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RESUMO A Matemática, apesar de presente na vida das pessoas, tem em sua aprendizagem na

escola, um desafio cujos resultados negativos tem inquietado as diversas instâncias educacionais.

Nesse contexto tem se ampliado os estudos científicos sobre essa problemática. Nesse sentido, se

insere o lúdico como dimensão presente nas ações educativas, considerando-se este como

elemento da constituição humana. Estudos em Educação Matemática tem apontado a tendência

teórico-metodológica da Matemática como produção sociocultural, portanto na/da vida, na qual a

vivência do lúdico está também imbricada no conhecimento matemático e vice-versa. Nesse

contexto, este trabalho tece uma análise teórico-metodológica sobre a relação ludicidade,

aprendizagem e Matemática. Palavras-chave: Lúdico. Matemática. Aprendizagem. RESUMEN

Matemáticas, a pesar de estar presente en la vida de las personas tienen en su aprendizaje en la

escuela, un desafío cuyos resultados negativos han inquietado los diversos organismos educativos.

En este contexto se ha ampliado si los estudios científicos sobre este tema. En este sentido,

funciona como la dimensión lúdica presente en las actividades educativas, considerando esto como

parte de la constitución humana. Estudios en educación matemática ha señalado la tendencia

teórica y metodológica de las matemáticas como la producción sociocultural, por lo que en / de la

vida, en el que la experiencia de la obra también está imbricado en el conocimiento matemático y

viceversa. En este contexto, este documento presenta un análisis teórico y metodológico de la

relación lúdica, el aprendizaje y la matemática. Palabras clave: Ludic. Matemáticas. El aprendizaje.

Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste
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ver menino sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados,

tolhidos e enfileirados em uma sala de aula sem ar, sem

atividades mecanizadas, exercícios estéreis, sem valor para a

formação dos homens críticos e transformadores de uma

sociedade.

(Carlos Drummond de Andrade)

1. Introdução

A preocupação com a qualidade da educação é cada vez mais crescente. Por isso, o cenário exige

situações pertinentes ao desenvolvimento de alunos e alunas com bases em valores como

compromisso social, o que nos indica a necessidade de aprender sempre, ou seja, à autonomia de

construir e reconstruir o conhecimento de forma que possamos analisar, refletir, produzir

discussões e trocar ideias que promovam uma possível atividade intelectual. A aprendizagem é

uma necessidade própria do desenvolvimento de todo indivíduo, a qual transcorre durante toda

sua vivência, seja ela constituída no espaço escolar ou nos demais espaços da nossa vida

cotidiana. No espaço escolar essa aprendizagem é fonte de muitos questionamentos, estudos,

inquietações e tantas outras problemáticas de cunho políticos, acadêmicos e pedagógicos. Entre as

problemáticas históricas dessa questão encontra-se a relação entre o ensinar e o aprender, o que

traz questionamentos como o que ensinar, para que ensinar modo especial, como ensinar, esse

último relacionado ao aspecto didático-metodológico do ensinar e do aprender. Nessa perspectiva

a relação desses atos (de ensinar e aprender) com aspectos da trajetória sociocultural de vida dos

indivíduos, sendo que entre estes podemos destacar a relação com o brincar, ato visto como

relevante por diversos autores e autoras que pesquisam sobre infância e desenvolvimento, ensino

e aprendizagem e outras temáticas relacionadas à educação, entre estas Maluf (2007), Cunha

(1988), Kishimoto (2007), Machado (1995), Santos (2002), Silva (2004), Schwartz(2004).

1. Ludicidade e Formação Humana: para início de Conversa

Conforme Maluf (2007) brincar é uma atividade espontânea propicia a seres humanos de

quaisquer idades ou classes sociais, sendo fonte de prazer para a vivência. Para a autora o brincar

é: “Comunicação e expressão, associando pensamento e ação; um ato instintivo voluntário; uma

atividade exploratória; ajuda às crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e

social; um meio de aprender a viver e não um mero passatempo. (MALUF, 2007, p. 17)”

Corroborando com Maluf, Silva (2004) aponta a relevância do brincar como instrumento de

formação humana, em aspectos dessa formação que também fazem parte dos objetivos da

educação escolar, como podemos ver na citação a seguir:
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Por meio da arte do brincar, a criança possui variadas maneiras de se

comunicar, utilizando sua imaginação e processos criativos, desenvolvendo

sua socialização, a qual a encaminha a experiências com regras e papéis

diferenciados, como também a direciona a buscar livremente soluções para

seus problemas, permitindo a aquisição de novas maneiras de pensar e agir.

