
0 
 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 

 

 

 

RAQUEL MARQUES DA SILVA 

 

 

O JOGO MATEMÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 

AUTÔNOMA 

 

 

 

 

BRASÍLIA – DF 

2014 



1 
 

RAQUEL MARQUES DA SILVA 

 

 

 

 

O JOGO MATEMÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 

AUTÔNOMA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Curso apresentado como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de 

Educação – FE da Universidade de Brasília – 

UnB, sob a orientação da sob a orientação da 

Professora Drª Fátima Lucília Vidal 

Rodrigues. 

 

 

 

 

BRASÍLIA, 2014. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SILVA, Raquel Marques da. O jogo matemático no processo de ensino-
aprendizagem a partir de uma perspectiva autônoma. Brasília – DF Universidade 
de Brasília / Faculdade de Educação (trabalho final de curso), 2014. 70 p.  
 
Orientadora: Profª. Drª Fátima Lucília Vidal Rodrigues. 
 
Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia.  

 



3 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

RAQUEL MARQUES DA SILVA 

 

O JOGO MATEMÁTICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM A 

PARTIR DE UMA PERSPECTIVA AUTÔNOMA 

 

Trabalho Final de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Educação – FE da Universidade de Brasília 

– UnB, sob a orientação da Professora Drª Fátima Lucília Vidal Rodrigues. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª. Dr.ª Fátima Lucília Vidal Rodrigues (Orientadora) 

Universidade de Brasília – Faculdade de Educação 

 

____________________________________________ 

Prof.ª. Dr.ª Maria Alexandra Militão Rodrigues (Membro) 

Universidade de Brasília – Faculdade de Educação 

 

 

____________________________________________ 

Prof.ª Simone Gonçalves de Lima (Membro) 

Universidade de Brasília – Instituto de Psicologia  

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a Deus por guiar meus passos, iluminar meu caminho e 

colocar nele pessoas tão especiais. 

 Aos meus pais, Amaro e Sandra, e irmãs, Jessica e Kamila, e demais familiares, 

pelo amor, carinho, companheirismo e apoio que foram essenciais nessa trajetória. Por 

acreditarem em mim e me darem força para prosseguir. 

 Aos meus amigos que compartilharam dessa jornada comigo, dividindo 

angústias e dando forças. 

 À minha orientadora Fátima Lucília Vidal Rodrigues por todo carinho e 

dedicação e por ter me mostrado o caminho de uma educação inovadora. 

 Aos grupos Autonomia e Serviço de Atendimento Matemático à Comunidade 

(SAMAC) pelas vivências e experiências proporcionadas, pois tiveram forte 

contribuição para minha formação. 

 Às crianças que passam pelo meu caminho nessa caminhada, por todo carinho e 

que me incentivou a buscar fazer a diferença na educação. 

 À Universidade de Brasília pelas oportunidades de ensino possibilitando uma 

formação abrangente. 

   

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção.” 

Paulo Freire  



6 
 

SILVA, Raquel Marques da. O jogo matemático no processo de ensino-aprendizagem a 

partir de uma perspectiva autônoma. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Pedagogia) – Universidade de Brasília, 2014. 70 p. 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as contribuições do jogo matemático 

no processo de ensino-aprendizagem de crianças do 4° ano do ensino fundamental, de 

uma escola pública do Distrito Federal, a partir de uma prática que promova autonomia. 

Para tal apresento uma discussão teórica a partir do histórico da educação matemática, 

perpassando pelo jogo na educação, o jogo no ensino de matemática e o jogo 

matemático como produtor de autonomia. A pesquisa estruturou-se a partir do estágio 

supervisionado, com observações, registros, intervenções e reflexões acerca da prática 

pedagógica, com entradas semanais na escola. Tem como base uma abordagem 

qualitativa e traz recortes do diário de campo como instrumento para reflexão a respeito 

da prática na escola, assim como observação participante. Ao final apresento algumas 

considerações, as quais apontam que o uso de jogos matemáticos na prática pedagógica 

potencializa a construção de sujeitos autônomos e ativos. 
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Práticas Pedagógicas, Autonomia. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the contributions of mathematical game in the teaching 

and learning of children in the 4th grade of elementary school, a public school in the 

Federal District, from a practice that promotes autonomy. To present such a theoretical 

discussion from the history of mathematics education, passing the game in education, 

play in the teaching of mathematics and the mathematical game as a producer of 

autonomy. The research was structured from supervised training, with observations, 

records, speeches and reflections on teaching practice, with weekly entries in school. It 

is based on a qualitative approach and brings clippings field diary as a tool for reflection 

on practice in the school, as well as participant observation. At the end I present some 

considerations, which indicate that the use of mathematical games in pedagogical 

practice leverage the construction of autonomous and active subjects. 

 

Key Words: Mathematics Education, Teaching and Learning, Mathematical game, 

Pedagogical Practices, Autonomy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso divide-se em duas partes, quais sejam: o 

memorial educativo, no qual também são apresentadas minhas perspectivas 

profissionais, e a monografia, que desenvolve a temática do jogo matemático na escola. 

O memorial baseia-se em uma construção das minhas memórias, vivências e 

experiências de vida, tendo por foco a trajetória escolar. Ao final do memorial integro 

minhas Perspectivas Profissionais, nas quais abordo planos e perspectivas para um 

futuro próximo como educadora. 

O tema desta monografia surgiu do desejo de transformar o processo de 

ensino-aprendizagem em algo mais significativo e motivador para as crianças, uma 

aprendizagem que se construa de forma espontânea e que permita ao educando 

desenvolver uma postura ativa e autônoma. A monografia se estrutura em: Introdução, 

três Capítulos, Considerações Finais, Referências e, por fim, os Apêndices. 

No primeiro capítulo são abordados a história da educação matemática, o 

jogo na educação e no ensino de matemática, e o jogo matemático como produtor de 

autonomia na escola. No segundo capítulo é apresentada a metodologia adotada e como 

foi realizada a pesquisa, e a descrição do contexto e sujeitos da pesquisa. No terceiro 

capítulo são apresentados e problematizados fragmentos da prática realizada na escola. 
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PARTE I – MEMORIAL EDUCATIVO 

 

TRAJETÓRIAS QUE EDUCAM, TRAJETÓRIAS DE UM CAMINHO 

 

Escrever essas páginas e relembrar minha caminhada foi uma experiência 

emocionante, que resultou em saudades de pessoas e momentos especiais em minha 

vida, foi também um momento de reflexão do caminho percorrido para chegar até aqui. 

A minha vida escolar teve papel importante em minha formação, os 

professores, os colegas, enfim todos que fizeram e fazem parte desta trajetória. 

Início da caminhada 

Nascida em Brasília, no dia 23 de fevereiro de 1986, sou a mais velha de 

três irmãs, filha de um pernambucano e uma piauiense. Tenho poucas recordações dos 

meus primeiros anos de vida. O meu primeiro ano morei em Luziânia, meu pai era 

caseiro em uma chácara, mas morávamos muito longe do restante da família, que 

costumava ir nos visitar aos finais de semana. 

Depois nos mudamos para o Pipiripau, núcleo rural de Planaltina-DF, 

moramos em duas chácaras antes da atual moradia dos meus pais. Essa mudança foi 

positiva porque ficamos mais próximos dos demais familiares. Depois de quase três 

anos do meu nascimento, nasceu minha irmã do meio e quase seis anos depois a caçula. 

Sempre tive uma boa relação com minhas irmãs, pais e familiares, somos bem unidos. É 

uma família maravilhosa, apesar das diferenças, e que amo muito. 

Escola, aqui vou eu 

Minha entrada na escola foi conturbada, eu não queria frequentá-la e 

chorava muito para meu pai não me deixar lá, eu sempre voltava para casa. Meus pais 

me contam que eu só fiquei depois que meu avô falou para ir me deixar na escola e que 

ele iria me encontrar caso eu não ficasse. 

Toda a minha trajetória escolar, antes de ingressar na Universidade, foi em 

escola pública de área rural. A primeira escola foi no Pipiripau, do pré-escolar à 8ª série, 
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escola com cerca verde, bem aberta e bastante contato com a natureza. No turno da 

manhã estudavam os alunos de pré-escolar à 4ª série e no turno da tarde de 5ª à 8ª série, 

à época. Essa foi, sem dúvida, a minha escola preferida. Tive professores bons e 

atenciosos, adorava a equipe de gestão, e lembro de Aureni,  Márcia e as duas Socorros, 

a loira e a morena, exemplos de pessoas. Essa equipe saiu da escola no mesmo ano que 

eu me formei nela. 

Nesta escola tínhamos uma horta que era cuidada pelos alunos e os 

alimentos usados nas refeições da mesma. Tínhamos também um sábado no ano letivo 

só de jogos e brincadeiras, era chamado de Conviver. Os professores, juntamente com 

os alunos, preparavam as atividades e durante a semana eram divididas as equipe. Os 

professores colocavam em um saco fitas de seis cores e levavam nas turmas, o aluno 

pegava a fita sem ver a cor, dessa forma as esquipes eram formadas com alunos de todas 

as turmas e sexos. O professor de educação física organizava campeonatos no decorrer 

do ano letivo, a 5ª e 6ª séries jogavam handebol e a 7ª e 8° vôlei, os times de handebol 

eram masculino e feminino, já os de vôlei eram mistos. O professor de ciências 

costumava realizar suas aulas no laboratório, com experimentos. A professora de 

português levava a turma para fazer leituras fora da sala, embaixo das árvores.  

A escola oferecia aulas de capoeira, participei das aulas e cheguei a pegar a 

primeira faixa. O professor, em alguns momentos, levava-nos para o cerrado, para 

conhecer as plantas características desse tipo de região. São exemplos que carrego 

comigo até hoje. 

