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Resumo O presente trabalho faz algumas considerações bibliográficas sobre as estratégias de

ensino e aprendizado matemático visando demonstrar que os jogos lúdicos no processo de ensino

e aprendizagem tem sido uma das metodologias, que contribuir para auxiliar os alunos com

dificuldade de aprendizagem na leitura e escrita dos conteúdos matemáticos. Nesse sentido, a

problemática para incluir estas estratégias está na difícil socialização dos alunos entre si, com os

professores e comunidade escolar, isto fica por conta dos procedimentos de ensinos que é seletivo,

fragmentário e estático e descontextualizado da realidade do aluno, contribuindo para falta de

estimulo e participação. Ademais, o jogo didático também permite que os alunos, durante as

atividades com os jogos, participem da avaliação do próprio jogo, de seus colegas e de sua própria

atuação, auxiliando no processo de transformação do ensino matemático. Palavras chaves: jogos

lúdicos, matemática, ensino e aprendizagem. Abstract This paper makes some bibliographical

considerations on teaching and mathematical learning strategies to demonstrate that educational

games in the teaching and learning has been one of the methodologies that contribute to assist

students with learning disabilities in reading and writing of mathematical content. In this sense,

the problem to include these strategies are in difficult socialization among students, the teachers

and the school community, this is due to the procedures of teaching that is selective, fragmentary

and static and decontextualized reality of the student, contributing to lack of encouragement and

participation. Moreover, the educational game also allows students during activities with games,

participate in the evaluation of the game itself, their colleagues and their own performance,

assisting in the mathematical education transformation process. Keywords: educational games,
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math, teaching and learning.

1-INTRODUÇÃO O processo de ensino e aprendizagem da matemática deve ser vista

como uma construção humana coletiva da qual participa a imaginação, a intuição e a

emoção. A linguagem sofre a influencia do contexto social, histórico e econômico em que

esta inserida, pois não existem neutralidade e objetividade absoluta: a aprendizagem exige

escolhas e responsabilidade. Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem da

matemática têm múltiplas relações com os jogos lúdicos e permite ao educador realizar

múltiplas atividades empíricas para favorecer ao educando a compreensão sobre a escrita e

leitura dos conteúdos matemáticos. Pois, as atividades lúdicas (jogos, brincadeiras,

brinquedos e material concreto) devem ser vivenciadas pelos educadores. É um ingrediente

indispensável no relacionamento entre as pessoas, bem como, uma possibilidade para que

haja afetividade, prazer, autoconhecimento, cooperação, autonomia, imaginação e

criatividade, permitindo que o outro construa por meio da alegria e do prazer de querer

fazer e construir. Quando crianças ou jovens brincam, demonstram prazer e alegria em

aprender. Eles têm oportunidade de lidar com suas energias em busca da satisfação de

seus desejos. E a curiosidade que os move para participar da brincadeira é, em certo

sentido, a mesma que “move” os cientistas em suas pesquisas. Dessa forma é desejável

buscar conciliar a alegria da brincadeira com a aprendizagem escolar. De acordo com

Friedman (1996), Borin (1996) e Moura (1991), nos apontam que os jogos lúdicos estão

imbricados na gênese da construção do conhecimento, da aquisição da cultura, bem como,

da formação da criança como sujeito humano. Ademais, os jogos ampliam a capacidade de

estimular, criar as manifestações culturais e desse modo, refletem nas atividades do

cotidiano escolar. Vale salientar que o aspecto afetivo se encontra implícito no próprio ato

de jogar, uma vez que o elemento mais importante é o envolvimento do individuo. Mas a

escola utiliza bem pouco, os jogos lúdicos porque ainda segue o modelo tradicional1 de

ensino e aprendizagem que enfatiza de forma abrangente os conteúdos, que os esquemas

de aprendizagem não visam os jogos como didáticos na organização pedagógica do tempo e

do espaço escolar. Na visão tradicional o jogo na educação de criança ou jovem tem uma

conotação negativa, por ser entendida apenas como atividade recreativa. A investigação em

processo de ensino e aprendizado matemático tem mostrado que a nível nacional, as

práticas de ensino da escrita e da leitura dos conteúdos matemáticos no nível de ensino

básico continuam a ser dominados por uma visão tradicionalista.