(SILVA, 2004, p. 115).

Como indica a autora citada, o brincar é uma atividade humana de

significativa relevância para desenvolvimento de diversas de suas

potencialidades, entre estas o raciocínio, a linguagem, a afetividade e a

interação, entre outros aspectos considerados fundamentais na formação e

vivência humana. Na perspectiva supracitada a ação do brincar tem sido

tratada no campo dos estudos na perspectiva da ludicidade, como

característica a ser considerado, inclusive no campo de estudos sobre ensino

e aprendizagem. Nesse sentido, a ludicidade pode ser entendida como

atividade que envolve brincadeiras, jogos, brinquedos, atividades que

podem potencializar desenvolvimento de aspectos como

socialização/interação, raciocínio, motivação, criatividade, linguagem e a

própria aprendizagem e capacidade de compreender, interpretar e agir no

mundo, contribuindo para a re(construção) do conhecimento que

(re)constitui a existência sociocultural cotidiana dos sujeitos e da sociedade.

Como diz Santos (2002, p. 09):

A palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão

incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e relativos também a conduta

daquele que joga, que brinca e que se diverte. Por sua vez a função

educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu

conhecimento e sua compreensão do mundo. Nesse contexto, ao lidar com o

conhecimento através da ludicidade, acreditamos que o espaço educacional

tende a oferecer aos alunos e alunas oportunidades de construir novos

conhecimentos a partir dos conceitos já existentes. Segundo Ferrari,

Savenhaco, Trevisol (2004, p. 17) “O lúdico tem um papel importante no ato

de criar, pois é nas brincadeiras que a criatividade emerge, mas a criação

não vem do nada, é preciso ter experiências anteriores a serem

reinventadas, ressignificadas e por assim dizer, recriadas.” A visão que

Grando (2000) nos oferece sobre o desenvolvimento de atividades lúdicas,
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está na forma que as pessoas representam suas necessidade, sejam elas

apresentadas em qualquer situação das suas vidas. A observação dessas

atividades diárias permite a identificação das diversas atividades lúdicas

sendo praticadas como por exemplo: a caminhada pelas ruas, o ritmo

utilizado para controlar os passos, ouvindo músicas, cantando. Em

perspectiva semelhante Huizinga (1980) contextualiza o lúdico como

repertório da cultura, que se encontra nas diversas formas de organização

social, das mais simples às mais complexas. Atribui a esse lúdico uma

função e um sentido que vão além do material, transcendendo as

necessidades imediatas da vida ao possibilitar a recriação metafórica da

realidade e seus elementos. Assim, a ludicidade está presente tanto na

brincadeira de “amarelinha/macacão” vivenciada pelas crianças quanto no

prazer de uma aula passeio, no jogo de futebol de final de semana, no jogo

virtual pela internet, em uma visita ao museu, no ato de assistir um filme e

muito além disso, pois as dimensões do lúdico vão muito além da clausura

de conceitos, procedimentos e atitudes relativos ao que seja lazer e prazer.

No que se refere as dimensões relacionadas ao conceito de jogo, brincadeira

e brinquedo, lançamos mão de alguns trabalhos que permitem uma melhor

compreensão da ludicidade, considerando as características do aprender e

as formas como se estabelece em determinados contextos socioculturais.

Segundo Kishimoto (2008), definir o jogo não é uma atividade fácil, tendo

em vista que cada pessoa pode entendê-la de uma forma diferente, uma vez

que o jogo pode assumir a mesma definição mas apresentar especificidades

distintas. Entre várias atividades apresentadas como o jogo do baralho, jogo

político, merece aqui destaque a forma que o observador externo analisa a

ação da criança indígena no uso do arco flecha, em animais pequenos, ou

seja, o que lhe parece ser uma brincadeira, para os indígenas é uma

atividade de subsistência própria da sua cultura. Nesses termos podemos

constituir o conceito de jogo mediante os valores e as vivências

manifestadas por meio da linguagem. Já Huizinga (2000), explica que o jogo

representa mais que um reflexo psicológico ou um fenômeno fisiológico. Os

limites das atividades ultrapassam integralmente as funções físicas ou

biológicas, dada a sua função significativa, ou seja, o jogo apresenta algo

que transcende as necessidades imediatas da vida, verificando o sentido da

ação.