A escola organizava passeios no dia das crianças, do estudante, das mães e 

dos pais, algumas vezes o dia das mães e dos pais era comemorado com um almoço na 

escola. Era realizada também a festa junina, que tinha uma grande participação da 

comunidade. As turmas que estudei geralmente eram pequenas, no máximo 20 alunos, 

desde a 4ª até a 8ª série eram praticamente os mesmos alunos, acabamos criando vínculo 

e nos tornando uma turma bem unida. Ao chegar a 8ª série, significava que teríamos que 

mudar da escola e nos separar, alguns iríamos seguir rumos diferentes.  

A nossa colação de grau foi muito emocionante, toda a escola participou, o 

discurso do professor de ciências, Wilson, fez todos chorarem. Fizemos o baile com os 

familiares dos estudantes e um passeio, passamos o dia em um hotel fazenda. Para 



14 
 

conseguirmos realizar o baile e o passeio, vendíamos alimentos no horário do recreio, 

como bolo, dindin, entre outros, tudo feito em casa, organizávamo-nos em duplas para ir 

no turno contrário. 

No ensino médio fui estudar no núcleo rural vizinho, na escola Centro 

Educacional Taquara, para a alegria da turma a maioria foi para mesma escola e ficamos 

na mesma turma até o 2° ano. Nas aulas, em alguns momentos, tínhamos trabalhos em 

grupo e filmes sobre o conteúdo, e acontecia na escola a feira de ciências, na qual todos 

os alunos apresentavam atividades e a comunidade era convidada a participar, e muitos 

compareciam. 

Quando ingressei no ensino médio meu pai estava desempregado, a escola 

não fornecia nenhum livro, era necessário comprar todos, meus tios me ajudaram a 

comprar. No último ano eu e mais dois amigos fomos separados da turma de sempre, no 

início cheguei a pedir para voltar à antiga turma, mas não foi possível. Foi melhor 

assim, adorei a turma, fiz novas amizades e éramos bem unidos e se um fazia uma coisa 

errada ninguém entregava. 

Os professores de matemática e de português, respectivamente Júnior e 

Luciene, eram os únicos que realmente gostavam da nossa turma e nos defendiam 

perante a Direção, éramos considerados a pior turma, mais acho que falavam a mesma 

coisa para todas.  O último ano foi o que mais marcou meu ensino médio, sinto falta das 

amizades do tempo de escola, na universidade não é a mesma coisa. 

Universidade de Brasília, uma conquista 

Depois de concluído o ensino médio fiz o ENEM, mais não tinha ideia de 

como poderia ser utilizado, e não o utilizei. Fiz o meu primeiro vestibular, para ciências 

naturais, mas não passei. Por alguns anos fiquei fazendo cursos profissionalizantes, 

concursos e buscando um emprego, sem sucesso, decidi fazer o vestibular novamente, 

mas para qual curso? 

Não tinha a menor ideia, fiquei em dúvida entre nutrição e pedagogia, tinha 

dois primos cursando pedagogia na UnB, e como gosto muito de crianças e da área de 

educação optei por Pedagogia. 
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Meus pais ficaram mais felizes que eu com minha aprovação na UnB, essa 

aprovação significava sair da casa dos meus pais, porque é um local longe da cidade, 

que dificultava o acesso à UnB.  

Logo que entrei pedi os auxílios da UnB, porque sem eles dificilmente 

conseguiria ter me mantido na Universidade só com a renda do meu pai, graças a Deus 

consegui. 

A princípio fui morar com meus primos em Planaltina, um também havia 

passado para a UnB, para matemática e o outro para o Instituto Federal de Brasília. Eles 

acabaram desistindo e no ano seguinte fui morar com minha tia em Águas Claras. Mais 

um ano se passou, e como as despesas eram grandes, no ano seguinte fui morar em 

Samambaia com minha irmã e o marido dela, onde resido até então. 

Nos primeiros semestres tinha dúvidas se era realmente o que queria, em 

alguns momentos tinha certeza, é isso que quero, em outros tinha dúvidas. Algumas 

disciplinas contribuíram para minha permanência, a forma como eram desenvolvidas 

me motivavam. Há quem diga que Pedagogia é fácil, mas não é bem assim, a realidade 

é outra, as pessoas acham fácil por raramente fazermos provas, mas é um curso bem 

trabalhoso, que exige muitas leituras, dedicação e tempo. 

Por muitos momentos no decorrer desses três anos pensei em desistir, pelo 

cansaço, mas o que eu iria fazer? Era complicado arrumar emprego. A vontade de dar 

um futuro melhor para minha família, poder contribuir nos estudos da minha irmã e 

poder ajudar as crianças no desenvolvimento da aprendizagem me fizeram e fazem 

seguir em frente. 

Em meio às vivências na UnB estão os projetos que participei, a partir da 

bolsa permanência, foram dois projetos. O primeiro nas Artes, no qual fiquei por dois 

semestres, na Maquete. Era aula com produtos reciclados, eu acompanhava as aulas 

ajudando a professora nas atividades, algumas vezes iam alunos de escola pra fazer 

oficina, e também ajudei nas produções da Maquete como papel, blocos de anotação 

entre outros, era uma espécie de monitora.  

Depois ingressei em um projeto na matemática chamado SAMAC, Serviço 

de Atendimento Matemático à Comunidade, onde permaneci desde então. No projeto o 
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grupo está desenvolvendo o livro, O LILAVATI DE BHASKARA. Fizemos a tradução e 

atualmente estamos em processo de criação de atividades pedagógicas, com o objetivo 

de utilizar a história da matemática e a resolução de problemas como recursos 

pedagógicos.  

Este livro me motivou a participar, juntamente com o grupo, no “II 

Seminário Brasiliense de História e Educação Matemática Nilza Eigenheer Bertoni”, 

promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, com exposição de 

material. E no “X Seminário Nacional de História da Matemática”, promovido pela 

Sociedade Brasileira de História da Matemática e pelo Centro de Lógica, Epistemologia 

e História da Ciência, ocorrido na Unicamp. Nessa última ocasião foi apresentado o 

pôster e expostas algumas atividades já criadas, relacionadas ao livro.   

Também com o projeto tenho participado do Circuito de Vivências de 

Educação Matemática, provido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática - 

SBEM– DF. É realizado geralmente uma vez por mês, aos sábados, em escola pública, e 

levamos atividades pedagógicas, como jogos, para realizar com os estudantes. 

Com o Projeto 4 vinculado ao Programa de Extensão de Ação Contínua, 

Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras - Autonomia, realizei meu estágio 

numa das escolas de Rede Distrital de Ensino. Como venho de uma realidade do campo, 

me identifiquei muito com o lugar. Na escola, fiz minhas observações e regências em 

sala de aula na turma de 4° ano, e conduzi oficinas junto com os colegas do Autonomia. 

Nas regências procurei buscar atividades lúdicas como jogos, pra fugir da educação 

tradicional que eu presenciava. As oficinas eram um dia de descontração com 

brincadeiras e construção de brinquedos.  

Ter participado do Projeto Autonomia foi de suma importância porque, 

assim como o projeto Experiências Pedagógicas Inovadoras (projetos 3 e 4), mostrou-

me que é possível tomar novos caminhos no mundo da escola, na relação com os 

estudantes. E resgatou o que já havia estudado no Projeto 3, foram experiências que 

valeram à pena. 

Todos esses momentos me levaram a refletir se o professor realmente tem 

desempenhado o seu papel na vida dos estudantes e qual o tipo de prática pedagógica 
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que vale à pena ser trabalhada na sala de aula de forma a motivar tanto educandos, 

como educadores. 

Hoje permaneço na Universidade, apesar de todas as dificuldades, o 

cansaço, a saudade de estar de fato com a família muitas vezes aperta, mas vejo que é 

algo que vale minha dedicação, que vai me contemplar futuramente. A minha família e 

as amizades que fiz aqui me dão forças todos os dias para prosseguir nessa caminhada. 

Com fé em Deus hei de concluir! 

Perspectivas Profissionais 

 As vivências e experiências adquiridas no decorrer do curso de Pedagogia 

me proporcionaram diversas reflexões e aprendizagens com relação ao fazer docente. 

 A minha trajetória no curso me instiga a buscar uma educação inovadora. 

Traçar práticas pedagógicas construídas coletivamente com as crianças, dando voz e 

autonomia a elas. 

 Como pedagoga quero entrar em sala de aula e desenvolver meus 

conhecimentos e valores construídos em minha prática visando melhorar a qualidade do 

ensino e fazer a diferença na educação. 

 Meu projeto é passar no concurso da secretária de educação e poder colocar 

em prática todo conhecimento construído durante o curso de Pedagogia. 
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PARTE II - MONOGRAFIA 

INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer do estágio supervisionado, durante dois semestres, presenciei e 

vivi experiências que me permitiram diversas reflexões, em especial com relação à 

metodologia desenvolvida em sala de aula com as crianças. Na metodologia adotada 

pela professora, a qual acompanhei na escola, pude evidencias que era algo que não 

motivava as crianças, que havia falta de interesse por parte delas com relação às aulas e 

aos conteúdos, pois eram monótonas e controladoras, a metodologia desenvolvida era 

tradicional e fazia uso frequente dos livros didáticos e do quadro, assim como mantinha 

a sala sempre organizada em filas. 

 Com a possibilidade de intervenção na turma, busquei fugir do método 

tradicional e fazer uso dos jogos matemáticos na prática pedagógica, buscando jogos 

que envolvessem o conteúdo que eles estavam estudando, senti que eles se interessavam 

e interagiam mais com os colegas. As atividades eram sempre trabalhadas em grupos, 

para tentar potencializar o entrosamento da turma e as descobertas coletivas. Pude, 

assim, supor que a utilização dos jogos em sala de aula é um caminho a ser seguido, 

pois pode contribui positivamente para o processo de ensino-aprendizagem.  

