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RESUMO
Este artigo foi elaborado a partir de uma prática pedagógica vivenciada por educadores não licenciados,
que são alunos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que tinha por
objetivo analisar a viabilidade do lúdico como ferramenta de ensino aprendizagem da geometria de forma
construcionista na Educação Básica das redes municipais de Juazeiro e Sobradinho no norte da Bahia.
Inicialmente foram elaborados projetos interdisciplinares para posterior aplicação nas escolas. A partir dos
resultados apresentados, pelos referidos educadores em questionários e relatórios, constatamos que
atividades lúdicas podem contribuir para melhorar a aprendizagem da matemática de forma prazerosa e
significativa desde que sejam bem planejadas, proporcionando ao professor um maior domínio em sua
proposição pedagógico prática e teórica.
Palavras chaves: Formação de Professores, lúdico, aprendizagem da geometria.

ABSTRACT

This article was elaborated from a pedagogical practice experienced by unlicensed educators that are
students from the Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, that objectives the
analysis of ludic practicability as teaching-learning tool for geometry in a construcionist way, in elementary
schools in Juazeiro and Sobradinho which are cities in northern Bahia. Initially interdisciplinary projects
were prepared to be applied in the schools. Based on results presented by these educators after
questionnaires and reports, it was verified that ludic activities may contribute to improve mathematics
learning in a significant and enjoyable manner as long they are well planned and provide the teacher a
greater mastery on his pedagogical practice and theory proposal.
Key Words: Teachers training, ludic, geometry learning.

INTRODUÇÃO
As práticas de ensino da matemática, especialmente em geometria, ainda prevalecem dominadas por uma
visão predominantemente tradicionalista. Os alunos são levados a analisar figuras geométricas e suas
características de modo abstrato memorizando regras e fórmulas, tornando, muitas vezes, o ensino
desmotivador e pouco apreciado pelos estudantes.
Piaget (1989, p.5) pontua que “Os jogos não são apenas uma forma de divertimento, mas são meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para manter seu equilíbrio com o mundo, a
criança necessita brincar, criar, jogar e inventar”. Nesse contexto, o ensino aprendizagem da matemática
de forma lúdica, tem chamado à atenção de professores e alunos, pois a utilização desse recurso didático
pode motivar os discentes diversificando as metodologias de ensino.
Pesquisas em Educação Matemática (Antunes, 1997) têm comprovado que a utilização do lúdico, tendo
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como mediador o professor, pode ajudar alunos a compreender melhor conceitos, teoremas e identificar
formas geométricas através da visualização e exploração do concreto.
Cabe ao professor, inserir na sua prática pedagógica estratégias de ensino levando o educando a
compreender a matemática como disciplina indispensável para o desenvolvimento sua vida, inserindo
jogos e brincadeiras, de forma prazerosa e significativa, como recurso facilitador do processo ensino
aprendizagem.
Nessa perspectiva, devemos valorizar e priorizar práticas onde as situações de aprendizagem sejam
variadas e contextualizadas, de formas diversificadas, partindo da realidade dos alunos.
Conforme Fazenda (1994) projetos contextualizados podem gerar novos tipos de investigação e novas
ideias, onde o avanço interdisciplinar, nas oficinas desenvolvidas, depende do empenho e da cooperação
de cada professor e aluno envolvido nas ações.
O desenvolvimento de atividades lúdicas na escola envolvem alunos e professores de diferentes áreas do
conhecimento na busca por uma educação de qualidade potencializando o processo de ensino
aprendizagem. Conforme Amarilha (1997, p. 88) “a atividade lúdica é uma forma de o indivíduo
relacionar-se com a coletividade e consigo mesmo”. Atividades com essas características podem favorecer
o desenvolvimento motor e psicomotor das crianças fazendo com que ele construa meios para atingir um
resultado favorável, proporciona assim o desenvolvimento cognitivo (Piaget 1990).
Este contexto nos motivou na escolha do tema O uso do lúdico no ensino aprendizagem das formas
geométricas para Atividade Complementar da Disciplina Ensino da Matemática I do Curso de Licenciatura
em Pedagogia enquadrado no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR – da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Campus III, Juazeiro – BA.
Dessa forma justifica-se a realização desse projeto interdisciplinar com o objetivo de promover um ensino
mais prazeroso e investigativo da matemática. Projetos que trazem como proposta trabalhar a geometria
de forma lúdica são de grande importância, pois além de contribuirem para melhorar as aprendizagens em
matemática, diminuído assim o fracasso escolar, produzem ganhos pedagógicos contribuindo assim para a
formação continuada de professores da Educação Básica.

