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LUDICIDADE NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
ESTRATÉGIA PARA O PROBLEMA DA DISCALCULIA

DÉBORAH DOS SANTOS
ALEX MARTINS DO NASCIMENTO
TAMIRIS DE ALMEIDA SILVA

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Este artigo vem abordar a temática “o lúdico como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem dos anos
iniciais do ensino fundamental”. O objetivo principal é compreender a importância dos jogos e brincadeiras para o
processo de ensino-aprendizagem nas referidas séries e apresentar sugestões de atividades lúdicas para dinamizar
esse processo. O trabalho trata da importância do brincar, conceituar o lúdico, jogos e brincadeiras; aponta aspectos
relacionados ao lúdico na legislação educacional; faz uma abordagem sucinta sobre ao jogos e brincadeiras no
desenvolvimento infantil enfatizando as fases do desenvolvimento e a formação do professor para trabalhar o lúdico.
Sua metodologia é baseada em Fonseca 2007, Farrel 2008, Sampaio 2009, Santos 1997, entre outros. Trazendo
conceitos e teorias acerca do ensino através da ludicidade almejando uma aprendizagem dinâmica, através de um
ensino atrativo e proveitoso.

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Aprendizagem. Processo.

This article approaches the theme "playful as a tool of the teaching and learning process of the early years of
elementary school". The main objective is to understand the importance of games and games for the teaching-learning
process in the mentioned series and to present suggestions of playful activities to stimulate this process. The work
deals with the importance of playing, conceptualizing the ludic, games and games; Points out aspects related to
playfulness in educational legislation; Makes a succinct approach to play and play in child development emphasizing
the developmental phases and the teacher training to work the playful. Its methodology is based on Fonseca 2007,
Farrel 2008, Sampaio 2009, Santos 1997, among others. Bringing concepts and theories about teaching through
playfulness aiming for a dynamic learning, through an attractive and profitable teaching. KEYWORDS: Playful.
Learning. Process.

Atualmente, muitas pesquisas e discussões estão acontecendo objetivando a compreensão de todos os aspectos que
envolvem a aprendizagem através do lúdico principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Através dos
resultados observados nessas pesquisas e acreditando na possibilidade de mudanças, buscou-se descobrir e
compreender a importância dos jogos e brincadeiras para o sucesso escolar por meio de pesquisas realizada em
teóricos que tratam da temática: o lúdico como ferramenta do processo de ensino e aprendizagem dos anos iniciais do
ensino fundamental.

A ciência da matemática desde então sofreu muitas transformações evolutivas e formas de ensinar e aprender.
Contudo, está comprovado que apesar das transformações ainda existem inúmeras dificuldades necessitando de
desafios para que os alunos possam dominar essa disciplina.
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Aprender Matemática pode se tornar prazeroso para alguns e para outros um pesadelo. Essa afirmativa está imbuída
implicitamente de um questionamento no qual se interroga acerca de que o prazer em aprender matemática só
acontece para uma minoria da população estudante.

Por essa razão, a referida disciplina deve ser trabalhada na escola campo de estágio assim como nas demais de
maneira significativa para o aluno, principalmente aqueles que apresentam maior dificuldade, o que
consequentemente acarretará no bom desenvolvimento e sucesso do aprendizado.

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho surgiu a partir da observação da falta de ludicidade no contexto
escolar, de sugestões de atividades lúdicas e do problema da discalculia na correlação com o lúdico.

É preciso enfatizar que para os alunos alcançarem qualquer objetivo, é preciso esforço contínuo, avançar passo a
passo e com muito dinamismo, especialmente nos anos iniciais. Sendo assim, fazer com que todos os educandos,
passem a gostar de estudar e obtenham sucesso é necessário utilizar uma metodologia lúdica, trabalhar com jogos e
brincadeiras, pois estes instrumentos são de suma importância para que as crianças desenvolvam suas competências
e habilidades sem tantas dificuldades.

