

previamente” e assistemáticas também conforme”, aplicação de entrevista com 

questões abertas e fechadas, análise documental (plano educativo da 

instituição, diário de classe, planejamento do professor, exercício de fixação...), 

captura de imagens das atividades lúdicas realizadas em sala de aula.  

 

Os dados foram processados de forma qualitativa, conforme afirma (Minayo 

apud Costa, 2006, p.93): são aquelas “capazes de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos […], quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas” e analisadas 

indutivamente conforme respostas dos questionários e observações nas aulas 

e em seguida relacionadas com o marco teórico elencado. 

 

Neste sentido, os dados levantados somados a base teórica elencada deu 

forma e corpo ao trabalho estando dividido em seis capítulos onde o primeiro, 

INTRODUÇÃO, com informações sobre o fogo, lúdico e aprendizagem, 

demonstra a importância do que vem a ser o jogo e lúdico no processo de 

ensino-aprendizagem.  
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O segundo, O JOGO, O LÚDICO E APRENDIZAGEM, neste versa sobre o 

que vem a ser o jogo, a o lúdico e a sua presença no processo ensino-

aprendizagem.  

 

O terceiro, A LUDICIDADE NO ENSINO DE MATEMATICA, apresentamos um 

breve histórico do ensino da Matemática, e a aplicação do lúdico em sala de 

aula. 

 

No quarto, intitulado PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, apresentamos o 

tipo de estudo realizado, o objeto de investigação, os participantes da pesquisa 

e, por último, os instrumentos utilizados no levantamento dos dados no 

Colégio. 

 

O quinto, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS, apresentou-se o campo 

delineando o espaço e os envolvidos na pesquisa e posteriormente os dados 

foram apresentados e analisados a partir da base teórica levantada. 

 

 No sexto e derradeiro capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS, apresentou-se as 

conspirações finais, resultados e sugestões acerca do uso do lúdico de forma 

que dentro do contexto de ensino-aprendizagem da escola haja aprendizado.  

 

A partir do levantamento bibliográfico realizado articulado com os dados 

recolhidos no trabalho de campo pode-se perceber que os professores do 

Colégio foco de investigação ainda não dominam completamente as 

possibilidades educativas do jogo, do lúdico para o uso no processo ensino-

aprendizagem de Matemática. Tinham a convicção que brincar e usar jogos 

tradicionais ou digitais não daria para trabalhar uma parte significativa dos 

conteúdos, fato este desmitificado pelos resultados de investigação. A 

ludicidade é uma das ferramentas que o professor de Matemática do 6º ano 

pode lançar mão para promover o processo ensino-aprendizagem de forma 

significativa e prazerosa. 
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2. O JOGO, O LÚDICO E APRENDIZAGEM. 

 

Neste capítulo apresentou-se a base teórica que nos dará condições para 

analisar de forma profunda os dados que foram colhidos em campo para 

posterior resposta as indagações feitas que nos conduziu na investigação. 

 

2.1 O que é jogo e Ludicidade? 

 

O jogo é algo que já está dentro de nosso cotidiano, o jogo é imaginação, 

prazer, imitação, pesquisa e competição. Quando ouvimos “Vamos logo jogar” 

ou “Depois você resolve isso, vamos jogar agora”, ou ainda “Tu vais perder 

esse joguinho” são expressões frequentes que fazem parte de nosso dia a dia 

nesta sociedade. A cada passo somos confrontados com situações na qual o 

modelo de jogo nos interpela, e claro associado ao jogo, temos o brincar, que, 

“contudo, pode-se resumir esta tentativa de definir o brincar, dizendo que o 

brinquedo é o processo educacional mais completo da mente, é um artifício 

engenhoso da natureza para assegurar que cada indivíduo adquira 

conhecimento e sabedoria. O brincar é espontâneo, é criativo, é uma atividade 

de pesquisa desejada e realizada por si mesma. E uma vez que é inteiramente 

natural, não é necessariamente moral quando é julgado pela ética social ou 

cultural de determinadas épocas, Scarfe (1962)”.  

O jogar e o brincar em inúmeras situações são colocadas como sinônimos, 

porém existem situações em que estes dois vocábulos aparecem com 

especificidades próprias, como refere Friedmann (2002), quando ele declara 

que usualmente por brincadeiras refere-se uma atividade não estruturada que 

está associada a comportamentos espontâneos, isto é, atividades onde as 

crianças decidem por si próprias concretizar suas ideias utilizando, geralmente, 

objetos – os brinquedos. Já o jogo é compreendido como uma brincadeira com 

regras onde as crianças interagem umas com as outras, com ou sem objetos. 

Também podemos aludir à afirmação de (Reis, 1991, p.25) quando considera 

que “o brinquedo é, por definição, uma imitação dos objetos que os adultos 

manipulam e que são oferecidos às crianças com o objetivo de imitar a vida; 

desde logo, tal como é vista pelo adulto que o produz”, dessa forma, desde 
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cedo a família vai delineando “com o que se pode brincar, fornecendo a 

primeira classificação dos objetos para qualquer criança” (Iturra e Reis, 1990, 

p.25). Dependendo do que se quer trabalhar e o que se deseja como objetivo, 

os jogos podem exercer funções e finalidades das mais diversas 

especificidades, pois existe uma infindável quantidade e qualidade de jogos 

que podem simplesmente entreter, desenvolver, trabalhar, fixar, divertir, e 

outros, de forma que cada um venha desenvolver seu papel específico dentro 

da interação com a criança, como diz (Vigotsky,1991–1933, p. 95),             

“Referindo-se ao desenvolvimento da criança em termos mais gerais, muitos 

teóricos ignoram, de forma errônea às necessidades das crianças – entendidas 

em seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo para a ação. 

Frequentemente descrevemos o desenvolvimento da criança como o de suas 

funções intelectuais; toda a criança se apresenta para nós como um teórico 

caracterizado pelo nível de desenvolvimento intelectual superior ou inferior, que 

se desloca d um estágio para o outro. Porém, se ignorarmos as necessidades 

das crianças e os incentivos que são eficazes para coloca-las em ação, nunca 

seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desenvolvimento 

para o outro, porque todo avanço está conectado com uma mudança 

acentuada nas motivações, tendências e incentivos. Aquilo que é de grande 

interesse para o bebê deixa de interessar para uma criança um pouco maior. A 

maturação das necessidades é um tópico predominante nessa discussão, pois 

é impossível ignorar que a criança satisfaz certas necessidades no brinquedo. 

Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades, não podemos 

entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade. 

Contemplando a ideia do jogo e brinquedo, parece evidente que não podemos 

deixar de fora as regras, que estão implícitas em nossa conduta desde 

pequenos. As regras podem ser nossas ou estabelecidos por outros, o fato é 

que de uma forma ou de outra, as regras se encontram vinculadas tanto ao 

desenvolvimento emocional como intelectual, social e afetivo da criança. As 

regras são compreendidas e interiorizadas por nós em função da nossa 

maturação e maturidade, de forma que “todo jogo, mesmo o do bebê, obedece 

a um regulamento implícito ou explicito. A partir dos seis ou sete anos a 

enunciação de regras e o seu respeito impõem-se como fenômeno natural do 

desenvolvimento. Durante os primeiros anos de vida, as regras, parece 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 12 

 

evidente, são desconhecidas e nenhuma criança tem, antes de agir, a mínima 

consciência de que sem uma conduta adequada não pode alcançar o objetivo 

lúdico. O que ela, porém, adota são os meios adequados, como sucede por 

volta dos doze meses, ao atirar para o chão um objeto para lhe ouvir o ruído da 

queda e lhe observar o movimento. A regra existe, embora implícita, para 

alcançar um objetivo, que o mesmo é dizer: para ter prazer de uma vitória 

(ouvir o ruído, observar o movimento), o bebê adota um modo de agir, ou, por 

outras palavras cumpre as regras (lança o objeto no chão)”. (António Cabral, 

1990, pp. 99/100)   

 Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo 

e mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as 

próprias atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado de 

consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos verdadeiramente 

dançando, não haverá lugar para outra coisa a não ser para o prazer e a 

alegria do movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se 

estivermos num salão de dança, fazendo de conta que estamos dançando, 

mas de fato, estamos observando, com o olhar crítico e judicioso, como os 

outros dançam, com certeza, não estaremos vivenciando ludicamente esse 

momento, Luckesi(2000). 

 

O autor apresenta muito bem o que entende ser a união do lúdico com a 

aprendizagem, pois as atividades lúdicas não só promovem o prazer, mas a 

aprendizagem significativa na concepção de Ausubel (Pelezzari et al, 2002). O 

indivíduo que brinca e apreende conceitos, quando o professor que atua no 

Ensino Fundamental, mais precisamente no 6º ano com a disciplina 

Matemática, consegue propor uma ação pedagógica que vá ao encontro do 

lúdico assegurando que este consegue fazer com que o seu aluno aprenda de 

forma prazerosa. 

 

Para tanto, o professor tem que ter o devido conhecimento do que vem a ser o 

lúdico para poder saber usá-lo como mediador do processo ensino-

aprendizagem principalmente no 6º ano do Ensino Fundamental, pois o aluno 

esta saindo das mãos de uma professora generalista (formação pedagógica) 
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para ter contato com vários professores com licenciatura especifica, no caso 

concreto de Matemática. 

 

A ludicidade vem ganhando cada vez mais espaço na área pedagógica. Ela é 

definida por vários autores, que trazem em suas pesquisas a discussões a 

respeito do conceito para o lúdico, sua origem e a função que vem a ter nesse 

grande processo ensino e aprendizagem. 

 

[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 
espontânea e natural. Estimula à crítica, a criatividade, a 
sociabilização. Sendo, portanto reconhecidos como uma das 
atividades mais significativas – senão a mais significativa - pelo seu 
conteúdo pedagógico social. (Oliveira, 2001 apud Salomão; Martini & 
Martinez, 2007, p. 2). 

 

 

Os autores acima citados afirmam que a ludicidade tem uma grande 

importância para esse processo, pois por meio dela o indivíduo vai aprender a 

ter sua visão critica das coisas desenvolvendo assim também uma melhor 

sociabilização. Ele a define como uma metodologia, que vai prover a 

construção da aprendizagem de forma natural.  

 

A etimologia do vocábulo lúdico, surge do latim ludus que significa brincar ou 

jogar. Convém ressaltar que, na língua portuguesa, o termo lúdico é um 

adjetivo, aludindo ao que tem caráter de jogo ou brinquedo, embora venha 

sendo utilizado sem justificativas gramaticais, como substantivo na tradução do 

francês jeu, do inglês play e do alemão Spiel. Assim, no intuito de tentar 

abranger os diferentes termos, existe o termo ludo e, modernamente, o 

neologismo lúdico ou ludicidade. (Cardoso,1999 apud Corrêa, 2008:57) 

 

Assim, de acordo com o autor, o lúdico em sua etimologia é um vocábulo de 

origem latina lundus que tem como tradução o brincar ou os jogos. O mesmo 

definiu o lúdico ou ludicidade como o ato de brincar ou de jogar, ou seja, tudo 

que envolva brincadeiras e jogos vem a ser lúdico, mas não esquecendo que 

tem que ter uma função educativa. 
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De acordo com Luckesi (2005) ele vem definir as tarefas lúdicas como aquela 

que vai permitir a “plenitude da experiência”, afirmando desta forma que a 

experiência lúdica requer do indivíduo uma entrega completa, uma doação por 

inteiro, tanto corpo como mente. Proporcionando a ele uma vivência por 

completo da ludicidade, essa experiência de atividade lúdica envolver o 

indivíduo, mesmo que ele não esteja como vontade inicialmente de participar, 

ao ver a atividade lúdica acontecendo, o mesmo se sente a vontade de se 

envolver nessa vivência. 

 

Como base nos autores citados acima, podemos afirma que as atividades 

lúdicas não estão só restringidas apenas em jogos ou brincadeiras, mais 

também estão inseridas, pois em qualquer atividade que ofereça um instante 

de integração e de prazer. Dessa forma, as atividades lúdicas não são 

definidas de uma maneira apenas, e sim têm vários outros conceitos, que estão 

além do lúdico. 

 

Para compreender um pouco melhor o conceito de lúdico torna-se necessário 

entender o significado de jogos, do brincar, da brincadeira e do brinquedo. 

Kishimoto (1996, p.16), afirma que o jogo apresenta três características 

principais:  1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um 

contexto social; 2. Um sistema de regras e 3. Um objeto”. 

 

Quando uma criança brinca encontra-se completamente envolvida como 

defende a especialista Kishimoto (1996) e que o professor da Educação Infantil 

pode aproveitar jogos para desenvolver a socialização e melhorar a relação a 

respeito a outrem. 

 

Brougère (2003) faz menção aos jogos romanos apresentados como um 

espetáculo, tendo caráter ritual religioso. Enquanto para os gregos, tinha como 

noção de jogo muito mais a competição, concursos, cerimônias de iniciação, 

exercícios guerreiros e representações teatrais. Para os astecas jogo é 

entendido como um espetáculo, o gasto de energia e rendimento de sua 

renovação.  
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Maluf (2003, p.9) liga de forma clara o jogo e o conhecimento quando afirma 

que o: “Brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve 

habilidade de forma natural e agradável. Ele é uma das necessidades básicas 

da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional 

e cognitivo”. 

 

A autora considera que o brincar tem como papel fundamental socializar e 

integrar o sujeito. A ação de brincar é uma comunicação que permite ao 

indivíduo se expressar livremente. É o descobrir novas habilidades, explorar 

novos horizontes, é criar novos conhecimento, todas essas ações e outras 

proporcionam à criança o desenvolvimento físico e metal.  

 

Marostegan & Murarolli (2014) afirmam que percebem os jogos como sendo 

uma transposição de uma ação, trazendo, a princípio, prazeres lúdicos, porém 

estes prazeres podem fazer parte de um processo do ensino-aprendizagem 

mediando o processo de (re)construção do conhecimento dentro do espaço-

tempo de sala de aula. 

 

De acordo com Rego (1992) que teve como base a teoria Vigotskiana, as 

brincadeiras assumem um relevante papel porque promovem o 

desenvolvimento infantil. A autora afirma ainda que, mesmo o brinquedo não 

sendo o principal aspecto da infância, o mesmo exerce uma ampla influência, 

pois, por intermédio dele a criança ganha motivação interna. 

 

Tendo como base teórica dos os autores citados acima, podemos afirmar que o 

lúdico é instrumento de suma importância para o processo de aprendizagem, e 

por intermédios de suas ferramentas como o jogo, brincadeira, o brincar e o 

brinquedo a criança consegue descobrir novas habilidades, desenvolver novos 

conhecimentos, se incluir e socializar de forma espontânea.  

2.2  Lúdico e  aprendizagem. 

 

Vygotsky (apud 1996 REGO,1995), considera que é fundamental 

apontar que a linguagem escrita, como a aprendizagem é de uma ordem 
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simbólica de imagem da realidade, auxiliando no processo de desenvolvimento 

de gestos, desenhos, brinquedos simbólicos, pois a mesma também são 

tarefas de características representativas, ou seja, são utilizados os signos 

para que ocorra o entendimento significativo e isto pode ser desenvolvido por 

intermédio de jogos, brincadeiras e jogos, evidentemente hoje podem ser 

tradicionais ou digitais, ou seja, através da ludicidade. O fato é que a sociedade 

em que vivemos encontra-se arraigada ao universo tecnocientifico, o mundo do 

conhecimento encontra-se ao alcance de todos, principalmente os jovens que 

já nasceram com os smartphones, tabletes, notboock’s entre outros 

dispositivos que permitem o acesso ao universo digital da internet e claro aos 

jogos em rede. 

 

Os jogos, games e brinquedos podem contribuir para minimizar até os conflitos, 

as situações de violência que ocorrem dentro do contexto de sala de aula e no 

espaço circum escolar. Simões, Escola e Raposo-Rivas (2014) chamam a 

atenção para o seu uso indevido que pode potenciar ou promover agressões 

por intermédio das TIC. O fenómeno do cyberbullyng é disso um bom exemplo, 

embora seja importante não esquecer o lado positivo das TIC, depositando nos 

professores e nos pais a responsabilidade de as utilizar a favor da disciplina e 

da aprendizagem. 

 

O lúdico é uma ferramenta de grande importância no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, por intermédio dela o indivíduo consegue viver novas 

experiências, promover novas descobertas sem que haja intervenções. Reune 

potencial para favorecer um melhor desenvolvimento da dimensão cognitiva, 

social e emocional. Esse processo dá-se porque por intermédio da experiência 

lúdica, o individuo tem liberdade de se expressar sem medo de repressão.   

 

Piaget (1978), defende que o jogo não e apenas um recurso de distração, de 

entretenimento para crianças ou mera atividade para queimar energia, mas sim 

uma ferramenta que favorece um melhor desenvolvimento intelectual do aluno. 

 

O jogo ajuda o aluno a desenvolver seus aspectos motores, trabalhando sua 

coordenação motora fina e grossa; o seu domínio cognitivo, pois por meio dele 
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a criança vai realizar novas descobertas e construir novos conhecimentos; no 

domínio afetivo há um desenvolvimento, pois o mesmo vai trabalhando os 

sentimentos da criança, ensinando-a como compartilhar, respeitar, ser 

carinhoso, amoroso com os outros e sociais. Numa palavra, por intermédio do 

jogo a criança vai-se adaptando à presença do outro de forma que venha 

aprender a conviver com a sociedade. 

 

Partimos da teoria que é por meio do brincando e jogando que o indivíduo 

começa a organizar a infinidade de conhecimento à sua volta, comparando 

com as suas vivências e informações e, principalmente, associando atividades, 

atitudes e valores. 

 

Com base na contribuição de Rego (1995), podemos afirmar que por 

intermédio da brincadeira a criança vai, de maneira gradativa se descobrindo, 

vai conseguir uma melhor aceitação da presença dos outros. Deste modo ela 

vai estruturar suas relações emocionais e sociais. 

 

Ao usufruir da ludicidade a criança consegue descobrir novos meios de criar, 

recriar, e elaborar, pois, ela estava sempre em face da potencialização do seu 

desenvolvimento, processo que acontece de acordo como esta criança está 

sendo estimulada. Ao brincar ela adquire e constrói novos conhecimentos.  

 

O lúdico, na sua função educativa, vem contribuir positivamente para o 

processo de ensino complementando o saber, o conhecimento e a descoberta 

do universo pela criança, pois a mesma esta livre de pressões, opressão e 

avaliações, envolvida num ambiente de liberdade, favorável a aprendizagens e 

também vem estimular a formação de opinião, o interesse, a descoberta e a 

reflexão. 

 

O lúdico tem um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem, pois é 

por meio dele que a criança se desenvolve de maneira espontânea, apreende a 

compreender e aceitar as regras sociais. A ludicidade faz com que a criança 

fique imersa no contexto sócio histórico por meio das possibilidades que as 

atividades lúdicas viabilizam diante do ensinar e do aprender. 
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Mas, para que a aprendizagem de facto ocorra a partir do lúdico, torna-se 

necessário que se encontre um espaço acolhedor, que se estimule a 

criatividade e o desafio em inovar entre outras dimensões. Este espaço a 

nosso ver pode ser a sala de aula, não precisa necessariamente ser um 

espaço especifico da Matemática para que a ação lúdica ocorra.   

 

A ludicidade cria possibilidades de atuação para o professor de Matemática 

que desenvolve trabalho pedagógico criativo e prazeroso junto a alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental, trazendo o cotidiano social para dentro do 

contexto da sala de aula. Moura (1994, p.18) afirma que, A importância do jogo 

está nas possibilidades de aproximar a criança do conhecimento científico, 

vivendo “virtualmente‟ situações de solução de problemas que os aproxima 

daquelas que o homem “realmente‟ enfrenta ou enfrentou, consequentemente 

os conceitos matemáticos que o professor deseja ensinar será apreendido 

facilmente. 

 

Neste sentido, Grando (2004) nos diz que o jogo promove a imaginação e 

abstração que viabilizam construção de hipóteses e testagem de conjecturas, 

reflexão, análise, síntese e criação, pelo alunado de estratégias diversificadas 

de resolução de problemas, tudo isto durante a execução e/ou partida de um 

jogo seja este no universo virtual (jogos em rede) ou diante de um tabuleiro de 

jogo de xadrez ou jogo de damas. 