OBJETIVO GERAL
Analisar a viabilidade do lúdico como ferramenta de ensino aprendizagem da geometria, de forma
construcionista, na Educação Infantil e Ensino Fundamental das redes municipais de Juazeiro e Sobradinho
no norte da Bahia.
Objetivos específicos

• Levar os alunos a conhecerem as formas geométricas presentes no seu cotidiano;
• Desenvolver percepções visuais;
• Produzir trabalhos de arte, utilizando linguagem do desenho, da pintura e

da colagem;
• Construir jogos matemáticos;
• Verificar a contribuição do lúdico para a formação do professor.

REVISÃO DA LITERARURA
O ensino aprendizagem das formas geométricas na educação infantil, tendo como base atividades lúdicas
podem estimular a curiosidade dos alunos na busca por respostas. Cria ainda oportunidade de entrar em
contato com ideias de outros colegas e de propor um conflito cognitivo que os façam evoluir em suas
hipóteses de aprendizagem.
Atividades lúdicas são reconhecidas como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador,
planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades favorecendo na construção
do conhecimento lógico matemático. No entanto, o professor deve estar bem capacitado, pois quando não
bem planejadas, as aulas ficam simplesmente recreativas, e os alunos não conseguem compreender o real
proposito das referidas atividades.
O jogo jamais pode surgir como um trabalho ou estar associado a alguma forma de sanção. Ao contrário, é
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essencial que o professor dele se utilize como ferramenta de combate à apatia e como instrumento de
inserção e desafios grupais. O entusiasmo do professor e o preparo dos alunos para um momento especial
a ser propiciado pelo jogo constitui um recurso insubstituível no estímulo para que o aluno queira jogar.
(ANTUNES, 1998, p. 41).

O lúdico, como metodologia de ensino da matemática, proporciona um meio real de aprendizagem.
Proporciona ao professor o ponto de partida para promover novas investigações e descobertas no domínio
cognitivo e afetivo. “As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que
no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade (Vygotsky, 1998, p. 131)”.
Uma forma divertida e enriquecedora de se aprender matemática é através dos jogos e brincadeiras.
Piaget (1990) pontua que o jogo representa uma expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já
que as crianças quando jogam assimilam e podem transformar a realidade.
Pesquisas comprovam que ensino aprendizagem das formas geométricas torna-se mais fácil e prazeroso
quando o professor realiza atividades lúdicas no ambiente escolar. Rubem Alves (1987, p. 1) destaca “O
lúdico privilegia a criatividade e a imaginação, por sua própria ligação com os fundamentos do prazer. Não
comporta regras preestabelecidas, nem velhos caminhos já trilhados, abre novos caminhos, vislumbrando
outros possíveis”. Desta forma, observamos que atividades lúdicas podem ser enriquecedoras na
apresentação de conteúdos através de propostas metodológicas no ensino de matemática, fundamentadas
na contextualização e interdisciplinaridade levando o aluno a sentir satisfação em descobrir novas
maneiras interessante no aprendizado da geometria.
Sobre a Interdisciplinaridade e contextualização, afirma os PCNEM,
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes,
mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema concreto ou
compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. (BRASIL, 2000, p. 21).