1- Definições sobre Discalculia

É comum que no processo de ensino-aprendizagem estejam associados os chamados problemas, dificuldades,
distúrbios ou deficiências no ato de aprender. Fatores esses apontados nos alunos como portador de uma síndrome
que precisa ser tratada com o encaminhamento a especialistas de diferentes áreas como psicopedagogos,
fonoaudiólogos entre outros.

Se faz necessário destacar que existem os transtornos de aprendizagem que muitas vezes dificultam o bom
desenvolvimento do aluno como é o caso da discalculia.

A discalculia é um dos transtornos de aprendizagem que acarreta dificuldades em
Matemática. Este transtorno não é causado por deficiência mental nem por déficits visuais
ou auditivos, nem por má escolarização. [...] O portador de discalculia comete diversos
erros na solução de problemas verbais, nas habilidades de contagem, nas habilidades
computacionais, na compreensão dos números. (SAMPAIO 2009, p. 119)

O erro em qualquer disciplina ou em quaisquer tarefas é normal, porém quando o erro se torna constante há algo
incomum, daí o olhar apurado do educador em relação ao caso, pois é a partir disso que pode-se verificar algumas
crianças com essa dificuldade.

Segundo esse princípio, nota-se que esse transtorno impossibilita o educando a aprender de forma satisfatória para
que possa desenvolver-se com os demais alunos que não apresentam certo tipo de problema, isso se não forem
tomados os devidos cuidados no processo de escolarização.

Ainda conceituando discalculia, Farrel (2008, p. 73) prescreve que:

Discalculia é uma condição que afeta a capacidade de adquirir habilidades matemáticas.
Os aprendizes com discalculia podem ter dificuldades para compreender conceitos
numéricos simples, não possuem compreensão intuitiva de números e têm problemas para
aprender fatos e procedimentos numéricos. Mesmo que produzam a resposta correta ou
usem o método correto, eles fazem isso mecanicamente e sem confiança.

As concepções e competências dos alunos vão se desenvolvendo, por meio do fazer matemático, no entanto, os
alunos com discalculia não conseguem realizar as atividades matemáticas com confiança, dessa forma, é fundamental
que sejam realizadas intervenções através de estratégias pedagógicas no intuito de minimizar essas dificuldades.

A escola deverá proporcionar, para os alunos com discalculia, a compreensão da igualdade básica de pessoa como
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sujeito de direitos e ainda, a compreensão de que ela é um espaço de inclusão social.

Está aí mais um dos distúrbios que podem ser causados por anorexia perinatal ou por
outros acidentes, que acabam afetando o funcionamento normal do cérebro. Alguns
profissionais desinformados negam-se a aceitar que a discalculia atinja crianças em idade
escolar, alegam que só é possível “adquirir” por meio de um Acidente vascular cerebral
(popular derrame) ou traumatismo craniencefálico. (OLIVIER, 2010, p.89).

É considerável compreender que o desconhecimento dos profissionais da educação sobre a interferência da
discalculia no processo escolar aumenta a problemática, pois por não possuírem a informação precisa vão encarando
o problema como se fosse algo normal e o aluno enfrentando dificuldades na aprendizagem.

Dessa forma, quando a criança não consegue solucionar bem os problemas matemáticos, não sabe contar
perfeitamente e nem compreende os números, terá muita dificuldade em aprender de forma significativa para
inserir-se num contexto social que exige pessoas com tais habilidades.

É pertinente enfatizar que o papel da escola é de suma importância para detectar os problemas e buscar soluções
precisas para a conquista de um resultado escolar positivo. No entanto, é preciso registrar que muitas vezes a escola
ignora os problemas que dão origem as dificuldades de aprendizagem eximindo-se do real papel enquanto espaço de
transformação social, e a consequência é o fracasso escolar.

Aprender a refletir, a raciocinar, a utilizar estratégias de resolução de problemas para
adaptarmos as novas gerações para aprenderem mais, melhor e de forma diferente e
flexível, é uma necessidade fundamental da educação e provavelmente, a tarefa mais
relevante da escola. (FONSECA 2007, p. 7):

Nesse curso, é preciso que a escola se organize coletivamente e construa propostas pedagógicas que de fato se
fazem necessárias, pautadas em concepções claras que ao conduzirem as mudanças favoreçam a todos uma
aprendizagem significativa. Trabalhar com metodologias adequadas, que incluam os alunos com discalculia, para
minimizar esse problema e fazer com que todos aprendam de forma satisfatória deve ser a tarefa principal da escola.