 

Importa ressaltar, que a Matemática tem como alicerce os conhecimentos 

pragmáticos e teóricos e depois vai se sistematizando até se tornar teoria e 

revelando utilidade para a vida humana, ou seja, o conhecimento matemático 

encontra-se presente no dia-a-dia do universo social. “A matemática não é uma 

ciência natural, mas uma criação intelectual do homem”(BOYER,1974,p.440). 

 

Para D’Ambrósio (1998) a Matemática é uma estratégia criada pelo homem 

para entender, explicar e conviver com a realidade perceptível do homem e seu 

universo, consequentemente a forma como alguns professores ensinam a 
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Matemática a muito tempo esta ultrapassada, pois os conhecimentos 

matemáticos devem ser utilitários no convívio social. 

 

 

3. A LUDICIDADE NO ENSINO DE MATEMATICA 

 

3.1 Breve histórico do ensino de Matemática 

 

 

A Matemática encontra-se estreitamente ligada à historia da humanidade e à 

edificação das grandes civilizações. Martins (2009) nos diz que o próprio 

Pitágoras, grande matemático que viveu provavelmente entre os séculos VI a.C 

e V a.C., defendia que “tudo era número”. A aritmética tem o seu berço nas 

margens do Rio Nilo, no Egito Antigo, desafiada a responder a questões muito 

concretas, proporcionando aos pequenos agricultores condições para proceder 

à demarcação de suas áreas de plantio, sempre havia períodos de cheias no 

Rio Nilo.  

 

O tempo passou a Matemática tomou novos rumos e significados dando 

condições do homem registar seus ganhos e perdas na agricultura, contabilizar 

a pesca, contar os dias do ano, entre outros, que fazem parte da história da 

matemática. 

 

Com o avanço da ciência e da tecnologia, sobretudo a partir do século XVIII, a 

matemática seguiu um importante caminho marcado pela intensificação do seu 

uso na educação formal, em contexto escolar, pois a indústria e o comércio 

necessitava dos conhecimentos básicos da matemática. O tempo passou e a 

forma como se ensinava e o conteúdo ministrado promoveu uma readequação 

da matemática iniciada nos primórdios da década de 50. Pires (2000, p. 9) “em 

1952, conceituados matemáticos franceses reuniram-se com filósofos suíços 

para discutir o ensino da Matemática nas escolas elementares”. 

 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 20 

 

Soares (2001), lembra que na década de cinquenta a sociedade vivenciava 

uma fase de preocupação com os rumos do ensino da Matemática, a 

sociedade mundial percebia o mundo dividido em dois grandes blocos de 

poder, EUA e URSS, vivendo o período da guerra fria. Este clima de tensão e 

conflito eminente, teve como consequência uma fortíssima aposta no 

desenvolvimento tecnológico e com impacto em todos os domínios da 

sociedade, de forma particular na renovação das metodologias e dispistivos de 

educação e ensino.  

 

Charlot (1998 apud Pires, 2000:16) cita uma comparação feita por Gustave 

Choquet em 1956, traduzindo críticas da época: “[...] os professores de 

matemática são como guardas de museus que mostram objetos empoeirados 

pelos quais, a maior parte das pessoas não tem interesse”, consequentemente 

não motiva o alunado a aprender a apreender os conceitos básicos da 

Matemática.   

 

Para Ceryno (2003:18), “no final da década de 1950, alguns matemáticos 

questionavam os currículos escolares vigentes, os quais reduziam a 

Matemática à Aritmética. [...] Esses questionamentos conjugados 

impulsionaram o surgimento do movimento conhecido como Matemática 

Moderna” que promoveu mudanças substancias na metodologia e nos recursos 

utilizados na promoção do processo ensino-aprendizagem.   

 

O autor relata que é difícil precisar o momento exato em que as ideias do 

movimento da Matemática Moderna começaram a se espalhar pelo mundo. O 

certo é que elas causaram um grande impacto no ensino da disciplina, mesmo 

tendo o movimento acontecido de formas diferentes, em vários países que 

refletiu o processo de mudança na forma de ensinar a Matemática.  

Ceryno (2003) diz que a Matemática Moderna chegou ao Brasil com atraso de 

dez anos, pois somente no ano de 1960 é que a mesma fez parte de nossas 

escolas, assim o processo de ensino da Matemática toca o caráter utilitário, 

onde a leitura e escrita dos números, contagem e feitura de cálculos era a 

principal meta a ser atingida pelo professor. Assim a Matemática Moderna 

conviveu durante tempos com a velha Aritmética e com suas técnicas e 
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macetes de cálculo. Essa nova abordagem não solucionou os problemas 

relativos ao ensino da Matemática, e a excessiva ênfase na linguagem trouxe 

novos problemas diante do processo ensino-aprendizagem.  

 

Pires (2000), como outros autores afirmam que Matemática Moderna surgiu no 

Brasil, à imagem do que aconteceu em outros países, com a intenção de 

substituir definitivamente os modelos tradicionais de ensino da Matemática, 

completamente desvinculada da realidade social do aluno, que apenas 

assentava em livros didáticos, sabendo que os professores de matemática não 

tinham acesso a escolha do livro didático e seu conteúdo e sua utilização na 

sala de aula. 

 

As propostas da matemática moderna encaixavam-se perfeitamente na política 

de modernização econômica do governo brasileiro dos anos 1960/1970. O 

Brasil encontrava-se em pleno uso o modelo pedagógico tecnicista que se 

consolidou sustentada pela ideologia desenvolvimentista, que defendia a 

industrialização do país e privilegiava a formação técnica. 

 

A ideia de que os alunos brasileiros pudessem ter um acesso tão “moderno” 

quanto os alunos nos Estados Unidos e nos países europeus encaixava-se 

bem na perspectiva de modernização da produção dos bens de consumo e de 

serviços, no esforço de aumentar a taxa de emprego como pretendia o governo 

militar para a classe média da população brasileira. (Bürigo, 1989) 

 

Ceryno (2003) aponta que no Brasil a partir de 1970, as correntes que se 

opunham ao Movimento da Matemática Moderna deram início ao “Movimento 

de Educação Matemática”, cuja preocupação principal passou a ser o processo 

de ensino-aprendizagem o que proporcionou condições para trazer para o 

centro da discussão a importancia da relação professor-aluno na construção do 

“saber matemático”. 

 

Desde a década de 70 até ao presente momento a Matemática tomou novos 

rumos e com o advento dos Paramentos Curriculares Nacionais – PCN 

(Brasil,1998) o ensino da disciplina se tornou contextualizada e utilitária. De 
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acordo com Carvalho (1994), a Educação Matemática é uma atividade 

essencialmente pluri e interdisciplinar. Constitui um grande arco, onde há lugar 

para pesquisas e para trabalhos dos mais diferentes estilos. 

 

Para Bicudo (1999), a Educação Matemática possui campo de investigação e 

de ação muito ampla. Os pesquisadores devem sempre analisar criticamente 

suas ações com o intuito de perceber, no que elas contribuem com a Educação 

Matemática do cidadão. Ressalta que assumir uma postura consciente ao 

trabalhar com Educação Matemática significa buscar sentido, naquilo que se 

faz ao ensinar e ao aprender matemática. É buscar conhecer o sentido que o 

mundo faz, para cada participante de um processo específico de ensino-

aprendizagem. 

 

É proceder constante e sistematicamente à análise, à reflexão e à crítica das 

verdades aceitas. Onuchic (1999) define a Educação Matemática como um 

campo de investigação muito amplo, em que os pesquisadores devem sempre 

analisar criticamente suas ações com o intuito de perceber como essas ações 

contribuem, para o desenvolvimento de tal área de ensino. 

 

De acordo com Fiorentini & Lorenzato (2006), a Educação Matemática não é 

apenas um campo profissional, mas também uma área de conhecimento. É 

tanto uma área de pesquisa teórica, quanto uma área de atuação prática, além 

de ser ao mesmo tempo, ciência, arte e prática social. 

 

Flemming (2004) define a Educação Matemática como uma área de atuação 

que busca, a partir de referenciais teóricos consolidados, soluções e 

alternativas que inovem o ensino da Matemática. Afirma ainda, que a Educação 

Matemática é uma área de estudos e de pesquisas que possui sólidas bases 

na Educação e na Matemática, mas que também está contextualizada, em 

ambientes interdisciplinares. 

 

Para Imenes & Lellis (1999), os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

apóiam-se, nos resultados obtidos pelo movimento internacional de Educação 

Matemática. Constituindo-se como a referência fundamental, para a elaboração 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 23 

 

de currículos do Ensino Fundamental em todo o país, os PCN buscam a 

“escola para todos, onde todos aprendam”. 

 

Segundo Costa (2004), a elaboração e a implementação da Proposta Curricular 

de Santa Catarina tiveram como alicerce as ideias discutidas nesse movimento, 

cujo marco principal era de propiciar aos educadores um espaço de discussão 

e produção coletiva, visando à transformação da prática pedagógica. 

 

De acordo com Flemming (2004), a Educação Matemática ao longo de sua 

história apontou caminhos que podem ser seguidos, quando se pretende 

alcançar mudanças efetivas, no processo ensino-aprendizagem. Esses 

caminhos passam a se consolidar como uma tendência, a partir do momento, 

em que sua prática produz resultados positivos em sala de aula. A mesma 

autora define que tendências, em Educação Matemática, são formas de 

trabalho que sinalizam mudanças e que, ao se mostrarem eficientes, em sala 

de aula, passam a ser consideradas como alternativas interessantes, na busca 

da inovação na prática pedagógica. 

3.2 A Matemática mediada pelo lúdico em sala de aula. 

 

O ensino de Matemática desenvolve estruturas um alto nível de abstração e a 

forma de transmissão vai determinar o grau de dificuldade no desenvolvimento 

cognitivo do aluno cabendo ao professor saber mediar esta construção de 

conceitos e entendimento. 

 

Sabe-se a importância do ensino de Matemática no Ensino Fundamental e esta 

deve ser  apresentada de forma  diferenciada na sala de aula, ainda pode-se 

identificar dificuldades/resistência de professores na busca de metodologias 

para diversificar o processo de ensino, que  proporcionam dificuldades na 

aprendizagem da Matemática que segundo Muller (2012: 47) “a aprendizagem 

da matemática é um componente essencial na educação e o déficit na 

compreensão provoca prejuízos não apenas na escola, mas também na vida 

diária”.  
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O ensino da Matemática, ao qual professores e alunos estão acostumados a 

trabalhar em sala de aula tradicional encontra-se no período de transição e de 

abertura de possibilidades de ensino com a utilização de recursos didáticos e 

metodológicos que o jogo e o lúdico propicia, ou seja, os jogos em rede, jogo 

de xadrez, dama, dominó, vareta, entre muitos outros, contribuem no 

tratamento de conceitos e operações matemáticas uma vez que a grande 

maioria dos alunos possuem dificuldade de compreender e utilizar no cotidiano 

social.  

 

Dalbosco (2006:49), “a tecnologia computacional tem mudado a prática de 

quase todas as atividades, das científicas às de negócio até as empresariais. 

E, o conteúdo e práticas educacionais também seguem essa tendência”. Os 

alunos em sala de aula não desligam e não conseguem ficar longe de seus 

celulares seja jogando ou mandando mensagem. Esta febre tecnológica pode e 

deve ser aproveitada pelo professor na mediação do processo ensino-

aprendizagem de Matemática.    

 

Sobre o uso da tecnologia computacional no ensino de Matemática Richards 

(1989 apud Gravina & Santa Rosa, 1991:6) considera que é “necessário que o 

professor de matemática organize um trabalho estruturado através de 

atividades que propiciem o desenvolvimento de exploração informal e 

investigação reflexiva e que não privem os alunos nas suas iniciativas e 

controle da situação. O professor deve projetar desafios que estimulem o 

questionamento, a colocação de problemas e a busca de soluções”.  

 

Para que os professores possam utilizar games, xadrez, dama ou outros 

recursos lúdicos estes devem ter domínio dos conteúdos que dessem ser 

ministrados no 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

Os conteúdos matemáticos contidos no currículo oficial das Escolas do 

Municipais de Marituba, normalmente, estudados no 6º ano do Ensino 

Fundamental, também conhecido como a antiga 5º série, pois algumas escolas 

ainda se encontram em adequação do Ensino Fundamental de nove 

anos. Sabendo quais são os conteúdos de matemática para estudar, fica mais 
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fácil estudar quando o professor utiliza a ludicidade como forma/meio de 

realizar a transposição didática. 

 

Vale ressaltar, que os conteúdos são baseados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Para Educação Básica do MEC (BRASIL,2013). 

O conteúdo matemático básica oferecido por cada escola pode variar de 

acordo com as suas necessidades regionais e culturais. 

 

1º Bimestre 

 Números Naturais (N) 

 Sistemas de numeração: 

 Origem e evolução dos números 

 Bases: decimal (10) e binária (2) 

 Números naturais 

 Estruturação e sequência 

 Representação geométrica 

 Operações em N 

 Operações com números naturais: 

 Situações que validam as propriedades 

 Situações-problemas 

envolvendo adição, subtração, multiplicação (potência como associação de 

produto de fatores iguais) e divisão 

 Cálculo mental de números naturais 

 Múltiplos e divisores 

 Mínimo múltiplos comuns - MMC 

 Máximo divisor comum - MDC 

 Divisibilidade de números naturais: 2, 3, 5 e 10 

 Sequências 

 Sequências numéricas: 

 Pares e ímpares 

 Números primos e compostos 
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2º Bimestre 

Introdução aos números racionais (Q) 

 Números fracionários: 

 Identificação de valores fracionários 

 Operações / Situações-problema 

 Cálculo mental de frações 

 Números decimais: 

 Identificação de valores decimais 

 Operações / Situações-problema 

Matemática financeira 

 Noções de porcentagem (5%, 10%, 25%, 50%, 75% e 100%) 

 Situações práticas com porcentagens 

 Situações-problema simples - associada à frações e a decimais 

 Sistema monetário 

 Tópicos em Educação Financeira 

 

Medidas 

 Unidades de medidas, convencionais e não convencionais, suas 

transformações e instrumentos de medidas: 

 Comprimento 

 Massa 

 Capacidade 

 Tempo 

 Temperatura 

 Situações-problema 

3º Bimestre 

 Geometria plana 

 Introdução à geometria: 

 Ponto, reta e plano 

 Paralelas e perpendiculares 

 Polígonos 

 Figuras planas: 

 Quadrado, retângulo 

 Vértices e diagonais 
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 Circunferência e círculo 

 Raio e diâmetro 

 Perímetro de figuras planas (uso do tangran) 

 Áreas de figuras planas: (uso do tangran) 

 Medição de área por aproximação (figuras irregulares) 

Geometria espacial 

 Figuras Espaciais – conceitos e representações, tais como, 

prismas, cilindros, pirâmides, cones e esferas 

 Localização de figuras e seus deslocamentos no espaço 

4º Bimestre 

Sistema cartesiano 

 Plano Cartesiano: 

 Ponto em gráficos cartesianos 

 Mapas geográficos associados ao Plano Cartesiano 

 Estatística 

 Noções de estatística: 

 Identificação e classificação de gráficos (uso de informativos da 

mídia) 

 Levantamentos estatísticos envolvendo os/as próprios/próprios 

estudantes 

 Construção de tabelas e gráficos 

 Média Aritmética 

 

O currículo apresentado acima fora construído a partir dos conteúdos da 

proposta da SEMED discutida e analisada entre as professoras do Colégio em 

reunião no inicio do semestre de 2013 e neste período foi apreciada a 

possibilidade do uso do lúdico na mediação do processo ensino-aprendizagem. 

Tal discussão levou a fazer parte do Projeto Pedagógico do Colégio Nossa 

Senhora do Rosário (Oliveira,2014).    

 

Esse currículo pode ser mediado pelo lúdico ou porque não dizer também por 

material concreto, pois o professor pode incentivar os alunos a construírem 

materiais para o desenvolvimento de conteúdos da disciplina Matemática. Com 

relação ao material concreto Reys (2001 apud Mendes, 2008:11) afirma: 
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Esses materiais devem ser tocados, sentidos, manipulados e 
movimentados pelos alunos. Podem, portanto, ser extraídos das 
aplicações do dia-a-dia como balança, trena, fita métrica, fio de 
prumo, entre outros ou podem ser confeccionados com a finalidade 
de representar idéias matemáticas como o quadrante, o ábaco, o 
astrolábio plano, por exemplo. Outros apresentam como 
características principais a representação de modelos em miniatura 
de alguns dispositivos e objetos matemáticos como pirâmides, cones, 
esferas, paralelepípedos, prismas variados, geoplanos, entre outros 
(Mendes,2008, p.11). 
 

 

E a partir do material concreto construir o tabuleiro de xadrez, de damas, o 

dominó entre outros jogos sejam de construção particular ou de aplicativos 

smartphone que promovem a aprendizagem Matemática. 

 

 

 

 

Ultimamente, temos assistido a uma grande valorização das 
atividades lúdicas no processo de construção do conhecimento 
matemático pelo aluno através de uma prática na qual o professor 
utiliza os jogos pedagógicos como elementos facilitadores do ato de 
ensinar-aprender. A manipulação dos jogos como elementos 
facilitadores da aprendizagem desperta o interesse do aluno para o 
conhecimento matemático e tem se mostrado bastante eficaz quando 
bem orientada, embora que com uma metodologia de ensino os jogos 
sejam limitados a usos ocasionais. (...) há jogos que poderiam ser 
classificados como jogos de aprendizagem, cuja finalidade é viabilizar 
a aprendizagem de conceitos matemáticos e há jogos que poderiam 
ser classificados como jogos de fixação, que evidenciam o exercício 
necessário para que a sistematização do conhecimento matemático 
possa acontecer. Os jogos são costumeiramente apresentados em 
livros, revistas e/ou boletins de informações especificas da 
Matemática, além de publicações ligadas a recreações e 
passatempos, cabendo ao professor a utilização e manipulação 
adequada desses instrumentos, visando explorar juntamente com os 
alunos, todos os aspectos lógico-matemáticos presentes nessas 
atividades. Por esta via, o professor propõe alcançar o objetivo no 
seu planejamento de ensino, a partir da contextualização das etapas 
presentes no jogo. (MENDES,2008, pp.17-18) 

 

 

O autor aborda de forma muito clara a relevância do uso do lúdico na 

transposição didática dos conteúdos matemáticos, sublinhando o quanto a 

utilização da dimensão lúdica promove a aprendizagem dos alunos de forma 

mais significativa e com maior prazer.  



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 29 

 

 

Na disciplina Matemática os jogos, ou seja, o uso do lúdico, parte do princípio 

que o desenvolvimento em si, surge da premissa que a criança interage com o 

próprio conteúdo ministrado em sala de aula gradativamente quando brinca 

com determinado jogo. Assim, a professora por intermédio do que foi 

lecionado/repassado observa o aluno e identifica possíveis dificuldades e 

habilidades que se encontram em prontidão e/ou necessárias a serem 

desenvolvidas, logo as atividades lúdicas proporcionam a estimulação o auto 

aprendizado, impulsionando a concentração, atenção, curiosidade e raciocínio 

lógico. 

 

Com relação aos jogos e sua classificação Tarouco et al (2011 apud  

Marostegan & Murarolli, 2014, pp.111-112) apresenta a seguinte classificação:  

 

- Aventura-os jogos de aventura tendem a fantasiar um mundo 
totalmente lúdico, onde o usuário descobre o ambiente ao avançar as 
etapas, assim estimula a criança a desenvolver controle em relação a 
elementos inesperados que fazem parte do jogo.  
 
-  Lógico-os jogos lógicos tendem a aumentar a interatividade com o 
usuário, pois, somente a total perspectiva do jogo em relação ao 
objetivo é capaz de se obter o resultado. Contudo, em sua maioria, 
são jogos temporalizados, onde há limite de tempo e espaço, ao qual 
o usuário deve finalizar a tarefa sem ultrapassar nenhum deles.  
 