Sobre o papel do aspecto experimental na aprendizagem da geometria, afirma-se nos Parâmetros
Curriculares Nacionais,
As atividades de Geometria são muito propícias para que o professor construa junto com seus alunos um
caminho que a partir de experiências concretas leve-os a compreender a importância e a necessidade da
prova para legitimar as hipóteses levantadas. Para delinear esse caminho, não se deve esquecer a
articulação apropriada entre os três domínios citados anteriormente: o espaço físico, as figuras
geométricas e as representações gráficas. (BRASIL, 1998, p. 126).

Destacamos que o professor tem o papel de mediador do desenvolvimento de novas habilidades e
competências, dos alunos, promovendo a aprendizagem significativa da matemática num processo
contínuo de construção e reconstrução do conhecimento.

METODOLOGIA
O projeto intitulado O uso do lúdico no ensino aprendizagem das formas geométricas foi proposto como
Atividade Complementar da Disciplina Ensino da Matemática I (semestre 2012.1) no Curso de Licenciatura
em Pedagogia enquadrado no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica –
PARFOR – no Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia – Campus III /
UNEB.
Na ocasião, a turma era composta por 26 professores não licenciados, dos quais 31% atuavam na
Educação Infantil e 69% no Ensino Fundamental, da rede Municipal de Juazeiro e Sobradinho no norte da
Bahia.
Analisamos a viabilidade do projeto na segunda semana de formação (que ocorreu de 05 a 10 maio de
2012), e cada aluno ficou encarregado de elaborar um projeto, com a temática lúdico no ensino da
matemática, partindo da realidade de suas respectivas turmas, para posterior aplicação em sala de aula.
Os discentes envolvidos nos projetos, professores não licenciados em formação, optaram em desenvolver
as oficinas de forma interdisciplinar, organizando-se por unidade escolar. A estruturação e o
desenvolvimento de um projeto escolar tendo como objetivo a mudança na prática pedagógica, visa dar
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maior significado ao trabalho docente tornando as aulas mais atrativas através da associação entre teoria
e prática.
Dentre os projetos executados, os que tiveram maior aceitação por parte da comunidade escolar, foram:
Horta geométrica, Dominó Matemático e Construção de figuras geométricas com material reciclado.
As Hortas foram feitas com garrafas PET e tinham diferentes formas geométricas. Neste projeto
interdisciplinar, foi trabalhada a matemática, ciência, cidadania entre outras disciplinas.
Conforme relatório apresentado os professores se reuniram em sala de aula e, com ajuda dos alunos,
confeccionado o dominó matemático em cartolina e/ou emborrachado – EVA, com diferentes operações
matemáticas e figuras geométricas. Após confecção as peças foram distribuídas entre os grupos e
começaram a aprender através deste jogo.
O grupo que trabalhou com a construção de figuras geométricas com material reciclado, solicitou dos
alunos embalagens de produtos, tesoura, canudos e barbante. Produziram diferentes figuras, planas e
espaciais apontando suas respectivas propriedades, e ao final, utilizaram este matéria produzido para
enfeitar a escola para as festas juninas.
O tempo de aplicação dos projetos foi de quinze dias, e os resultados desses trabalhos foram apresentados
através de relatórios e comunicação oral na terceira semana de formação que ocorreu em junho de 2012
no Campus III / UNEB. Com a culminância destes trabalhos, enceramos o componente Curricular Ensino
da Matemática I.
Após a implementação dos projetos nas escolas, aplicamos um questionário semiestruturado (Anexo I) aos
professores para verificarmos quais os impactos na aprendizagem dos seus alunos com a utilização no
lúdico como metodologia de ensino aprendizagem da matemática e quais as principais consequências
deste trabalho para a formação do professor.
Portanto, consideraremos para a nossa pesquisa, tanto os dados fornecidos em questionário, como os
relatos das experiências, vivenciadas nos projetos, que foram apresentados nos relatórios e comunicação
oral. Ambas as esferas foram de grande importância para que pudéssemos ter um panorama geral em
torno dos principais impactos na aprendizagem da geometria através de atividades lúdicas.