De acordo com Sommerthalder e Alves (2011)
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O jogo é produção da cultura, ou seja, representa símbolos, signos, valores,

hábitos e costumes, comportamentos e objetos produzidos pela sociedade,

pela coletividade, antecedendo e transcendendo os indivíduos que dela

fazem parte. O jogo traz consigo elementos de nossa identidade pessoal e

coletiva.

(SOMMERTHALDER e ALVES, 2011, p.12) Os aspectos abordados sobre o

conceito de jogo nos remete a necessidade de compreender as relações

estabelecidas entre a realidade e a construção do conhecimento, a relação

deste, com o ensino e a aprendizagem. Schwartz(2004) vê no jogo um

possível caminho para transcorrer entre o real, o imaginário e o simbólico,

no sentido que a educação transformadora, nos aponte através do desejo a

necessidade de sonhar coisa possíveis e impossíveis. Outra visão do jogo é a

trazida por Oliveira e Guimarães (2015), que define o jogo como “um

recurso que encanta pessoas de qualquer idade, e, de modo geral, tem

aspectos típicos que podem ser grandes aliados da educação” (p.161,162),

propiciando assim a construção e a manutenção de novos conhecimentos de

forma que se aplica também a qualidade de abordar temas com maior

complexidade. Em relação à brincadeira, segundo Machado (1994) esta pode

ser desenvolvida de forma espontânea, partindo da própria criança ao fazer

suas escolhas do brincar e fazendo uso das condições existentes para

organizar os brinquedos e materiais, o espaço, regras e papéis. Isso implica

de certa forma em possibilidades de atitudes relativamente mais

espontâneas e livres que favorecem na criança uma aprendizagem

significativa para si, contribuindo para que ela possa lidar com o mundo à

sua maneira, sem ser atropelada. Já Winnicott evidencia o lugar da

brincadeira como facilitador do desenvolvimento a partir do seu papel na

comunicação consigo mesmo e com os outros, conforme a citação a seguir

[...] é a brincadeira que é universal e que é própria da saúde: o brincar

facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos

relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de comunicação na

psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma

altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo

mesmo e com os outros. (WINNICOTT, 1977, p.63). Ainda Winnicott (1977)

torna a termo, o brincar como uma forma necessária para a vida,
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contemplando a experiência criativa e a experiência na continuidade do