-  Role-playing game (RPG) - jogos de RPG são jogos onde o usuário 
controla um personagem no ambiente do jogo. Assim, o jogo é 
construído a partir da interação dos personagens de todos os 
usuários, podendo haver modificações dinâmicas na história, assim 
como pontos em hierarquias, níveis de dificuldade, enfim, elementos 
que constroem a competição no jogo.  
 
- Estratégicos - esse tipo de jogo é focado em habilidades de 
negócios e sabedoria do usuário, por exemplo, jogos de construção 
ou administração de algo. Esse tipo de jogo tende a proporcionar a 
simulação de conhecimentos adquiridos em sala de aula, e aplicação 
prática dos mesmos ao jogar.  

 

 

Na concepção dos autores Piaget (1974) e de Michelet (1998) os jogos podem 

ser classificados a partir da evolução das estruturas das fases do 

desenvolvimento infantil: 
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- Fase sensório-motora (do nascimento até os 2 anos 
aproximadamente): a criança brinca sozinha, sem utilização da noção 
de regras. 
 
- Fase pré-operatória (dos 2 aos 5 ou 6 anos aproximadamente): as 
crianças adquirem a noção da existência de regras e começam a 
jogar umas com as outras os jogos de faz de conta.  
 
- Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos 
aproximadamente): as crianças aprendem as regras e jogam em 
grupos. Esta é a fase dos jogos de regras como futebol, damas, etc. 
(Marostegan & Murarolli, 2014, pp. 111-112)  
 

 

Mas, há outras classificações de jogos, brinquedos e materiais lúdicos além da 

citada de Marostegan; Murarolli (2014), onde podemos citar a do psicólogo 

francês André Michelet (1999 apud Almeida,2010, p.4):  

 

1. Classificações etnológicas ou sociológicas que analisam os 

brinquedos em função do papel que lhes é atribuído (ou que a 
classificação lhes atribui) nas diversas sociedades;  
 
2. Classificações filogenéticas ou históricas que analisam os 

brinquedos em função da evolução da humanidade, evolução esta 
reproduzida pela criança em seus jogos em diversos períodos;  
 
3. Classificações psicológicas que se fundamentam na explicação 

do desenvolvimento da criança e em função das quais se estabelece 
uma hierarquia dos jogos; e  
 
4. Classificações pedagógicas que distribuem os brinquedos 

segundo diferentes aspectos e opções dos métodos educativos.  
 

 

O autor Almeida (2010) discutiu tal classificação e afirmar que há inúmeras 

classificações onde ele resume da seguinte forma: 

 

Brinquedos inquestionavelmente didáticos, considerando como 
tais não somente aqueles com certa aplicação a tarefas docentes, o 
qual é em verdade uma interpretação estreita do conceito, senão 
todos que, de uma forma ou outra, conduzem ao ensino, à 
aprendizagem de algo novo ou à reafirmação.  
 
Brinquedos absolutamente recreativos, que propiciam 
entretenimento, diversão e lazer, capazes de atrair por sua presença 
formal e seu desenvolvimento acessível e interessante, o qual será, 
sem dúvidas, sua primeira carta de apresentação e de êxito, pois um 
brinquedo extraordinário somente resultará efetivamente valioso se 
se chegar a jogar com ele, deverá ter como requisito, em seu 
pressuposto, trazer entretenimento e prazer.  
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Brinquedos sumamente ativos, que estimulam a participação 

competitiva entre quem o emprega, ativando o mecanismo da 
vontade e do auto-aperfeiçoamento do indivíduo para obter os 
melhores resultados ou atingir suas metas, eliminando a passividade 
que representa o jogar sem a busca de um objetivo final.  
 
Brinquedos profundamente criativos, que permitem aos 

participantes o desenvolvimento e a aplicação de suas capacidades 
cognitivas (intelectuais) mediante a busca de formas novas e variadas 
de realização, a obtenção de conclusões aplicadas ao 
aperfeiçoamento da atividade, a utilização da imaginação e da 
fantasia etc. (Almeida,2010, pp. 5-6) 
 

 

Os professores de Matemática para poderem utilizar o lúdico no contexto de 

sala de aula, devem ter domínio dos tipos de jogos, brinquedos, brincadeiras e 

dos materiais lúdicos disponíveis que os mesmos podem lançar mão no 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.  

 

Almeida (2010) na linha de outros autores cita e discute várias classificações 

dos brinquedos, e quando se refere aos jogos digitais sublinha a controvérsia 

acerca da faixa etária a usar em determinado (jogo). Em outubro de 2010 o 

Brasil adotou a classificação internacional de jogos digitais, em decorrência da 

chegada da App Store, tornando-se mais fácil classificar faixa etária segunda a 

tabela IARC (International Age Rating Coalition-Coalizão Internacional de 

Classificação Etária). Assim o professor pode escolher da melhor forma dos 

jogos digitais para ser utilizado em sua sala de aula no tratamento dos 

conteúdos da disciplina Matemática. 

 

3.3 A importância das TIC no ensino da Matemática. 

 

Partindo do princípio de que mediar a aprendizagem de Matemática utilizando 

como recurso as TIC pode ajudar os alunos em sua construção do 

conhecimento matemático e os professores em deixar as aulas mais criativas e 

dinâmicas diante do aprender/apreender os conceitos matemáticos, 

viabilizando o desenvolvimento, competências, habilidades, estimulando, 

motivando o gosto pela Matemática, desenvolver o pensamento dos alunos 

acerca dos conteúdos que compõe o currículo escolar.  Para tanto, faz-se 
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necessário o entender as TIC e sua utilização na mediação do processo 

ensino-aprendizagem da Matemática. 

 

Para Ruiz & Bellini (2001) a matemática possibilita o desenvolvimento das 

faculdades intelectuais por meio do pensamento lógico e do raciocínio, fomenta 

a capacitação dos alunos na resolução de problemas de ordem prática 

(cotidiano social), com eficiência e rapidez. É uma ciência exata que estuda 

números, operações, espaço, formas, medidas, estatística e que pode 

desenvolver conhecimento e a capacidade de raciocínio e que pode ser 

treinada e/ou trabalhada utilizando as TIC como forma meio de ensinar os 

conceitos, fórmulas e regras matemáticas. 

 

Azevedo (1991), nos chama a atenção para o uso dos computadores no ensino 

e na aprendizagem dos alunos no ambiente de sala de aula, onde não basta o 

uso do dispositivo tecnológico, pois ao professor é pedido que mude seu 

comportamento diante do ensino da Matemática, caso contrário a ferramenta 

TIC não adiantará de nada, pois a postura continuará a mesma, 

consequentemente o aluno não será ativo em sua construção de 

conhecimento.  

 

Neste sentido, Bona (2009) defende que os softwares educativos podem ser 

um notável auxiliar para o aluno adquirir conceitos em determinadas áreas do 

conhecimento, pois o conjunto de situações, procedimentos e representações 

simbólicas oferecidas por essas ferramentas é muito amplo e com um enorme 

potencial para responder a boa parte dos conteúdos das disciplinas, 

principalmente da Matemática. 

 

A escola, em geral, não pode continuar a ignorar o avanço tecnológico da 

sociedade e os professores de Matemática, em particular, não devem ignorar 

as suas potencialidades e suas limitações diante do ensino da mesma. O 

sucesso escolar do aluno, deve ser uma das preocupações dos professores no 

contexto de sala de aula. 
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Vale ressaltar, que os games (Jogos) podem ser recursos facilitadores da 

aprendizagem, podendo constituir-se em estratégia de ensino adotada pelos 

professores de Matemática bem como de outras disciplinas. Podem ser 

presenciais ou virtuais, com ou sem a mediação, realizadas por programas de  

computador, ou  simplesmente  pelo computador, pois a grande maioria das 

escolas possui laboratório de informática (Carvalho & Ivanoff, 2010).  

 

O videogame ou game  (jogos em rede)  é  um  jogo  eletrônico  no  qual  o  

jogador  interage com  imagens  exibidas  em  um  televisor  ou  monitor;  a  

palavra  videogame  designa  o console onde o jogo é processado. O som e as 

cores são atrativas para o jogador em nosso caso o aluno de Matemática.  

 

Assim, a aquisição de conhecimentos pelos alunos e o desenvolvimento de 

competências deverá ser objetivo permanente do ensino, ou seja, deve 

constituir uma preocupação do professor que deseja que seu aluno construa o 

cohnecimento e não apenas dê respostas mecânicas aos problemas e 

equações matemáticas que podem ser realizadas através da exploração das 

possibilidades lúdicas decorrentes do uso de games, jogos, brincadeiras, 

brinquedos.  

 

A Matemática é uma disciplina tradicionalmente associada ao insucesso, logo a 

procura de novos métodos, novas práticas e novos recursos, que ajudem na 

obtenção de melhores resultados diante do sucesso do aluno, neste sentido as 

TIC podem ser uma saída na busca desta qualidade na mediação do processo 

ensino-aprendizagem, (Calil, 2011). 

 

Os autores Frota e Borges (2008) enfatizam a importância de incorporar 

tecnologias no processo ensino-aprendizagem da disciplina Matemática, 

defendendo que as TIC mudam a forma de fazer e de pensar os conceitos 

matemáticos, onde, acreditam que aquelas podem ser poderoas ferramentas 

auxiliares no ensino de Matemática em sala de aula na Educação Básica. 

Pode-se citar algumas TIC que reúnem condições para ser utilizadas dentro do 

contexto de sala de aula do 6º ano do Ensino Fundamental: 
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- Software Geogebra (reune conceitos de geometria e álgebra). Este software 

foi desenvolvido no ano de 2002, pelo austríaco Markus Hohenwarter, 

professor e pesquisador da área de informática aplicada à Educação 

Matemática, na Universidade de Salzburg, Hohenwarter, 2010 apud Calil, 

(2011). 

 

- O Role-Playing Game (RPG) é um jogo de contar histórias, sendo que os 

ouvintes se tornam agentes ativos movimentando as personagens criadas por 

eles mesmos. É um tipo de jogo no qual os jogadores assumem papéis de 

personagens e criam narrativas colaborativamente. O progresso de um jogo se 

dá de acordo com um sistema de regras pré-determinadas, dentro das quais os 

jogadores podem improvisar livremente possibilitando o raciocínio lógico de 

seus jogadores e a rapidez de retorno a problemas que aparecem no decorrer 

das jogadas, Oliveira Neto & Ribeiro (2012). 

 

- Angry Birds Rio pode ser utilizado no processo de aprendizagem de 

conteúdos matemáticos, que reúnem condições para ser abordados de forma 

lúdica e interativa em turmas a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 

Ensino Médio, Barbosa & Moita apud Santos (2012). 

 

- O Scratch é uma ferramenta concebida no Media Laboratory do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), sendo a mais recente de uma 

longa linhagem de ferramentas que se iniciou com a criação da linguagem de 

programação LOGO por Seymour Papert. Inspirada na linguagem LOGO, mas 

pretendendo ser mais simples e mais intuitiva, uma vez que utiliza a 

metodologia de “clicar e arrastar” por intermédio de blocos, a linguagem de 

programação Scratch utiliza diversos tipos de mídias, possibilitando a criação 

de histórias interativas, animações, jogos, músicas e o compartilhamento 

dessas criações na Internet abrindo uma infinidade de seu uso no 

desenvolvimento de conceitos matemáticos (Andrade, Silva & Oliveira, 2013).  

 

- Sofware Tux Math exige rapidez, raciocínio e agilidade na construção do 

conhecimento matemático acerca da adição, subtração, multiplicação e divisão 

em níveis diferenciados e aprofundados (Santos,2012).  
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Há outros jogos que podem promover e/ou mediar a aprendizagem e o ensino 

da disciplina Matemática Mayo (2000 apud Ribeiro,2006, p.22) faz a seguinte 

colocação sobre aprendizagem: 

 

- Aprendizagem experimental (você faz, você aprende): participação 
ativa com decisões que tem conseqüências. Típico de jogos 
imersivos; 

 
- Aprendizagem baseada no questionamento e feedback (o que 
acontece quando eu faço isto?): exploração em jogos; 
-  autenticidade (quanto mais a situação de aprendizagem for realista, 
mais facilmente os aprendizes transferem a informação para a vida 
real): mundos virtuais; 

 
- Eficácia própria (se você acredita que você pode fazer, você 
aumenta suas chances de sucesso): recompensas e níveis nos 
games; 

 
- Cooperação (aprendizagem em time) – estudos mostram que a 
aprendizagem cooperativa apresenta resultados 50% superiores 
sobre a aprendizagem individual ou competitiva: jogos massivamente 
multiusuário – MMOGs. 
 
 

 

A integração das TIC viabiliza a cooperação entre o aluno e o professor e seu 

uso ainda é bastante reduzido no contexto de sala de aula, principalmente em 

relação à Matemática. Machado (2005) afirma que não existe uma 

preocupação para o uso da Informática como recurso pedagógico para a 

educação básica da Matemática, seja no Ensino Fundamental ou no Ensino  

Médio (Educação Básica).  

 

Vale lembrar, que se encontra nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, a 

presença das tecnologias em cada uma das áreas do conhecimento, indicando 

a necessidade de desenvolver habilidades identificadas com as diferentes 

linguagens em todos os campos do saber (BRASIL, 2002). Cabendo ao 

professor o uso ou não das TIC no universo de sala de aula. 

 

Domingues (2009) ressalta ainda  que,  nenhuma das inovações tecnológicas 

substitui o trabalho convencional do professor, quando se trata da resolução de 

problemas, tais como estratégia como o cálculo mental, contas com algoritmos 

e criação de gráficos e de figuras geométricas com lápis, borracha, papel, 
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régua, esquadro e compasso que são imprescindível para o desenvolvimento 

mental, mas o professor pode e deve fazer a introdução das TIC’s como 

forma/meio de desenvolver novas habilidades e autonomias do alunado.  

 

Baranauskas et al (1999) nos fala que a tecnologia computacional tem mudado 

a prática de quase todas as atividades da vida humana, o conteúdo e prática 

educacional também seguem essa tendência, podemos afirmar que a criação 

de sistemas computacionais com fins educacionais tem acompanhado a 

própria história e evolução dos computadores.  A sociedade da informação 

exige da escola a busca de novos métodos para tornar as aulas mais 

integradas à realidade de seus alunos, neste contexto o professor deve usar as 

TIC na mediação do processo ensino-aprendizagem.  

 

Várias são as formas de mudança no método de ensino, e o uso de software 

educativo como auxílio às aulas de Matemática torna-se relevante. “Com o 

advento da Informática Educativa [...] programas específicos para o ensino da 

Matemática estão sendo desenvolvidos, direcionados para o público infantil que 

recreiam, divertem e educam ao mesmo tempo” (Duarte, 2009, p.76). 

 

É necessário ressaltar que a utilização do software educativo como ferramenta 

de auxílio no ensino da Matemática tornar-se-á eficaz se o professor planejar 

as ações a serem desenvolvidas e fizer a escolha adequada dos softwares que 

serão utilizados em sala de aula para responder os objetivos educacionais 

estabelecidos previamente. Dessa forma, com uma proposta educacional bem 

planejada e estruturada, o uso das TIC pode ter um resultado positivo no 

ensino do conteúdo da disciplina Matemática.  

 

Os softwares educativos podem ser um notável auxiliar para o aluno 
adquirir conceitos em determinadas áreas do conhecimento, pois o 
conjunto de situações, procedimentos e representações simbólicas 
oferecidas por essas ferramentas é muito amplo e com um potencial 
que atende boa parte dos conteúdos das disciplinas. Estas 
ferramentas permitem auxiliar aos alunos para que deem novos 
significados às tarefas de ensino e ao professor a oportunidade para 
planejar, de forma inovadora, as atividades que atendem aos 
objetivos do ensino (Bona, 2009, p.36). 
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O uso das TIC sala de aula na disciplina Matemática media a aprendizagem de 

forma ativa, criativa e prazerosa criando condições adequadas para que o 

aluno apreenda o conteúdo ministrado pelo professor dentro de sala de aula, 

não havendo a necessidade de aula particular / reforço na escola e/ou fazer o 

aluno aprender conteúdos que ele não sabe a sua aplicabilidade no contexto 

social. 

 

As TIC possibilitam a simulação e o treino dos conteúdos ministrados pelo 

professor em sala de aula, o aluno desenvolve habilidades e competências de 

forma agradável. 

 

Importa ressaltar, que segundo Gladcheff, Zuffi & Silva(2001) os computadores 

têm-se apresentado de forma cada vez mais frequente em todos os níveis da 

educação e principalmente nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental 

pode ter várias finalidades, tais como: fonte de informação; auxílio no processo 

de construção de conhecimento; um meio para desenvolver autonomia pelo 

uso de softwares que possibilitem pensar, refletir e criar soluções sem aquela 

condição aborrecida do professor falar e o aluno ouvir somente e ser 

massificado com bateria de exercícios para treinar. O computador também 

pode ser considerado um grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, principalmente na medida em que possibilita o desenvolvimento de um 

trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e favorece a que o 

aluno aprenda com seus erros.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para podermos realizar a investigação em tela optou-se por um procedimento 

racional e sistemático, para que tenhamos as respostas ao problema elencado 

Gil (1999), define a pesquisa como um conjunto de ações, etapas estruturadas 

de um trajeto, propostas para encontrar a solução para um problema, que têm 

por base procedimentos racionais e sistemáticos.  

 

Neste sentido, escolhemos como contexto de investigação o Colégio Nossa 

Senhora do Rosário – Instituição de ensino conveniada com a SEMED – 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba e SEDUC – Secretaria 

Executiva de Educação do Estado do Pará, mas precisamente no contexto de 

sala de aula no ensino da disciplina de Matemática, no 6º ano do Ensino 

Fundamental, no intuito de observar e analisar o uso do jogo, da dimensão 

lúdica, como mediador do processo ensino-aprendizagem. 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

O acompanhamento da integração do jogo, do lúdico no contexto das salas de 

aula do Colégio Nossa Senhora do Rosário como mediação do processo 

ensino-aprendizagem da disciplina Matemática no 6º ano do Ensino 

Fundamental, aconselha a que selecione o Estudo de Caso como metodologia 

de pesquisa mais adequada à investigação que pretendemos realizar. 

 

O Estudo de Caso é caracterizado por um estudo intensivo, levando em 

consideração a compreensão como um todo da temática investigada, segundo 

Fachin (2001). 

 

A metodologia Estudo de Caso nos conduz a abordagem qualitativa, que tem 

sido frequentemente utilizada em estudos voltados para a compreensão da 

vida humana em grupos, em campos como da: educação, Sociologia, 

Antropologia, Psicologia, entre outras das Ciências Sociais (Aragão & 

Sango,2000). 
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Segundo Sampier, Callado & Lúcio (2006) na abordagem qualitativa os estudos 

iniciam-se de forma exploratória, descritiva, mas se delineia com tipos 

correlacionais, mas sem exploração de dados estatísticos, e tem muitas vezes 

a necessidade de realização de trabalho de campo, da observação seja ela 

participante ou não participante. 

 

Os autores Ludke; André (1986, pp.18-20) fazem a seguinte colocação acerca 

do Estudo de Caso: 

 

1  –  Os estudos de caso visam à descoberta. 
 
2  –  Os estudos de caso enfatizam a ‘interpretação em contexto’. 
 
3 – Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma 
completa e profunda. 
 
4 – Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de 
informação. 
 
5 – Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 
generalizações naturalísticas. 
 
6 – Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 
conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. 
 
7 – Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma 
forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 
 
 
 

4.2. Objeto da pesquisa 

 

Investigar qual o impacto em termos de melhoria dos resultados, da introdução 

de atividades que envolvem a utilização do jogo (seja ele tradicional ou 

digitais), da exploração da dimensão lúdica, utilizada como mediação do 

processo ensino-aprendizagem dos conteúdos, estabelecidos no currículo 

escolar, da disciplina Matemática realizadas em quatro turmas do 6º ano do 

ensino Fundamental da Escola Nª Sª do Rosário, no primeiro turno (pela 

manhã). 
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4.2.1. Objetivos da pesquisa 

 

Para concretizar esta investigação, formulámos a seguinte pergunta de 

partida:  

 

Os professores de matemática do 6º ano do ensino elementar às vezes 

não utilizam o jogo e o lúdico (tradicional e digital) como mediação e 

estratégia metodológica no ensino da disciplina Matemática, por terem 

dificuldade de domínio da aplicação da ludicidade na transposição 

didática dos conteúdos matemáticos contidos no currículo escolar do 6º 

ano do Ensino Fundamental?   