(...) todos conhecem o medo da matemática. Ela por até ter diminuído, pois,

com o mundo em mudança, o ensino naturalmente progride, mas, mesmo
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hoje, a matemática é ensinada de maneira tradicional é a disciplina que

apresenta o mais baixo desempenho dos alunos e é, a que mais reprova.

Isso acontece no Brasil e no mundo inteiro (IMENES e LELLIS, 1997, P.6).

Diante dessa realidade, o ensino de matemática precisa de novas

estratégias de ensino e aprendizagem, e o uso de jogos e curiosidades no

ensino da escrita e leitura dos conteúdos matemáticos tem o objetivo de

fazer com que os alunos gostem de aprender a aprender, mudando a rotina

da classe e despertando o interesse do aluno envolvido. Bem como,

identificar as formas de inserção dos jogos lúdicos como recurso pedagógico

para a aprendizagem do conteúdo e ao mesmo tempo, analisar a utilização

desses recursos numa perspectiva construtivista, correlacionando os jogos

lúdicos ao processo de letramento de forma teórica- prática no ensino da

escrita e da leitura. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais

(BRASIL, 1996), a capacidade dos alunos, de pesquisar, buscar informações,

analisá-las e selecioná-las, além da possibilidade de aprender, criar,

formular, não deve ser um simples exercício de memorização, pois, os

alunos devem ser capazes de formular questões, diagnosticar e propor

soluções para problemas reais. Já com relação ao processo de letramento,

ele deve, ainda, colocar em prática, conceitos, procedimentos e atitudes

desenvolvidos na escola, aceitando-se que, muitas vezes, os alunos sabem

muito sobre um determinado conceito e possui argumentos perceptivos

sobre as situações, adquiridos com suas experiências, mas por outro lado,

pode falta a eles rede conceitual que ofereça um suporte para compreender

os fragmentos das informações que possuem. À medida que progride nos

estudos ele passa dos argumentos perceptivos aos conceituais, realizando

raciocínios e analogias concretas, por meio de sua interação com o mundo e

as pessoas com que tem contato. Nesta perspectiva, os materiais didáticos

são ferramentas fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem,

e o jogo didático caracteriza-se como uma importante e viável alternativa

para auxiliar em tais processos por favorecer a construção do conhecimento

ao aluno, considera- se que a relação entre os jogos lúdicos e o

conhecimento lógico-cognitivo nos níveis do ensino fundamental, com o

intuito de contribuir com indicações básicas para integrar o processo de

letramento aos jogos lúdicos. O objetivo deste estudo é compreender as

formas de inserção dos jogos lúdicos como recursos pedagógicos no

desenvolvimento do letramento e da ludicidade buscando envolver os alunos
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nas brincadeiras, jogos e desafios apresentados, construídos e

correlacionados com a escrita e leitura de forma lúdica. O presente artigo

constitui-se de estudo bibliográfico, tendo em vista a necessidade de

discussões teóricas que contribuam para as discussões a respeito das formas

de inserção dos jogos lúdicos no ensino da matemática em sala de aula,

numa perspectiva de contribuir com as práticas pedagógicas, mais também,

trazer para o leitor alguns referenciais para o desenvolvimento da pesquisa

e atividades com jogos nas aulas de matemática. Pois, trata-se de um

estudo para reconhecer as contribuições cientificas sobre o tema proposto,

com o objetivo de recolher, analisar, selecionar e interpretar as

contribuições teóricas existentes sobre o fenômeno pesquisado. 2.