espaço-tempo. Valorizando as brincadeiras, Schwartz(2004) propõe o

brincar como um instrumento de resgate da humanidade ao possibilitar o

contato com a sensibilidade e a criatividade esquecidas, na tensão entre o

anseio pela transformação e o apego à perspectiva tradicional da repetição e

da mesmice pelo medo do novo, ainda que o rompimento desse medo da

mudança seja o caminho da sobrevivência da humanidade. A autora

acrescenta que o jogo, como ponto entre o real, o imaginário e o simbólico,

pode contribuir para uma educação transformadora, a partir da dimensão do

desejo de alimentar sonhos (im)possíveis. Sobre o brinquedo Kishimoto

(2008) argumenta que “o brinquedo supõe uma relação íntima com a

criança e uma indeterminação quanto ao uso” (p.18), o que significa dizer

que sua utilização não está condicionada, a priori, a um sistema de regras, o

que difere do jogo. A boneca por exemplo possibilita brincadeiras de

diferentes formas, sejam ela desenvolvidas na manipulação e até mesmo o

brincar de “mamãe” e “filhinha”. As representações e as expressões de

imagens são estimuladas pelo brinquedo, em uma relação na qual são

desenvolvidas na criança aspectos da realidade a partir de mediatização

entre o real, o imaginário e o simbólico Nessa ótica, Machado(1995) nos

propõe o entendimento acerca do conceito de brinquedo e a importância

dada a este na forma como as crianças brincam. A validação dos

brinquedos, sejam eles fabricados industrialmente ou de forma artesanal, só

será efetivamente estabelecida se os adultos permitirem que as crianças os

utilizem a seu modo, ou seja, dando condições ao brincar natural, sem

necessariamente seguir as regras estabelecidas ou as instruções das

embalagens. Nesse sentido, o lúdico pode ser considerado como uma

estratégia de interação social em situações diversas, no qual o processo de

incorporação dos conceitos científicos é influenciado pelos conceitos

cotidianos e vice-versa. Não se trata simplesmente na utilização do lúdico

como recurso metodológico, mas de analisar o brincar como um dos

aspectos socioculturais que permite a reflexão dos processos cognitivos e

das possibilidades e estratégias a partir do elo entre a estrutura lúdica e o

conhecimento. Na perspectiva apresentada, a ludicidade pode ser

considerada como um instrumento didático-pedagógico de relevância para a

aprendizagem escolar, visto como elemento potencializador de aspectos

importantes para essa aprendizagem, tais como criatividade, raciocínio,
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motivação, entre outros, conforme já referido no desenvolvimento deste

item. É preciso entender, nesse sentido, que o lúdico não é um

“pedagogismo”, mas uma prática que busca proporcionar a participação

ativa, capaz de desenvolver nos alunos e alunas atitudes que correspondam

as suas possibilidades e limitações. Todavia, é preciso enfatizar que não

existe métodos ou processos definitivos, mas sim a procura de sentido no

trabalho pedagógicos a partir de tentativas e experimentos de novos

procedimentos que interessem à alunas e alunos. Para Piaget (1978) apud

Brenelli (2003, p. 21), o jogo na escola tem sua relevância quando

revisitado de seu significado funcional. Isto porque muitas vezes seu uso no

ambiente escolar foi negligenciado por ser visto apenas como atividade de

descanso e não como uma atividade que a criança assimila e/ ou interpreta

a realidade a si própria. O jogo é algo diferente do que acontece no

cotidiano escolar e dentro do aspecto de desenvolvimento, acreditamos que

uma das suas principais características é tornar o aprendizado interessante e

significativo, contribuindo na superação das limitações e no interesse pela

matemática (ou conhecimentos de outras áreas) por parte de alunas e

alunos. É interessante perceber que quanto ao aspecto de motivação as

atividades lúdicas, sejam elas desenvolvidas através de jogos, brincadeiras e

brinquedos, podem permitir o desenvolvimento de uma aprendizagem de

forma mais interativa e prazerosa, estabelecendo relações necessárias ao

desenvolvimento das habilidades dos sujeitos que as vivenciam; da

cooperação e da construção dos saberes. Assim, podemos dizer que o papel

da escola não se enquadra apenas a função de transmitir determinados

conhecimentos, mas, dialogar e responder as transformações que os alunos

e alunas vivem na sua vida diária em sociedade. Para Kishimoto (2008,

p.84) a atividade lúdica passa a ser orientadora no sentido de criar

possibilidades de intervenção que permitem elevar o conhecimento de

alunas e alunos. Para Winnicott (1977, p.80) é apenas no brincar que o

indivíduo, o adulto ou a criança pode desenvolver a criatividade e utilizar

plenamente sua personalidade, ou seja, só é possível o indivíduo descobrir o

seu eu através da criatividade. Ainda Wnnicott (1977, p.75) faz referência

ao ato de brincar como uma “uma experiência, sempre uma experiência na

continuidade espaço-tempo, uma forma básica de viver”. Sobre esse

aspecto Sommerhalder e Alves(2011) asseguram que

Quando pensamos em jogos e brincadeiras, inevitavelmente nos reportamos
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à infância, ou mais propriamente à criança. É difícil imaginar uma criança

que não goste de brincar e/ou jogar, tamanho é o prazer com o qual se

entrega a suas atividades lúdicas. Aliás, é próprio de nossa humanidade

esse desejo para o jogo, de modo que se engana aquele que acha que um

dia deixamos de jogar e/ou brincar como fazíamos na infância. Apenas

trocamos a simplicidade das brincadeiras infantis por outras mais complexas

como o esporte e a dança, à medida que vamos crescendo e se

desenvolvendo. (SOMMERHALDER e ALVES, 2011, p. 12)

Machado (2004) diz

A cultura hoje necessária nas relações de trabalho, segundo os efeitos da

globalização, é a cultura da criatividade e da mudança. Conhecer a cultura

do seu povo permite ter maior entendimento dos fatos cotidianos e dá

fomentos na busca por alternativas para lhe dar com os problemas sociais

de grande ou pequena escala, bem como possibilita, por meio do convívio

social, a transmissão e a disseminação dos conceitos atuais sobre os

aspectos criativos e lúdicos, entre outros. (MACHADO, 2004, p.173)

