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RESUMO: Este artigo descreve um relato de experiência a respeito de uma atividade
prático-lúdica que foi proposta para os alunos do Ensino Fundamental maior (6º ao 9º ano) do
Colégio Amadeus em comemoração ao dia da matemática. Ressalta ainda algumas
dificuldades enfrentadas por eles pelo fato da maioria nunca ter produzido algum trabalho
concreto na área de matemática. Os resultados do estudo mostram que atividades
prático-lúdicas, concretas promovidas no contexto escolar para a área de matemática,
contribuem na fixação de conhecimentos matemáticos, favorece uma aproximação
professor-aluno, além de prepará-los para lidar com situações diversas do dia-a-dia.
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ABSTRACT: This article describes an experience report about a practical and playful activity
that has been proposed for elementary school students greater (6th to 9th) Amadeus College,
as well as analyzes of the knowledge acquired by them in this work . highlighted some
difficulties still faced by them because most of them have never produced any concrete work
in the area of matmática. The study results show that practical and playful, practical activities
organized in the school context to the area of mathematics can indeed help in fixing
mathematical knowledge, student closer teacher-student, and prepares them to deal with
various situations day-to-day.
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Sabemos que a arte de ensinar exerce um fascínio entre aqueles que se identificam com a
profissão. Trabalhar conhecimentos para outros indivíduos e proporcionar-lhes condições
adequadas para que eles avancem nos estudos não é uma tarefa fácil, pois o trabalho de
professor exige investigação, pesquisa, paciência, cautela e dedicação, principalmente em se
tratando da disciplina matemática que, dentre outros paradigmas, é vista como “bicho papão”.

Pensando nisto, o projeto “I EXPORMAT” (Expor Matemática) visa proporcionar aos
educandos uma vivência diferente da que eles estão acostumados a praticar todos os dias.
Aqui, os conhecimentos matemáticos serão trabalhados de maneira totalmente prática,
dinamizada e lúdica, promovendo assim um momento de descontração e,
concomitantemente, aprendizagem, além do trabalho em equipe.

Diante da aversão que grande parte dos alunos têm em relação à matemática, este projeto foi
pensado e elaborado com o intuito de aproximar, ainda mais, matemática, alunos e sociedade
para que assim possamos iniciar o processo de desmistificação de alguns dos paradigmas
que foram criados ao longo dos séculos. Devido aos ensinamentos de outrora, centrados em
regras, definições e aritmética, fica parecendo que apenas as mentes “brilhantes” conseguem
compreendê-la – o que não é verdade.

Este artigo está dividido em quatro etapas: introdução, fundamentação teórica, metodologia e
resultados. Na fundamentação teórica, falaremos um pouco sobre o que entendemos a
respeito das atividades pratico-lúdicas com base nos principais teóricos da área, na
metodologia explicitaremos a respeito de como o projeto “I EXPORMAT” foi conduzido, do
início ao fim e resultados e análises, onde explicitaremos as principais observações, bem
como análises, feitas com a execução do projeto.

Além de divulgar o dia da matemática para os alunos e para a própria sociedade, o projeto “I
EXPORMAT” visa a fixação de alguns dos conteúdos de matemática para os alunos, bem
como professores, equipe diretiva e pedagógica mostrando assim como é, de fato, a
matemática do atual século, além de preparar os alunos para situações diversas do cotidiano.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ensinar, de uma maneira geral, não é uma tarefa fácil. Educar um indivíduo intelectualmente
e o deixar apto e em condições suficientes para que ele possa continuar aprendendo sozinho
em outras situações da vida (fora da sala de aula) requer bastante atenção e cautela. Na
tentativa de conseguir este objetivo, professores de diversas áreas tentam buscar um modo
ou uma maneira de fazer com que seus alunos entendam o conteúdo ensinado e tenham
prazer em assistir as aulas, afinal este é o grande desafio de nós educadores.

Uns dos métodos didáticos que muitas das vezes os professores de matemática optam, na
tentativa de fazer seu aluno compreender o que lhe está sendo ministrado, é “mecanizar” o
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processo de ensino e aprendizagem, isto é, dar-lhe todos os passos como se fosse uma
receita, sem a menor preocupação com a aprendizagem dele. Esta metodologia não é a mais
recomendada, porque ensinar matemática vai além de números, problemas e definições. A
este respeito ensinar é

[...] dar condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento.
Vale salientar a concepção de que há ensino somente quando, em
decorrência dele, houver aprendizagem. Note que é possível dar aula
sem conhecer, entretanto não é possível ensinar sem conhecer. Mas,
conhecer o quê?
Tanto o conteúdo como o modo de ensinar; e ainda sabemos que
ambos não são suficientes para uma aprendizagem significativa
(LORENZATO, 2008, p. 3).