Simbologia e Interação Através dos Jogos Lúdicos O jogo é uma

atividade espontânea, desinibida, desinteressada e gratuita, pela qual o

jovem se manifesta, sem barreiras e inibições. Pode-se dizer que o jogo é

atividade, o “trabalho” próprio da criança ou do jovem. Neste sentido,

considera-se como uma atividade viável e interessante a utilização dos

lúdicos, pois este material pode preencher muitas lacunas deixadas pelo

processo de transmissão-recepção de conhecimentos, possibilitando que os

alunos construam seus próprios conhecimentos e tenha uma melhor

interação diante das atividades propostas. As situações lúdicas, competitivas

ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem, pois permitem o

exercício de uma ampla gama de movimentos que solicitam a atenção do

aluno na tentativa de executá-los de forma satisfatória e adequada. Elas

incluem, simultaneamente, a possibilidade de repetição para a manutenção

e por prazer funcional e a oportunidade de ter diferentes problemas a

resolver. Além disso, pelo fato de o jogo constituir um movimento de

interação social bastante significativo, as questões de sociabilidades

constituem motivação suficiente para que o interesse pela atividade seja

mantido (BRASIL, p36). Para Piaget (1989, p. 44), “o jogo lúdico é formado

por um conjunto lingüístico que funciona dentro de um contexto social,

possui um sistema de regras e se constitui de um objeto simbólico2 que

designa também um fenômeno”. Neste contexto, a apropriação e a

aprendizagem significativa de conhecimentos são facilitadas quando tomam

a forma aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam entusiasmados

quando recebe a proposta de aprender de uma forma mais interativa e

divertida, resultando em uma aprendizagem significativa. E ao mesmo
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tempo, o jogo ganha um espaço como ferramenta ideal da aprendizagem,

na medida em que se propõe estimulo ao interesse do aluno, desenvolve

níveis diferentes de experiências pessoais e sociais, ajuda a construir suas

novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e simboliza

um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor,

estimulador e avaliador da aprendizagem. Ele pode ser utilizado como

promotor de aprendizagem das práticas escolares, possibilitando

aproximação dos alunos ao conhecimento cientifico, levando-os a ter uma

vivencia, mesmo que virtual de soluções de problemas que são muitas vezes

muito próximas da realidade que o homem enfrenta ou enfrentou. Estes

processos podem envolver os conteúdos abstratos e, muitas vezes, de difícil

compreensão e, ainda sofrem influencia de abordagem tradicional do

processo educativo, na qual prevalecem à transmissão-recepção de

informações dissociadas entre os conteúdos e a realidade, bem como a

memorização do mesmo. Conforme Oliveira (1994, p.27), “é na interação3

com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos que o educando

aprende a agir numa esfera cognitiva”. Na visão do autor a criança

comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real,

tanto pela vivencia de uma situação imaginaria, quanto pela capacidade de

subordinação às regras. Dessa forma, o processo de compreensão dos

conceitos é gradual e sempre exige esforços dos alunos e, para que a

compreensão seja melhorada cada vez que entra um novo contato com o

conceito, entende-se que, para o aluno aprender um determinado conceito,

ele deve relacioná-lo aos conhecimentos prévios que possui. Essa relação é

complexa, mas de um modo geral, pode-se considerar que quando ela

acontece ocorre uma aprendizagem significativa, ou seja, o aluno consegue

assimilar o material novo aos conhecimentos prévios por causa do

desequilíbrio e do conflito provocado pela nova informação a que entrou em

contato; o que pode levar a mudanças conceituais dos conhecimentos

prévios. Segundo Friedmann (1996), os jogos lúdicos permitem uma

situação educativa cooperativa e interacional, ou seja, quando se pratica o

ato de jogar está executando a identificação das regras do jogo e ao mesmo

tempo, desenvolvendo regras de interação e cooperação que estimulam a

convivência em grupo. Desta forma, os jogos lúdicos se assentam em bases

pedagógicas, porque envolve os seguintes critérios: a função de literalidade

e não-literalidade, os novos signos lingüísticos que se fazem nas regras, a
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flexibilidade a partir de novas combinações de ideias e comportamentos, a