Nessa perspectiva, percebe-se que o pensamento de Sommerhalder e Alves

e de Machado apontam que a ludicidade tem cada vez mais relevância nas

diversas dimensões da vida em sociedade. Essa ludicidade presente no

brincar é um elemento que contribui para o desenvolvimento da criatividade,

cada vez mais necessária para lidar com as características do mundo

contemporâneo. Entre estas características destaca-se a dinâmica acelerada

das transformações que atinge todos os campos da vida social, seja no

trabalho, na educação, nas relações pessoais mediatizadas pela

comunicação, entre outras. Assim a relação cultura e sociedade também é

mediatizada pelo lúdico presente no brincar, tanto nos jogos e brincadeiras

infantis quanto em outras atividades culturais na fase adulta. Nesse

contexto, Kishimoto(2008) aponta que o jogo contribui para a aproximação

da criança com o conhecimento científico e, consequentemente, para o

desenvolvimento desse conhecimento pela e na criança. Segundo a referida

autora, jogos e brincadeiras educativas potencializam o desenvolvimento

cognitivo, instrumento este essencial para a produção e aquisição do

conhecimento científico, sendo que uma dimensão desse desenvolvimento

se dá na (re)produção do conhecimento escolar, mediatizado pela cultura na
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qual jogos e brincadeiras se inserem. Assim, vida, ensino e aprendizagem se

articulam, intrinsicamente, como elementos do processo de reflexão acerca

da relação educação escolar e vida cotidiana e em, uma micro dimensão,

sobre os os avanços, dificuldades e possibilidades de alunos e alunas no

processo de (re)construção do conhecimento. Em perspectiva semelhante já

apontava Moura (1991) a importância do jogo e do brincar como

instrumento de aproximação da criança com o conhecimento científico pela

vivência de situações-problema, vivência esta na qual as ações das crianças

são mediadas pela seu imaginário, sendo que independente do real, essas

representações simbólicas atribuídas lhes possibilitam (des)(re)organizar,

refletir e (re)construir o mundo a seu modo, desenvolvendo nessa prática a

habilidade de decisão e os limites e possibilidades do seu papel social no

mundo. Sobre o lúdico como parte da cultura escolar, Bustamante (2004)

destaca a necessidade de pensar as práticas escolares para além das

paredes das salas de aula, bem como se perguntar se essas práticas tem

contribuído para uma formação humana prazerosa, para a qual o olhar para

o lúdico como parte importante dessa formação nos parece pertinente.

Assim, conforme o referido autor

Ao compreender o lúdico como manifestação integrante da cultura escolar,

considero importante destacar sua expressão não só no contexto das salas

de aula, mas num espaço mais amplo, no qual se estabelece todo e

qualquer tipo de relação humana. É preciso que pensemos se as diversas

práticas escolares realmente condizem, contribuem e conspiram para uma

formação humana prazerosa, criando um ambiente favorável a essas

manifestações. (BUSTAMANTE, 2004, p.63) Essa ação do lúdico na sala de

aula favorece, assim, a ampliação da própria configuração do fazer escolar,

em uma visão de ação pedagógica para além da perspectiva denominada

por Paulo Freire como Educação Bancária. Favorece o entrecruzamento das

múltiplas culturas que coabitam na sociedade, tais como as culturas infantis,

a cultura escolar, a cultura local, entre outras. Possibilita alcançar aspectos

relacionados a realidade de alunos e alunas , de forma que esses saberes

venham ser contextualizados em diversas áreas do conhecimento,

favorecendo a construção do pensamento crítico frente as dificuldades e as

mudanças decorrentes das relações sociais e das peculiaridades

apresentadas em determinadas situações, conforme alguns aspectos

apontados também por Almeida na citação a seguir A educação lúdica
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integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Seus objetivos, além de