 Segundo Santos (2008) seja dentro ou fora da escola há um consenso sobre 

a necessidade de se ensinar e aprender matemática, pois há um reconhecimento de que 

as noções matemáticas estão presentes na base de boa parte das atividades 

desenvolvidas na vida. No entanto, a matemática, na visão de muitos estudantes, é 

considerada difícil e chata. Nessa perspectiva este trabalho busca apresentar os jogos 

como um instrumento a ser utilizado no ensino de matemática com o objetivo de ajudar 

a reverter essa visão dos estudantes, buscando resgatar o seu interesse e tornar o ensino 

de matemática prazeroso, motivador e potencializador de um fazer mais autônomo. 

 Os jogos podem ser utilizados como estímulo na construção do 

conhecimento, eles têm o dom de envolver a criança proporcionando leveza à rotina 

escolar e faz com que a criança registre melhor os ensinamentos que lhe chegam, de 

forma mais significativa e ativa. Os jogos usados em sala de aula devem transmitir os 



20 
 

conteúdos fazendo com que a criança perceba que não está apenas brincando em aula, 

mas que está construindo conhecimentos. 

Neste trabalho apresento o jogo matemático como instrumento a ser 

utilizado na prática pedagógica do ensino fundamental I, a partir de uma abordagem 

teórica-metodológica que tenta somar-se aos dispositivos mais inovadores e de escuta 

do estudante. 

Com o estágio supervisionado pude perceber a importância de se 

desenvolver uma prática pedagógica que vise despertar o interesse e atenção das 

crianças, quando não se consegue atingir esse objetivo pode se observar crianças 

desmotivadas e o processo de ensino-aprendizagem fica prejudicado. A oportunidade de 

acompanhar e realizar intervenções em uma turma de 4° ano do ensino fundamental I 

possibilitou-me levantar a seguinte questão de pesquisa: Quais as contribuições do jogo 

matemático no processo de ensino-aprendizagem, a partir de uma prática que promova 

autonomia? 

A partir da questão explicitada acima o trabalho tem como objetivo geral 

investigar as contribuições do jogo matemático no processo de ensino-aprendizagem de 

crianças do 4° ano do ensino fundamental, a partir de uma prática que promova 

autonomia. 

 As questões norteadoras interligadas a questão de pesquisa são: Por que 

explorar os jogos matemáticos em sala de aula? Qual o lugar da criança na prática 

pedagógica com jogos? Que outros elementos contribuem para o desenvolvimento das 

crianças? 

 A partir das questões norteadoras surgem alguns objetivos específicos: 

investigar as contribuições dos jogos matemáticos em sala de aula; incentivar práticas 

pedagógicas que atendam as necessidades e desejos das crianças; identificar os 

elementos que surgem em meio aos jogos contribuindo para o desenvolvimento 

autônomo das crianças. 

 O trabalho monográfico está dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo apresento a fundamentação teórica, perpassando por um breve histórico da 

educação matemática, um panorama sobre o jogo na educação, o jogo no ensino de 
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matemática e, por fim, o jogo matemático e os processos que produzem autonomia na 

escola. No segundo, apresento a metodologia perpassando pela descrição do contexto e 

sujeitos da pesquisa. No terceiro, apresento a discussão dos fragmentos trazidos da 

prática pedagógica retirados do diário de campo, sem os jogos e com os jogos, e, por 

fim, apresento as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

A Educação Matemática tem conquistado espaço ao longo do tempo tanto 

nas discussões acadêmicas por profissionais do ensino, quanto em pesquisas realizadas 

na área. O histórico da matemática se faz importante tanto pela descoberta do 

conhecimento histórico quanto pela reflexão que tal conhecimento provoca na Educação 

Matemática. Os conhecimentos sobre sua história possibilitam compreender melhor a 

evolução dos conceitos. 

O estudo da história da matemática permite-nos compreender a origem das 

idéias que deram forma à nossa cultura e, também, observar os aspectos 

humanos do seu desenvolvimento. Através da compreensão sobre o referido 

contexto evolutivo da matemática, podemos entender os pensadores e suas 

teorias, bem como estudar as causas e o contexto histórico-social em que elas 

foram desenvolvidas. (VIONE, 2009, p. 23) 

Nesse sentido, segundo o autor, a história da matemática se torna um 

importante instrumento para o ensino da própria matemática, pois contempla a 

interdisciplinaridade e estabelece conexões com várias outras manifestações da história 

da cultura. 

Segundo Rodrigues Valente (2010), se as pesquisas em educação 

matemática têm mais de cem anos, por outro lado, é muito recente a área de estudos 

relaciona à história da educação matemática. Para o autor os estudos relacionados à 

história da educação matemática têm tentado mostrar que não se restringe aos históricos 

matemáticos, sendo assim a história da matemática e a história da educação matemática 

não são histórias que podem ser sobrepostas. 

De acordo com D’Ambrósio (2004), é na Idade Média e nos primeiros 

tempos da Idade Moderna que as preocupações com o ensino de matemática ganham 

foco, mas só a partir das três grandes revoluções da modernidade que as preocupações 

com a educação matemática da juventude começa a tomar consistência. Segundo o autor 

a identificação da educação matemática como uma área prioritária na educação acontece 

na transição do século XIX para o século XX. 
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Os passos que abrem essa nova área de pesquisa são devidos a John Dewey 

(1859-1952), ao propor em 1895, em seu livro Psicologia do número, uma 

reação contra o formalismo e uma relação não tensa, mas cooperativa, entre 

aluno e professor, e uma integração entre todas as disciplinas. 

(D’AMBRÓSIO, 2004, p. 71) 

Nesse sentido percebe-se que há tempos atrás já se pensava em uma 

educação cooperativa, na qual o outro possui um papel importante na formação do 

conhecimento. Essa ação cooperativa nos remete ao trabalho em grupo, no qual seus 

integrantes se auxiliam e se ajudam compartilhando seus conhecimentos, havendo dessa 

forma uma troca entre eles que saem da situação mais ricos em conhecimentos. 

Também se destaca a importância da integração entre as disciplinas, é importante que 

elas se complementem em seus saberes, que o que for trabalhado em uma determinada 

disciplina não seja desconhecido pelas demais, podendo dessa forma se auxiliarem na 

construção do conhecimento. 

D’Ambrósio (2004), destaca também a proposta levantada pelo casal de 

ingleses Grace C. Young e William H. Young. Eles propunham trabalhos manuais, ou 

seja, utilizando o concreto no ensino da geometria abstrata. Observa-se então que a 

utilização do concreto já vem sendo levantada há um bom tempo. São instrumentos que 

despertam o interesse das crianças, pois lhes permite manusear, sentir e identificar as 

características que apresentam, diferentemente das atividades do livro. 

 Para o autor o passo mais importante dado no campo da educação 

matemática como uma disciplina aconteceu a partir da contribuição do matemático 

alemão Felix Klein, que em 1908 publicou o livro Matemática elementar de um ponto 

de vista avançado. Ele defendia uma apresentação nas escolas que se limitasse mais a 

bases psicológicas que sistemáticas. Nesse sentido, o professor deveria levar em 

consideração o processo de subjetivação do estudante, para poder alcançar seu interesse. 

Ainda segundo D’Ambrósio (2004), a consolidação da educação matemática 

como uma subárea da matemática e da educação, de caráter interdisciplinar, originou-se 

com a fundação da Comissão Internacional de Instrução Matemática (IMUK/ICMI), 

liderada por Felix Klein, durante o congresso internacional de matemáticos, realizado 

em Roma, em 1908, tornando se um marcos importantes relacionados à educação 

matemática.  Em 1916 foi fundada a American Educational Research Association, nos 

Estados Unidos, que surgiu de uma intensa pesquisa em educação. Após a criação da 

IMUK/ICMI começou-se a notar uma crescente busca de um espaço adequado para a 
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educação matemática, para refletir sobre suas preocupações e interesses, e para discutir 

as propostas, levando os professores de matemática a fundarem, em 1920, o National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM), mas poucos pesquisadores frequentavam 

as reuniões, as reuniões da AERA eram mais frequentadas porque ofereciam um 

ambiente mais adequado para as pesquisas avançadas. 

Para o autor, depois da Segunda Guerra Mundial houve uma efervescência 

da educação matemática em todo o mundo.  

Propostas de renovação curricular ganharam visibilidade em vários países da 

Europa e Estados Unidos. Florescendo o desenvolvimento curricular.  

Psicólogos como Jean Piaget, Robert M. Gagné e Jerome Bruner, B. F. 

Skinner dão a base teórica de aprendizagem de suporte para as propostas. 

(D’AMBRÓSIO, 2004, p. 72) 

De acordo com o autor, em 1969 ocorreu o Primeiro Congresso 

Internacional de Educação Matemática (ICME 1), em Lyons na França, o ICME 2 

aconteceu em 1972. A partir daí, a cada quatro anos é realizado um ICME, com a 

presença de pesquisadores em educação matemática de todo o mundo e organizado sob 

a responsabilidade da Internacional Commission of Mathematics Instruction (ICMI). O 

último foi o ICME 12, realizado em Seul, na Coréia em 2012.  

Com relação às áreas de educação matemática no Brasil, Igliori (2004), 

aborda que entre as décadas de 1980 e 1990 foi crescente a organização de núcleos de 

pesquisas em educação matemática nos programas de pós-graduação em educação e a 

consolidação dos programas de pós-graduação específicos em educação matemática por 

todo o país. Nessa época a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) foi 

criada em 1988, durante o ENEM II (Encontro Nacional de Educação Matemática). A 

SBEM abrigava em seus encontros mais resultados de estudos relacionados ao ensino 

de matemática, do que de pesquisas acadêmicas sobre educação matemática.  