RESULTADOS E DISCURSSÕES
Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário semiestruturado contendo cinco perguntas,
que foi submetido a 26 alunos, professores não licenciados, do Curso de Pedagogia (PARFOR).
Durante a realização dos trabalhos, todos os resultados foram registrados para posterior análise. Os
registros permitem não só o acompanhamento do processo como também a análise efetiva dos resultados
através da tabulação e confrontação dos dados coletados. Tais resultados nos deram subsídios para
analisar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e as principais consequências na construção do
conhecimento através de jogos e brincadeiras.
Inicialmente, foi questionado em qual nível de ensino eles ministram aulas. A identificação de tais níveis
foi primordial para podermos estruturar o plano de atividades a ser desenvolvido. Diante das respostas,
constatamos que 31% ministravam aulas na Educação Infantil e 69%, no Ensino Fundamental.
Em seguida, foram questionados se gostam de matemática. Neste questionamento, buscamos perceber se
os professores gostam da referida disciplina. Verificamos que 52% gostam e 48% gostam um pouco.
Esses resultados influenciam diretamente na prática pedagógica, pois mesmos os que gostam da
matemática destacaram que apresentam dificuldades para ministrar determinados conteúdos,
principalmente geometria plana e espacial.
Na terceira questão, os professores foram convidados a descrever se acreditavam que os jogos lúdicos
podem ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos no ensino da geometria. Com esta questão,
procuramos analisar as concepções que os professores têm a respeito do lúdico e sua viabilidade para a
construção do conhecimento. A maioria dos professores, 85%, acredita que a ludicidade pode melhorar a
aprendizagem e 15% afirmam que nem sempre conseguem estabelecer uma relação entre o conteúdo a
ser trabalhado e atividades lúdicas.
Os resultados apresentados nesta questão nos levaram a perceber que o lúdico tem contribuído para
melhorar as praticidades no ensino da geometria. Neste contexto, (SANTOS, 2001, p. 13) destaca que
“Diante dos avanços científicos e das mudanças tão rápidas em todos os setores da sociedade, é preciso
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buscar novas abordagens”.
O ensino da matemática de forma lúdica para alguns destes educadores são experiências inovadoras que
facilitam a prática pedagógica e estimulam o aluno na participação e no desenvolvimento da
aprendizagem. “Para que o jogo possa desempenhar a função educativa é necessário que seja pensado e
planejado dentro de uma proposta pedagógica”. (SANTOS, 2001, p. 15). Portanto, o professor deve ter
competência para inovar sua prática educativa buscando novos desafios que envolvam o alunado no
processo educacional de forma prazerosa e divertida.
Já na quarta questão, questionamos quais foram as principais consequências da implantação do projeto o
uso do lúdico no ensino aprendizagem das formas geométricas em suas escolas.
Com esta questão, buscamos verificar quais os principais resultados obtidos com a aplicação dos projetos.
Dentre as respostas apresentadas, destacamos:
Professora A: “Trabalhamos com a Horta Geométrica e foi muito gratificante, pois os alunos ficaram
envolvidos na construção das hortas com garrafa pet”.
Professora B: “A horta é um laboratório vivo que facilita a aprendizagem dos professores e alunos, e vai
fornecer alimento para a merenda escolar”.
Professora C: “Construímos o dominó matemático e foi muito bom. Toda a comunidade escolar ficou
envolvida. As peças são compostas por desenhos de figuras geométricas e também pelos respectivos
nomes, e depois de prontas, os alunos começaram a jogar”.
Professora D: “Trabalhamos com o ensino fundamenta e a minha equipe optou em construir figuras
geométricas com cartolina e também com canudo e barbante. Os alunos aprenderam de forma divertida”.
Professora E: “A confecção das figuras com material reciclado foi muito prazerosa. Aproveitamos o
material produzido para enfeitar a escola paras as festas juninas”.
Professora F: “A realização das atividades na escola foi muito gratificante para nos professores e
principalmente para os alunos, pois tivemos a oportunidade de aprender matemática, ciências, cidadania,