explicar as relações múltiplas do ser humano em seu contexto histórico,

social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações pessoais

passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes,

socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso consciente

intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação

individual e modificador da sociedade. (ALMEIDA, 2003, p.31-32) Sobre

esse aspecto entendemos que o trabalho da professora e do professor

implica na possibilidade de estabelecer uma relação formadora prazerosa e

produtiva entre e com alunos e alunas, em sala de aula e em outros espaços

que facilitem o trabalho pedagógico com o lúdico em consonância com as

expressões culturais apresentadas no contexto. Isso contextualiza a a

aprendizagem em situações interessantes e significativas para alunos e

alunas. Para tanto Santos(2006) nos assegura que

A educação pela via da ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial

cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando, inspirado numa

concepção de educação para além da instrução. Para que isso aconteça é

preciso que os profissionais da educação reconheçam o real significado do

lúdico para aplica-lo adequadamente, estabelecendo a relação entre o

brincar e o aprender. (SANTOS, 2006, p.24) Atualmente um dos principais

desafios da educação é construir historicamente o conhecimento a partir da

formação dos sujeitos e sua inserção social. Nessa abordagem, o processo

de ensino e aprendizagem não se limita a simples transmissão de ideias ou

práticas, mas necessariamente a reelaboração de conceitos e significados

culturalmente difundidos, considerando-se os ritmos de desenvolvimento de

cada sujeito no tocante as transformações sociais, culturais e tecnológicas.

As discussões sobre os processos de desenvolvimento do fazer pedagógico

focalizam as relações sociais fundamentadas na qualidade da efetivação do

aprendizado, de forma que o desenvolvimento do pensamento esteja

integrado à construção autônoma do saber construído. Dessa forma, os

efeitos da prática de hoje vão se manifestar no futuro e as reflexões das

teorias elucidadas ajudarão a rever, reformular, aprimorar o saber/fazer que

orienta a nossa prática/ação. A relação entre o conhecimento e os sujeitos

nos faz ampliar nossa capacidade de reflexão na tentativa de solucionar as

situações conflituosas que ocorrem no âmbito educacional e nas dificuldades

em relação à aprendizagem. É importante o entendimento de que a escola
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deve apresentar-se como um espaço educativo, fundamentada no trabalho

docente e na correlação do conhecimento prévio do aluno e do saber

científico.

Nessa rede de relações, é necessário observar o desejo do saber e o gosto pela construção do saber

em diferentes contextos de investigação. É preciso ressaltar que a escola, por ser um espaço

dinâmico, está relacionada aos conflitos de ordem política, cultural e social entre os sujeitos,

resultante, entre outras coisas, do estimulo, incentivo ou potencialização recebidas ao longo de sua

experiência. Assim, é preciso levantar questões a respeito do que se pensa e o que se faz na

educação.

Fonseca (2010) postula a seguinte afirmação:

[...] A sala de aula é um espaço de experiências. Os saberes, os valores

culturais e políticos e os hábitos são construídos e reconstruídos na escola

por sujeitos históricos, que trazem consigo um conjunto de crenças,

significados, valores, atitudes e comportamentos construídos nos vários

espaços de vivência, antes e durante o processo de escolarização. Isso tem

várias implicações (FONSECA, 2010, p.400).

Por outro lado, os conflitos ideológicos nos permitem diferentes olhares tanto na organização dos

níveis de ensino quanto aos objetivos voltados ao desenvolvimento de atitudes crítica da realidade e

das diferenças, sobre o qual se repercutem no posicionamento pessoal frente às exigências da

sociedade e do campo educacional. Além dessas tendências apontadas, é preciso considerar o

processo de incorporação dos conceitos científicos influenciados pelas representações pessoais que o

sujeito possui e na incorporação influenciada pelos conceitos cotidianos constituídos a partir de

elaborações e resoluções de situações problemas da vida cultural.

Explicitando essa ideia numa formulação mais complexa é preciso que se estabeleça nos currículos

um plano que possibilite a junção entre o conteúdo e a realidade de alunos e alunas, com o intuito

de que esse conhecimento possa ser constituído de manifestações internas e externas: validação do

conhecimento, função político-pedagógica da comunidade escolar, objetivos da educação no

contexto social, cultural e tecnológico. Pode-se, pois, afirmar que para viabilizar a democratização

do ensino, é preciso estabelecer significados na relação entre o sujeito e a sociedade, para atingir os

sentidos na transmissão e assimilação dos saberes.

Quando se fala em termos de “continuidades” e “mudanças”, procuramos compreender os princípios

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ludicidade_e_aprendizagem_reflexoes_teoricometodologicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.11-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



do processo de aprendizagem nas situações representativas que abrange todas suas modificações,

bem como aos que procede em direções contínuas nas situações de aprendizagem, contudo, vale

destacar que a educação não se limita apenas à escola, vez que o processo educativo se dá dentro e

fora do cenário escolar.