 

Estabelecemos o seguinte objetivo geral da investigação:  

 

Analisar a importância do jogo e da dimensão lúdica desenvolvida no 

contexto de sala de aula na melhoria do processo ensino-aprendizagem 

da disciplina Matemática no 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

No intuito de esclarecer e concretizar o objetivo geral da investigação definimos 

os objetivos específicos:  

 

1) Conhecer as atividades lúdicas realizadas no contexto de sala de aula 

junto aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental; 

 

2)  Identificar qual atividades lúdicas desenvolvidas em sala de aula 

estimulam a aprendizagem dos conceitos matemáticos juntos aos alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental; 

 

3) Conhecer os jogos, games, brinquedos e brincadeiras utilizadas em sala 

de aula pelas professoras como forma de mediação do ensino de 

matemática no 6º ano do Ensino Fundamental; 
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4) Conhecer as dificuldades das professoras no uso do jogo e do lúdico no 

ensino da Matemática; 

 

5) Conhecer as possibilidades do uso do lúdico na mediação do ensino e 

da aprendizagem de Matemática junto aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

A investigação envolveu a diretora Geral e coordenadora Geral do Colégio, 

quatro professoras de Matemática do 1º turno (pela manhã) e quatro turmas, 

com 50 alunos aproximadamente em cada turma, também do 6º ano do 1º 

turno. 

 

Cada professora de Matemática tem em cada turma dois tempos de aula com a 

duração 45 minutos cada uma, perfazendo um total de uma hora e trinta 

minutos por sala de aula diariamente e com a periodicidade de quatro vezes 

por semana.  

 

As professoras são lotadas com carga horária máxima no Colégio para que o 

trabalho com o lúdico venha a ser realizado e acompanhado pelas professoras 

no contra turno de aula, quando necessário o retorno, pois o tempo para os 

alunos com o lúdico é muito curto durante o período que o mesmo é 

trabalhado.   

 

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a realização desta investigação, que foi realizada durante os meses de 

março e maio de 2015, recorremos a cinco instrumentos e técnicas de coleta e 

recolha de dados, que passo a enumerar: observação, análise documental, 

diário de bordo, entrevistas. 

 

 De Ketele (1980, p. 27) defende que a “a observação é um processo que inclui 
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a atenção voluntária e a inteligência, orientado por um objetivo terminal ou 

organizador e dirigido sobre um objeto para dele recolher as informações”. 

Na realidade a observação é um processo complexo que em nada se 

assemelha um mecanismo de impressão como acontece com a fotografia. 

Observar exige um ato de atenção, isto é, “uma concentração eletiva da 

atividade mental que comporta um aumento de eficiência sobre um setor 

determinado e a inibição das atividades concorrentes” (Lafon, 1963, p. 71). 

 

Damas & De Ketele, consideram que no processo de observação, o grau de 

atenção varia, como se pode constatar pelo conjunto de vocábulos que na 

língua portuguesa se relacionam com a observação: “aperceber-se, (dar conta 

de) perceber, entrever, ver, olhar, considerar, referenciar, notar, surpreender, 

avistar, espiar, espreitar, visar, seguir, vigiar...” (Damas & De Ketele, 1985, p.12) 

Este processo requer um ato inteligente na medida em que o investigador tem 

a difícil tarefa de selecionar informação relevante de um amplo campo de 

possibilidades, evitando o “já visto” e o “excessivamente visto”, pois a os 

fenómenos demasiado familiares podem deixar escapar informações 

importantes. No caminho desenhado para construir a investigação, a decisão 

pela recolha de informação a partir da observação será sempre feita tendo 

como suporte o quadro teórico de referência. Segundo o seu valor, esta 

experiência anterior e este quadro teórico podem constituir uma força ou uma 

fragilidade. 

A observação, enquanto processo será sempre orientada pelo objetivo que a 

estrutura, que é dubruçar-se ao objeto. Mesmo quando pensamos na 

observação livre percebemos que esta está subordinada aos objetivos que a 

estruturam. O observador pretende colher em cada contexto ou fenómeno 

observado o maior número de informações possíveis. Quanto maior for a 

clareza na definição do objetivo maior é a facilidade com que o observador 

recolhe a informação. 

A etimologia da palavra observar é extraordinariamente elucidativa da ação 

enquanto processo fundamental na receção da informação que servirá de base 

à construção do conhecimento. A submissão ao que se observa, ao que se 

mostra, constituem, de algum modo, o respeito pelo objeto observado e a 

tentativa de se libertar da subjetividade. Referindo-se à origem latina do 
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vocábulo, Damas & De Ketele (1985, p.12) escrevem: 

“(Ob) servar, é pôr-se diante (prefixo “ob”) de um objeto, ao mesmo tempo 

como escravo ou servo (primeiro sentido da raiz “ser”) para lhe ser fiel e, ao 

mesmo tempo, como dono, para o possuir ou o conservar (segundo sentido da 

raiz “serv”). 

Observar alguém é lançar um olhar sobre esse alguém, é tomá-lo como objeto. 

É, pois, totalmente o contrário do processo empático (prefixo “in” e raiz “path”: 

sentido de meter-se dentro, em lugar de). O olhar é agressivo, dirão os 

psicanalistas, que se recusam a pôr-se diante do cliente (doente) durante o 

processo de cura.” 

A observação assume-se como obedecendo a um imperativo principal que é 

recolher informação, tendo a exigência de manter tão longe quanto possível a 

subjetividade. Assim, uma das exigências prioritárias passa por uma cuidadosa 

atividade de codificação: a informação bruta selecionada é traduzida graças a 

um código para ser transmitida a alguém (o próprio ou outrem).  

A observação pode ser perspectivada como um processo pedagógico sempre 

que se pretende colocar o aluno em contato com os objetos que, por sua vez, 

proporcionam a apreensão imediata de determinados dados (Beslay in Lafon, 

1969, p. 508). 

Existem dois tipos de observação: observação participante e observação não 

participante. Nesta pesquisa a nossa opção recaiu na observação não 

participante para garantir que não havia uma interferência na dinâmica de aula 

e, ao mesmo tempo, assegurar que o professor organizava e atuava de forma 

completamente autónoma, sem experimentar a pressão de um elemento 

externo que pudesse perturbar a dinâmica da aula. 

 

 - Observação não participante: no quadro da nossa investigação realizámos 

observação não participante durante o transcorrer do 1º turno que se iniciava 

às 07h:30’ e se estende até 13h:00. Durante esse período, e enquanto os 

professores de matemática se encontravam a dar sua aula, o investigador ia 

percorrendo as quatro salas, permanecendo durante um período variável de 

tempo, em cada uma delas a recolher informação. Cada professor foi 

observado entre seis a oito vezes, num intervalo de tempo que se estendeu por 

três semanas.  
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O objetivo prioritário da observação passava pela verificação do modo como os 

sujeitos observados, professores de matemática do 6º ano do ensino 

fundamental, faziam uso do jogo, exploravam a dimensão do lúdico, se 

utilizavam o lúdico a partir das TIC. Procurávamos observar qual o suporte 

metodológico a que recorria o professor, durante a utilização dos jogos, 

brincadeiras e games, no quadro de uma transposição didática dos conteúdos 

contidos no currículo escolar. 

 

- Entrevista estruturada. Foram realizadas três entrevistas estruturadas. Uma 

foi dirigida a Diretora do Colegio, uma seguda à coordenadora, e uma 

entrevista coletiva a quatro professores de matemática que acederam a 

participar no projeto de utilização do lúdico no ensino da matemática. O roteoro 

foi previamente eleborado e negociado funto aos entrevistados, validado pelos 

especialistas na área de ciências da educação, gravado e, posteriormente, 

transcrito. As referidas entrevistas foram realizadas em profundidade, sob a 

perspectiva de Sampier, Collado & Lucio (2006). Uma vez por semana houve a 

promoção de reunião entre os professores de Matemática do 1º turno, para 

estes, enquanto participantes da investigação discutissem e trocassem 

experiências acerca do uso do lúdico com o apoio das TIC no contexto de sala 

de aula.  

 

Foi realizada a entrevista a cada um dos participantes, tendo acordado com 

cada um dos respondentes um dia e uma hora para a realização da mesma. 

Para garantir que a conservação adequada da informação, utilizamos o 

aparelho de smartphone Xperia T2 da Sony para gravar as entrevistas com 

armazenamento no drive;  

 

Com a aplicação da entrevista aos professores pretendíamos perceber a 

segurança na utilização dos jogos e do lúdico, identificar os objetivos do 

professor no uso do lúdico e na mediação do jogo no processo de ensino 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática do 6º ano. 
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 Foi ainda elaborado um diário de campo com anotações das observações 

realizadas durante os períodos de observação. Para Sampier; Callado; Lucio 

(2006) as anotações registadas durante o trabalho de observação incidiram nos 

seguintes pontos: anotações de observação direta – descrição do que está 

sendo observado, anotações interpretativas – comentários pessoais do que 

estava sendo observado/vivenciado, anotações temáticas – levantamento de 

ideias e hipóteses do que está sendo observado e anotações pessoais – 

sentimento que envolve o pesquisador no momento da observação. As 

anotações foram realizadas em caderno tipo brochura 100 páginas e 

posteriormente digitada para que fosse colocada no texto final da pesquisa;  

 

 Captura de imagens, para que se possa identificar os jogos, brinquedos, 

brincadeiras e games utilizados na transposição didática do professor de 

Matemática do 6º ano do Ensino Fundamental. As imagens foram realizadas 

com smartphone Sony Xperia T2, câmera 13 MP e quad Core, com 

armazenamento álbum: 

 

A coleta de dados em um estudo de caso, o pesquisador deve ter 
ainda mais cuidado do que em outras modalidades de pesquisa, por 
ter uma complexidade maior e diz que “obter dados mediante 
procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos 
resultados obtidos (...)” e que estes devem “(...) ser provenientes da 
convergência ou divergência das observações obtidas de diferentes 
procedimentos” para a validação do trabalho (GIL, 1999, p.140). 
 

 

Para facilitar a coleta houve a necessidade de planejar todo o desenvolvimento 

de como eu ira realiza-la no decorrer da investigação, pois a dificuldade se deu 

na tomada da permissão para coletar as imagens. 
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS. 

 

Neste capítulo, buscou-se resposta para a indagação da investigação em tela, 

ou seja, a dificuldade dos alunos do 6º ano tinham de  compreender e entender 

os conteúdos trabalhados no contexto de sala de aula pelas professoras da 

disciplina Matemática, pois a grande reclamação do alunado se fazia presente:  

as professoras lecionam os conteúdos de forma muito apressada, enchem o 

quadro com fórmulas, exercícios, informação e não concedem o tempo 

necessário a que todos os alunos passassem para o caderno, dão somente a 

resposta do problema ou do exercício solicitado, exigem que os alunos  façam 

exercício de fixação e mais nada, em contra partida, os professores alegam 

que o alunado do 6º ano só quer  ser tratados com se estivesse no 5º ano com 

somente uma professora que sabia os nomes completos de todos e cuidava 

dos mesmos como se de filhos se tratasse.   

 

Neste sentido, buscamos como resposta à necessidade elencada acima o uso 

do lúdico com o apoio das TIC, como forma/meio de realizar a transposição 

didática dos conteúdos de Matemática do 6º ano do Ensino da disciplina 

Matemática na Escola Nossa Senhora do Rosário.  

 

5.1. Contextualizando o campo de investigação. 

 

O Colégio Nossa Senhora do Rosário localiza-se no município de Marituba        

(Região Metropolitana de Belém) Estado do Pará, Região Norte.  O município 

fica 11 quilômetros do Centro de Belém a margem da BR 316 Rodovia Federal 

que liga Belém ao resto do Brasil. 

 

A Região Metropolitana de Belém liga a capital a cinco municípios que ficam a 

margem da BR 316, onde Marituba é o segundo município que é considerado o 

menor do Brasil. 
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Figura nº 01 – Mapa da Região Metropolitana de Belém  

 

Fonte: https://www.google.com.br 
 

Marituba, possui uma extensão territorial de 103,279 km² (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica - IBGE), tendo uma população estimada em 

120.305 habitantes (IBGE, 2014). Atualmente enfrenta um número expressivo 

de população que procura a região, visto muitas vezes pela população local 

como invasiva, se tivermos em conta a relação que estabelecem com aumenta 

a criminalidade, desembprego prejudicando a qualidade da educação pública 

municipal e estadual.  

 

A cidade de Marituba foi fundada em 1994, criada pela Lei Estadual nº 5.857 

de 22 de setembro de 1994 desmembrada do município de Benevides, 

Marituba nasceu em função da Estrada de Ferro de Bragança, em virtude da 

construção das oficinas dos trens às margens da via-férrea percebeu-se que 

seria necessária a construção de uma vila de casas, para abrigar os operários 

de manutenção e demais funcionários dessa estrada.  

 

A construção da vila foi realizada em 1907, dando origem ao povoado de 

Marituba. Suas terras pertenciam ao município de Belém, com a criação do 

município de Ananindeua, em 1943, passou a pertencer a esse novo município. 

Já em 1961, passou a pertencer ao município de Benevides de que 

posteriormente veia a se emancipar.   



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 48 

 

 

O Município localiza-se a margem da BR 316 onde o fluxo viário é grande e o 

aumento significativo de invasões de terras por pessoas provindas de outro 

Estado, dificultou muitíssimo a administração púbica no que concerne à 

educação, saúde e alojamento. O município conta com as bençãos do Menino 

Jesus. 

 

 

Figura nº 2 – Menino Jesus Padroeiro do Município localizada na Praça Principal de Marituba 

Fonte:  http://www.marituba.pa.gov.br 

 

A estatua do Menino Jesus na Praça em frente a Igreja matriz é ponto de 

referência do município, onde a população se encontra todas as tardes, local 

de restaurantes e bares.    

 

5.1.1 Histórico do Colégio Nossa Senhora do Rosário 

 

Colégio Nossa Senhora do Rosário mantém convénio com a Secretaria 

Municipal de Educação -  SEMED do Município de Marituba, localizada na rua 

Fernando Guilhon, nº 5126, Bairro Centro, Código de Endereço Postal - CEP 

67.200.000. Portaria de Autorização e Funcionamento 008/2012 do Conselho 

Estadual de Educação do Pará – C.E.E/Pa, número de cadastro no INEP 

15581187. 
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Figura nº 03 – Fachada da  Escola Nossa Senhora do Rosário. 

Fonte: arquivo próprio 

 

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, funciona em regime de convênio com a 

SEMED (Secretaria Municipal de Educação de Marituba) e SEDUC (Secretaria 

Executiva de Educação do estado do Pará), a instituição deu seus primeiros 

passos com a Prof.ª Maria da Conceição Lourenço Oliveira que observando a 

carência do município de Marituba junto com seu esposo fundou o Colégio 

dando inicio no ano de 1993, mas precisamente dia treze de maio. 

 

O Colégio iniciou o trabalho pedagógico com auxilio de outras instituições de 

ensino e de empresas que fizeram doações de carteiras, mesas dentre outros 

mobiliários que permitissem o funcionamento, havia naquele momento 30 

alunos somente e posteriormente foi crescendo no inicio com os Cursos de 

Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries a partir 

de 1999 o Ensino Fundamental foi ampliado para as séries de 5ª a 8ª e depois 

Ensino Médio. 
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Atualmente o Colégio oferece Ensino Fundamental com inclusão de alunos 

portadores de deficiência de responsabilidade da SEMED de Marituba, assim 

como, a Educação de Jovens e Adultos - EJA o Ensino Médio e PRO-EJA        

(Profissionalização da Educação de Jovens e Adultos) encontra-se ao encargo 

da SEDUC. Vale lembrar, que o Colégio possui Laboratorio de Informática que 

faz a inclusão digital de alunos portadores de necessidades educativas 

especiais e de adultos e odosos que são alafabetos digitais a colocação de 

Escola (2013) acerca da exclusão de idosos e adultos do universo digital é um 

dos enfrentamentos que faz parte do projeto pedaogigico do Colégio incluir 

todos no mundo digital.  

 

5.1.2 Estrutura e Funcionamento 

 

Nº de salas 

de aulas  

Nº de turnos Nº geral de 

turmas 

Nº geral de 

alunos 

Cursos  

- - - 150 Educaçao 

Infantil 

28 04 45 1.316 Ensino 

Fundamental 

- - - 283 Educaçao 

Jovens e  

Adultos – EJA 

   350 Ensino Médio  

 

Quadro  nº 01 - Funcionamento do Colégio. 

Fonte: Projeto Pedagógico (OLIVEIRA, 2014)  

 

No primeiro turno funcionam quatro turmas de 6º ano com quarenta e cinco 

alunos por turma com retorno a tarde para o trabalho com lúdico junto a 

disciplina Educação Física. 
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Nº Cargo / função Quantidade OBS. 

0

1 

Diretora 01 Graduada em 

Pedagogia  

0

2 

Vice-diretora  01 Graduada em 

Pedagogia  

0

3 

Coordenação 

Pedagógica  

03 Um por cada segmento 

da Escola ( Ed. Infantil, 

Ens. Fundamental e 

EJA) com 

Especialização na área 

educacional. 

0

4 

Orientadora 

Educacional  

01 Graduada em 

Pedagogia e 

Especialista em 

Psicopedagogia  

0

4 

Secretária  01 Ensino Médio Completo 

com curso de 

secretariado escolar  

0

5 

Aux. 

Administrativo 

11 Ensino Médio completo  

0

6 

Professora Ed. 

Geral  

18 Graduação em 

pedagogia  

0

7 

Professora 

Licenciado h/a 

33 Nível superior  com 

licenciatura  

0

8 

Pessoal de Apoio  

Monitor  

02 Ensino Fundamental 

completo  

0

9 

Pessoal de Apoio  

Servente 

21 Ensino Fundamental 

incompleto  

1

0 

Pessoal de Apoio  

Porteiro 

06 Ens. Funda. Incompleto  

1

1 

Pessoal de Apoio  

Vigia 

05 Ens. Médio completo       

(Terceirizado)  
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Continuação da Tabela (Funcionários da Escola) 

1

2 

Pessoal de Apoio  

Merendeira 

03 Ens. Fund. incompleto  

 

Quadro nº 02 -  Funcionários da Escola 

Fonte: Projeto Pedagógico (Oliveira,2014) 

 

 

O Colégio através da sua direção e do corpo técnico da mesma iniciou um 

trabalho de qualificação profissional com seus funcionários, mas primeiramente 

esta incentivou-os a voltar a estudar e posteriormente se qualificar as áreas de 

informática, gestão de RH e empreendedorismo.  

 

Vale a pena ressaltar, que a estrutura física do Colégio pode ser considerada 

boa e passa continuamente por manutenção como pintura e pequenos reparos 

no decorrer do ano letivo, mas no período de férias escolares a direção 

promove uma reforma geral a cada a cada dois anos. 

 

Nº Dependências  Quantidade  

0

1 

Almoxarifado  07 

0

2 

Área de recreação coberta  02 

0

3 

Área de recreação livre 03 

0

4 

Arquivo 01 

0

5 

Banheiro 21 
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Continuação da Tabela  (Estrutura Física) 

0

6 

Biblioteca 01 

0

7 

Brinquedoteca 01 

0

8 

Cantina 01 

0

9 

Coordenação 04 

1

0 

Copa 01 

1

1 

Cozinha 01 

1

2 

Depósito de alimentos 01 

1

3 

Depósito de material de limpeza 01 

1

4 

Diretoria 01 

1

5 

Laboratório de informática 01 

1

6 

Laboratório Especial   02 

1

7 

Área de serviços 01 

1

8 

Pátio 01 

1

9 

Quadra de esportes coberta 01 
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Continuação da Tabela (Estrutura Física) 

2

0 

Refeitório  02 

2

1 

Sala de banda e música 01 

2

2 

Sala de rádio  01 

2

3 

Sala de aula 28 

2

4 

Laboratório de C.F.B e Gastronomia  01 

2

5 

Sala de vídeo  01 

2

6 

Sala dos professores  02 

2

7 

Sala Mais Educação 01 

2

8 

Sala Multifuncional ( Ed. Especial)  01 

2

9 

Secretaria  01 

3

0 

Vice-Direção  01 

3

1 

Laboratório Multidisciplinar e Edificação  01 

 

Quadro nº 03 - Estrutura Física 

Fonte: Projeto Pedagógico (Oliveira, 2014) 

. 