ausência de pressão no ambiente, ajuda na aprendizagem de noções e

habilidades. Sendo assim, os jogos lúdicos oferecem condições do educando

vivenciar situações-problemas, a partir do desenvolvimento de jogos

planejados e livres que permitam ao aluno uma vivencia no tocante às

experiências com a lógica e o raciocínio e também permitam atividades

físicas e mentais que favoreça a sociabilidade, bem como estimule as

reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e lingüísticas. Pois,

existe uma relação muito próxima entre o jogo lúdico e a educação do

educando para favorecer o ensino de conteúdos escolares e como recurso

para motivação no ensino às necessidades dos alunos. E nesta perspectiva o

professor deve auxiliar na tarefa de formulação e de reformulação de

conceitos ativando o conhecimento prévio dos alunos com uma introdução

da matéria que articule esses conhecimentos à nova informação que está

sendo apresentada e utilizando recursos didáticos para facilitar a

compreensão do conteúdo pelo aluno. Neste sentido, o jogo lúdico

constitui-se em um importante recurso para o professor ao desenvolver

habilidades de resolução de problemas, favorece apropriação de conceitos e

atende as necessidades de aprendizagem dos alunos. Ademais, trabalhar

com jogos em sala de aula exigem regras, pois, qualquer jogo possui uma

ordem sequencial que é especificada pelas regras e podem ser classificadas

em: Jogos estratégicos, onde são trabalhadas as habilidades que compõem

o raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e buscam caminhos

para atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para isso. O fator sorte

não interfere no resultado; Jogos de treinamento, os quais são utilizados

quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço num

determinado conteúdo e quer substituir as cansativas listas de exercícios.

Neles, quase sempre o fator sorte exerce um papel preponderante e

interfere nos resultados finais, o que pode frustrar as ideias anteriormente

colocadas; Jogos geométricos, que têm como objetivo desenvolver a

habilidade de observação e o pensamento lógico. Com eles conseguimos

trabalhar figuras geométricas, semelhança de figuras, ângulos e polígonos.

As estratégias aqui utilizadas neste artigo serão de promover a reflexão

diante de situações-problemas que permitirão a elaboração de uma

conclusão pessoal, com base no conhecimento prévio. Além disso, a leitura

de textos, as discussões das teorias embasadas ao uso dos jogos lúdicos e
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as informações de novos conceitos, a busca por informações em fontes

diversas, o relato e a troca de ideias entre alunos deverão enriquecer a

compreensão dos conceitos envolvidos e facilitarão a incorporação do tema

proposto. Nesta perspectiva epistemológica, considerando que o processo de

letramento desperte o senso critico, formando cidadãos conscientes de seus

diretos e deveres, avança impulsionada pela vontade de explicar situações

problemáticas, que motivem os alunos e os levem a elaborar um plano que

permita condições de ampliar o domínio da língua de linguagem, sem perder

de vista que apropriação da escrita e da leitura é um instrumento de

liberdade e não de escravidão e, que os jogos são importantes para o

desenvolvimento de habilidades e do pensamento logico e da alta-confiança.

3. O Ensino e o Aprendizado Matemático x Os Alunos O ensino e

aprendizagem matemática deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento

de um olhar critico do mundo que os cercam, instituindo um conhecimento

que permita analisar, compreender e utilizar esses conhecimentos através

do ensino da matemática em seu próprio benefício e da comunidade a sua

volta. Porém, o ensino e aprendizado matemático têm sido transmitidos

como complicado e descontextualizado dificultando seu entendimento. De

acordo com Carvalho (2010), a motivação dos alunos depende também da

motivação do professor, pois os alunos adquire uma cera resistência ao

aprendizado matemático devido há não contextualização da mesma, não

conseguindo relacionar o cotidiano dos alunos, focando apenas na

memorização dos conteúdos, formulas e regras matemáticas promovendo

um clima desfavorável à aprendizagem, não contribuindo em nada para as

competências e habilidades para interpretar as diferentes situações que o

ensino de matemática nos oferece diariamente. Para uma motivação do

ensino e o aprender matemático é necessária uma mudança de postura em

relação ao processo de ensino e aprendizagem que favoreça a construção de

uma prática pedagógica integrada ao cotidiano do aluno, pois o processo de

construção do conhecimento em matemática para ser sólido e consistente é

necessário identificar como essa se processa. Além do mais, uma prática

aliada a teoria pode ser entendida como uma estrutura de conhecimento em

matemática que possibilita a formação ou aquisição dos conceitos

matemáticos para que possa refazer uma leitura do seu mundo. “A

matemática é uma atividade humana e, como tal, profundamente inserida

no contexto social em que é produzida” (CARVALHO, 2010, P. 82). Já
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Oliveira (2007, p.5), em suas discussões a respeito do ensino de

matemática nos aponta que:

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver

problemas. Nós, como educadores matemáticos, devemos procurar

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver

a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização

e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. Nesse

sentido, o aluno deve ser capaz de entender os conceitos matemáticos

relacionados ao seu cotidiano e verificar a influência que ela tem na

sociedade, compreendendo como ela é utilizada em nosso dia-a-dia. No

entanto, as dificuldades do aluno em compreender o processo de ensino e

aprendizagem matemática, não podem ser vistos como obstáculo para

aprendizagem, visto que a dinâmica do conhecimento depende de vários

fatores: sociais, emocionais, políticos e econômico. Um ensino partindo-se

dos conhecimentos prévios dos alunos, que estimula o seu entendimento

logico e a aguçar a curiosidade, auxiliando a desenvolver a capacidade de

enfrentar os desafios da sociedade moderna e ao mesmo tempo, adquirir

habilidades e competências para construção do saber matemático para que

eles possam ser os protagonistas da sua própria aprendizagem. Que

segundo Miranda e Miranda (2011, p.12):

(...) uma alternativa para superar os obstáculos é apresentar uma nova

linguagem matemática mais informal. Outra é reconhecer a formalização

como é inevitável, mas procurar encontrar formas de torna-las mais

acessível aos alunos. Facilita o conhecimento de suas características e

propriedades, que destaquem suas contribuições, que promovam sua

interação social, o trabalho em grupo, a cooperação, o aumento da

concentração, da coordenação motora e da estrutura fina, que contribuam

para o favorecimento de ações como observar, compor, decompor,

transformar, representar e comunicar; bem como na possibilidade da

construção de conceitos matemáticos diversos. A matemática não pode e

nem deve ser desenvolvida e aplicada isoladamente, mas em conjunto com

valores, que amplie o conhecimento do aluno, contribuindo dessa forma

para sua formação, ajudando o discente a se posicionar diante das decisões

do cotidiano. Dessa forma, o saber matemático é construído sob a forma
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processual em que professores e alunos trabalham juntos, compreendendo o

espaço de cada um, tornando a aprendizagem atraente, com estratégias que

contribua para as condições necessárias para um ensino e aprendizado

consciente e motivador, oferecendo maior liberdade para trabalhar e

aprender os conteúdos matemáticos, utilizando diferentes metodologias que

possam ser realizadas em sala de aula. Nesse contexto, o uso de jogos

como estratégias de ensino e de aprendizagem deve ser vista, como uma

ferramenta que auxilia na construção do conhecimento matemático e, que

ao mesmo tempo, conduz o aluno à exploração e o desenvolvimento de sua

criatividade, possibilitando situações que o leve ao processo de ensino e

aprendizagem de forma consciente e concreta. Dessa forma, podemos dizer

que o desenvolvimento da criatividade do aluno constitui uma ferramenta

para construção de seu próprio saber e de uma sociedade melhor, tornando

um individuo capaz de realizar novas descobertas e mudança nas suas

atitudes diante do conhecimento matemático e também nos aspectos

sociais. A criança tem um mundo imaginário extremamente rico em

contextos. ”Situações que podem parecer bobas ou sem sentido para o

adulto despertam o interesse, a curiosidade e a imaginação da criança. Por

isso mesmo, os jogos, os brinquedos, e a literatura infantil são

extremamente importantes na contextualização dos conhecimentos

matemáticos” (CARVALHO, 2010, p.72). 4. Aprendizagem Diferenciada

nas Aulas de Matemática A socialização dos alunos da rede pública de

ensino tem gerando uma grande problemática devido a sua diversidade

cultural e financeira dos seus educandos, fazendo com que o trabalho

pedagógico do professor se torne ainda mais desafiadora. Uma vez que

esses educadores se deparam com imensas diversidades culturais, o ensino

qualitativo requer uma visão da necessidade de novas experiências

educativas que tenham por base os componentes socializadores e

integradores para a socialização desses alunos no espaço escolar. Já que o

índice de evasão escolar tem sido explicado pela falta de capacidade da

escola de constituir um universo escolar socializado, participativo e

interativo, pois o modelo educativo escolar é seletivo e fragmentário nas

atividades educativas. Neste sentido, através do jogo lúdico, poderemos

criar situações favoráveis para socialização e interação da turma, além de

contribuir para convivência em grupo proporcionado a eles um aprendizado

suave, divertido e alegre. No jogo aprende-se a colaborar, a repartir, a
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observar um regulamento, a ceder o individual para que o grupo vença:

aprende-se a vencer e a perder de forma que possam comunicar-se e

expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de sentir, em

um ambiente acolhedor em que a confiança e a autoestima do aluno para

sua permanência no processo de ensino e aprendizagem de forma ativa.

Como nos firma Carvalho (2010, p.35):

O jogo é um recurso didático bastante recomendado pelos estudos em

Educação Matemática e está muito presente nos livros dos alunos dos anos

iniciais do Ensino Fundamental. Além de valorizarem o aspecto lúdico da

aprendizagem, os jogos têm papel importante na integração da criança ao

contexto escolar. Podem auxiliar o aluno, com ajuda do professor, a:

construir o conhecimento matemático em grupo; entender e discutir as

regras de ação e negociar ideias e decisões; além de desenvolver

comunicações matemáticas e validá-las. Nas ultimas décadas, os debates

sobre o construtivismo4 tem fomentado discussões e reflexões a respeito da

utilização dos jogos lúdicos na escola, e as analises apontam para a

necessidade de utilizá-los porque estão diretamente ligadas as necessidades

de uma aprendizagem qualitativas e significativas na vida do aluno. Sendo

assim, a questão central da Matemática Lúdico: Brincando e aprendendo

com os jogos no processo de ensino e aprendizagem da matemática, é que o

jogo oferece estimulo e ambiente propícios que favorecem o

desenvolvimento espontâneo e criativo dos estudantes, permitindo ao

professor de matemática ou do ensino fundamental menor ampliarem seu

conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolvendo habilidades

pessoais e profissionais para estimular nos educando as capacidades de

comunicação e expressão. Dessa forma, demonstrando uma nova maneira

lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar,

levando uma maior apropriação do conhecimento científico envolvido. Tudo

isso, baseado no fato de que jogos e brincadeiras são elementos muitos

valiosos no processo de ensino-aprendizagem. Ainda nesse sentido,

permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação,

das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, associar o

jogo à ciência é o nosso desafio! Com os problemas de aprendizagem e

dificuldade dos educandos no aprendizado dos conteúdos matemáticos, e

por outro lado, poucos educadores se arriscam a trabalhar pedagogicamente

com os jogos lúdicos no ensino da matemática, porque desconhecem as
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formas de correlacionar conteúdos e ações aplicadas de experiências. “Dessa

forma, o aluno é, muitas vezes, levado a acreditar que não é capaz de

construir um raciocino matemático sem repetir procedimentos

convencionais”. (CARVALHO, 2010, p.33). Sendo assim, o ensino em

matemática deve ser desenvolvido com projetos didáticos e usos de jogos

nesse processo de ensino como forma de efetividade para intervir na

melhoria da qualidade do ensino da escrita e da leitura dos conteúdos

matemáticos propostos, contribuindo para difundir e popularizar a cultura

cientifica junto à comunidade escolar. Além disso, o uso de projetos aponta

para a criação de um novo espaço interativo de cultura cientifica educacional

regional, constituindo-se em uma verdadeira vitrine cientifica, na

expectativa de contribuir para a formação de mentes criativas, necessárias à

produção de cultura, ciência e do desenvolvimento da educação. Para

Carvalho (2010, p.41):

O uso de projetos, por sua vez, é um recurso didático que pode ser aplicado

na abordagem de diferentes conteúdos escolares, em situações naturais.

Com o desenvolvimento de projetos incentiva-se o trabalho em grupo.