Segundo Fernandes e Menezes (s/d), nos ENEMs têm sido divulgados os 

últimos trabalhos e pesquisas em Educação Matemática, com o objetivo de divulgar e 

socializar os conhecimentos sobre o tema, trocar experiências de ensino de matemática 

em todos os níveis, e promover intercâmbio de ideias. A etnomatemática passa a ser 

discutida a partir do quinto ENEM. A partir de então, a inserção do uso de jogos e 

equipamentos de informática aumenta consideravelmente nos encontros seguintes, 

ocasionando o avanço em esforços de mudanças, e os relatos de experiências bem 
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sucedidas em todos os níveis de ensino e em várias partes do país fortalece esses 

esforços. 

Igliori (2004) apresenta a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) como destaque no cenário nacional. Sua importância 

advém de uma associação que possui um espaço adequado para a organização dos 

pesquisadores em educação matemática. Em 1997 alguns professores da PUC-SP 

sugeriram a criação de um GT em educação matemática. Havia opiniões contra e a 

favor da criação deste GT. Os que eram contra diziam que a criação dele iria provocar 

maior isolamento dos pesquisadores de educação matemática em relação aos de 

educação, que o mais importante era participar dos grupos de trabalhos que já existiam. 

Foi criado então o Grupo de estudos (GE) em Educação Matemática, que mais à frente 

se transformou em GT 19 e passou a seguir as regras da ANPEd. 

Em um dos depoimentos trazidos por Igliori, se destaca o da Célia Maria 

Carolino Pires, que considera a existência da ANPEd altamente relevante, e justifica 

dizendo que: 

[...] a educação matemática, como área de investigação jovem e em 

construção, ainda busca definições mais precisas referentes ao seu objeto de 

estudo, a seus campos de investigação, a seus métodos, à sua autonomia. O 

contato com outras áreas de investigação desempenha papel decisivo para a 

construção dessa identidade. Outro aspecto em favor dessa aproximação é o 

fato de a educação matemática ser uma área de investigação de caráter 

interdisciplinar. Ela tem como fontes imediatas principais, além da 

matemática, diferentes campos ligados à educação [...]. (IGLIORI, 2004, p. 

77) 

Nessa perspectiva a Educação Matemática é uma área bem complexa. É 

uma junção de vários conhecimentos, onde o contato com outros campos científicos 

como a Sociologia, a Filosofia, a Linguística, a Psicologia, a Matemática, a Pedagogia 

entre outros são de suma importância, pois estão diretamente relacionados com a 

Educação Matemática. 

De acordo com Fernandes e Menezes (s/d), a formação para a cidadania, 

existente na atualidade, destaca que o importante é capacitar o indivíduo a decidir, 

opinar, pensar por si, analisar critica e autonomamente. Nesse sentido se faz necessário 

experimentar e testar constantemente novas metodologias e equipamentos que permitam 

ao indivíduo acompanhar toda a evolução do seu tempo. Assim o acesso à informação, 



26 
 

pesquisas e publicações é fundamental para ajudar o professor de matemática a 

desenvolver sua prática visando um ensino que tenha significado para os estudantes. 

O principal desafio encontrado hoje no ensino de matemática diz respeito à 

motivação, em meio a tantas tecnologias os estudantes tendem a se dispersar dos 

estudos. Nesse contexto cabe ao educador buscar metodologias diferentes, as quais 

devem dar significado aos conceitos matemáticos mesclados com a realidade do 

estudante, visando transformar o ambiente de aprendizagem em um ambiente atrativo e 

motivador. 

   

1.2. PANORAMA TEÓRICO SOBRE O JOGO NA EDUCAÇÃO 

 

Etimologicamente a palavra JOGO vem do latim LOCUS, que significa 

gracejo, zombaria e que foi empregada no lugar de ludus: brinquedo, jogo, divertimento, 

passatempo. Segundo a Enciclopédia Barsa (1997, p.338 – v.8) “A denominação jogo é 

dada a diversas formas de atividades físicas ou mentais que têm por fim a recreação 

embora, às vezes, envolva também interesse financeiro.” Afirma ainda que jogos se 

praticam segundo regras estabelecidas ao espírito lúdico e a necessidade humana de 

comunicação da qual as brincadeiras infantis são a primeira manifestação. (SANTOS, 

2010, p. 37). Para Brougère (1998), o termo jogo é denominado pelo vocabulário 

científico como atividade lúdica. 

“Em tempos passados, o jogo era visto como inútil, como coisa não séria. Já 

nos tempos do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e destinado a educar a 

criança” (KISHIMOTO, 2011, p. 19). O uso de jogos na educação surgiu, segundo a 

autora, da tentativa de conciliar a tarefa de educar com a necessidade irresistível de 

brincar, dando origem ao jogo educativo, um meio de instrução, um recurso de ensino 

para o professor e, ao mesmo tempo, um fim em si mesmo para a criança que só quer 

brincar. 

Brougère (1998) destaca três formas de estabelecer relações entre o jogo e a 

educação: primeiro por se tratar de recreação, o jogo contribui indiretamente à 

educação, pois permite ao aluno relaxado mais eficiência em seus exercícios e em sua 
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atenção; segundo, o interesse que a criança manifesta pelo jogo pode ser utilizado para 

uma boa causa; e, terceiro, o jogo permite ao pedagogo explorar a personalidade infantil 

e, eventualmente, adaptar  a esta o ensino e a orientação do aluno. 

Assim o jogo passa a ser utilizado como instrumento de ensino, o qual deve 

respeitar o conhecimento real que a criança possui, pode ser utilizado em qualquer área 

de conhecimento. O jogo assume uma função importante no desenvolvimento físico e 

intelectual do indivíduo e auxilia na sistematização do conteúdo e construção da 

autonomia. Segundo Brougère (1998, p. 44), o jogo está no centro da constituição de 

uma identidade, e nesse sentido ele é um espaço de aprendizagem. 

Smole, Diniz e Cândido (2007) destacam que o jogo é uma das formas mais 

adequadas para que a socialização ocorra e permita aprendizagem. O jogo propicia a 

socialização entre as crianças na medida em que elas compartilham seus conhecimentos 

e vivências com o outro, nesse sentido, aprendemos como outro.  

Na situação de jogo faz-se o uso também de uma ação coletiva, no qual o 

todo é envolvido, favorecendo dessa forma a interação do grupo. Essa interação 

favorece o desenvolvimento da criança, pois elas se apoiam e se ajudam, ou seja, uma 

criança que tem mais conhecimento que a outra em determinado conteúdo, busca 

auxiliar a que possui menor conhecimento. Nesse sentido o conhecimento se constrói 

nas relações. A psicologia, de acordo com Claparère, conforme citado por Brougère 

(1998), vê o jogo como essencial ao desenvolvimento da criança. 

A principal característica existente nos jogos são suas regras. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) destacam que os jogos com regras têm um 

aspecto importante, pois neles o fazer e o compreender constituem faces de uma mesma 

moeda. Nessa perspectiva as regras têm como objetivo ajudar a compreender a proposta 

e os objetivos do jogo, orientando os jogadores como fazer, como desenvolver o jogo. 

Kishimoto (2011) destaca dois tipos de regras: as regras explícitas, como as 

encontradas no jogo de xadrez, e as regras implícitas que aparecem na brincadeira de 

faz de conta. Para o autor, essas regras são internas, ocultas, que ordenam e conduzem a 

brincadeira. Já Macedo (1995), destaca que o jogo com regras carrega um caráter 

coletivo, pois nessa estrutura só se pode jogar a partir da jogada do outro, nesse sentido 

sempre vão depender um do outro, surgindo a ideia de assimilação recíproca. 
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Ainda relacionado ao jogo e suas regras Brenelli (1996 apud Carvalho e 

Oliveira, 2014, p. 433), destaca que uma intervenção com o uso de jogos de regras deve 

considerar todo o processo de aquisição do conhecimento para favorecer o 

desenvolvimento do pensamento e a aprendizagem de conceitos. Nesse sentido Sant’ana 

(2013), cita que “o valor do conteúdo de um jogo deve ser considerado em relação ao 

estágio de desenvolvimento em que se encontra a criança, isto é, como a criança adquire 

conhecimento e raciocina.” (SANT’ANA, 2013, p. 25) 

Dessa forma se faz necessário que tanto o jogo quanto as regras a serem 

utilizados na prática pedagógica devem ser elaborados de forma a atender as 

necessidades das crianças, é importante que ambos acompanhem o estágio em que elas 

se encontram.  Se forem elaborados além da capacidade da criança, ela não consegue 

executá-lo, acha muito difícil e não tem prazer em continuar, e se for pouco elaborado, a 

criança não se envolve porque o jogo se torna muito fácil pra ela e não há desafia, ela 

não se empolga em realizar a atividade. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) destacam o desafio 

como um aspecto relevante nos jogos:  

Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 

provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os 

jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 

potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se 

deseja desenvolver. (BRASIL, 1997, p. 36). 

O desafio age como estimulador do jogo, despertando o interesse e o prazer 

da criança. Visando atender a esse aspecto tão instigante, o professor, antes de 

introduzir o jogo em sala de aula, deve testá-lo, investigar as possibilidades educativas e 

se o desafio existente no jogo contemplará o grau de desenvolvimento da criança de 

forma a provocá-la, estimulando-a a desenvolver suas habilidades, utilizar os 

conhecimentos prévios e adquirir novos.  