As dependências do Colégio encontram-se em bom estado de conservação, 

pois anualmente a mesma é pintada e sofre pequenos reparos. No ano de 

2010 passou por uma reforma geral com a intervenção pecuniária do Estado 

através da Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará - SEDUC. 
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O Colégio possui atualmente estrutura adequada para desenvolver atividades 

diferenciadas em todas as áreas, de forma particular na disciplina Matemática, 

pois há laboratório de informática, bem como, ambientes que propiciam um 

trabalho consistente com relação a aprendizagem dos conteúdos de 

Matematica do 6º ano do Ensino Fundamental. A existência do wifi, rede sem 

fios, proporciona condições para que os alunos fiquem ligados à rede, em 

iteratividade contínua, facilitando até os jogos em rede. 

 

5.2  Conhecendo os dados de campo. 

 

Para a apresentação dos dados colhidos no trabalho de campo optou-se por 

dividir em duas categorias distintas sendo a primeira Suporte Técnico 

envolvendo a diretora e coordenadora da Escola  lócus da investigação no 

intuito de perceber a visão técnica do uso do jogo no contexto de sala de aula 

na disciplina Matemática e averiguar a forma como a equipe proporciona e/ou 

estimula o uso do lúdico, enquanto na segunda Processo Ensino-

aprendizagem, nesta categoria, a coleta se direcionou para a compreensão de 

como era feita a aplicação do lúdico no espaço-tempo de sala de aula tendo a 

frente a ação pedagógica realizada pelo professor como ponto principal da 

mediação do processo de ensino e aprendizagem. Comprender ainda o modo 

como os alunos acolhem atividades no ensino da matemática que envolvem o 

jogo. 

 

Para Holsti (1969, apud Sampier, Collado & Lucio, 2006:346) categorias “são 

as caixinhas ou gavetas nas quais se classificam as unidades de análise”, ou 

seja, divide-se em categorias os dados colhidos em campo como forma 

melhorar a análise dos mesmos. No processo de análise de conteúdo das 

entrevistas recolhemos informação muito relevante que adiante discutiremos. 

 

Acrescentou-se a cada categoria as observações feitas e registradas em diário 

de campo no momento em que estávamos a triagem das informações foram 
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realizadas durante a investigação para que qualquer duvida ou ausência de 

dados pudesse rever fazer o registro.  

 

5.2.1 Categoria suporte técnico 

 

5.2.1.1 Diretora 

 

A diretora da Instituição é graduada em Pedagogia pela Universidade da 

Amazônia- UNAMA, é pós-graduada pela Universidade Estadual do Pará - 

UEPA terminou o curso em 1987, 53 anos de idade daqui a três anos da 

entrada na aposentaria, encontra-se a frente da gestão da Escola a dezessete 

anos, casada e possui cinco filhos que já se encontram cursando o nível 

superior.   

 

 

Entrevista 1 – O que você entende por ludicidade?   

 

“O trabalho educativo realizado por intermédio de jogos, tudo que é 
jogo até aqueles de computador que eles os alunos ficam facinados 
em ficar horas e horas diante da tela” 

 

 

A diretora não possui o domínio adequado do lúdico e sua utilização 

principalmente na mediação do processo ensino-aprendizagem de Matemática. 

A diretora realizou junto da coordenadora e professoras o estudo acerca do 

lúdico. 

 

A aplicação do lúdico foi gradativo por parte das professoras da Escola, pois 

mudar um comportamento arraigado, bastante ligado a uma forma tradicional 

de ensinar exigiu, como se pode perceber, algum tempo de adaptação.  

 

E claro não se pode negar a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), sobretudo da internet, se faz cada vez mais presente na 

sociedade contemporânea constituindo-se como aspecto de comunicação 
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importante. A escola por sua vez, não pode se excluir do contexto em que e-

mail, skype, facebook, twitter, blog, jogos on line e diversas outras ferramentas 

formam uma rede de jovens conectados e o professor em sala de aula pode 

utilizar as TIC como ferramenta/meio de promover o processo ensino-

aprendizagem (Pereira, Ataíde & Mesquita, 2014). 

 

Os jogos on line ou em rede, como os mais fervorosos aficionados das TIC a 

eles se referem, abrem um universo de possibilidades de tratamento dos 

conteúdos de Matematica do 6º ano do Ensino Fundamental, sobretudo se 

tivermos em conta que a partir da nossa posição ou independentemente dela, 

acedemos a pontos muitíssimo distante de nós. Como escreve Escola (2005 

apud Lima, Escola & Lima, 2013, p.170): “De qualquer ponto do globo, com a 

world wide web cruzamos o espaço, traçando novíssimas rotas, rasgando 

novos caminhos marítimos em busca deste novo e admirável mundo”. 

 

Entrevista 2 – O plano gestor da escola é pensado em promover o uso do 

lúdico no contexto de sala de aula na disciplina Matemática?  

 

“Não era, mas atualmente sim com os recursos do Mais Escola e do 
Fundos que vem para Escola vis Conselho Escolar realizamos a 
compra de jogos e equipamos a sala de informática da Escola. O 
processo é longo e estamos aprendendo com os erros do passado, 
pois a grande falência dos alunos se encontram na Matemática e 
Português, por isso o incentivo com a compra de jogos e o trabalho 
intensivo com os alunos diante da aprendizagem da Matemática.”  

 

 

A direção viabilizou a compra de instrumentos (brinquedos, jogos etc..) para 

que a posposta do uso do lúdico fosse colocada em prática, a solicitação da 

compra  dentre outros encaminhamentos administrativos foram feitos pela 

direção da própria Escola.  

 

Entrevista 3 – Que ações a Escola realiza junto ao aluno do 6º ano do Ensino 

Fundamental na utilização do lúdico na disciplina Matemática?   

 

“Não posso listar as atividades, pois cabe a coordenação e aos 
professores que atuam na disciplina” 
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A diretora deixa à coordenação dos professores de Matemática e aos 

professores da área a liberdade de pensarem o que é mais adequado ao 

ensino da Matemática. Gere a instituição sem se imiscuir ou interferir na 

liberdade das lideranças intermédias. Acompanha, naturalmente as questões 

pedagógicas da Escola, pugnando pelo exercício de responsabilidade dos 

envolvidos e procurando assegurar a divisão de tarefas e a garantia de que 

estas serão cumpridas pelos demais profissionais da Escola.   

 

Entrevista 4 - Como você avaliaria às professoras do 6º ano do Ensino 

Fundamental no uso de atividades lúdicas na mediação do processo ensino-

aprendizagem?  

 

 

“fechamos uma equipe depois de anos muito boa e comprometida 
com a aprendizagem dos alunos e acredito por intermédio dos dados 
de avanço e não retenção e/ou dependência que o uso dos jogos 
esta dando certo” 
 

 

A ideia partiu de uma das professoras que atuam no 1º turno, mas durante um 

ano letivo ficou somente no mundo das ideias e nada havia se concretizado a 

partir da (re)elaboração do Projeto Pedagógico da Escola se pensou em 

realizar tal adequação no desenvolvimento da disciplina Matemática justamente 

a problemática que envolvia os alunos do 6º ano, pois é onde havia maior 

número de dependências ( reprovações). 

 

A diretora junto com a coordenadora, possibilitaram e incentivaram a prática do 

uso do lúdico na dinâmica de sala de aula, agora a organização e aplicação 

direta ficou ao encargo das professoras.         

 

Entrevista 5 – Você acredita que a ludicidade pode contribuir na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental? 

 

“sim, pois os alunos ainda se encontram com a ideia do Ensino 
Fundamental menor e querem um contato a mais com o professor e o 
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lúdico possibilita este entrelaçamento maior, bem como, criação de 
vínculos afetivos entre os colegas de classe e o professor”  

 

 

A necessidade do uso do lúdico é notória e a viabilização fora a colhida por 

todo corpo docente de Matemática que também envolveu o professor 

responsável da sala de informática e professor de Educação Física. A proposta 

seria estender a outras disciplinas até ao 9º ano para que o jogo, com o auxílio 

das TIC, fosse uma prática educativa de todo o Ensino Fundamental.    

 

 

 

 

5.2.1.2 Coordenadora 

 

A coordenadora é graduada em História (UFPA no ano de 1997) e Pedagogia 

pela UNAMA, diploma que obteve em 2006, possui duas especializações em 

Psicopedagogia e Educação Inclusiva, cursando atualmente mestrado em 

Educação pela Universidade Federal do Pará.  Encontra-se há sete anos na 

função de coordenação, tem quarenta anos.  Não é casada e não tem filhos.   

 

 

Entrevista 1 –  O que vem a ser  ludicidade no contexto de sala de aula?  

 

“ o trabalho educativo realizado através de jogos, brinquedos e  
brincadeiras que auxiliem o professor na mediação do processo 
ensino-aprendizagem” 
 

Entrevista 2 – No período do planejamento dos professores você promove os 

ajustes dos conteúdos que fazem parte do currículo escolar para serem 

trabalhados em sua totalidade a partir de atividades lúdicas? 

 

“ Foi uma conquista depois de dois anos, pois alguns professores não 
acreditavam na proposta do lúdico e a Matemática, mas o tempo 
passou e como alguns encontram-se na pós-graduação foram 
mudando seus hábitos e comportamentos diante da didatização dos 
conteúdos de Matemática”   
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Entrevista 3 – Qual a contribuição que o uso do lúdico pode trazer ao   

desenvolvimento cognitivo do aluno do 6º ano na disciplina Matemática? 

 

“toda, na segurança nas respostas e cálculos, no raciocínio lógico 
matemático, no relacionamento com os colegas diminuindo conflitos 
dentro e fora de sala de aula.”   

 

 

Entrevista 4 - Como você percebe as habilidades matemáticas trabalhadas   

via ludicidade?  

 

“Na não memorização da tabuada, mas na apreenção e no praticar 
da mesma no dia-a-dia “ 
 

 

Entrevista 5 – Você acredita que a ludicidade pode contribuir na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental? 

Justifique sua resposta. 

 

“Totalmente, pois o lúdico melhora a auto estima do alunado e 
viabiliza ao professor condições maiores de enfrentamento das 
dificuldades do alunado e conteúdo a ser apreendido da disciplina 
Matemática “ 
 

 

No acompanhamento do andamento do planejamento das atividades lúdicas a 

serem desenvolvidas junto aos alunos da disciplina Matemática a 

coordenadora e professoras não atentavam para informação se havia alguma 

classificação acerca dos materiais lúdicos, depois de algum período de 

conversa entre as professoras e a coordenadora contribuímos com o estudo e 

discussão do material didático do professor Almeida (2010) que apresenta a 

seguinte classificação com base nas colocações de Cunha (1988): 
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Critérios  Caraterísticas  

1. Interesse ou motivação  
 

0 brinquedo mais lindo e sofisticado não tem 

valor algum se não der alegria ou prazer à 

criança, pois sua importância é o interesse da 

criança que irá determinar. Bom brinquedo é 

o que convida e estimula a criança a brincar, 

é o que desafia seu pensamento, é o que 

mobiliza sua percepção, é o que proporciona 

experiências e descobertas ampliando o seu 

repertório lúdico.  

Para diferentes momentos ou etapas do 

desenvolvimento, diferentes brinquedos 

poderão ser mais indicados ou adequados. 

Um brinquedo que estimula a ação, outro que 

facilite uma aprendizagem, ou que enriqueça 

a imaginação e a fantasia da criança; às 

vezes, apenas um ursinho de pelúcia que lhe 

faça companhia.  

Dar um carrinho para um menino de 10 anos 

pode gerar uma frustração tanto quanto seria 

desapontador oferecer um quebra-cabeças de 

500 peças a um garoto de 4 anos. Mas nem 

sempre a criança sozinha irá escolher o 

melhor brinquedo para ela; um menino, ao 

entrar numa loja, pode procurar só revólveres 

ou carrinhos, mas isto não significa que só 

goste deste tipo de brinquedo, mas sim que 

só reconhece estes objetos. Os carros estão 

nas ruas por onde a criança passa e os 

revólveres e as metralhadoras são a fonte do 

poder, segundo a mensagem passada pelas 

dezenas de filmes que a criança assiste todos 

os dias na televisão.  

Certos brinquedos precisam ser apresentados 

a criança para que possa imaginar o que 

pode fazer com eles. O que torna um 

brinquedo atraente para uma criança? Um 

brinquedo pode tornar-se irresistível e até 

imprescindível pelas seguintes razões:  
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Por haver-se tornado um objeto de afeto; 

quantas vezes a ligação com uma boneca, ou 

um ursinho, é tão forte que a criança não 

dorme sem ele;  

Por representar status, como no caso dos 

brinquedos anunciados na televisão ou 

importados;  

Por darem sensação de segurança ou 

poder, como os revólveres e as fardas de 

soldados e super-heróis;  

Por atender a uma hiperatividade;  

Por funcionar como objeto intermediário 

entre a criança e uma situação difícil para ela;  

Por satisfazer uma determinada carência 

ou atender a uma fantasia;  

Por ser desafio a uma determinada 

habilidade, como os ioiôs, bambolês, skates 

etc;  

Porque algum amigo tem.  

2 Adequação  0 brinquedo deve ser adequado a criança, 

considerada como indivíduo especial e 

diferenciado; deve atender à etapa de 

desenvolvimento em que a criança se 

encontra e às suas necessidades emocionais, 

sócio-culturais, físicas ou intelectuais.  

3 Apelo à imaginação  0 brinquedo deve estimular a criatividade. 

Quando muito dirigido e não oferece 

alternativas, passa a ser apenas uma tarefa a 

ser cumprida. É aconselhável que haja 

sempre um convite à participação criativa. 

Entretanto, este apelo deve estar à altura da 

criança. Os jogos muito abstratos não 

conseguirão motivá-la, pois, para poder criar, 

ela precisa ter alguns pontos de referência.  

4 Versatilidade  0 brinquedo que pode ser utilizado de várias 

maneiras é um convite à exploração e à 

inventividade. A criança pode brincar com 

algo que já conhece, mas criando novas 

formas ou alcançando objetivos diferentes. É 

interessante que o jogo possibilite à criança a 
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obtenção de sucesso progressivo, para que, à 

medida que ela vai conhecendo melhor os 

recursos que ele oferece, possa alcançar 

níveis mais altos de realização. Um jogo bem 

versátil pode representar um constante 

desafio às habilidades da criança.  

5 Composição  As crianças são curiosas por natureza elas 

gostam de saber como o brinquedo funciona, 

como foi construído ou como ele é por dentro. 

Por esta razão, os jogos desmontáveis e 

articulados são mais interessantes. O 

pensamento lógico é bastante estimulado 

pelo manuseio dos jogos de montar ou de 

encaixe, nos quais a criança tem 

oportunidade de compor e observar a 

sequência necessária para a montagem 

correta.  

6 Cores e formas  As cores mais fortes e as formas mais 

simples atraem mais as crianças pequenas. 

Mas as maiores preferem cores naturais e 

formas mais sofisticadas. De qualquer 

maneira, a variedade no colorido, na forma e 

na textura irá contribuir para a estimulação 

sensorial da criança, enriquecendo sua 

experiência.  

7 O tamanho  Deve ser compatível com a capacidade motriz 

da criança. A relação sujeito/objeto só será 

bem sucedida se a criança dominar de forma 

plena, adequada e segura o objeto. Um bebê 

não pode brincar com peças pequenas pois 

poderá levá-las a boca, engolir ou engasgar-

se com elas. Também não terá coordenação 

motora suficiente para manipular peças 

miúdas. Brinquedos grandes e pesados 

podem machucar a criança ao caírem no 

chão.  
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8 Durabilidade  Os brinquedos muito frágeis causam 

frustração não somente por se quebrarem 

facilmente, mas também porque não dão à 

criança o tempo suficiente para que 

estabeleça uma boa relação com eles.  

9 Segurança  Tintas tóxicas, pontas e arestas, peças que 

podem se soltar, tudo isto deve ser observado 

num brinquedo, para evitar que a criança se 

machuque. Com os bebês, o cuidado deve 

ser ainda maior, pois, levando tudo à boca, 

correm o risco de engolir ou engasgar-se com 

uma pequena peca que se desprenda. 

Cuidado com os sacos plásticos, porque 

podem provocar sufocação se levados à boca 

ou enfiados na cabeça. É melhor evitá-los. 

Nem sempre será possível atender a todos 

estes pré-requisitos para fazer uma escolha. 

Mas, pelo menos o primeiro e o último desta 

lista será indispensável considerar.  

 

 

Quadro nº 04- Critérios  para escolha de material lúdico 

Fonte: Almeida (2010, pp. 10-11)   

 

A classificação apontada possibilitou e/ou direcionou a compra dos materiais 

para sala multifuncional da Escola e a utilização desta por todos os professores 

da Escola, mas precisamente de Matemática ampliando as possibilidades de 

desenvolver atividades em sala de aula e no laboratório de Informática, pois um 

dos assuntos que os alunos mais revelam dificuldades é na aritmética.  

 

Lins & Gimenez (1997), consideram a aritmética como um campo do 

conhecimento matemático que vai além dos números e suas operações. Ela 

inclui, também, representações e significações diversas, pontos de referências 

e núcleos que ampliam as ideias simples do manipulativo (técnicas e 

algoritmos). Portanto, compreendemos relevante que os aprendizes tenham 

acesso às diversidades de aprendizagens oferecidas, entre elas os softwares 
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educacionais, e percebam a importância que a adição, divisão, multiplicação e 

subtração têm com o cotidiano do alunado. 

 

Cada professora da disciplina Matemática elaborou o seu planejamento 

propondo atividades a serem desenvolvidas a partir do uso do lúdico dentro e 

fora do contexto de sala de aula, pois no Laboratório de Informática o alunado 

é acompanhado pelo professor responsável e pela professora para que os 

jogos disponíveis fossem utilizados na sua aprendizagem. 

 

Nas atividades lúdicas que envolvem as brincadeiras as professoras solicitaram 

que os professores de Educação Física tivessem o cuidado em selecionar 

atividades (brincadeiras) onde os conteúdos matemáticos fossem ou pudessem 

ser o objetivo principal. A decisão dos professores de Educação Física recaiu 

sobre um conjunto de jogos tradicionais. A seleção destas atividades permitiu 

resgatar as brincadeiras antigas realizada em Belém de outrora. Destacamos, 

de entre outras estas quatro: bandeirinha, o cemitério, pira-cola, dentro fora.  

 

 Bandeirinha – neste jogo o professor divide a turma em duas equipes e as 

coloca em pontos diferentes da quadra, onde o objetivo de cada equipe é 

retirar a bandeirinha colocada no fundo da quadra do adversário. Nesta 

atividade as crianças exploram claramente a noção de espaço e a velocidade 

/tempo. 

 

 Cemitério – dividida a turma em duas e postas na quadra de esporte o 

objetivo e atingir o adversário com a bola o atingido sai de quadra ficando 

desfalcada a equipe ganha quem ficar com mais membros em quadra. 

 

  Pira-Cola – é escolhido um aluno para ser a mãe de todos da turma, onde 

este devera pegar os demais. Cada aluno pego fica fixo no local e deixa de 

brincar, o objetivo é não ser pego pela mãe. 

 

 Dentro-fora – é delimitado um circulo onde os alunos ficam envolta ao com 

ando do professor dentro ou fora estes alunos devem entrar e sair do circulo 

desenhado no chão que fizer o movimento errado sai da brincadeira - dentre 
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outras, bem como, a prática do desporto que foi repassado pelo professor de 

Educação Física como também mecanismo de aprendizagem de Matemática. 

Vale ressaltar, que cada atividade tem suas regras próprias e possuem 

medidas a serem fixadas entre os participantes da atividade. 