Atualmente, pesquisas são realizadas com o objetivo de descobrir aspectos sobre dificuldades de aprendizagem
visando encontrar caminhos que melhorem o ensino-aprendizagem da Matemática. Porém, ainda são limitadas em
relação a outras áreas do conhecimento conforme a seguinte abordagem:

As pesquisas e as publicações sobre os distúrbios no aprendizado da leitura e da escrita se
avolumaram nas últimas décadas; no entanto, as dificuldades em matemática são menos
estudadas e os neurologistas têm lhes dado pouca atenção, mantendo-se afastado do
tema. (ROTTA et ali 2006, p. 195).

O aluno não é um indivíduo passivo que apenas recebe e reproduz formas de aprendizagem, ele interage com o meio,
com os objetos e atividades que lhes são apresentados, e aprende construindo os conceitos a partir de ações que
reflitam sobre as situações por ele vivida.

De acordo com isso, o aluno com discalculia merece atenção especial para que o problema seja tratado e ele se sinta
em um ambiente inclusivo e aprenda Matemática dentro desse contexto.

2- Conceituando aspectos como: o lúdico, as brincadeiras e os jogos

Desde os primórdios da história da humanidade a brincadeira sempre esteve presente como atividade que promove
descoberta, curiosidade. De forma geral o ser humano brinca desde que nasce com seu próprio corpo com o corpo de
sua mãe, depois com objetos, brinquedos, dentre outras coisas. É importante salientar que a ludicidade do ser
humano passa por etapas que vão se aprimorando de acordo com a sua idade e o contexto social em que vivem.
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O lúdico é parte integrante da formação da criança já que está associado ao brincar e a criança aprende muito sobre
as coisas que a rodeia através da brincadeira. É preciso também que o lúdico seja trabalhado em todas as etapas do
desenvolvimento da criança com jogos e brincadeiras que ajudem no seu processo de evolução.

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista
como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental prepara
para um estado fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e
construção do conhecimento. (SANTOS, 1997, p. 12).

Diante do exposto, vê-se que o lúdico realmente precisa ser entendido como aspecto de suma importância para o
crescimento progressivo e desenvolvimento humano, sobretudo na fase da infância onde a criança está se
descobrindo e descobrindo o mundo ao qual pertence.

Muitos são os estudos realizados nos últimos tempos sobre a importância da ludicidade para o desenvolvimento da
criança, porém, é necessário que se compreenda o que é o lúdico em seu contexto geral, qual a função educativa dos
jogos e brincadeiras.

A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os
jogos, brinquedos divertimentos e é relativa também à conduta daquele que joga que
brinca e que se diverte. (SANTOS, 1997,p.9).

Dentro do contexto da ludicidade vale abordar também os jogos e brincadeiras que fazem parte dessa realidade,
buscando um conhecimento mais amplo sobre o seu processo histórico, sua evolução, e a importância que a eles foi
dada ao longo da história, para a partir de então compreender melhor quais os seus objetivos em determinadas
épocas para o processo educativo.

O jogo visto como recreação desde a antiguidade greco-romana, aparece como
relaxamento necessário as atividades que exigem esforço físico, intelectual e escolar. Por
longos tempos, o jogo infantil ficou limitado a recreação. (KISHIMOTO, 2006, p. 28).

Diante da citação acima pode-se observar que antes o jogo era apenas visto como preparação ou atividade de
relaxamento, em convergência a isso, na atualidade a visão de jogo é bem mais ampla desde exercício físico a uma
concisa aprendizagem.