O uso dos jogos na educação proporciona condições favoráveis para 

aumentar essa construção do conhecimento de forma prazerosa, motivadora e 

desafiadora, auxiliando na sistematização dos conceitos por meio de uma ação ativa da 

criança. Nesse contexto o jogo permite à criança recapitular as experiências e 

conhecimentos já adquiridos de forma espontânea, ocorrendo uma assimilação natural. 
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Campagne (1989 apud Kishimoto, 2011, p.19) destaca duas funções do jogo 

na educação: 

1. função lúdica - o jogo propicia a diversão, o prazer e até o desprazer 

quando escolhido voluntariamente, e 2. função educativa – o jogo ensina 

qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e 

sua apreensão do mundo. (KISHIMOTO, 2011, p. 19) 

Nessa perspectiva o jogo na sala de aula pode atingir as duas funções, em 

uma oficina, por exemplo, onde é disponibilizada uma variedade de jogos e que a 

criança escolhe qual quer jogar, assume a função lúdica, no sentido de que a escolha do 

jogo é voluntária, e educativa porque o jogo foi elaborado com o objetivo de ensinar e 

contemplando as múltiplas inteligências da criança, contribuindo para sua aprendizagem 

e seu desenvolvimento.  

Segundo Moura (2011), o jogo com o objetivo de promover a aprendizagem 

e o desenvolvimento, é apresentado nas práticas escolares como importante aliado para 

o ensino, pois colocar o aluno frente a situações de jogo pode ser uma boa estratégia 

para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem ensinados na escola, além de poder 

promover o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas. Para Smole, Diniz e 

Cândido (2007), todo o jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e 

certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o 

lápis. 

Assim, o jogo acaba por assumir o papel de mediador entre a criança e o 

conteúdo, ele leva a uma aprendizagem mais divertida, leve e descontraída, 

características que despertam a atenção e o interesse das crianças em um ambiente de 

sala de aula que normalmente é monótono e não possui qualquer atratividade. 

Com relação ao uso do jogo na escola Alain é a favor e justifica dizendo: 

o jogo favorece o aprendizado pelo erro e estimula a exploração e a solução 

de problemas. O jogo, por ser livre de pressões e avaliações, cria um clima 

adequado para a investigação e a busca de soluções. (ALAIN 1957 apud 

Kishimoto, 2011, p. 21) 

 O erro na situação de jogo não é visto como algo definitivo, pelo contrário 

ele pode ser superado, pois possibilita ao jogador reavaliar e refletir sua jogada 

estimulando-o a um melhor planejamento que o leva a adquirir novas ideias e 

conhecimentos, assim à aprendizagem na situação de jogo é mútua e permite ao jogador 
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desenvolver iniciativa, autoconfiança e autonomia. A autonomia no contexto escolar 

desenvolve no educando sua capacidade de organizar seus estudos, sem depender do 

educador, administrando e agindo ativamente no seu processo de aprendizagem, 

proporciona a ele liberdade de expressão e escolha. 

No contexto do jogo também é trabalhado o processo de reflexão do 

jogador, o qual passa a pensar melhor sobre suas ações buscando apoio nos 

conhecimentos já adquiridos, reforçando-os e proporcionando seu desenvolvimento 

cognitivo. O jogo, quando bem planejado, tem o dom de envolver a criança, 

estimulando a construção do seu conhecimento e o desenvolvimento das diferentes 

habilidades. O jogo não pode ser usado para maquiar, ele tem que ser usado para 

integrar. 

Segundo Ide (2011), o jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento 

ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo, social e moral. Para a autora, o jogo nos propicia a experiência do 

êxito, pois é significativo, possibilitando a autodescoberta, a assimilação e a integração 

com o mundo por meio de relações e de vivências. 

De acordo com Kishimoto (2011), se a escola tem objetivos a atingir e o 

aluno a tarefa de adquirir conhecimento e habilidades, qualquer atividade por ele 

realizada na escola busca sempre um resultado, é uma ação dirigida e orientada para a 

busca de finalidades pedagógicas. Nesse sentido o uso de jogos em sala de aula se 

transforma em um instrumento que possibilita a realização de tais objetivos. A melhor 

forma de explorar esse material em sala de aula é trabalha-lo sempre em atividades 

coletivas, possibilitando dessa forma a interação e a socialização das crianças, 

proporcionando a elas um compartilhamento de conhecimentos e ideias, desenvolvendo 

uma aprendizagem mais significativa e autônoma. 

O mundo da aprendizagem não deve se restringir às atividades escolares, 

sala de aula e livro didático, há um mudo a ser explorado e recriado para o ensino de 

forma a melhorar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. 
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1.3.  O JOGO NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

A matemática é uma das disciplinas que carrega consigo uma imagem 

negativa, em que muitas crianças encontram dificuldades de aprendizagem, e para que 

atinja o objetivo de ensinar seus conteúdos se faz necessário que as crianças sejam 

participativas, atuantes e encorajadas a isso.  

Borin (1996 apud Santos, 2013, p.24), defende que um dos motivos para 

introduzir os jogos nas aulas de matemática é porque diminuem os bloqueios que muitos 

alunos apresentam com relação à disciplina. 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a 

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos 

alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. 

Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a 

motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos 

falam Matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes 

mais positivas frente a seus processos de aprendizagem.  

Assim, o uso de jogos como recurso para o ensino de matemática pode 

reverter essa imagem, propondo um aprender de forma interessante, desafiante, 

motivadora e descontraída, no qual o aluno age de forma ativa, participando do próprio 

processo de construção do conhecimento. 

Com relação ao uso do jogo no ensino de matemática Moura (2011), afirma 

que Perelman é seguramente seu grande precursor, usando-o como possibilidade de 

explorar um determinado conceito e colocando-o para o aluno de forma lúdica. De 

acordo com Santos (2013), o jogo como recurso pedagógico, tem contribuído para o 

processo de ensino aprendizagem de conceitos matemáticos, proporcionando ao aluno o 

acesso a diversos conhecimentos e habilidades e o estimulando a construir seu próprio 

conhecimento. 

O jogo, na educação matemática, passa a ter o caráter de material de ensino 

quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante 

de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, 

apreende também a estrutura matemática presente. (MOURA, 2011, p. 89) 

Para o autor, o jogo na educação matemática se justifica ao estimular uma 

linguagem matemática que aos poucos será incorporada aos conceitos matemáticos 
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formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e ao criar significados 

culturais para os conceitos matemáticos e estudo de novos conteúdos. 

A utilização de jogos na prática pedagógica proporciona um ambiente 

agradável e favorável para o ensino da matemática, pois a criança se sente motivada a 

trabalhar e a pensar se baseando no material concreto, descobrindo, reinventando e não 

apenas recebendo informações, como o que acontece nas aulas expositivas. Dessa 

forma, a criança deixa de ser um indivíduo passivo e passa a ser ativo, tornando-se o 

protagonista do seu processo de aprendizagem. O material concreto concilia a teoria e a 

prática, levando a uma aprendizagem lúdica e mais significativa, favorecendo o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, o pensamento dedutivo, a socialização, a 

organização do pensamento, a cooperação e o compartilhamento de conhecimentos. 

Para Barbosa (2011), nas atividades com jogos há uma valorização do aluno 

na construção do seu próprio saber e a possibilidade de desenvolver seu raciocínio, 

também há uma aquisição de autoconfiança e incentiva o aluno a questionar e analisar 

as ações. Os jogos matemáticos podem trazer muitos benefícios, dentre eles a autora 

destaca que: 

durante o desenrolar do jogo, o aluno se torna mais crítico, alegre e confiante, 

expressando o que pensa, por estar em seu meio, sentindo-se à vontade 

podendo tirar conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do 

professor, e ainda que, aos poucos perde o medo de errar, pois o erro é 

considerado um degrau necessário para se chegar a uma resposta correta. 

(BARBOSA, 2011, p. 22) 

Partindo desse pressuposto no ensino de matemática se faz importante à 

utilização de metodologias alternativas para a prática pedagógica, como os jogos e 

brincadeiras. Esse tipo de metodologia estimula a espontaneidade, a criatividade, o 

solucionar de forma informal e casual mais que leva a criança a desenvolver seu 

processo de aprendizagem, a criança se sente mais a vontade para expor seus 

conhecimentos sem medo de errar e esse tipo de experiência possibilita a criança um 

preparo para solucionar situações-problemas vividas pelo homem no dia a dia. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) reconhecem que o 

jogo é um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, ele é uma atividade 

natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos, tem como proposta o 

“fazer sem obrigação externa e imposta”, mesmo fazendo o uso de exigências, normas e 

controle. 
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Para Moura (1992 apud Sant’ana, 2013, p. 43), o jogo para ensinar 

matemática precisa cumprir o papel de auxiliar no ensino do conteúdo, propiciando a 

aquisição de habilidades e permitindo o desenvolvimento operatório do sujeito.  

Os jogos matemáticos possibilitam trabalhar várias habilidades como 

destacam Smole, Diniz e Cândido: 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 

orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades, como observação, 

análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de 

decisão, argumentação e organização, que estão estreitamente relacionadas ao 

chamado raciocínio lógico. (SMOLE, DINIZ E CÂNDIDO, 2007, p. 11, 

grifo do autor) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) destacam que a 

participação em jogos de grupo é um estímulo para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico da criança e também representa uma conquista cognitiva, emocional, moral e 

social para ela. 

Nas situações de jogos também são trabalhados elementos como a 

autonomia, o autoconhecimento, o compartilhamento, o ouvir o outro, esperar a sua vez, 

cooperação, coletividade, interação social entre outros, que são fatores importantes que 

contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da criança e suas relações no 

dia a dia. A interação entre as crianças ocorrida nos jogos proporciona que ela 

desenvolva seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica. Segundo 

Kamii (2007), a interação social com os colegas e os professores estimula a criança a 

trocar ideias e possibilita aos professores imaginar como é que a criança está pensando e 

intervir de acordo com a situação. 

Carvalho e Oliveira (2014) ressaltam que na situação de jogo, os indivíduos 

têm a oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; 

refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo. Para as 

autoras, o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a qual se desenvolve o espírito 

construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar e abstrair e a capacidade de 

interagir socialmente, pois carrega uma dimensão lúdica. Essa característica lúdica faz 

do jogo um contexto natural para surgimento de situações-problema, onde a superação 

exige do jogador conhecimento e esforço na busca de sua solução. 
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Sempre que se faz a utilização de jogos em sala de aula pode se observar 

maior interesse por parte das crianças, pois o jogo as leva a aprender de forma lúdica, 

elas se envolvem por completo na situação. Nesse sentido cada ação do jogo pode se 

transformação em ação educativa.  