Sob este ângulo, é preciso alcançar um equilíbrio entre o conhecimento adquirido no espaço escolar

e os aspectos da realidade do/a aluno e aluna, trazendo situações que lhes permitam desenvolver

atitudes conceituais e as relações que se estabelecem entre si. Essa busca envolve ações que busca

favorecer a participação mediante o seu desenvolvimento social e cultural. Nessa lógica, é

importante estabelecer situações favoráveis para a aprendizagem e que, necessariamente, atendam

às necessidades dos/as alunos e alunas, auxiliando-as no desenvolvimento de habilidades

significativas no ato de aprender, da mesma forma que estabeleça a atuação efetiva mediante as

mudanças na atualidade.

A aprendizagem desenvolvida através de atividades prazerosas e envolventes, portanto, lúdicas,

permitem a inserção de habilidades intelectuais, da mesma forma que promove o processamento

das informações através da aplicabilidade espontânea do saber aprendido. Por este prisma, as

atividades lúdicas desenvolvidas na sala de aula, poderão favorecer a participação de forma efetiva

frente as suas descobertas com vistas no prazer de aprender. É assim que, de acordo com Machado

(1994)

Brincar é nossa primeira forma de cultura. A cultura é algo que pertence a

todos e que nos faz participar de ideias e objetivos comuns. A cultura é o

jeito de as pessoas conviverem, se expressarem, é o modo como as crianças

brincam, como os adultos vivem, trabalham, fazem arte. Mesmo sem estar

brincando com o que denominamos “brinquedo” a criança brinca com a

cultura. No brincar, a criança lida com sua realidade interior e sua tradução

livre da realidade exterior[...] (MACHADO, 1994, p.21, 22)

Nesse contexto, a inserção do lúdico na relação pedagógica envolvem

aspectos vinculados a realidade dos/as alunos e alunas, ou seja, a

brincadeira é algo que faz parte do universo cultural da criança, de um

conjunto de interações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Além

disso, afirma Machado (1994, p.23) “que antes do brincar com os objetos,

vem o brincar consigo mesmo e com as pessoas. Antes mesmo de ser capaz

de segurar algo nas mãos, o bebê já brinca de abrir e fechar os olhos,

fazendo o mundo aparecer e desaparecer”. Considerações Trata- se de

considerar a importância da ludicidade na formação dos sujeitos, visando o
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favorecimento de situações propícias a todo procedimento que envolve a

aprendizagem e das relações constituídas dentro e fora do espaço escolar. É

preciso discutir, pois, sobre a apropriação do conhecimento através das

experiências proporcionadas pelo desenvolvimento da atividade lúdica, sob a

perspectiva de serem considerados os conhecimentos que os/as alunos e

alunas já possuem. A atenção que se dá nessa reflexão está no

reconhecimento das necessidades e características próprias de cada

vivência, o que contribui preponderamente para que a escola garanta

espaços de discussões coletivas e desperte o interesse dos/as alunos e

alunas a partir da compreensão diante dos níveis de aprendizagem e das

dificuldades partilhadas. Portanto, é do contexto sociocultural, no sentido de

responder as particularidades de cada aluno e aluna. Nesse contexto os atos

de ensinar/ aprender ganham entornos significativos no desenvolvimento de

uma consciência global, que respeite as singularidades e que resulte em

ações que produzam a construção de novos saberes. Ação e prática

estabelecem nova forma de relação do sujeito com os objetos,

imprimindo-lhes identidades próprias e compreendendo o sentido da

necessidade de ampliar o conhecimento do sujeito nas mais diversas

dimensões e significações.

ALSINA Àngel i Pastells. Desenvolvimento de competências

matemáticas com recursos lúdico-manipulativos: para crianças de 6 a

12 anos. Curitiba: Base Editorial, 2009. BENJAMIN, Walter. Reflexões: a

criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus, 1984. BERÉNYI,

Eszter. NEUMANN, Eszter . Competir com o PISA: Recepção e tradução no

discurso político húngaro.in Revista de ciências da Educação O PISA e as

Políticas Públicas de Educação: estudos em seis países europeus.

Disponível em:

< http://

sisifo.fpce.ul.pt/?

r=25&p=43>.