Observa-se através do exposto que o jogo nem sempre foi entendido como um aspecto que oportuniza
desenvolvimento e crescimento da aprendizagem humana, pois, se refletia sobre as descobertas que a criança
realizava em relação a si mesmo e a compreensão que obtinha da realidade e socialização com outros através do
jogo. “ Em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa não-séria. ” (KISHIMOTO, 2006, p. 17)

Atualmente, muitos educadores já compreendem que os jogos infantis têm por objetivo estimular o crescimento da
aprendizagem através de uma relação interpessoal entre duas ou mais pessoas realizadas dentro de determinadas
regras. Porém, Kishimoto (2006, p. 17) afirma que: “no Brasil, termos como jogo, brinquedos e brincadeira ainda são
empregados de forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação desse campo”.

Em se tratando das brincadeiras, é possível dizer que elas também estão presentes na vida da criança e que por ser
uma necessidade para o desenvolvimento infantil essa atividade é considerada um direito da criança.

Na teoria piagetiana a brincadeira não recebeu um conceito específico. Entendida como
ação assimiladora a brincadeira aparece como forma de expressão da conduta, dotada de
características metafóricas como espontânea, prazerosa, semelhante às do romantismo e
da biologia [...]. A brincadeira, enquanto processo assimilativo, participa do conteúdo da
inteligência à semelhança da aprendizagem. (KISHIMOTO, 2006, p. 32).

Dessa forma, vê-se que a brincadeira não tem um conceito bem definido, mas é um instrumento importante para
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influenciar a criança em suas escolhas desde bem pequena e faz com que ela comece a exercitar a sua autonomia,
além de ir aprendendo a fazer as coisas por conta própria e se tornando capaz de decidir o que é melhor para ela em
determinados momentos.

É difícil fazer uma criança parar de brincar, mesmo quando a brincadeira faz com que ela
fique irritada ou descontente, como quando não consegue vestir a roupa de uma boneca ou
quando quer correr e precisa ficar quieta. (PASTORAL DA CRIANÇA, 2005, p. 11).

Através desses exemplos fica patente que as crianças não brincam apenas por prazer, nota-se que a principal razão
que faz com que elas brinquem é também a necessidade. Dessa forma, é preciso também que se compreenda quais
as necessidades da criança para que se entenda com precisão porque a criança brinca.

3- A aprendizagem com jogos e brincadeiras no enfoque da Discalculia

A aprendizagem é considerada como um processo natural, ela surge da curiosidade das pessoas. Dentro de um
ambiente positivo, a aprendizagem pode desenvolver-se de modo significativo quando aquele que está aprendendo
consegue adquirir um significado. A escola tem como principal função juntamente com o professor criar um ambiente
adequado e próprio para que o aluno possa aprender.

Parece ser consenso entre todos os autores da Educação que o jogo é indispensável no
ato de aprender e ensinar de forma vivencial. Referindo-se às crianças, os autores são
unânimes quando dizem que o jogo é a base epistológica da Educação. ( HAETINGER,
2008, p. 6).

Sendo assim, fica claro que o ensino realizado através de intervenções com jogos e brincadeiras facilita a
aprendizagem tanto no desenvolvimento psicomotor bem como no desenvolvimento de habilidades do pensamento,
como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade.

No atual sistema educativo, jogos e brincadeiras podem ser entendidos a partir de três
perspectivas complementares: meio globalizador, objeto de estudo e ferramenta
metodológica. ( MURCIA , 2005, p.90).

É possível compreender que essas três perspectivas são indispensáveis para um ensino aprendizagem que pretende
contemplar a formação dos indivíduos num contexto em que estes possam se transformar em seres ativos e
participativos na sociedade. Porém, é necessário que todo o sistema educacional, esteja pronto para trabalhar em tais
perspectivas, caso contrário será realizado um trabalho de faz-de-conta e os objetivos da aprendizagem não serão
alcançados. Todo educador, comprometido com uma educação significativa deverá refletir sobre o seguinte:

Brincar, divertir-se e aprender são modos verbais inerentes ao ser humano, indispensáveis
na vida de qualquer grupo sociocultural. A simplicidade da ação de jogar é absolutamente
universal, plural, heterogênea, flexível e tão ambivalente quanto necessária. ((MURCIA,
2005, P.17).