[...] as situações de jogo são consideradas como parte das atividades 

pedagógicas, porque são elementos estimuladores do desenvolvimento. 

Sendo assim, o jogo é elemento do ensino apenas como possibilitador de 

colocar em ação um pensamento que ruma para uma nova estrutura. 

(MOURA, 2011, p. 87) 

A partir dessa concepção o uso de jogos na educação matemática deve 

seguir os níveis de desenvolvimento das crianças, nesse sentido as práticas pedagógicas 

devem ser direcionadas para as necessidades das crianças, buscando a proximidade 

destas com o conteúdo, e entre a escola e o meio em que estas vivem com o objetivo de 

expandir esse desenvolvimento à medida que for evoluindo o conhecimento. 

O jogo no ensino de matemática, para Barbosa (2011), não se apresenta 

carregado de conteúdo matemático, como acontece com os problemas, ele é visto pelo 

aluno como uma brincadeira divertida e a matemática acaba se tornando parte desta 

brincadeira. O conteúdo matemático que o jogo carrega desafia os alunos a 

compreenderem o conceito para que possam atingir o objetivo do jogo. Ele deve ser 

utilizado na prática pedagógica com o intuito de amadurecer os conteúdos, trabalhando 

as dificuldades que são apresentadas e reforçando os conteúdos já vistos. 

Para Santos (2013, p. 23), 

A utilização dos jogos educativos é uma estratégia extraordinária para ser 

aplicada no ensino de matemática nos anos iniciais, já que a criança às vezes 

gasta seu tempo brincando. Assim, nada mais justo que utilizar as 

ferramentas ou objetos do seu cotidiano para ensiná-la, tanto a matemática 

como também outros conhecimentos em geral. Por meio dos jogos a criança 

desenvolve seu raciocínio lógico, aprende a se relacionar com o mundo e 

consigo própria. 

O ensino com jogos é o aprender que acontece brincando, permite à criança 

se divertir enquanto adquire conhecimento, possibilita maior liberdade e autonomia, a 

criança se envolve, age por vontade própria sem pressões, sem medo e sem culpa, a 

aprendizagem é espontânea. 

Destaca-se no contexto do jogo o estar junto, a coletividade, o 

cooperativismo, onde a criança encontra o apoio que necessita para se desenvolver ela 
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aprende a ouvir e a se posicionar. O trabalho em grupo proporciona a socialização e a 

cooperação é um momento de troca, onde se constrói coletivamente o conhecimento. O 

uso de trabalhos em grupo a partir dos anos iniciais levam as crianças a aprenderem a 

trabalhar coletivamente e a escutar o outro desde cedo, nesse sentido desenvolvem sua 

autonomia. 

Vygotsky (1989, apud Damiani, 2008, p. 215) argumenta que as atividades 

realizadas em grupo, de forma conjunta, oferecem enormes vantagens, que não estão 

disponíveis em ambientes de aprendizagem individualizada. Para o autor a constituição 

dos sujeitos, seu aprendizado e seus processos de pensamento acontecem mediados pela 

relação com o outro. Nesse sentido, cada ser humano possui sua singularidade na sua 

formação individual, mas ao mesmo tempo ele precisa do outro para aprender, se 

desenvolver e se constituir. 

Nesse contexto Santos (2008) destaca que: 

A sala de aula é um ambiente propício a um trabalho cooperativo, tendo em 

vista que os diferentes tipos de relações nela estabelecidas apresentam um 

potencial a ser explorado em favor do ensino e aprendizagem. Por um longo 

período nela ocorre um conjunto de relações entre alunos e entre estes e o 

professor, manifestam-se diferentes interesses e diferentes pontos de vista, os 

sujeitos, ao participarem das atividades, trazem diferentes contribuições e, 

mediante a comunicação, podem partilhar compreensões e significados na 

resolução de problemas, no debate de um tema, na realização de um projeto. 

(SANTOS, 2008, p. 33) 

O trabalho em grupo favorece a interação, a cooperação, promove a 

aquisição de novos conhecimentos, contribui para o desenvolvimento social, facilitando 

o diálogo, melhorando a comunicação e contribuindo para a inclusão e o 

desenvolvimento da autonomia. Possibilita que as crianças aprendam a ajudar umas as 

outras em seus processos de ensino-aprendizagem, eles se tornam favoráveis às 

intenções e necessidades uns dos outros. 

 

1.4.  O JOGO MATEMÁTICO E OS PROCESSOS QUE PRODUZEM AUTONOMIA 

NA ESCOLA 

 

Um dos pontos positivos que o trabalho com jogos na prática pedagógica 

propicia é a construção da autonomia, a qual se caracteriza pela liberdade que o 
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indivíduo possui para tomar decisões, pela capacidade de fazer escolhas e conduzir suas 

próprias ações, podendo sofrer influencia de condições internas ou externas.  

 “O conceito de autonomia pode, também, ser traduzido como uma condição 

essencial para o exercício da cidadania, a qual determina que, sem liberdade, não ocorre 

a autodeterminação e, portanto, inviabiliza toda forma de responsabilidade pessoal.” 

(FLECK , 2004, p. 39). Nesse sentido, segundo Freire (1996), uma pedagogia da 

autonomia deve centrar-se em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, ou seja, em experiência que respeitem a liberdade. 

De acordo com Freire (1996), a autonomia vai se constituindo nas diferentes 

experiências e decisões que vão sendo tomadas ao longo da vida. O autor destaca que a 

autonomia do educando é um saber necessário à prática educativa e está diretamente 

ligada ao inacabamento do ser, que está em constante construção.  

Segundo Zatti (2007), a educação que possui como objetivo formar para a 

autonomia deve despertar nos educandos a curiosidade e a criticidade. Um educador que 

busca despertar a curiosidade e a criticidade em seus educandos, não pode basear-se na 

memorização mecânica, pensar assim é pensar errado. Para o autor pensar certo é 

condição para ensinar certo e que só será possível se for respeitado à unidade entre 

teoria e prática. Nesse sentido, as práticas adotadas devem fugir da simples 

memorização e abordar uma aprendizagem mais significativa para o educando, que o 

leve a se interessar e se envolver com o conteúdo. Tais práticas como o caso dos jogos, 

devem carregar em seu contexto a junção entre teoria e prática.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam o uso de jogos no 

ensino de Matemática, quando destacam que:  

o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem 

exploradas metodologias que priorizem a criação de estratégias, a 

comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam 

a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda 

do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p. 26) 

Assim, o ensino de Matemática, a partir da visão do aluno, deve transmitir 

um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 

capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. 
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De acordo com Fleck (2004), autonomia e liberdade se configuram como 

um estado que vai do pessoal para o coletivo, conforme as circunstâncias e a capacidade 

de interpretação e mediação que cada um tem com o meio onde atua e onde está 

inserido. Nesse sentido cada um com sua carga de conhecimentos e informação, é capaz 

de interagir consciente e criticamente, promovendo autonomia e liberdade no contexto 

em que estão inseridos. 

Pacheco, em seu Dicionário de Valores em Educação faz referencia à 

autonomia dizendo:  

A autonomia exprime-se como produto da relação. Não existe autonomia no 

isolamento, mas relação EU-TU, no sentido que Martin Buber lhe outorga. É, 

essencialmente, com os pais e os professores que a criança encontra os 

limites de um controle que lhe permite progredir numa autonomia, que é 

liberdade de experiência e de expressão dentro de um sistema de relações e 

de trocas sociais. Conclusão: a autonomia convive com a solidariedade. 

(PACHECO, 2012, p. 11) 

Nesse sentido o processo de construção da autonomia parte do outro, das 

relações sociais, das trocas de experiências, da interação com o meio em que está 

inserido fazendo uma construção da sua consciência a partir do coletivo.   

Segundo Berbel (2011), contribuem para a promoção da autonomia as 

atividades de aprendizagem que possibilitam envolvimento pessoal, baixa pressão e alta 

flexibilidade em sua execução, e percepção de liberdade psicológica e de escolha. Essa 

prática toma por base as necessidades e capacidades das crianças, colocando-a no centro 

de seu próprio processo de ensino, que possuem suas próprias necessidades e interesses.  

De acordo com Reeve (2009 apud Berbel, 2011), alunos que se percebem 

autônomos em suas interações escolares apresentam resultados positivos em relação à 

motivação, ao engajamento, ao desenvolvimento, a aprendizagem, a melhoria do 

desempenho e ao estado psicológico. Para o autor, o professor contribui para construção 

da autonomia do aluno em sala de aula, quando atende os recursos motivacionais 

internos, oferece explicações racionais para o estudo de determinado conteúdo ou para a 

realização de determinada atividade, usa de linguagem informacional, não controladora, 

é paciente com o ritmo de aprendizagem dos alunos e reconhece e aceita as expressões 

de sentimentos negativos dos alunos.  

O educando que exerce sua autonomia, possui a capacidade de buscar 

respostas às suas próprias perguntas, de certa forma ele age como mediador da 
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construção de seu próprio conhecimento. Nesse contexto Zatti (2007) destaca que o 

homem é inacabado e possui consciência de seu inacabamento, condição importante 

para que ele se torne autônomo. Desse modo a todo o momento o homem buscará novos 

conhecimento e aprendizagens desenvolvendo suas habilidades e construindo uma 

consciência crítica, que mostra a ele possibilidades de ir além, de não ficar determinado, 

de agir de acordo com suas necessidades. 