O educando precisa construir o seu conhecimento para que ele possa aprender e o educador,
para acompanhar o ritmo do processo, precisa inovar a sua dinâmica de aula, utilizando
assim vários instrumentos que incentivem o educando a querer aprender mais, pois sabemos
que o ensino tradicional, centrado apenas em conceitos não são suficientes para se obter
uma aprendizagem significativa. A este respeito, Dante (2007, p. 12) deixa claro que “ensinar
apenas conceitos e algoritmos que atualmente são relevantes parece não ser o caminho (...)
Assim, um caminho bastante razoável é preparar o aluno para lidar com situações novas,
quaisquer que sejam elas (Grifo nosso).

O educador precisa buscar alternativas, preparar os alunos para quaisquer situações,
utilizando métodos didáticos que aproximem mais o seu aluno da matemática, bem como,
dinâmicas, atividades contextualizadas, uso de softwares ou a construção de jogos
matemáticos, por exemplo, pois estas atividades, além de proporcionar mais aprendizagem,
aproximam e divertem os alunos (Lorenzato, 2007). A respeito dos jogos, que podem ser
usados como recursos pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem,

[...] pode parecer que há um único vencedor, mas que nestes jogos
todos ganham. Não há quem consiga chegar ao fim de cada jogo sem
ter aprendido um pouco mais sobre números e operações. Com a
prática, há cada vez mais facilidade de cálculo e memorização de alguns
conceitos importantes. Com isso, o objetivo de usar o jogo como um
recurso pedagógico é alcançado (ZENI, 2007, p. 6.)

Apesar do autor citar apenas um exemplo de atividade prático-lúdica, os jogos, isto não se
aplica somente a eles, mas também a qualquer atividade pratico- lúdica. As atividades lúdicas
além de serem mediadoras de um resultado satisfatório para os alunos e para os próprios
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professores no processo de ensino-aprendizagem, são completas, pois trabalham com todas
as partes cognitivas do cérebro do aluno, além de promover também a aprendizagem.

O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o
esforço espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a sua
capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um
clima de entusiasmo. É este aspecto de envolvimento emocional que o
torna uma atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um
estado de vibração e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer
dentro da qual se desenrola, a ludicidade é portadora de um interesse
intrínseco, canalizando as energias no sentido de um esforço total para
consecução de seu objetivo. Portanto, as atividades lúdicas são
excitantes, mas também requerem um esforço voluntário. (...) As
situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma atividade
física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções
psico-neurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento.
(...) As atividades lúdicas integram as várias dimensões da
personalidade: afetiva, motora e cognitiva. Como atividade física e
mental que mobiliza as funções e operações, a ludicidade aciona as
esferas motora e cognitiva, e à medida que gera envolvimento
emocional, apela para a esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que a
atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um elemento
integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca e
joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve
(TEIXEIRA, 1995, p. 23).

Assim, a escola sendo o passaporte para a cidadania e para a vida, não deve deixar de
promover atividades como estas, que estimulam a criatividade dos nossos alunos, trabalham
o emocional, o cognitivo, dentre tantas outras. A importância destas atividades no processo
de ensino e aprendizagem não resume, apenas, ao aprofundamento, fixação dos conteúdos e
distração dos educandos; vai muito mais além disso. Estas atividades não só promovem
apenas uma aprendizagem significativa da matemática, mas também uma aprendizagem que
o aluno levará para toda a vida.

METODOLOGIA

As atividades deste projeto foram divididas em dois momentos: o primeiro, foi o processo de
orientação com os alunos sobre como produzir uma atividade lúdica e, o outro, a culminância,
a apresentação dos trabalhos propostos. O projeto foi aplicado em todas as turmas do ensino
fundamental maior do Colégio Amadeus. Primeiramente, cada turma foi dividida em grupos
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de, no máximo, sete alunos. Cada série/ano recebeu um tema, que foi sorteado no dia
pré-estabelecido pelos professores orientadores do projeto (que poderiam ser um ou dois, no
máximo por turma). Cada grupo deveria apresentar o seu trabalho para que os professores,
equipe pedagógica e diretiva pudessem avaliar nos dias 27 e 28 de maio de 2014, trabalho
esse que faz parte das comemorações do dia da matemática (6 de maio) da escola.