português, etc de forma divertida e prazerosa”.
Na última questão, foram questionados se a aplicação de atividades lúdicas como prática pedagógica
contribuiu para melhorar a formação profissional. Analisando os resultados apresentados, constatamos
que:
Professora G: “Foi muito importante, pois aprendemos novas formas de ensinar a geometria”.
Professora H: “Foi muito gratificante uma vez que tivemos a oportunidade de ensinar e aprender a
geometria através de atividades práticas”.
Professora I: “Foi muito bom, pois trabalhamos diferentes disciplinas de forma contextualizada e
interdisciplinar em atividades lúdicas”.
Professora J: “Gostei muito, pois aprendemos a construir o dominó matemático. Eu já tinha tentado fazer
antes em minha escola, mas nunca dava certo, sempre sobravam peças”.
Com os relatos apresentadas, percebemos que os projetos foram articulados nas escolas com uma boa
aceitação do corpo diretivo, alunos e dos docentes. Como resultados alcançados, destacamos o
envolvimento do grupo de professores que puderam estabelecer as conexões entre a prática e os
conteúdos anteriormente trabalhados de maneira tradicional. Esta nova significação dada aos conteúdos
através da implantação dos projetos permitiu um maior envolvimento dos alunos na construção do
conhecimento contribuindo para a formação do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem é um processo cíclico onde a maneira como esse processo e suas etapas são
desenvolvidas depende do contexto no qual o aluno está inserido. Compete a nós professores, a busca por
novas práticas e metodologias que venham a possibilitar ganhos pedagógicos, tornando a aprendizagem
da matemática mais significativa.
Diante desse contexto, esse projeto buscou analisar diferentes maneiras de se trabalhar a geometria de
forma lúdica. Com essa metodologia, tínhamos por pretensão tornar as aulas mais prazerosas levando os
alunos a vivenciar e descobrir a matemática através de atividades concretas.
Com os relatórios apresentados, constatamos que os professores, alunos do PARFOR, compreenderam a
importância dos jogos na Educação Infantil e Ensino Fundamental, como ferramenta pedagógica que
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possibilita a aprendizagem da geometria, desenvolvendo a originalidade, a criatividade dos alunos,
enriquecendo seu conhecimento de forma construcionista.
Acreditamos que o professor ao inserir os jogos em sua prática pedagógica, possibilita que os educandos
tenham a oportunidade de construir novos conhecimentos e a interação com os colegas, facilita a
socialização contemplando duas funções: lúdica e educativa. O lúdico no ensino da geometria desenvolve a
imaginação, dos alunos, e exige a tomada de iniciativas, desafiando a sua inteligência para encontrar
soluções para os mais diversos problemas.
Concluímos que os projetos desenvolvidos possibilitaram, aos professores, trabalhar de forma
interdisciplinar envolvendo os alunos em atividades participativas e criativas facilitando a construção de
seus conhecimentos através da integração de algumas disciplinas, tais como matemática, ciências,
português e artes, contribuindo para a criatividade, desinibição, revisão dos conhecimentos adquiridos e
construção de novos e, sobretudo, favorecimento e fortalecimento da formação acadêmica dos futuros
Pedagogos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).
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ANEXOS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH - III
PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PARFOR
CURSO: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO DA MATEMÁTICA I
PROFESSOR-PESQUISADOR: JOSENILSON LOPES LOLA
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSOR(A)

1. Em qual nível de ensino você ministra aulas?
2. Você gosta de matemática?
3. Atividades lúdicas podem ajudar a melhorar o aprendizado dos alunos no ensino da geometria?
4. Quais foram as principais consequências da implantação do projeto o uso do lúdico no ensino

aprendizagem das formas geométricas em sua escola?
5. A aplicação de atividades lúdicas como prática pedagógica contribuiu para melhorar a sua formação

profissional?
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