 

5.2.2 Categoria Processo ensino-aprendizagem 

5.2.2.1 Professoras 

 

Quando fomos ouvir as professoras do Colégio em parte as mesmas tiveram 

dificuldade de nos repassar a prática realizada pelas mesmas, pois posterior a 

explicação de nosso projeto de mestrado somado a apresentação por parte da 

equipe técnica da Escola, o medo foi ficando para trás, mas o problema era de 

ser avaliada por um outro professor de Matemática que cursava mestrado e 

que tinha na cabeça toda a teoria e prática já estabelecida via lúdico. Tal fato 

fomos desmistificando e conseguimos acompanhar o dia-a-dia de sala de aula, 

bem como, as reuniões de avaliação e planejamento das atividades lúdicas.       

 

No primeiro turno a Escola conta com quatro professoras, todas entraram via 

concurso público há sete anos na Secretaria Estadual de Educação do Pará –

SEDUC, as idades situam-se entre 36 a 40 anos de idade, solteiras, sem filhos, 

mas são arrimo de suas famílias. Todas se formaram entre os anos de 1999 a 

2003, possuem sete anos de regência de classe no Ensino Fundamental, pois 

antes atuavam no Ensino Médio e profissionalizante. Cursaram UNAMA e 

encontram-se cursando especialização pela Escola de Governo.   

 

Com relação às perguntas da entrevista, as professoras optaram por responder 

juntas durante as reuniões e/ou durante o transcurso de suas aulas, pois não 

tinha tempo disponível para responder em suas casas e posteriormente 

conversar conosco, logo assim foi feito durante nosso tempo de trabalho de 

campo. 
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A partir dos dados colhidos organizaram-se da seguinte formar perguntas, 

respostas e observação em seguida para que pudesse acompanhar melhor os 

resultados obtidos.    

 

Entrevista 01 - Você utiliza atividades lúdicas como mediadora do processo 

ensino-aprendizagem? Justifique sua resposta. 

 
 

“ Sim, pois já tínhamos tentado de tudo, mas esta conquista ainda 
esta em construção pela equipe de professores da Escola”                   
(Professora 01) 
 
“Sim, a dificuldade do alunado é em guardar formulas, tabuada dentre 
outras coisas, mas quando brinca gradativamente não se dá conta 
que esta aprendendo” (Professora 02) 
 
“ Sim, a dificuldade é faze-los para de usar os jogos e voltarem para a 
lousa e ao giz.... os jogos mudam o comportamento do alunado 
fazendo-os aprender gradativamente os conteúdos contidos no 
currículo” (Professora 03) 
 
“ Sim, o porque as dificuldades dos alunos eram grandes e tinham 
dificuldades de adaptação no trabalho com a disciplina Matemática, 
ainda guardavam a ideia de terrem somente uma professora para 
todas as disciplinas e quando se veem com vários professores 
entrando e saindo de sala a cada 45 minutos causa um desespero e 
isso foi amenizado pelo uso do lúdico na mediação do processo 
ensino-aprendizagem” (Professora 04)  

 

 

No início ocorreu resistência no uso do lúdico segundo o relato das próprias 

professoras, pois achavam que os alunos iriam querer só brincar e nada de 

estudar. Outra dificuldade encontrada há um ano e meio estava ligada à 

escolha das atividades e, posteriormente, convencer os pais da relevância 

pedagógica da proposta que iria ser implantada como metodologia de ensino 

para minimizar o número elevado de dependências na disciplina Matemática e, 

ao mesmo tempo, reduzir também os índices de indisciplina verificados dentro 

da sala de aula. 

 

Neste sentido, Simões, Escola & Raposo-Rivas (2014) nos falam da indisciplina 

escolar e que o espaço-escola deve proporcionar a liberdade e a tolerância 

para que os alunos possam tomar conhecimento (consciência) de seus valores 

e a partir dai refletir sobre esta condição peculiar de ser indisciplinado dentro e 
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fora de sala de aula, sabendo que a indisciplina gera violência que chega ao 

universo virtual assim transcendendo os muros da escola. 

 

O erro não estava no horário ou no número de hora de aulas, mas no modo 

como são organizados os conteúdos e se estruturavam os processos de 

ensino, como se repassava os conteúdos contidos no currículo, sendo 

considerados os principais fatores do não entendimento da Matemática. 

Cientes destas dificuldades as professoras começaram a coletar artigos e 

trabalhos de professores que realizavam o uso do jogo, que exploravam o 

lúdico, e a partir dai estabeleceram um conjunto de atividades a serem 

realizadas e que recursos didáticos e lúdicos iriam ser utilizados.   

 

Uma das professoras em nossas abordagens nos falou da dificuldade de 

mudar a concepção de ensino e de aprendizagem que os colegas tinham, dos 

problemas que revelavam em utilizar o lúdico como ferramenta adequada para 

potenciar a aprendizagem. O primeiro passo foi propor às professoras do 

Colégio o uso da internet, tendo em vista, que os alunos ficam demasiado 

tempo usando os seus telefones celulares, quer jogando ou mesmo 

conversando através de aplicativos. 

 

A professora pesquisando juntos aos amigos soube da metodologia de ensino 

suportada pela internet, isto é, as Webquest. Esta ferramenta foi criada em 

1995 por Bernie Dodge, pesquisador da Universidade de San Diego. Nesta 

ocasião, ele definiu a webquest como sendo uma atividade de investigação 

orientada em que a grande maioria, se não todas, as informações com as quais 

os alunos interagem durante a pesquisa, sejam provenientes da Internet 

(Dodge, 1995 apud, Pereira, Ataíde & Mesquita, 2014). 

 

Este foi o primeiro passo dado pelas professoras na utilização das TIC e, 

posteriormente, a opção pelo uso dos jogos, tradicionais ou digitais e 

brinquedos assumidos como dispositivos de aprendizagem na Matemática. 

 

Entrevista 02 - Como o lúdico faz parte de sua rotina de sala de aula?  

Justifique sua resposta 
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“ Faz, todo o conteúdo é mediado pelo lúdico seja em sala de aula ou 
no laboratório de informática da Escola, dois dias da semana é 
desenvolvido a teoria da Matemática para que todos apreendam os 
conceitos matemáticos e posteriormente fazemos o uso dos jogos / 
games, brinquedos e brincadeiras para que o alunado veja que o 
conteúdo se encontra dentro das atividades propostas se que eles 
percebam de imediato. Depois de algum tempo fazemos o uso da 
Matemática na prática social e familiar do alunado via pesquisa 
realizada pelos mesmos” (Professoras 01,02,03 e 04)  

 

 

As professoras responderam juntas, pois os conteúdos são unificados para 

todas as salas de aulas, para que haja um entrelaçamento das atividades com 

alunos de classe diferentes, mas do mesmo turno.  

 

Entrevista 3 -  Dêem exemplos de atividades lúdicas que auxiliem o aluno na 

compreensão de conceitos matemáticos: 

 

 

 

 

“Jogo de Xadrez, Jogo de Damas, dominó, Perguntados (game), 
Falta Um, Bandeirinha – realizada junto com a professora de 
Educação Física da Escola assim como alguns desportos trabalhados 
que o uso da Matemática é imprescindível. Faz-se também 
competição Matemática entre os alunos preparando-os para a 
Olimpíada Nacional de Matemática das escolas publicas” 
(Professoras 01, 02, 03 e 04).  
 

 

Uma das professoras de Matemática que faz parte da investigação trouxe para 

o grupo de estudo o artigo Jogos Educativos Matemáticos nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental das autoras Jéssica Beatriz Marostegan (graduanda do 

Curso de Ciência da Computação da Faculdade de Tecnologia, Ciências e 

Educação da FATECE de Pirassununga –SP)   e  da professora da FATECE 

Priscila Ligabó Murarolli do mesmo curso, discutem em seu artigo o uso dos 

jogos, mas com ênfase nos games que é a grande febre entre os alunos.  

 

Piñata Fever é um jogo de caráter racional onde a criança é 
estimulada a planejar e acertar as contas propostas, onde, em uma 
linha numérica (desenhada no lado inferior da tela) há pontos em que 
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ficam os objetos a serem acertados (um em cada ponto). Assim, o 
jogador precisa marcar um ponto, clicando sobre ele, e acertar a 
operação que aparece em seguida. O objetivo do jogo é acertar as 
operações para que o personagem animado atinja todos os objetos 
pendurados acima da tela.   
 
Plus!Plus! Há um quadro com 100 números alternados entre 1 e 9, 

em ordem totalmente aleatória, e ao lado do quadro há um círculo 
informando o número a ser encontrado por combinações entre os 
números do quadro. A cada acerto (número encontrado) o número é 
trocado, sendo objetivo do jogo encontrar todos os números antes 
que o tempo (localizado acima do círculo, à direita, também) termine. 
 
Digitz! é um jogo indicado para crianças acima de 10 anos de idade, 
pois a criança deve ter noção de operações matemáticas para que 
conclua-se o jogo, onde ganha-se ao combinar números de forma 
que a soma dos mesmos equivale ao número indicado (Marostegan 
&Murarolli, 2014: p. 126 – 128). 

 

 

O artigo propositalmente abriu discussão acerca do uso das TIC e sua 

aplicabilidade na mediação da Matemática, pois a Escola nem sempre teria 

espaço para realização de todas as atividades dentro de espaço-tempo de sala 

de aula, ou ainda, o uso da sala multifuncional. Uma das saídas encontrada 

fora o uso da sala de informática e as aulas de Educação Física parcialmente, 

pois o professor também tem conteúdo a ser realizado / trabalhado com o 

alunado.  

 

Bastos & Escola, apresentaram no II Congresso Internacional TIC e Educação 

(2015), uma discussão acerca das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) afimando que elas giram em torno de quatro meios básicos: a informática, 

a microeletrónica, os multimédia e as telecomunicações, que o professor que 

souber utizá-las no espaço-tempo de sala de aula poderá otimizar o processo 

ensino-aprendizagem de Matemática. 

 

Outro fator que deve ser levado em consideração com relação ao uso das TIC 

é que a cada dia o seu uso se vai generalizando e principalmente no universo 

educacional, pois pode e deve ser utilizado no processo ensino-aprendizagem 

do ensino de Matemática. 

 

As Tecnologias Inteligentes vêm transformando o mundo. No final de 
2010, conforme palavras de Touré (2011) chefe da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT) da Organização das 
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Nações Unidas (ONU), já há 2,08 bilhões de internautas no mundo, 5 
bilhões de assinaturas de celulares, 555 milhões de planos de banda 
larga fixa e 940 milhões de banda larga móvel para 6,8 bilhões de 
habitantes no planeta Terra, o que significa que quase uma a cada 
três pessoas tem acesso à rede digital mundial. Dados atuais 
mostram que a cada dia, 500 mil pessoas entram pela primeira vez 
na Internet, dados de 2007, são publicados 200 milhões de tuites, 
dados de julho de 2011, a cada minuto são disponibilizadas 48 horas 
de vídeo no Youtube, dados de maio de 2001, a cada segundo um 
novo Blog é criado e hoje existem 174 milhões de sites (Touré, 2011). 
O Facebook possui 845 milhões de usuários em janeiro de 2012 e é a 
maior rede social da internet, tendo uma perspectiva de que em 
agosto de 2012 chegar a casa de 1 bilhão de conectados, sendo que 
a cada minuto 451 novos usuários são cadastrados, dados de janeiro 
de 2012 (Sakate, 2012) (Barroqueiro & Amaral, 2011, p.21).   

 

 

As TIC podem mediar o processo ensino-aprendizagem da Matemática onde 

as professoras do 6º ano do Ensino Fundamental, pois as redes sociais 

informam, abrem possibilidades de (re)construção do conhecimento e 

viabilizam o apreender a aprender os conteúdos dce Matemática.  

 

Assim, as professoras junto com o professor da sala de Informática iniciaram a 

listagem de possíveis jogos a serem aplicados no desenvolvimento dos 

conteúdos da disciplina Matemática. Com o uso de jogos, sejam de tabuleiro, 

sejam eletrônicos, offline ou online, são várias as habilidades que se 

desenvolvem e muitos conhecimentos são construídos, de forma lúdica, 

interativa e estimulante (Seabra,2010). 

 

O primeiro jogo (game) a ser utilizado na Escola fora o RPG no Laboratório de 

Informática para Bressan; Nascimento (2012:3):  

 

RPG é a sigla em inglês para roleplaying game, que pode ser 
traduzido como jogo de interpretação ou de representação de 
personagens. Ele foi criado em 1974, com o lançamento da primeira 
edição do mais famoso RPG do mundo, o Dungeons & Dragons, 
criado por Gary Gygax e Dave Arneson que eram elaboradores de 
jogos de tabuleiro com miniaturas e estratégia. Em determinado 
momento eles se perguntaram por que o jogo deveria seguir sempre 
o mesmo roteiro (receber a missão, adentrar uma caverna, derrotar o 
vilão e recolher o tesouro) e estar limitado a este enredo. A idéia que 
surgiu foi: Por que meu personagem não pode fazer isso? Por que 
não posso escolher outro caminho? Por que não posso usar a 
imaginação e fazer do meu personagem um “ser único”, de 
comportamento e ações que delimitem sua “personalidade”; que meu 
personagem possa tomar o rumo que desejar sem prejudicar o 
andamento da estória. 
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Bresan; Nascimento (2012) relatam o uso do RPG na escola como ferramenta 

de mediação do processo ensino-aprendizagem da Disciplina Matemática do 5º 

e 6º ano do Ensino Fundamental um trabalho que teve uma repercussão 

positiva no cotidiano educativo do espaço-tempo de sala de aula. 

 

Lembrando que há no mercado softwares educativos que podem ser 

previamente escolhidos pelos professores no desenvolvimento de sua 

disciplina. Bona (2009) propõe que a escolha do software tem que ser 

verificada se este é pertinente para o ensino da Matemática, pois as opções 

devem estar fundamentadas numa teoria de aprendizagem cientificamente 

comprovada para que ele possa permitir ao alunado o desenvolvimento da 

capacidade de construir, de forma autônoma, o conhecimento sobre um 

determinado assunto que compõe em nosso caso o currículo da Matemática. 

 

O mundo tecnológico, por intermédio dos softwares educacionais, propicia 

diversidade de possibilidades de aprendizagens e, quando bem utilizados, 

pode proporcionar resultados interessantes no ensino e na aprendizagem do 

aluno no domínio da Matemática. Segundo Valente (1997) as modalidades de 

softwares educacionais constituem numa das fontes relevantes para as 

mudanças no ensino e podem ser caracterizadas como uma via para inovar e 

transformar o ensino computadorizado, o ensino tradicional e/ou de modificá-lo, 

dando condições para professores e alunos de aprenderem a aprender de 

forma autônoma. 

 

Entrevista 4 - Quais os pontos positivos e negativos do uso do lúdico como 

mediador do processo ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos?  

 

“Pontos positivos são vários, aqui vamos listar alguns: respeito e 
disciplina é a primeira lição aprendida, uso do tempo a favor na 
solução de problemas, aumento gradativo do raciocínio logico, 
interpretação de dados quantitativos mais rápido, no referente ao 
negativo podemos perceber quando o alunado confunde os horários 
estipulados aos jogos como lazer a não à aprendizagem” 
(Professoras 01, 02, 03 e 04) 
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O observado nos remete ainda uma dificuldade no domínio da turma em ter 

aulas teóricas somente com o uso da lousa e giz e, posteriormente, com uso do 

lúdico seja durante as aulas de Educação Física, no Laboratório de Informática 

ou no uso de jogos durante as aulas, a falta de interesse dos alunos é visível 

nas aulas tradicionais e isto deve ser contornado pelas professoras.   

 

Na fala das professoras durante a entrevista, nos remeteu que a escolha do 

lúdico como mediação da aprendizagem fora feito como forma ou meio de 

melhorar o desempenho do alunado na disciplina Matemática e este resultado 

volvidos dois anos já está dando frutos. Há que fazer com que outros 

professores adiaram à proposta de outros anos, ou seja, professores que 

atuam do 7º ao 9º ano dando condições do aluno continuar aprendendo de 

forma lúdica e prazerosa a Matemática e, claro a escola deve preparar os 

alunos para o ingresso no mundo digital integrando as TIC no desenvolvimento 

do processo ensino aprendizagem. 

 

Para Area (2006 apud Flores & Escola, 2007, p.1385) assumem a seguinte 

posição acerca da Escola: 

 

Adequação do sistema escolar às características da sociedade da 
informação, a preparação das crianças e dos jovens face às novas 
formas culturais e digitais, o incremento e melhoria da qualidade dos 
processos de ensino e a inovação e métodos e materiais didácticos, 
são as principais razões que justificam a incorporação das novas 
tecnologias nas práticas pedagógicas em contextos de sala de aula. 
Além disso, elas convertem as escolas em espaços mais eficientes e 
produtivos, conectam a formação com as necessidades da vida social 
e preparam os alunos para a actividade profissional do futuro. É ainda 
de opinião o autor, que existem vários factores que incidem no êxito 
ou no fracasso de projectos destinados a incorporar e integrar 
pedagogicamente as novas tecnologias no ensino: a existência de um 
projecto institucional e de uma cultura organizativa que impulsione, 
apoie e avalie a inovação educativa com recurso às TIC, 
infraestruturas e materiais didácticos digitais, formação e 
disponibilidade favorável dos professores, a existência de equipas 
externas de apoio ao professor e às escolas destinados a coordenar 
os projectos e a facilitar soluções. 
 

 

Os autores colocam a escola como responsável no adentrar no universo das 

TIC, pois o professor pode utilizá-la na mediação do processo ensino- 
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aprendizagem, principalmente da disciplina Matemática que há uma infinidade 

de recursos disponíveis à distância de um simples toque. 

 

Segundo Oliveira (2007), jogos tradicionais, como dominó, quebra-cabeça, 

palavras cruzadas, memória, entre outros, permitem que o aluno faça da 

aprendizagem um processo mais motivador e com maior interesse para ele. 

 

Borin (1996) afirma que a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 

que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro 

da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é 

grande, nota-se que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, 

apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a 

seus processos de aprendizagem.  

 

 

Entrevista 5 - Você utiliza atividades lúdicas no desenvolvimento da disciplina 

Matemática diante dos assuntos que os alunos possuem dificuldades de 

compreensão? 

“ Este é o ponto da proposta lúdica, no inicio era de trabalhar as 
dificuldades depois avançamos para todos o conteúdo, pois podemos 
perceber que o resultado foi positivo e aceitação foi de imediata pelo 
alunado” (Professoras 01,02, 03 e 04) 

 

A escolha de primeiramente trabalhar as dificuldades dos alunos adveio da 

falta do domínio do lúdico na mediação do processo ensino-aprendizagem 

somado a resistência de algumas professoras na escolha dos jogos.   

 

Entrevista 6 - Qual a sua opinião do uso de jogos e brincadeiras no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem da disciplina Matemática: 

 

“ Acredito que sem o lúdico ainda estávamos lutando para que o 
alunado aprendesse ou gostasse da disciplina” (Professora 01) 
 
“ Devo conversar que no inicio da utilização do lúdico eu não 
acreditava que iria dar certo achava que os alunos iriam brincar e 
ficar sem estudar, mas gradativamente fomos aprendendo junto com 
eles e deu certo” (Professora 02) 
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“ A proposta trouxe um novo olhar para nós professoras e para os 
alunos uma forma diferente de fazer nossas aulas, dá trabalho em 
organizar e promover o uso das brincadeiras ...temos que sempre 
estarmos juntas para que os jogos e brincadeiras não se tornem 
repetitivo e sem atração para os alunos”. (Professora 03) 
 
“ É muito bom, mas é um exercício de paciência e de desafio 
constante para toas nós professoras de Matemática e sempre 
precisamos do auxilio de outros profissionais, tais como o professor 
de Educação Física, a professora responsável pela sala de multiuso e 
o professor da sala de informática da Escola, pois a proposta a cada 
dia cresce e se torna as vezes difícil de conduzir ...” (Professora 04) 

 

 

No início a semana as professoras fixam nos quadros de aviso de cada sala de 

aula as atividades que serão realizadas no decorrer da semana, para que cada 

aluno saiba o que irá realizar e quais os professores que vão auxiliá-las. Em 

muitos casos o próprio professor de Educação Física é indicado.   