Partindo-se de uma problemática de interesse dos alunos é possível abordar

conteúdos de diferentes áreas, o que favorece a interdisciplinaridade. Pode

ser muito frutífero, por exemplo, a realização de um projeto, em conjunto

com o professor de artes, no qual seja se trabalha a representações de

sólidos geométricos em perspectiva ou utilizando vistas. Nesse sentido, o

uso de projetos com jogos lúdicos pode explorar diversos campos da

matemática contribuindo dessa forma para o uso de sua escrita e da leitura,

pois entendemos que é o melhor caminho para se entender o mundo e o

conhecimento científico, que é o capital mais importante do mundo

civilizado. Sendo assim, credita-se que com a inserção dos jogos lúdicos

como recurso didático para a criação de um ambiente acolhedor e interativo,

além das oportunidades de buscar as soluções mais adequadas para as

situações de dificuldades no aprendizado da leitura e escrita para que os

educandos possam ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos

dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e

comunicação de sentimentos e idéias, da experimentação, da reflexão, da

elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos educacional.

5. Considerações O ensino de matemática deve ser desenvolvido com
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estratégias que facilitem a compreensão dos seus conteúdos de forma

adequada para o aluno dentro do seu contexto social, cultural e econômica

desenvolvendo estratégias de aprendizagem. Dentro desse contexto, os

jogos são estratégias interessante e atraente de ensinar e aprender

matemática, pois o aluno aprende a certar e a errar, de forma positiva e

construtiva, contribuindo para que o aluno tenha autonomia de seu próprio

ato de aprender. Sendo assim, a utilização dos jogos como ferramentas

pedagógicas contribui para o processo de ensino e de aprendizagem

matemática, possibilitando uma aprendizagem coletiva e participativa de

todos nesse processo da construção do saber matemático, favorecendo a

criatividade e a elaboração de práticas de resoluções de problemas e busca

pela solução. Como a escola tem o objetivo de formar pessoas conscientes

do seu papel na sociedade, então que possa aplica os conhecimentos

adquiridos na escola em seu cotidiano, pois acreditamos que a utilização dos

jogos didáticos pode auxiliar nesse processo de transformação do ensino e

aprendizado matemático, possibilitando uma maior interação entre os alunos

e os conteúdos, contribuindo para uma educação refletida nos princípios de

um saber mais efetivo e dinâmico. NOTAS [1] CARVALHO (2010, P.32), a

metodologia de “ensino tradicional” caracteriza-se pela transmissão de

conteúdos por meio da apresentação de conceitos, procedimentos e

propriedades, seguida de atividades nas quais o aluno deve aplicar o

conhecimento que foi exposto. Muitas vezes, essa transmissão de conteúdos

é feita com apoio de exercícios resolvidos. Segundo a concepção de

aprendizagem que está por trás dessa metodologia, é por meio do

treinamento de procedimentos e da repetição de noções que o aluno irá

interiorizar o conhecimento matemático. Nesse caso, porém, não há espaço

para autonomia do aluno, para que ele desenvolva estratégias próprias e

possa criar e aplicar procedimentos diferentes daqueles já explanados. 2

Objeto Simbólico para PIAGET (1989) é definido como o jogo em três

categorias: jogo funcional, que objetiva exercitar a função em si por volta

dos 2 anos de idade; O jogo simbólico, é o momento em que o indivíduo põe

significado independente das características do objeto por volta dos 7 anos;

e o jogo de regras, consiste na relação interindividual a serviço da lógica e

da representação. 3De acordo com Vygotsky (1984), a aprendizagem é

fundamentalmente uma experiência social, de interação pela linguagem e

pela ação. Ou seja, a interação proporciona a coletividade no aprendizado de
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modo que os indivíduos venham a construir significados, compreensão e

autonomia tendo como resultado a constituição cognitiva, afetiva de ação-

reflexão. 4A construção do conhecimento ressaltada pela teoria piagetiana, é

realizada através das ações físicas ou mentais sobre objetos uma vez que,

provocando o desequilíbrio, resultam em assimilação ou, acomodação, ou

seja, a assimilação dessas ações e em seguida a construção do

conhecimento. Ou melhor, no momento em que os indivíduos conseguem

assimilar os estímulos, eles tentam fazer uma acomodação e por

consequência a assimilação e o equilíbrio enfim é conquistado.

REFERÊNCIAS BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação física/

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. BORIN, J.

Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de

matemática. São Paulo: IME-USP;1996. CARVALHO, João Bosco Pitombeira

Fernandes de. Matemática: Ensino Fundamental. –Brasília: Ministério da

Educação, Secretaria de educação Básica, 2010. FRIEDMAN, Adriano.

Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo:

Moderna, 1996. IMENES, Luiz; ELLIS, Marcelo. Manual Pedagógico. In: _

Matemática Imenes e Lellis: Livro do Professor. São Paulo: Scipione, 1997.

P. 6-9 MIRANDA, Crispim Joaquim de Almeida; MIRANDA, Tatiana Lopes. O

Ensino de Matemática para Alunos Surdos: Quais os Desafios que o

Professor Enfrenta?

Florianópolis, v. 06, n.1, p.31-46, 2011. MOURA, M. O. de. A construção

do signo numérico em situação de ensino. São Paulo: USP,1991.

OLIVEIRA, Sandra Alves de. O lúdico como motivação nas aulas de

Matemática. Pedagoga e especialista em Matemática e Estatística,

professora no Departamento de Educação de Guanambi, BA, Uneb. Endereço

eletrônico: soliveira4@hotmail.com

Artigo publicado na edição nº 377, jornal Mundo Jovem, junho de 2007, p.

5. OLIVEIRA, Zilma Morais de Ramos de. L.S Vygotsky: algumas ideias

sobre desenvolvimento e jogo infantil. Série Ideias, FDE. 2. ed. São Paulo:

1994.

Disponível em:

.

Acesso em: 11 de setembro de 2015. PIAGET, J. A linguagem e o

pensamento da criança. Rio de Janeiro: Fundo de cultura, 1989.

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

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



REFERÊNCIAS BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação física/

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. BORIN, J.

Jogos e resolução de problemas: uma estratégia para as aulas de

matemática. São Paulo: IME-USP;1996. CARVALHO, João Bosco Pitombeira

Fernandes de. Matemática: Ensino Fundamental. –Brasília: Ministério da

Educação, Secretaria de educação Básica, 2010. FRIEDMAN, Adriano.

Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo:

Moderna, 1996. IMENES, Luiz; ELLIS, Marcelo. Manual Pedagógico. In: _

Matemática Imenes e Lellis: Livro do Professor. São Paulo: Scipione, 1997.

P. 6-9 MIRANDA, Crispim Joaquim de Almeida; MIRANDA, Tatiana Lopes. O

Ensino de Matemática para Alunos Surdos: Quais os Desafios que o

Professor Enfrenta?

Florianópolis, v. 06, n.1, p.31-46, 2011. MOURA, M. O. de. A construção

do signo numérico em situação de ensino. São Paulo: USP,1991.

OLIVEIRA, Sandra Alves de. O lúdico como motivação nas aulas de

Matemática. Pedagoga e especialista em Matemática e Estatística,

professora no Departamento de Educação de Guanambi, BA, Uneb. Endereço

eletrônico: soliveira4@hotmail.com

Artigo publicado na edição nº 377, jornal Mundo Jovem, junho de 2007, p.

5. OLIVEIRA, Zilma Morais de Ramos de. L.S Vygotsky: algumas ideias

sobre desenvolvimento e jogo infantil. Série Ideias, FDE. 2. ed. São Paulo:

1994.

Disponível em:

.

Acesso em: 11 de setembro de 2015. PIAGET, J. A linguagem e o

pensamento da criança. Rio de Janeiro: Fundo de cultura, 1989.

*Licenciado em Química pela Universidade Federal de Sergipe- UFS,

Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade

federal do Ceara- UFC e Especialista em Educação Física Escolar pela

Faculdade Atlântico. Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática pela

UFS. E-mail: uildsm@gmail.com

**Licenciada em Química pela Universidade Federal de Sergipe- Professora

da rede estadual. Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática pela

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

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



Universidade Federal de Sergipe- UFS. E-mail:

quimicapinheiro@hotmail.com

Recebido em: 30/07/2016

Aprovado em: 31/07/2016

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/os_jogos_no_ensino_de_matematica_algumas_consideracoes_teoricas_p.pdf

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