No processo de aprendizagem, quando o aluno não consegue desenvolver bem suas potencialidades em sala de aula,
não consegue compreender certos enunciados, não acompanha o ritmo de aprendizagem de forma satisfatória,
provavelmente apresenta algum tipo de problema que o impossibilita de adquirir os conhecimentos básicos de forma
coerente.

Apesar das grandes e rápidas mudanças operadas na fundamentação teórica, da explosão
incomensurável da investigação nas últimas décadas, das medidas políticas e
educacionais avançadas para responder ao crescimento preocupante do insucesso
escolar, [...] as DA continuam a gerar inúmeras controvérsias. (FONSECA. 2007, p.139).

Dessa maneira, o profissional deve articular e possibilitar ferramentas que proporcione a produção de novos olhares
sobre o panorama educacional, tecendo estratégias que beneficiem o processo de ensino e aprendizado, permitindo
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que essas ferramentas metodológicas abranjam e dê estabilidade para construir bons resultados, ramificando por
diversas áreas de dificuldade dos alunos, incluindo déficits de ordem neurológica, visual e motora, a exemplo da
discauculia.

O lúdico é contextualizado como grande fator importante de apoio, auxiliando ao profissional a diagnosticar e atuar
para colher bons resultados, utilizando brincadeiras, jogos e música para estimular o crescimento do aluno e torná-lo
capaz de exercer atividade e superar suas inabilidades.

É pertinente dizer que para que a criança obtenha todos os aspectos que a ludicidade permite, na sua formação é
necessário que ela tenha oportunidades de participar de jogos e brincadeiras como um instrumento que facilitará o seu
desenvolvimento e a aprendizagem.

O desenvolvimento humano está vinculado ao seu processo evolutivo, dentro de um
contexto geral. É um processo que acompanha o indivíduo através de toda a vida. Seu
comportamento é o somatório de toda uma situação de vida, de todo um contexto histórico
relacionado a uma determinada época ou momento histórico. (BORBA ET AL 2002, p.38).

Compreendendo que o comportamento humano é o somatório das situações por ele vivida é necessário destacar que
a transformação da sociedade com a diminuição de espaços públicos para lazer nas ruas, com a televisão e os jogos
eletrônicos que ocupa cada vez mais o tempo das crianças, a necessidade dos pais de ausentarem para o trabalho
por longos períodos são alguns dos motivos que impedem que a criança tenha melhores oportunidades para brincar
com outras crianças e socializar-se.

Diante dessa realidade, a escola precisa trabalhar num contexto de ludicidade utilizando jogos e brincadeiras, pois
estes instrumentos além de proporcionarem divertimento proporcionam também momentos lúdicos de aprendizagem.

É preciso registrar que o grande desafio da educação escolar para que as crianças tenham um desenvolvimento
físico, intelectual e social satisfatório é refletir sobre que tipo de ser humano queremos formar. Isso demanda para a
prática pedagógica buscar novos rumos, direcionando o seu fazer a partir de trabalho dinâmicos com jogos e
brincadeiras.

4- Formando o profissional da educação para o trabalho com o lúdico

O paradigma das aprendizagens significativas, sobretudo na disciplina Matemática vem sendo discutido por alguns
educadores preocupados com a qualidade da aprendizagem, no entanto, pouco se tem feito na prática, para que o
ensino -aprendizagem de fato, seja qualificado.

A formação do professor é condição básica para que se efetive uma educação de qualidade no espaço escolar. O
professor assume neste contexto um papel de destaque na sociedade, o papel de articulador, construindo e
conduzindo o fazer pedagógico de forma a atender os anseios da sociedade em relação à educação. Para isso deverá
estar preparado para criar uma nova cultura na sala de aula para fazer da escola a ponte para um novo tempo, um
tempo de esperança em que a aprendizagem tenha significado.