A autonomia proporciona a criança se expressar livremente, exercendo sua 

criatividade, imaginação e reflexão se tornando uma agente ativa. Nessa perspectiva o 

trabalho com jogos proporciona exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de 

decisões no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, pois é um tipo de 

aprendizagem que leva a participação do educando pela compreensão, pela escolha e 

pelo interesse. Assim a educação precisa ser ativa, estimulado a imaginação, instigando 

o ato de perguntar e investigar, tornando o processo de ensino-aprendizagem algo 

significativo e motivador. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

O presente trabalho segue uma abordagem qualitativa, com o objetivo de 

apresentar o jogo como estratégia de instrumento a ser utilizado no processo de ensino-

aprendizagem da matemática. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa 

qualitativa se preocupa com o aprofundamento da compreensão de um determinado 

grupo, deixando de lado a representatividade numérica, ou seja, se preocupa com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, se detêm na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 

porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 

os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 

dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 

diferentes abordagens. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 32) 

Os procedimentos adotados foram: diário de campo e observação 

participante. O diário de campo foi usado na pesquisa e constituído a partir das 

observações e da prática de jogos matemáticos. Segundo Weber (2009) é no diário de 

campo que são relacionados os eventos observados ou compartilhados, acumulando 

dessa forma, os materiais para analisar as práticas, os discursos e as posições dos 

envolvidos, as notas do diário podem ser publicadas em partes, sofrendo o texto original 

cortes e edição. Dessa forma, no presente trabalho serão utilizados fragmentos do diário 

de campo para constituição e discussão da análise de dados, por questão de sigilo, as 

identificações que surgem no diário de campo foram trocadas para preservar o 

anonimato e a integridade dos envolvidos. 

Com relação à observação participante, Gil (2008) considera que ela 

consiste na participação do conhecimento na vida do grupo, onde o observador se torna 

parte integrante do grupo, podendo assumir a forma natural que é quando o observador 

pertence ao grupo investigado e forma artificial, onde o observador se integra ao grupo 

com o objetivo de realizar uma investigação. No caso da presente pesquisa a observação 

assume o papel artificial, no qual o observador passou a fazer parte do grupo 

pesquisado, uma turma de 4° ano, com o objetivo de promover uma mediação no 

processo de ensino-aprendizagem através de jogos matemáticos e investigar suas 

contribuições. 
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2.1. CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa se deu a partir da participação no Programa de Extensão de Ação 

Contínua Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras
1
 em uma escola da rede 

pública de ensino do Distrito Federal. Esse programa reúne professores e estudantes da 

Universidade de Brasília, profissionais da educação, pais e educadores de escolas 

associativas da rede pública de Brasília, para refletir, desenvolver e sistematizar uma 

práxis educacional que, antes de mais nada, respeite as crianças e ofereça a elas um 

ambiente de desenvolvimento de sua autonomia, colaboração, criatividade e 

solidariedade entre elas. O projeto envolve reuniões, palestras e oficinas com todos os 

integrantes.  

O convite para entrada na escola pesquisada partiu de uma professora da 

instituição que já conhecia o projeto. A escola atende estudantes de 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental nos dois turnos. Na escola eles participam de 5h diárias de aula 

com um intervalo no meio do turno, que é acionado por dois sinais antes, o primeiro 

para o lanche e o segundo para a saída, e dois depois, um para lavar as mãos, ir ao 

banheiro e beber água e, o seguinte, para entrar em sala.  Em um período de 

determinado dia eles tem parque, cada turma possui um dia e horário em que o parque e 

a quadra são deles, um momento de descontração onde eles costumam brincar.  Na 

escola também tem o momento cívico onde a bandeira é hasteada no turno da manhã e é 

recolhida no turno da tarde. Sua estrutura física é composta por sete salas de aula, uma 

sala de professores, uma sala de direção, uma sala de orientação, uma cantina, quatro 

banheiros, dois para os alunos e dois para os funcionários, uma quadra e um parquinho, 

todo o ambiente da escola é cercado por telas.  

As minhas observações participativas na escola deram-se no turno da tarde, 

uma vez por semana na turma de 4° ano do Ensino Fundamental. E em determinadas 

sextas quando aconteciam as oficinas do Programa de Extensão, que eram oferecidas a 

todas as crianças da escola sem separação de idade, turma ou sexo, eram formados 

grupos heterogêneos. Nessas oficinas eu atuei como tutora docente. 

                                                           
1 Coordenado pelas professoras Maria Alexandra Militão Rodrigues (FE), Fátima Lucília Vidal Rodrigues (FE), 

Regina Pedroza (IP) e Simone Gonçalves de Lima (IP). 
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2.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A turma da pesquisa era composta por uma professora e vinte e três 

estudantes, sendo dez meninas e treze meninos, com idades entre nove e onze anos. A 

turma era reduzida, pois apresenta estudantes diagnosticados com TDAH
2
. 

Pode-se observar, a partir das atividades passadas pela professora que além 

de dificuldades em matemática, também havia um alto grau de dificuldade na escrita da 

turma, dificuldades estas que alunos de 4° ano não costumam apresentar. E segundo a 

professora havia falta de atenção e dificuldade de interpretação por parte das crianças. 

O trabalho pedagógico da professora consistia na pedagogia tradicional. 

Segundo Saviani (1998), as escolas que utilizam essa abordagem são centralizadas no 

professor, o qual transmite o acervo cultural aos alunos, cabendo a estes assimilar os 

conhecimentos que lhes são transmitidos. Nesse contexto o professor assume o papel de 

sujeito ativo e os alunos o papel de sujeitos passivos, que apenas assimilam as 

informações repassadas, mas não contribuem para o processo de aprendizagem e seu 

conhecimento fica limitado apenas às informações repassadas. 

Os instrumentos frequentemente utilizados pela professora foram quadro e 

livro didático, o trabalho se baseava em ler, copiar e responder. A professora era rígida, 

não gostava de conversas em sala, e quando a conversa fugia do seu controle alguém era 

convidado a se retirar por um tempo da sala de aula. 

O trabalho que foi desenvolvido na turma pela pesquisadora envolveu a 

disciplina de matemática, a pedido da professora, pois os estudantes apresentavam 

dificuldades na disciplina. 

 

  

                                                           
2
 Não é objeto deste trabalho, mas a questão diagnóstica tem sido uma problemática enfrentada sem muita resistência 

nas escolas públicas. 
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CAPÍTULO 3 – FRAGMENTOS DA PRÁTICA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

3.1. RECORTES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA SEM O JOGO 

 

Este tópico tem por foco analisar a prática pedagógica que geralmente é 

adotada no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia desenvolvida para a 

realização das atividades escolares, as quais serão comentadas a partir de uma reflexão 

crítica e participação em algumas atividades.  

A prática adotada pela professora, frequentemente, se baseia em ler, copiar e 

responder as questões do livro didático.  A disposição dos estudantes é em fileiras.   

Nesse contexto, Fleck (2004) cita que os temas abordados nas atividades educativas e a 

disposição física das pessoas, enfileiradas e apertadas em salas de aulas pequenas e 

abafadas, podem ser alguns dos motivos geradores de desinteresse e desmotivação para 

cumprir as tarefas rotineiras e também para se empenharem em pesquisas e no 

aprofundamento dos estudos.  

Com a entrada do grupo Autonomia na escola, algumas mudanças foram 

acontecendo. Uns dos pontos a serem destacados são os dispositivos encontrados, o 

primeiro diz respeito aos “combinados” e o segundo ao “como estou?”. 

A professora passou a atividade, saiu da sala e demorou a voltar [...] O sinal 

do lanche bateu, como ela ainda não tinha retornado levamos eles para o 

lanche, entre o lanche e o sinal do recreio alguns ficaram conversando na 

porta da sala/fora, inclusive com a gente, foi o momento que ela retornou e 

deu bronca nas crianças, mandou todos entrarem e falou para eles que nós 

podíamos não conhecer o combinado da escola, mais que eles conheciam que 

tem que aguardar o sinal do recreio dentro da sala. (2° dia, Diário de Campo, 

2013) 

Quando cheguei tinha umas palavras no quadro “Palavras do Dia”: educação, 

respeito, organização e não bater nos colegas, os alunos falaram que foi a 

professora que colocou [...]. (7° dia, Diário de Campo, 2013) 

É importante que os combinados sejam construídos juntamente com as 

crianças, e o mais interessante seria que tais combinados partissem delas para não se 

tornar algo imposto. Esses “combinados”, das palavras do dia, carregam as 

características de regras, como ordem e disciplina, que são impostas as crianças e elas 

têm que simplesmente acatar. 
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[...] fiz a atividade que a professora havia me entregado no inicio da aula, a 

versão que fizeram do “gostei e não gostei”, o “como estou?”, ele é fechado, 

as crianças só respondiam sim e não, ao contrário do dispositivo GNG, em 

que as crianças tem a liberdade de falarem o que realmente acharam 

criticamente e dar opiniões. (2° dia, Diário de Campo, 2013) 

O dispositivo criado por eles não carrega a mesma proposta contida no 

gostei e não gostei
3
 (GNG), essa adaptação feita pela escola é restrita e possui um 

controle, não dá liberdade ao aluno de se expressar, é uma espécie de auto avaliação. 

Um dos objetivo do GNG é a expressão verbal, permitindo a criança opinar e refletir 

sobre o acontecido, e trazer propostas para resolver o problema. 

A Marisa nos explicou o porquê das caixas do  Gostei e Não Gostei terem 

sido retiradas, ela falou que depois que fizemos o levantamento, ela trabalhou 

com a turma apenas o positivo, o gostei, o que eles deveriam fazer para se 

sentirem bem na escola, cada um colocou sua ideia no papel depois quatro 

alunos foram pra sala dela e fizeram a construção do cartaz usando como 

base as ideias do coletivo. Decidiram por desenhar uma Árvore, ideia do 

Carlos, eles a desenharam e colocaram palavras chaves e esse cartaz foi 

colado na sala. (13° dia, Diário de Campo, 2013) 

Boa iniciativa, essa construção coletiva contribui para a cooperação e 

interação entre o grupo, dá liberdade e autonomia para participarem, opinarem e se 

posicionarem em prol do melhor para o coletivo e proporciona ouvir e respeitar o outro. 