 

No final de cada mês é aberta sempre uma competição entre as turmas sobre 

os problemas e atividades que foram desenvolvidos durante o mês. É aplicado 

um simulado somente centrado em conteúdos de Matemática contendo 

aproximadamente cinquenta questões e com uma exigência que é a de um 

aluno de cada turma perguntar a outra turma assuntos trabalhados, pedindo a 

mesma que faça explanação a todos os outros.    

 

Entrevista 7 -  Como você percebe a receptividade dos alunos no uso do 

lúdico no desenvolvimento da disciplina Matemática? Justifique sua resposta. 

 

 

“ Curiosidade é total para os alunos, alguns não acreditam que estão 
brincando e aprendendo, pedem nas aulas tradicionais que nós 
professoras refaçam os problemas, as fórmulas trabalhadas e sua 
aplicação, por que eles mesmo ficam no inicio confusos coma 
facilidade com que aprenderam a Matemática, ou seja o bicho papão. 
O êxito do uso do lúdico está no acompanhamento que temos 
durante o planejamento da coordenação a aprovação da direção da 
Escola somado aos encontros periódicos que temos para revisar tudo 
e de como aplicar a utilização dos jogos, games, brincadeiras e 
brinquedos. Os alunos a cada dia aprendem a apreender brincando e 
de forma prazerosa e isto é muito bom” (Professoras 01, 02, 03 e 04) 
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A observação nos dias de uso do lúdico o alunado fica apreensivo em iniciar e 

terminar cada tarefa estipulada pela professora, toda atividade tem tempo 

definido de aplicação, caso este ou aquele aluno ou aluna não venha realizar, 

este refaz todo o processo em outro horário. 

 

O Colegio já faz um trabalho educativo com alunos da Educação Infantil com 

uso da internet na aprendizagem dos alunos e este trabalho pedagógico se 

reflete no decorrer do Ensino Fundamental, pois os alunos que se saem bem 

nas atividades lúdicas da disciplina Matemática são os antigos alunos do 

Colégio, tal situação confirma a discussão acerca da importância do uso da 

internet na educação infantil descritos por Pinto & Escola (2013).  

 

Os alunos que por algum motivo perturbam o desenrolar dos jogos e provocam 

conflito durante o uso dos mesmos, são afastados e ficam privados das 

atividades ou ficam auxiliando somente a professora na execução, sem 

participar ou podem ser convidados a realizar uma pesquisa e feitura de 

exercícios de fixação de conteúdo, para posteriormente poder ensinar os 

demais alunos (Método Lancaster). Os alunos que conseguem apreender com 

facilidade os conceitos ensinados ajudam os colegas de classe que ainda não 

atingiram os objetivos estabelecidos pelo professor. 

 

5.3 Análise dos dados 

 

Estando ainda em campo no Colégio Nossa Senhora do Rosário pode-se 

perceber de perto a aplicação do jogo, o desenvolvimento do lúdico no 

processo ensino-aprendizagem da disciplina Matemática junto aos alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental, a observação e percepção nos fez ver que a 

didática do ensino  utilizada pelas professoras ainda está em ponto de ajustes 

metodológicos, pois para muitos a  matemática é uma ciência muito complexa 

por ser exata, consequentemente a ciência exata requer atenção especial e 

disciplina na sua aplicação, o que faz com que muitos alunos apresentem 

dificuldade no momento da sua aprendizagem e execução no contexto social 

do mesmo, ou seja, a utilidade do apreendido nas aulas de Matemática.  
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O refúgio ao jogo e à dimensão lúdica no ensino da Matemática gera maior  

vontade de aprender por parte do aluno, aumenta a motivação e, naturalmente 

assegura uma maior atenção por parte do aluno sempre que se recorre aos 

conceitos na resolução de problemas contextualizados ao dia-a-dia. Assim, ao 

invés de fazer com que o alunado “decore” fórmulas e regras matemáticas para 

passar de ano, mas não apreender nada, não vale apena o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem, mas a Matemática tem que ser utilizada e 

usual no cotidiano do aluno.   

 

O lúdico envolve o uso de jogos do tido tradicionais, mas também games, isto 

é, jogos eletrônicos, e claro não esquecendo as brincadeiras e brinquedos, 

alguns deles já há muito tempo esquecidos no armário. A sua escolha sempre 

pautada pela finalidade educativa de apreensão e utilização prática do conceito 

matemático apreendido. 

 

O uso dos games na transposição didática da Matemática foi uma das  

soluções que as professoras da disciplina tiveram para sanar a falta de atenção 

dos alunos na utilização dos celulares smartphones para jogar e ficavam horas 

a fio jogando, mas sem nenhum benefício prático, sem uma utilização 

educação. Em conjunto com os alunos as professoras listaram jogos e fizeram 

o uso em horário pré-escolhido, estabelecendo um conjunto de regras a serem 

respeitadas na concretização do processo ensino-aprendizagem.   

 

Moraes & Paiva (2007) destacam as potencialidades das TIC’s (games), dentre 

as quais se evidenciam a forma de ensino que é ativa, onde o professor 

/professora ocupa um lugar intermediário entre a informação e o alunado, 

sendo um mediador estimula a criatividade, a autonomia e o pensamento 

crítico do alunado principalmente no momento crucial que é o 6º ano, pois o 

aluno está saindo do Ensino Fundamental menor e ingressando no Ensino 

Fundamental maior e das mudanças que a adolescência promove. 

 

Cabrera (2007) refere que o uso do lúdico na sala de aula motiva o alunado na 

aquisição do conhecimento, pois viabiliza um ambiente de descontração que 
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torna favorável a aprendizagem, pois o aluno coloca em ação seus processos 

mentais iniciais, transformando-os em processos mais elaborados e 

consequentemente, constrói seu próprio conhecimento, isso é promover uma 

aprendizagem significativa. 

 

Tal situação pode-se perceber no uso do xadrez e perguntados (game em 

rede) onde os alunos ao passar do tempo se tornavam mais ágeis na resolução 

de problemas matemáticos, mas também de outras disciplinas, a cooperação e 

o desenvolvimento cognitivo entre os alunos ficaram mais evidentes, mas ainda 

falta fazer ajustes no tempo dispensado a esta atividade.   

 

Monteiro (2007) considera que o jogo educacional apresenta duas funções: a 

primeira relaciona-se com a função lúdica, uma vez que o jogo propicia a 

diversão, o prazer experimentado de forma espontânea. E a segunda a sua 

função educativa, onde o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo 

em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. 

 

Outro fator observado foi o uso das aulas de Matemática no Laboratório de 

Informática do Colégio para que se utilizasse esta ferramenta na motivação da 

aprendizagem do conteúdo matemático. Os jogos educacionais de computador, 

também chamados de jogos virtuais, digitais ou eletrônicos são ferramentas 

tecnológicas que vem se destacando nos últimos anos na educação. Eles 

deixaram de ser vistos apenas como formas de entretenimento e passaram a 

ser considerados instrumentos didáticos que podem promover a aprendizagem 

nas mais diversas áreas do conhecimento, e em nosso caso, na Matemática 

(Souza et al., 2010). 

 

Os alunos e professora foram auxiliados pelo professor de informática do 

Colégio no desenvolvimento das atividades dentro do Laboratório. Assim o 

processo de ensino-aprendizagem de Matemática extrapolou o ambiente mais 

restrito da sala de aula e invadindo outros espaços do Colégio.     

 

Monteiro (2007) em seu estudo sobre o aproveitamento das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação em ambientes educativos defende que as 
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tecnologias utilizadas na educação quando permeadas pela ludicidade, tornam 

o processo de ensino-aprendizagem mais criativo e envolvente. Constatação   

que se pode comprovar quando as professoras o fizeram no Colégio, unindo as 

TIC com brinquedos e brincadeiras tradicionais para que a aprendizagem fosse 

otimizada.   

 

Silva (2004), chama a atenção para o facto de que ao aplicar o jogo, em 

qualquer série, o professor deve demonstrar segurança e entusiasmo, 

incentivando as equipes nas tomadas de decisões e definir algumas regras 

para o bom andamento da atividade, juntamente com as equipes, evitando 

expressar sua opinião, como por exemplo, como inicia e como termina, quem 

joga primeiro, como serão as jogadas na sequência e quantas jogadas serão 

realizadas para definir o vencedor. Tal fato ainda precisa ser revisto, pois 

algumas professoras não dominam o jogo a ser utilizado, o que 

consequentemente, fragiliza um pouco o processo de ensino-aprendizagem. 

Estamos cientes que não basta somente dominar os conceitos matemáticos é 

necessário dominar as ferramentas de transposição didática que devem ser 

utilizadas com segurança por parte do professor. 

 

Segundo Monteiro; Pompeu Jr (2001, p. 147) a instituição de ensino seja 

pública ou privada, precisam de novas metodologias de ensino, que por sua 

vez possam inserir os alunos em um:  

 

[...] processo educacional que respeite o ser humano em sua 
totalidade, oferecendo-lhes escolhas conscientes e caminhos para 
traçar sua própria história, pois quando o homem constrói sua própria 
história ocorre uma espécie de libertação por meio da criatividade, 
pressupondo percepções e intuições localizadas. Para isso, 
entendemos que a educação deve ser assumida como um projeto 
social. 
 

 

Desta forma, cabe destacar a importância da construção de conhecimentos por 

parte dos alunos, baseado em propostas que possibilitem a estes o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento no que se refere aos aspectos cognitivos e 

sociais. Neste aspecto, o lúdico propicia este desenvolvimento e construção do 

aluno.  
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O Colégio ainda está numa fase de adequação a uma metodologia que integre 

melhor a dimensão lúdica, pois é uma aposta no desenvolvimento dos alunos, 

bem como, na diminuição da reprovação e/ou baixa produtividade dos alunos 

diante da Matemática. A aposta das professoras tornou-se presente também no 

bom resultado dos alunos na OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas), pois motivaria os alunos em buscar mais e mais 

conhecimentos.  

 

A utilização dos jogos, exploração da ludicidade no ensino da matemática tem 

vindo a conquistar espaço em sala de aula, como se pode perceber nesta 

investigação, embora se perceba que há resistência no seu uso. Vale a pena 

lembrar, que os jogos matemáticos são uma excelente alternativa para 

desenvolver o raciocínio lógico sobretudo quando são objeto de um criterioso e 

meticuloso planejamento e orientados adequadamente pelos professores. A 

utilização do jogo auxilia o desenvolvimento de habilidades como a 

observação, análise e levantamento de hipóteses, além de se constituir em um 

material didático que transforma o ensino aprendizagem de matemática numa 

atividade dinâmica, motivadora e, por isso mesmo, mais atrativa para os 

alunos. 

 

Nos PCN (BRASIL,1998), os jogos 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 e 

busca de soluções. Propiciam a simulação de situações problemas que exigem 

soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; 

possibilitam a construção de uma atitude positiva perante aos erros, uma vez 

que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma 

natural no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas como a metodologia 

tradicional que continua a abusar de exercícios de fixação, acrescida do facto 

de continuar a privilegiar aulas expositivas com recurso sistemático ao quadro 

e giz. 
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Sendo assim, em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos que 

implicam uma mudança significativa no processo de ensino-aprendizagem, que 

permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem somente 

o livro didático como exclusivo aliado na transposição didática dos conteúdos. 

 

Silva; Cortez & Oliveira (2013) discutindo as dificuldades dos alunos em 

compreender e apreender os conteúdos da Matemática defendem que estas 

seriam motivadas pelas opções metodológicas, pelas escolhas pedagógicas 

feitas pelo professor, bem como, pelos recursos de ensino utilizados pelo 

mesmo no desenvolvimento da disciplina em contexto de sala de aula. Por 

esse motivo e, por outros motivos anteriormente aduzidos, as professoras do 

Colégio fizeram a opção de integrar mais o jogo e o lúdico nas aulas de 

Matemática. “A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais 

como a necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos 

mecânicos, desprovidos de significados para o aluno” (Brasil, 1997, p.15). 

 

Na observação feita durante o acompanhamento do dia-a-dia das professoras 

nas suas salas de aula de Matemática, junto aos alunos do 6º ano, pode-se 

perceber que algumas atividades lúdicas realizadas ainda não eram 

completamente bem sucedidas, pois as professoras perdiam o domínio do jogo 

utilizado pelos alunos na mediação do processo ensino-aprendizagem. Em 

alguns casos a dificuldade resultava do modo como havia sido feita no 

planejamento, atividade de grande relevância para o sucesso dos alunos. 

Ostetto (2000) referindo-se ao planejamento, identifica cinco maneiras distintas 

de o fazer, e que adiante apresentamos: 

 

- Planejamento baseado em listagem de atividades: Organizar vários tipos 

de atividades para realizar durante cada dia da semana. Planejamento diário 

vai listando possíveis atividades para os alunos desenvolverem. As 

brincadeiras, jogos, brinquedos devem ser pensados antecipadamente em 

conformidade com o conteúdo que será ministrado; 

 

- Planejamento baseado em datas comemorativas: A programação pode ser 

organizada a partir de datas comemorativas e listar as atividades a serem 
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desenvolvidas em sala ou fora, pode-se citar como exemplo a feira da cultura, 

jogos internos, de entre uma gama variada de outras possibilidades; 

 

- Planejamento baseado em aspectos do desenvolvimento: O planejamento 

toma tais características e aspectos para determinar objetivos a partir do quais 

serão organizadas atividades que estimulem o alunado naquelas áreas 

consideradas importantes, em nosso caso na aprendizagem da Matemática, a 

grande dificuldade esta em solucionar problemas e equações; 

 

- Planejamento baseado em temas: O “tema” é o desencadeador ou gerador 

de atividades propostas pelos alunos. O “tema” busca articular as diversas 

atividades desenvolvidas no cotidiano de sala de aula, funcionando como uma 

espécie de eixo condutor do trabalho pedagógico no espaço-tempo de sala de 

aula. Na Matemática, pode-se escolher uma temática que favoreça o 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos;   

 

- Planejamento baseado em conteúdos organizados por áreas de 

conhecimento: A busca de articulação com o ensino posterior, oferecido nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O planejamento das professoras deve 

ser atentado que os conteúdos serão aprofundados em séries / anos 

posteriores, até mesmo o currículo escolar (Currículo oficial SEMED e SEDUC) 

ele é organizado de forma gradativa os conteúdos a serem ministrados no 

espaço-tempo de sala de aula.   

 

Assim, o uso da ludicidade pode promover uma apreensão de conhecimentos 

de forma significativa, onde o alunado não irá somente fazer uma memorização 

mecânica e fora de contexto social a qual faz parte.  

 

Rêgo & Rêgo (2000) ressaltam que é premente a introdução de novas 

metodologias de ensino em nosso caso o lúdico, onde o alunado é sujeito da 

aprendizagem (participa de forma ativa), respeitando-se o seu contexto e 

levando em consideração o aspecto recreativo e de motivações próprias de sua 

idade, sua imensa curiosidade e desejo de realizar atividades em grupo e 

individual. Os jogos matemáticos têm sido motivo de pesquisas de pedagogos, 
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psicólogos, educadores e outros profissionais que atuam no universo 

educacional, já que seu uso como recurso didático apresenta situações 

desafiadoras e agradáveis em sala de aula, motivando os alunos para o 

aprendizado da Matemática, além de proporcionar qualidade na arte de 

ensinar. 

 

Percebeu-se que durante as aulas, dentro de sala de aula com quadro e giz, os 

alunos ficavam somente como receptores de informação, mas quando se 

integrava o lúdico, isto é, quando entra como mediação do processo ensino-

aprendizagem o alunado participa ativamente das incursões da professora 

diante da construção do conhecimento matemático. 

 

Alves (2005) afirma que as TIC promovem  interatividade e interconectividade, 

favorecidas pelas tecnologias digitais, pela cultura da simulação, vêm também 

contribuindo para a instauração de uma lógica que caracteriza um pensamento 

hipertextual, o que pode levar à emergência de novas habilidades congnitivas, 

tais como a rapidez no processamento de informações imagéticas; 

disseminação mais ágil de ideias e dados, com a participação ativa no 

processo, interagindo com várias janelas congnitivas ao mesmo tempo. Aqui, 

não existe uma preocupação com a duração da atenção dedicada às 

atividades. O importante é a capacidade de realizar multitarefas, fazer 

diferentes coisas simultaneamente e claro o professor deve esta devidamente 

preparado para saber lidar e utilizar na aprendizagem da disciplina de 

Matemática. No dia previamente estipulado para se utilizar o jogo e do lúdico 

na transposição didática na disciplina Matemática a professora organiza a 

atividade da seguinte forma:  

 

- Ritual de entrada: a professora solicita que os alunos façam um círculo para 

realizar as orientações devidas sobre a atividade lúdica que será desenvolvida, 

bem como, os conceitos matemáticos que serão trabalhados e explorados a 

partir deste recurso.  

 

- Situações de aprendizagem: o jogo, brinquedo, brincadeira que será 

utilizada na transposição didática do conteúdo, onde pode-se perceber as 
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seguintes atividades:  Bandeirinha, jogo de xadrez, jogo de Dama, Dominó, 

game Perguntados, Cemitério, entre outros.  

 

- Ritual de término:  a professora ao final das atividades semanais aplica um 

teste de sondagem para verificar se o conceito matemático de fato foi 

apreendido pelos alunos, posteriormente verifica-se a aplicabilidade prática do 

aprendizado realizado com o uso do lúdico. O terceiro item foi construído a 

partir da investigação realizada e a percepção da lacuna da aplicabilidade do 

conceito apreendido diante da ludicidade.  

 

D’Ambrósio (1996) afirma que a escola, possibilita mostrar a importância dos 

conteúdos matemáticos para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

econômico da humanidade e se constitui em uma fonte de busca de 

compreensão de significados para o processo ensino - aprendizagem da 

Matemática. 

 

Segundo o relato da diretora e coordenadora do Colégio o 6º ano tem uma 

aprendizagem otimizada a partir do momento que foi utilizado o jogo no em 

sala de aula. Apesar do número muito elevado de alunos por sala, cerca de 50 

alunos, durante o período compreendido entre 2009 e 2012, ficavam em 

dependência em Matemática de nove a onze alunos por turma. Após dezenas 

reuniões junto às professoras, onde as questões metodológicas eram 

discutidas, tomou-se a decisão de mudar a metodologia aplicada em sala. 

 

Neste período, a grande reclamação dos alunos era a forma como o professor 

ensinava, considerada como entediante e mecânica, exigindo que os alunos 

aprendessem mecanicamente, decorassem fórmulas e esquemas 

matemáticos. O Colégio teve que promover o retorno dos alunos em horário  

contrário ao turno que estudava (contra turno), mas mesmo assim a 

dependência não diminuiu o insucesso dos alunos. A situação só mudou com a 

aplicação do lúdico como modelo de promoção do processo ensino-

aprendizagem.  
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A partir da constatação da importância do jogo e do desenvolvimento lúdico 

como estratégia metodologica de ensino e de aprendizagem por parte das 

professoras o uso foi ampliado a todos os conteúdos, mas ainda falta melhorar 

o planejamento prévio em relação à escolha de cada jogo, brinquedo, 

brincadeira e jogos eletrônicos. Estes últimos constituem-se como o grande 

problema das professoras, pois as mesmas não estão tão familiarizadas com a 

informática, com as TIC, dominam menos os jogos informáticos e isto se reflete 

no cotidiano do processo ensino-aprendizagem. Os professores devem ter a 

certeza que o jogo matemático é uma ferramenta que garante a satisfação dos 

alunos mediante a sua utilização e que promove melhor o objetivo de ensino e 

de aprendizagem, devido ao facto de proporcionar ao aluno enquanto joga o 

prazer, a gratificação por ser ativo, sentir-se cognitivamente desafiado, sentir-

se pensante, questionador e reflexivo no processo de ensino e aprendizagem 

(Alves,2005). 