Acessado em março 2016. BICUDO, Maria Aparecida e outros. Pesquisa em

Educação Matemática- Concepções e Perspectivas. Editora Unesp,

1999. _________. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional: nº 9394/96. Brasília: 1996. BRASIL. Parâmetros

Curriculares Nacionais: matemática/ Ministério da Educação Fundamental.

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ludicidade_e_aprendizagem_reflexoes_teoricometodologicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.13-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



vol. 3. 3 ed. Brasília, 2001. BRENELLI, Rosely Palerdo. O jogo como

espaço para pensar: a construção de noções lógicas e aritméticas. São

Paulo: Editora Papirus, 4ª edição, 2003. BURIASCO, L. C.; SOARES, M. T. C.

S. Avaliação de sistemas escolares: da classificação dos alunos à perspectiva

de análise de sua produção matemática. In VALENTE, W. R. Avaliação

Matemática: história e perspectivas atuais. Campinas: Papirus, 2008.

CORRÊA, Renata Cleiton Piacesi. Vamos brincar?

: continuidades e rupturas nas práticas curriculares do Ensino Fundamental.

2011. 111p. Dissertação (Mestrado em Educação) -Universidade do Vale do

Itajaí, Itajaí- SC, 2011. D’AMBRÓSIO, Ubiratan- Educação matemática-

teoria à prática, Papirus, 1996. FONSECA, Selma Guimarães. O trabalho do

professor na sala de aula: relações entre sujeitos, saberes e práticas. R.

bras. Est. Pedag. Brasília, v. 91.2010. FREIRE, Paulo. Pedagogia do

oprimido. 1.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1974. HUIZINGA, J. Homo

ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1999.

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira. Prova Brasil. 2015.

Disponível em:

www.

inep.gov.br

. Acesso em 20 de março de 2016. MOURA, Manoel O. de. O jogo na

educação matemática. In: Idéias. O jogo e a construção do conhecimento

na pré-escola. São Paulo: FDE, n. 10, p. 45 - 53, 1991. RAU, Maria Cristina

Trois Dorneles. O Lúdico na prática pedagógica do professor de

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Concepções

e práticas. 2006. p. 152. Dissertação (Mestrado Educação) - Pontifícia

Universidade Católica de Paraná. Curitiba, 2006. REBEIRO, Gisele Bueno de

Farias. Fatores protetivos e o jogo de Regras RUMMIKUB: Um Estudo

com alunos do 6°Ano do Ensino Fundamental. 2012. p.119. Dissertação

(Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Londrina. Londrina,

2012. SANTOS, Santa Marli Peres dos. O lúdico na formação do

educador. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes, 1997. SANTOS, Santa Marli

Pires dos . Brinquedoteca – o lúdico em diferentes contextos; São Paulo: ed.

Vozes; 4ª edição, 1999. SILVA, Silem Santos. Matemática na Infância:

Uma construção, diferentes olhares. 2008. p. 234. Dissertação (MESTRADO

EM Educação) - Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ludicidade_e_aprendizagem_reflexoes_teoricometodologicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.14-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Paulo, 2008. SILVA, Veleida Anahí da- Por que e para que aprender

matemática?

A relação com a matemática nas séries iniciais. São Paulo: Cortez: 2008.

SOARES, Eduardo Sarque. Ensinar Matemática- desafios e

possibilidades. Belo Horizonte: Dimensão, 2009. SOARES, Fátima Milene.

O jogo de Regras na Aprendizagem Matemática: Apropriação pelo

professor do Ensino Fundamental. 2009. p.170. Dissertação (Mestrado em

Educação) - Universidade de Brasília. Brasília, 2009. SMOLE, Kátia Cristina

Stocco. A matemática na educação infantil: a teoria das inteligências

múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: artes Médicas Sul, 2000. SMOLE,

K. S.; DINIZ, M. I.; MILANI, E. Cadernos de Mathema: Jogos de

matemática 6º a 9º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. TAHAN, Malba.

Didática da Matemática. 1º vol. 2ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,

1965. WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro:

Imagino, 1975.

[1] Mestranda (PPGECIMA-UFS), Professora da Rede Pública de Ensino de

Gararu (SE). neidebarrossantos@gmail.com

[1] Profª Adjunta UFS (DEDI/PPGECIMA/GEPIADDE/NEABI)

/mabalima.ufs2@gmail.com

Recebido em: 07/08/2016

Aprovado em: 09/08/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/ludicidade_e_aprendizagem_reflexoes_teoricometodologicas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.15-15,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