Esse patamar mínimo e o desejo do movimento em direção ao aprimoramento da formação
docente foi confirmado pelo Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei 10.172, de 9 de
janeiro de 2001. Ela defende a melhoria da qualidade do ensino em nosso país e
reconhece que ela somente poderá ser alcançada com a valorização do magistério. Esta
implica em, simultaneamente, cuidar da formação inicial, das condições de trabalho, salário
e carreira e da formação docente (Parecer CNE/CEB 03/2003).

A formação deverá incentivar o professor a ser um sujeito dinâmico, um formador competente para que os frutos da
sua prática pedagógica sejam de boa qualidade e contribuam para um rico crescimento pessoal e social de todos os
educandos que a ele forem confiados.

Gadotti, (2004, p.21) assim define a importância do professor para a humanidade:
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Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo, com consciência e sensibilidade. Não
se pode imaginar um futuro para a humanidade sem professor. Eles não só transformam a
informação em conhecimento e em conisciência crítica, mas também formam pessoas.
Eles fazem fluir o saber, porque constroem sentido para a vida dos seres humanos e para
a humanidade, e busca, numa visão emancipadora, um mundo mais humanizado, mais
produtivo e mais saudável para a coletividade. Por isso eles são imprescindíveis. Nesta
descrição do que deva ser o professor do seculo XXI, não tem mais espaço para
professores donos de um saber, mas só aqueles que tenham a humildade de ser também
eles aprendizes e a única diferença que os separa de seus alunos é que eles professores
são profissionais do ensino e&8239;por isso&8239;&8239; comprometidos&8239;com o
aprender e o ensinar.

Diante disso, e considerando que formar é orientar os indivíduos para o conhecimento e para as mudanças sócio,
econômicas e culturais, a escola, como instituição social, precisa se esforçar para promover uma formação continuada
de seus educadores para que estes aprendam a buscar estratégias de mudanças em sua prática pedagógica de forma
a atender as exigências da sociedade atual e a realidade dos educandos.

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96 prescreve e coloca como meta que todos os
professores de educação infantil e anos inicias do ensino fundamental tenham formação em nível superior, assim
como todos os outros professores que atuam na educação básica.

Ao normatizar que os professores deverão ter uma formação em nível superior, acredita-se que a lei está visando uma
melhor qualidade profissional para que se obtenha melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem.

A capacitação dos professores assegura uma educação comprometida com o aprendizado e com o bom
desenvolvimento dos discentes e a escola, unindo-os com um objetivo único de crescimento e qualidade no ensino.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática apontam todos estes aspectos. Abordam ainda as possíveis
conexões entre os conteúdos, de Matemática e as outras áreas do conhecimento e suas relações com o cotidiano.
São referenciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular, reforçam a ideia de que cada escola precisa
formular seu projeto educacional, trabalhar coletivamente para que a educação de fato seja qualificada.

Além dos PCN`s, um documento muito importante foi elaborado exclusivamente para nortear o ensino brasileiro, são
as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Na área das CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA incluem-se as competências
relacionadas à apropriação de conhecimentos da física, da química, da biologia e suas
interações ou desdobramentos como formas indispensáveis de entender e significar o
mundo de modo organizado e racional, e também de participar do encantamento que os
mistérios da natureza exercem sobre o espírito que aprende a ser curioso, a indagar e
descobrir. O agrupamento das ciências da natureza tem ainda o objetivo de contribuir para
a compreensão do significado da ciência e da tecnologia na vida humana e social, de
modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões políticas e sociais para cujo
entendimento e solução as ciências da natureza são uma referência relevante. A presença
da matemática nessa área se justifica pelo que de ciência tem a matemática, por sua
afinidade com as ciências da natureza, na medida em que é um dos principais recursos de
constituição e expressão dos conhecimentos destas últimas, e finalmente pela importância
de integrar a matemática com os conhecimentos que lhe são mais afins. Esta última
justificativa é, sem dúvida, mais pedagógica que epistemológica, e pretende retirar a
matemática do isolamento didático em que tradicionalmente se confina no contexto escolar.
(DCN, 1999).