Com relação aos temas, ficou definido assim: Os sextos anos ficaram com “jogos
matemáticos”, onde os alunos tinham que produzir ou adaptar jogos já existentes
relacionados com a matemática. Foi vetado jogos de perguntas e respostas, pois a ideia seria
produzir algo que não fosse necessário um aprofundado conhecimento matemático prévio por
parte do público como requisito para jogá-lo. A ideia era fazer com o público pudesse
aprender matemática de maneira intuitiva, utilizando o raciocínio lógico e, cada grupo teria
que construir apenas um jogo. Já os sétimos anos ficaram com “paródias matemáticas”, onde
cada equipe tinha que adaptar uma canção já existente fazendo uma composição onde a letra
desta tinha, obrigatoriamente, que conter conteúdos voltados para a área de matemática; os
oitavos anos, com as “revistas matemáticas em quadrinhos”. O desafio de cada grupo era
construir uma história em quadrinho, desenhada a mão livre, que ensinasse matemática e, ao
mesmo tempo, prendesse o espectador até o final da revista com a história contada. Para
finalizar, os nonos anos ficaram com o tema inovações matemáticas, onde cada grupo teria
que buscar a matemática em uma nova tecnologia. Todos os grupos tinham obrigação de
organizar um trabalho referente a um assunto, matemático que já tivesse visto.

O trabalho de orientação com os alunos durou cerca de um mês e meio. Neste período, os
grupos iam tendo ideias, umas muito boas e outras nem tão boas assim – o que é normal em
se tratando de alunos que não tinham habilidade nem treinamento para expor algo
relacionado à matemática – e , neste caso, nós professores, orientávamos fazendo alguns
ajustes no que eles haviam pensado, o que é importante para alunos nesta faixa etária, pois
assim eles se sentiam mais motivados quando nós aproveitávamos suas ideias iniciais para
construir outras mais interessantes.

ANÁLISES E RESULTADOS

Os alunos se mostraram bastante interessados em produzir o que lhes foi proposto. Isto foi
relevante e significativo, pois além da ludicidade que este projeto proporcionou, os alunos
puderam também rever conteúdos que, talvez, nem lembrassem mais sem a produção dos
trabalhos.

Interessante notar que a empolgação de alguns alunos era tanta que eles iam tendo as ideias
de forma concomitante à explicação do projeto, o que mostrava a aprovação e aceitação
imediata dos mesmos. Houve, também, alguns alunos que se opuseram a ideia de apresentar
algo relacionado à matemática, em todas as séries, já que estes mesmos, quando
questionados, disseram ter participado pouquíssimas ou quase nenhum vez em projetos
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relacionados à área de matemática, o que mostra uma fragilidade em se tratando de
atividades lúdicas nesta área.

Foi observado, desde o início, o empenho e trabalho em equipe de todos os alunos, que era
um dos objetivos iniciais do projeto. Às vésperas das exposições, foi possível notar certo
nervosismo por parte dos grupos que estavam com seus trabalhos prontos e desespero de
alguns poucos grupos que estavam com seus trabalhos atrasados, o que foi considerado
positivo, já que estes últimos não pensaram em desistir da exposição, embora a pontuação
fosse de um ponto extra, o que consideramos simbólico. Estes grupos apresentavam
dificuldades em desenvolver seus trabalhos por falta de habilidades em desenvolver
atividades/ trabalhar relacionadas a área de matemática.

No dia 27 de maio, os nonos anos (inovações matemáticas) juntamente com os oitavos
(revistas em quadrinhos) deram início às exposições. Com relação aos nonos anos, foi
observado que a maioria dos grupos se empenharam bastante para a exposição, e outros
nem tanto. Este empenho se deve a, além de uma empolgação natural de estar em uma
atividade prático-lúdica, uma competitividade natural entre eles mesmos, algo bastante
comum entre os próprios alunos da casa nesta faixa etária, embora essa não fosse a ideia do
projeto (a de competir). O mesmo aconteceu com os grupos dos oitavos anos. Era impossível
cessar a leitura antes do fim de algumas das histórias em quadrinhos de alguns grupos, pois
criatividades não faltavam ali.

No dia seguinte, foi a vez dos sextos e sétimos anos. Foi observado o cuidado que estas
equipes tinham em produzir seus trabalhos. Nem os jogos do sexto ano, nem as paródias do
sétimo, foram obras profissionais, porém foi notório o cuidado com que o trabalho foi feito
pelos alunos. Os grupos, em geral, pensaram em cada detalhe. Os sextos anos, inclusive, até
prêmios distribuíam para quem fosse prestigiar os jogos deles.

Nas apresentações ao vivo das paródias matemáticas dos sétimos anos, houve desespero de
algumas equipes que iriam apresentar. Alunos que diziam que não iriam subir ao palco e que
estes mesmos mudaram de ideia após o incentivo de outras equipes da própria turma. Não
era uma competição, para eles, longe disso. Houve de fato a cooperação, a motivação, a
solidariedade, não só nas apresentações, como também na exposição dos demais trabalhos.
Muito mais do que conhecimentos matemáticos; os alunos viveram o sufoco, a aflição, a
improvisação de uma apresentação, situações indispensáveis para o amadurecimento
pessoal.
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