 

Entre os professores e mesmo entre os pais há ainda preconceito diante do 

uso do lúdico, pois acredita-se que o professor não esta ministrando aula e sim 

brincando junto com os alunos. Tal posição não é verdadeira, pois o ajuste 

perfeito entre o lúdico e os conteúdos matemáticos viabilizaram a diminuição 

gradativa das reprovações na disciplina de Matemática atualmente, isto é, 

menos dois terços do que em 2009. Hoje ficam em média  apenas três alunos 

por turma e estes ficam em dependência sobretudo por causa do seu 

absentismo, por não assistir as aulas ou, quando vão às aulas não participam  

nas atividades lúdicas a contento.  

 

Vale ressaltar, que a hipótese elencada antes da investigação de campo no 

Colégio em parte encontrava-se correta, pois as professoras  não utilizavam o 

lúdico como metodologia de ensino na disciplina Matemática por terem 

dificuldade de domínio da aplicação do jogo na transposição didática dos 

conteúdos matemáticos contidos no currículo escolar do 6º ano do Ensino 

Fundamental, pois a dificuldade do uso do lúdico estava associada ainda à 

ausência do domínio das TIC, dos jogos digitais (games), necessitando do 

auxílio do professor responsável pelo laboratório de informática. 
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O apoio do professor da sala de informática só foi necessário em decorrência 

das dificuldades em termos de literacia informática das professoras de 

Matemática no que respeitava ao domínio das TIC. A intervenção do professor 

e informática servia para auxiliar na utilização dos jogos como dispositivos 

mediadores no processo ensino-aprendizagem dos alunos do 6º ano. É no 

mesmo sentido que se percebe a posição de Gomes & Escola (2012) que 

defendem a necessidade de uma preparação adequada do docente e das 

escolas no acesso e domínio das TIC no desenvolvimnto do ensino e da 

aprendizagem escolar, libertando a escola da prisão de paradigmas do 

passado ligadas ao quadro e giz e organizadas como aulas expositivas 

monótonas e desgastantes. 

 

Outra situação encontrada que vai ao encontro da hipótese que se fez presente 

a falta de domínio dos conteúdos no inicio das brincadeiras e brinquedos que 

poderiam auxiliar na transposição didática dos conteúdos de matemática, mas 

fora a insistência de uma professora e o apoio da equipe técnica que 

impulsionou a utilização do lúdico na mediação do processo ensino 

aprendizagem de Matemática. 

 

O novo sempre promove resistência, mas o lúdico desencadeou alterações 

significativas no ensino e na aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental no domínio dos resultados em matemática. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A matemática está presente em quase todas as ações do dia-a-dia, ela faz 

parte do cotidiano e da história do homem. Consequentemente ensinar 

Matemática de forma isolada das demais áreas do conhecimento humano, é 

promover muitas vezes uma memorização mecânica e sem sentido para a vida 

do aluno e este tempo já ficou no passado no período da pedagogia tradicional. 

 

O jogo, a dimensão lúdica, hoje tantas vezes explorada com o auxílio das TIC 

permite ao aluno do 6º ano do Ensino Fundamental, explorar e aprender, 

apreender os conhecimentos matemáticos promovendo a sua formação integral 

(no sentido da compreensão dos conceitos e definições matemáticas) e 

concedendo ao mesmo tempo condições de intervir na realidade social, 

contextualizando a matemática no seu cotidiano. A matemática traz grandes 

contribuições para o desenvolvimento do aluno, pois ela tem relações estreitas 

com diversas áreas do conhecimento e da atividade humana no mundo do 

trabalho. 

 

A matemática está estreita e intimamente ligada à história e o desenvolvimento 

das civilizações, é nessa linha de pensamento que vários pesquisadores e isto 

pode-se ter certeza no desenvolvimento da investigação por intermédio dos 

vários teóricos lidos e interpretados durante a análise dos dados de campo 

coligido no Colégio Nossa Senhora do Rosário.   

 

Percebeu-se que as professoras inquiridas nesta investigação veem as 

metodologias que incluem o lúdico como interessantes, mas em função de 

muitos fatores presentes no cotidiano escolar, como as condições físicas do 

Colégio, problemas de adaptação da professora à disciplina que leciona em 

função de decisões administrativas, deixam de fazer uso delas, ou quando o 

fazem pecam pelo uso inadequado, ou por não fazerem de algumas ações que 

deveriam ter sido tomadas no início da atividade lúdica.  

 

A professora que quis inovar, transformar a sua prática, usando o lúdico 

enfrentou uma resistência inicial da direção, bem como, de outras colegas de 
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trabalho, pois temiam que ocorressem consequências nefastas, pois havia e, 

de algum modo ainda há, um preconceito enraizado sobre o uso de jogos 

brinquedos, do lúdico na mediação do processo ensino-aprendizagem. 

Observa-se que a idéia é de que o professor está a desvirtuar a ação 

educativa, faz de conta que ensina, e não está fazendo o seu trabalho 

pedagógico diante de seus alunos.  

 

O paralelo traçado entre obsrvação da prática em sala de aula, com a resposta 

dada aos questionamentos contidos nas entrevistas realizadas, o que nos 

permitiu ter uma visão mais adequada do real e do ideal apontado, ou seja, o 

ideal foi descrito nas entrevistas realizadas, mas a prática denota ainda alguma 

falta de adaptação e domínio das atividades lúdicas realizadas na transposição 

didática dos conteúdos da Matemática.  

 

No entanto, pelo que se percebeu nas entrevistas às professoras, pode-se 

inferir que o lúdico é percebido por aquelas como estratégia metodológica, 

recurso metodológico de ensino relevante e facilitador da aprendizagem, o que 

pode servir de base para que o colégio priorize ações com vista à 

implementação dessa metodologia em outras disciplinas, ou ainda, venha 

expandir para outros anos de ensino.  

 

O ensino da Matemática deve garantir a construção do pensamento dos alunos 

- por que não dizer? – Também das professoras; 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 vivenciada pelo alunado em seu contexto familiar e 

social. 

 

Nessa perspectiva, o trabalho com os conteúdos matemáticos (currículo oficial 

SEMED e SEDUC) vai além de memorização de regras e cálculos, da 

capacidade 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. 
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Neste aspecto, o lúdico com o auxílio das TIC propicia ao professor e ao 

alunado essa percepção mais abrangente e prática da Matemática 

desenvolvida no 6º ano do Ensino Fundamental.  

 

Em síntese, sublinhamos as seguintes conclusões: 

 

- Todas as quatro professoras envolvidas na investigação, a coordenadora e a 

diretora geral da escola, reconheceram que precisam envolver-se mais afundo 

nas metodologias que regem o material lúdico, pois foi só assim que as 

mesmas conseguiram êxito dentro dos resultados de contenção e diminuição 

de reprovações na Disciplina Matemática.   

- A Escola fez aquisição de vários jogos que serão utilizados, de forma 

apropriada, dentro do contexto escolar, principalmente na disciplina 

Matemática. 

- A direção e Coordenação compreenderam que o trabalho com o material 

lúdico (convencional ou digital), deve ser feito sempre em conjunto com às 

professoras, pois o resultado final depende do empenho, participação e 

cooperação de todos. 

- A escola está tentando reverter às dificuldades estruturais, para que alunos e 

professores tenham dignidade e condições de trabalhar o processo de ensino 

aprendizagem. 

- A partir das oficinas realizadas com docentes, direção e coordenação, todos 

nós compartilhamos o quão vasto é a aplicabilidade do lúdico, tanto na 

matemática quanto em qualquer disciplina e faixa etária. 

- Constatou-se que as professoras inquiridas nesta investigação veem as 

metodologias que integram o lúdico, como interessantes, mas em função de 

muitos outros fatores presentes no cotidiano escolar, como as condições físicas 

do colégio, deixam de fazer o uso daquelas, ou quando o fazem, pecam por 

uma utilização inadequada ou por não respeitarem procedimentos que 

deveriam ser sidos no início da atividade lúdica. 

- Constatou-se que algumas atividades lúdicas ainda não eram completamente 

eficazes por dificuldades metodológicas, pois as professoras, perdiam com 

frequência o domínio do jogo quer convencional, quer digital, utilizado pelos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

- O dado mais relevante do estudo que realizamos, prende-se com a teoria dos 

resultados escolares dos alunos do 6º ano do colégio Nª Sª do Rosário. 

 Em 2012, em média 10 em cada 50 alunos, reprovava na disciplina de 
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Matemática. Após a integração dos jogos nos processos de ensino e 

aprendizagem no 6º ano do referido colégio, apenas 3 em cada 50 não tiveram 

sucesso. 

 

Para tanto se torna necessário pôr em prática as seguintes sugestões: 

 

- Promover estudos acerca do lúdico e da Matemática, onde as professoras da 

disciplina possam ter domínio do conceito e da utilização básica desta 

metodologia na transposição didática dos conteúdos matemáticos;  

 

- Fechar antes de iniciar o ano letivo que brinquedos, brincadeiras e jogos 

serão utilizados na transposição didática dos conteúdos matemáticos; 

 

- Fazer a aquisição de jogos suficientes para uso de toda a turma sem que os 

alunos tenham que esperar que os colegas acabem para que os mesmos 

possam iniciar a sua atividade; 

 

- Ter um tempo disponível para sentar junto com o professor de Educação 

Física e do Laboratório de Informática para em conjunto, e de forma 

cooperativa, elaborarem um plano de ação no uso do jogo e exploração do 

lúdico; 

 

- Propor que seja integrado no Projeto Pedagógico do Colégio o uso do jogo e 

a exploração da dimensão lúdica, assumidos como mediadores importantes no 

processo ensino-aprendizagem de matemática;    

 

- Deve ser escolhido um tempo para os professores de Matemática do Colégio 

se reunam para trocar informações, discutir e partilhar as práticas pedagógicas 

que foram bem sucedidas em sua sala de aula; 

 

- Expandir o uso do lúdico à outras disciplinas da grade curricular do Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano;   
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- Criar uma sala para a exploração de jogos Matemáticos ou um Laboratório de 

didática de Matemática com alguns dispositivos tecnológicos que permitam 

explorar os jogos digitais; 

 

- Promover oficinas de jogos matemáticos juntos aos alunos do Colégio;  

 

- Pensar em modelos diferenciados de avaliar seus alunos a partir da prática do 

lúdico utilizada no contexto de sala de aula. 

 

Caso a direção do Colégio junto com as professoras de Matemática coloquem 

em prática tais sugestões, acredita-se que o lúdico tomará um novo significado 

e sentido dentro do processo ensino-aprendizagem realizado pelas professoras 

na Escola Nª Sª do Rosário. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice nº 01 

 

DECLARAÇÃO: 

Declaro em nome da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Nª 

Senhora do Rosário, ter conhecimento do anteprojeto de Pesquisa do 

trabalho intitulado: O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO (TRADICIONAL E DIGITAL): A 

LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO, de autoria do mestrando JOÃO 

CHAVES DE OLIVEIRA NETO, aluno do Curso de Mestrado em Ciências da 

Educação, área de especialização em Comuncação e Tecnologia Educativas, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação do Prof.Dr. 

Joaquim José Jacinto Escola, dando-lhe consentimento para realizar o trabalho 

de pesquisa nesta Instituição, e coletar dados em nossa Secretaria no período 

preestabelecido pelo cronograma, bem como, entrevistar, aplicar questionário e 

capturar imagens. 

Estamos também cientes e concordamos com a possível publicação dos 

resultados encontrados, devendo ser obrigatoriamente citados na publicação a 

Instituição. 

 Belém do Pará, 07 de Julho de 2015. 

 

____________________________________________ 

                                                            Gestora da Escola 

Apêndice nº 02 
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DECLARAÇÃO: 

 

Declaro em nome da ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Nª 

Senhora do Rosário, ter conhecimento do anteprojeto de Pesquisa do 

trabalho intitulado: O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO (TRADICIONAL E DIGITAL): A 

LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO, de autoria do mestrando JOÃO 

CHAVES DE OLIVEIRANETO, aluno do Curso de Mestrado em Ciências da 

Educação, área de especialização em Comuncação e Tecnologia Educativas, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação do Prof.Dr. 

Joaquim José Jacinto Escola, dando-lhe consentimento para realizar o trabalho 

de pesquisa nesta Instituição, e coletar dados em nossa Secretaria no período 

preestabelecido pelo cronograma, bem como, entrevistar, aplicar questionário e 

capturar imagens. 

Estamos também cientes e concordamos com a possível publicação dos 

resultados encontrados, devendo ser obrigatoriamente citados na publicação a 

Instituição. 

 

 Belém do Pará, 07 de Julho de 2015. 

 

____________________________________________ 

                                                Coordenadora da Escola 

Apêndice 03 
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DECLARAÇÃO: 

 

Declaramos para os devidos fins que atuamos como professor da disciplina 

Matemática na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Nª 

SENHORA DO ROSÁRIO, ter conhecimento do anteprojeto de Pesquisa do 

trabalho intitulado: O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO (TRADICIONAL E DIGITAL): A 

LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO, de autoria do mestrando JOÃO 

CHAVES DE OLIVEIRA NETO, aluno do Curso de Mestrado em Ciências da 

Educação, área de especialização em Comuncação e Tecnologia Educativas, 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação do Prof.Dr. 

Joaquim José Jacinto Escola, concedemos  consentimento para realizar o 

trabalho de pesquisa nesta Instituição, e coletar dados em nossa Secretaria no 

período preestabelecido pelo cronograma, bem como, entrevistar, aplicar 

questionário e capturar imagens. 

Estamos também cientes e concordamos com a possível publicação dos 

resultados encontrados, devendo ser obrigatoriamente citados na publicação a 

Instituição. 

 

 Belém do Pará, 07 de Julho de 2015. 
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01 _____________________________________________________________ 

 

02 _____________________________________________________________ 

 

03 _____________________________________________________________ 

 

04 _____________________________________________________________ 

 

05 _____________________________________________________________ 

 

06 _____________________________________________________________ 

 

07 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice nº 04 

 
 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 104 

 

 
ENTREVISTA À DIRETORA ESCOLAR 

 
 
Prezada Diretora: 
 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida 

pelo mestrando: JOÃO CHAVES DE OLIVEIRA NETO, do Curso de Mestrado 

em Ciências da Educação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

que dará subsídios para a elaboração da tese, sob o Título: O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO 

(TRADICIONAL E DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE 

AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. 

Orientado pelo ProfºDr. Joaquim José Jacinto Escola. 

Agradecemos desde já sua colaboração. 

 

1 – Identificação: 

Sexo ___________________ Idade ___________ 

Situação Civil __________Possui filhos? ______ Quantos? ___________ 

Escolaridade ________________________________________________ 

Tempo de exercício na função: _____________________________________ 

 

2 – Entrevista: 

1 – O que você entende por ludicidade?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2 – O plano gestor da escola é pensado para promover o uso do lúdico no 

contexto de sala de aula na disciplina Matemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3 – Que ações a Escola realiza junto ao aluno do 6º ano do Ensino 

Fundamental na utilização do lúdico na disciplina Matemática?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4- Como você avaliaria as professoras do 6º ano do Ensino Fundamental no 

uso de atividades lúdicas na mediação do processo ensino-aprendizagem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5 – Você acredita que a ludicidade pode contribuir na melhoria do processo 

ensino-aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Apêndice nº 05 
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ENTREVISTA À COORDENADORA PEDAGÓGICA 
 
 
 
Prezada Coordenadora: 
 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida 

pelo mestrando: JOAO CHAVES DE OLIVEIRA NETO, do Curso de Mestrado 

em Ciências da Educação, da Universidade de Tás-os-Montes e Alto Douro, 

que dará subsídios para a elaboração do Tese, sob o Título: O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO 

(TRADICIONAL E DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE 

AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. 

Orientado pelo Profº Dr. Joaquim José Jacinto Escola. 

Agradecemos desde já sua colaboração. 

 

1 – Identificação: 

Sexo ___________________ Idade ___________ 

Situação Civil __________Possui filhos? ______ Quantos? ___________ 

Escolaridade ________________________________________________ 

Tempo de exercício na função: _____________________________________ 

 

2 – Questionário: 

1 – O que vem a ser ludicidade no contexto de sala de aula?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2 – No período do planejamento dos professores você promove os ajustes dos 

conteúdos que fazem parte do currículo escolar para serem trabalhados em 

sua totalidade a partir de atividades lúdicas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3 – Qual a contribuição que o uso do lúdico pode trazer ao desenvolvimento 

cognitivo do aluno do 6º ano na disciplina de Matemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4- Como você percebe as habilidades matemáticas trabalhadas via ludicidade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5 – Você acredita que a ludicidade pode contribuir na melhoria do processo 

ensino-aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental? Justifique 

sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice nº 06 



2º Ciclo (Mestrado) em Ciências da Educação 
Especialização em Comunicação e Técnologia Educativas 2016 

 

 108 

 

 

 

ENTREVISTA AOS PROFESSORES 
 
 
Prezado Professor: 
 

O referido instrumento faz parte da pesquisa de campo desenvolvida 

pelo mestrando: JOÃO CHAVES DE OLIVEIRA NETO, do Curso de Mestrado 

em Ciências da Educação, da Universidade de Trás-os-Montes, que dará 

subsídios para a elaboração da dissertação, sob o Título: O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO 

(TRADICIONAL E DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA DE 

AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. 

Orientado pelo Profº Dr. Joaquim José Jacinto Escola. 

Agradecemos desde já sua colaboração. 

 

1 – Identificação: 

Sexo ___________  Idade _______________ 

Situação Civil ________________Possui filhos?___________Quantos? 

___________ 

Escolaridade ____________________________________________________ 

Tempo de atuação no magistério: __________ 

Tempo de atuação no 6º ano do Ensino Fundamental:____________________ 

 

 

 

2 Questionário: 

1.Você utiliza atividades lúdicas como mediadora do processo ensino-

aprendizagem? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2.Como o lúdico faz parte de sua rotina de sala de aula?  Justifique sua 

resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.Dê exemplos de atividades lúdicas que auxiliem o aluno na compreensão de 

conceitos matemáticos: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4.Quais os pontos positivos e negativos do uso do lúdico como mediador do 

processo ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5.Cite exemplos de atividades lúdicas que fazem parte da rotina da disciplina 

Matemática:   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.Vocês utilizam atividades lúdicas no desenvolvimento da disciplina 

Matemática diante dos assuntos que os alunos possuem dificuldades de 

compreensão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7.Qual a sua opinião do uso de jogos e brincadeiras no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem da disciplina Matemática: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8.Como você percebe a receptividade dos alunos no uso do lúdico no 

desenvolvimento da disciplina Matemática? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice nº 07 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS /RESPONSÁVEIS  

 

Nós, pais e responsáveis dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

autorizamos a utilização dos dados fornecidos tanto em questionário, como em 

observação e em outras fontes, para fins de pesquisa sobre o titulo: O 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DO 

JOGO (TRADICIONAL E DIGITAL): A LUDICIDADE NO CONTEXTO DA SALA 

DE AULA DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTUDO DE CASO. Por 

outro, lado o pesquisador: JOÃO CHAVES DE OLIVEIRA NETO, aluno do 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em 

Comuncação e Tecnologia Educativas, compromete-se a manter em sigilo dos 

dados que possam identificar os sujeitos envolvidos, evitando, dessa forma, 

qualquer prejuízo que possa advir do uso dos mesmos, bem como, sua 

pesquisa não causará danos ao processo de ensino aprendizagem proposto 

para o ano letivo de 2015. 

 

 

 

 

Belém do Pará, 07 de Julho 2015.        

 

 

                                      

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 
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Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 
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Nome:______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Filho(a):_____________________________________________________________________ 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E 

PROFESSORES.  

 

- Por que houve a escolha do lúdico na mediação do processo ensino-

aprendizagem de Matemática na Escola; 

- Quais os conteúdos que os alunos possuem mais dificuldades de aprender na 

Matemática; 

- Que possibilidades o lúdico viabiliza diante de seu uso na didatização dos 

conteúdos de Matemática; 

- Como se dá a escolha das atividades lúdicas a serem realizadas junto aos 

alunos do 6º ano; 

- No início do ano letivo é planejada as atividades a serem realizadas em sala 

de aula (jogos, brinquedos, brincadeiras, games); 

- Como ocorreu a utilização do lúdico na mediação dos conteúdos de 

Matemática; 

- Ocorreu resistência por parte da direção, coordenação, professores e pais no 

uso do lúdico; 

- Como é percebida a aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental.   

 