Pelo exposto, observa-se que a escola e todo o sistema de ensino, devem observar as diretrizes e conduzir o fazer
pedagógico a partir das suas orientações metodológicas de forma que o ensino-aprendizagem da Matemática tenha
um significado bem diferente, e promova o sucesso escolar.
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Faz-se necessário observar o que está posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº
9394/96 art. 26, que os currículos do ensino fundamental devem ter uma base comum, a ser contemplada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características da sociedade.

É importante que o professor esteja apto ao seu legado de tornar o ambiente escolar prazeroso para a criança,
correspondendo aos seus impulsos naturais e moldando conforme seu planejamento através do processo de
observação, depois o diagnostico e aplicação do melhor método de trabalho para aquela situação específica, levando
e apresentando os elementos que o lúdico é capaz de oferecer.

Sobre a formação continuada em serviço os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam que: “A formação
continuada é uma necessidade, e para tanto preciso que se garantam jornada com tempo para estudo, leitura e
discussão entre professores”. (PCN. 1998, p.38).

A preparação é essencial para que o professor construa uma metodologia eficiente, a formação continuada
proporciona essa percepção, promove um olhar mais amplo no campo de observação das dificuldades de
aprendizagem, permeando por diversos caminhos, sabendo interpretar os bloqueios dos alunos e utilizando o
entretenimento como sessões para sanar algumas complicações como: problemas de coordenação motora,
agressividade e discalculia.

Cabe acrescentar ainda que a escola, é um espaço de interação entre as pessoas no qual o professor tem por meta
representar, de maneira lúdica e interativa, os conteúdos escolares de acordo com a realidade do educando. Portanto,
a escola precisa dispor de tempo para a realização de estudos e refletir como trabalhar o lúdico com estratégias que
promovam a melhoria do processo educacional.

Ao entender a educação como um processo historicamente produzido e o papel do
educador como agente desse processo. Que não se limita a informar, mas ajudar as
pessoas a encontrarem sua própria identidade de forma a contribuir positivamente na
sociedade e que a ludicidade tem sido enfocada como uma alternativa para a formação do
ser humano, que os cursos de formação deverão se adaptar a esta nova realidade.
(SANTOS et al. 2004, p.13).

Certamente aqui está um bom princípio para que o professor desenvolva, de fato, um trabalho pedagógico criativo,
baseado no lúdico, pois sendo orientado já a partir do seu curso de formação terá maior facilidade para se adequar as
exigências lúdicas da realidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste artigo proporcionou rico conhecimento sobre a importância dos jogos e brincadeiras para o
processo de ensino/aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como a facilitação do
processo desse processo tanto para professor como para alunos.

Trabalhar com recursos lúdicos, como ficou claro, através das pesquisas realizadas significa tentar encontrar nos
jogos e brincadeiras a solução para as dificuldades de aprendizagem e para a desmotivação das crianças nessa fase.

Ficou claro durante o estudo que os jogos e brincadeiras ganham um espaço como ferramenta da aprendizagem na
medida que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de experiências pessoal e social,
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 da aprendizagem.

Existem várias intervenções que podem ser realizadas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem onde são
identificadas dificuldades de aprendizagem, sobretudo envolvendo alunos com discalculia. Essas intervenções podem
ser desenvolvidas através de projetos didáticos pedagógicos.

Um projeto surge de uma situação, necessidade sentida pela própria escola. Observando que a escola campo de
pesquisa enfrenta problemas de dificuldades de aprendizagem na disciplina de Matemática, sugere-se que gestor,
coordenador pedagógico e professores reflitam sobre esta problemática e construam projetos didáticos pedagógicos
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para trabalhar a referida disciplina nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

Esses projetos deverão priorizar o lúdico como referencial para a intervenção nas dificuldades, pois os jogos e
brincadeiras são um excelente recurso que promovem a descontração, a tomada de decisões, estimulando a criança a
pensar e analisar as próprias ações. Dessa forma, os conceitos matemáticos são construídos pelas crianças através
de um processo reflexivo, em que as ações coordenadas e realizadas por elas têm a oportunidade de experimentar,
inventar e descobrir coisas novas, por si mesmas ou com a ajuda de outros.
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