As crianças se sentem valorizadas quando são ouvidas, elas se sentem parte do contexto 

da escola. No entanto trabalhar apenas o positivo levou ao ocultamento do sentimento 

negativo, que também tem sua importância e deve ser feita uma reflexão sobre ele. 

Na segunda atividade do dia, sobre os monumentos de Brasília, eles 

coloriram a ponte JK. Nesse momento a professora permitiu que eles 

sentassem em trios e duplas, esse foi um ponto positivo e eles se mantiveram 

tranquilos e compartilharam material. Em seguida ela passou no quadro um 

texto sobre o monumento e eles copiaram na folha que ela havia dado com o 

desenho da ponte. Segundo ela o texto é coletivo [...] (3° dia, Diário de 

Campo, 2013) 

Nesse recorte cabe destaque os grupos e o texto coletivo. A organização em 

grupos permite as crianças o compartilhar, a cooperação, os integrantes se auxiliam e se 

ajudam compartilhando seus conhecimentos, havendo dessa forma uma troca de 

conhecimentos. Segundo Vygotsky (1989, apud Damiani, 2008), as atividades 

realizadas em grupo são vantajosas, pois o sujeito se constitui e constrói seu 

aprendizado e seus processos de pensamento a partir da relação como o outro.  

                                                           
3
 Dispositivo usado na Vivendo e Aprendendo que tem como objetivo a expressão verbal e mediação de conflitos. 

Quando alguém não gostou de algo diz que não gostou e propõe outra forma de resolver o problema, e o professor 

intermedia a resolução do mesmo. 
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A metodologia do texto coletivo permite às crianças se posicionarem, 

participar e dar sugestões para a construção do texto, proporciona a interação do grupo, 

a escuta do outro. 

 [...] eles estavam fazendo dever de matemática, a todo tempo ela gritava 

pedindo silêncio. Na correção alguns alunos iam responder no quadro, teve 

um que pediu e ela não deixou, disse que ele não dava conta de fazer, que ela 

não queria esquentar a cabeça, estava muito estressada. (15° dia, Diário de 

Campo, 2013). 

Com relação ao silêncio, que frequentemente era solicitado em sala, Freire 

(1978 apud Fleck, 2004) afirma que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho e na ação-reflexão. Nesse sentido, o sujeito se constitui na interação 

com o outro e na socialização de seus conhecimentos. 

Nesse recorte cabe destaque também ao erro, no pensamento da professora a 

criança não iria conseguir realizar a atividade com êxito, esse tipo de atitude deve ser 

repensada. Segundo Kamii (2007, p. 64), se as crianças cometem erros é porque, 

geralmente, estão usando sua inteligência a seu modo. A autora considera que todo erro 

é um reflexo do pensamento da criança e cabe ao professor descobrir como foi que a 

criança fez o erro e corrigir o processo de raciocínio e não a resposta. 

Em relação à atividade, as crianças sentiram uma motivação em participar, 

no entanto, a professora a desmotivou, desacreditando de sua capacidade. Nessa 

situação a criança foi privada de participar da atividade, esse tipo de atitude inibe a 

criança, acaba a afastando do grupo, ela pode se sentir reprimida e se isolar 

prejudicando assim a sua interação e consequentemente o seu processo de ensino-

aprendizagem.  

 

3.2. RECORTES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COM OS JOGOS 

 

Tem como foco destacar as contribuições do uso do jogo na prática 

pedagógica para o desenvolvimento do sujeito em seu processo de ensino-aprendizagem 

e o trabalho em grupo, fazendo uma inter-relação entre o jogo e a constituição de uma 

postura autônoma. As duas primeiras atividades desenvolvidas não carregam uma 
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postura de jogo, mas a forma com que foi desenvolvida contribui positivamente para a 

construção e desenvolvimento das crianças. 

A primeira atividade que realizei na turma foi relacionada à geometria. 

Fiquei de levar uma atividade de geometria para as crianças, a atividade era 

construir figuras com as formas geométricas.  Após eles terminarem a 

atividade que a professora havia passado, dei início a que eu havia levado, 

perguntei se eles ainda lembravam das figuras geométricas, eles falam que 

sim, mostrei a folha da atividade e eles foram falando os nomes das formas 

geométricas que tinham. (5° dia, Diário de Campo,2013) 

Primeiramente foi feita uma revisão das formas geométricas e 

posteriormente criaram figuras. A atividade foi realizada em grupos e proporcionou as 

crianças fazem o uso de uma postura autônoma, onde elas tinham a liberdade para 

criarem o que quisessem, exercendo sua criatividade. Como cada criança possuía uma 

cor de formas geométricas diferente, ficou combinado que elas poderiam trocar, tanto 

com os colegas de grupo, como com os demais, seguindo dessa forma a lógica do 

compartilhamento, cooperação e interação. 

No grupo cada criança criava suas próprias figuras, em um dos grupos 

decidiram que todos construiriam as mesmas figuras. Nesse sentido Vygotsky (1998 

apud Damiani, 2008) diz que a imitação constitui uma atividade essencial na 

aprendizagem. Ela promove a internalização, uma reconstrução interna de operações 

externas, possibilitando o sujeito desempenhar um papel ativo com a possibilidade de 

desenvolver algo novo. 

A segunda atividade diz respeito à tabuada, foi desenvolvida a partir das 

dificuldades das crianças e se consistia em colorir o quadriculado de acordo com a 

multiplicação trabalhada. 

Assumi a turma depois do recreio, a atividade foi relacionada à tabuada, 

busquei focar a atividade nas tabuadas que eles encontravam maior 

dificuldade. Perguntei qual a tabuada que eles tinham mais dificuldades eles 

responderam 7, 8 e 9 fizemos a representação dessas tabuadas no papel 

quadriculado com lápis de cor. Ensinei a eles a tabuada do 9 com as mãos, 

eles testaram pra ver se realmente dava certo, curtiram muito e pegaram 

rápido. Busquei desenvolver a atividade em grupos para que eles se 

ajudassem. (9° dia, Diário de Campo, 2013) 

Qualquer atividade quando realizada em grupo favorece a interação entre as 

crianças, possibilitando a socialização de conhecimentos. De acordo com Smole, Diniz 

e Cândido (2007), na discussão com seus pares, o aluno pode desenvolver seu potencial 



46 
 

de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica. Os jogos em grupo segundo 

Kamii (2007) são situações ideais para troca de opiniões entre as crianças. As crianças 

se auxiliavam no momento de fazer as representações da multiplicação no papel. 

Tanto nesta atividade, quanto nas dos jogos fez-se o uso do gostei e não 

gostei, o dispositivo dá liberdade verbal às crianças de falarem o que acharam da 

atividade, o que gostaram e o que não gostaram, de se posicionarem livremente sobre as 

situações ocorridas em meio às atividades, exercendo uma postura autônoma. E permite 

ao educador refletir sobre as opiniões das crianças, buscando aprimorar sua prática de 

forma a atender as necessidades dos educandos. 

A seguir são apresentados quatro jogos que foram desenvolvidos na turma 

em forma de oficina. 

Após o recreio realizei os Jogos que havia preparado, uma espécie de oficina, 

o primeiro foi feito com toda a turma em circulo e envolvia subtração, 

multiplicação e adição, [...]. Depois pedi para eles se dividirem em grupos 

para jogar os outros jogos, nesse momento a turma ficou um pouco 

tumultuada, essa foi à parte mais difícil, pois eles não me ouviam, alguns 

grupos começaram a se formar e fui distribuindo os jogos: dominós de 

fração, dominó de multiplicação e uno adaptado para multiplicação. (12° dia, 

Diário de Campo, 2013) 

O primeiro jogo trabalhado na turma foi “Dados com três operações”, o jogo 

envolveu toda a turma em um grande círculo e fez uso de três dados grandes, um com os 

sinais de adição, subtração e multiplicação e os outros dois com números variados, e 

presentes embrulhados em várias embalagens. Tinha como objetivo desembrulhar um 

presente sem rasgar a embalagem enquanto o colega anterior resolvia a operação 

indicada pelos dados, à medida que as operações eram resolvidas o presente era passado 

a diante, assim como o lançamento dos dados, ficava com o presente aquele que 

conseguisse desembrulhar a última embalagem sem rasgar. 

  

 

 

 

Figura 1 - Dados com três operações Figura 2 - Dados com três operações 
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Segundo Brougère (1998, p. 23), o jogo é entendido como uma “situação em 

que vários jogadores devem tomar decisões das quais depende um resultado que lhes diz 

respeito”. Assim, o jogo contribui para a cooperação, a reflexão e a construção da 

autonomia dos sujeitos, dando a eles liberdade de expressão. 

Três grupos se entusiasmaram com os jogos mais teve um que não quis jogar 

e preferiram ficar conversando, deixei desde que fosse baixinho. Joguei o 

UNO com um grupo, pois ninguém quis ser o juiz ai assumi esse papel, 

depois uma das crianças quis ser o juiz, adorei jogar com eles. E a Aline 

ficou em um grupo que estava jogando dominó de fração. O grupo que não 

queria jogar observou os outros grupos e depois acabaram pedindo o dominó 

de multiplicação para jogarem. (12° dia, Diário de Campo, 2013) 

No jogo “Multiplicação com UNO”, o objetivo é adivinhar a multiplicação, 

é realizado com três participantes, no qual um assume o papel do juiz, os demais retiram 

uma carta do monte, sem olhar e posiciona em frente à testa de forma que seu oponente 

veja o número, o juiz diz o resultado da multiplicação dos dois algarismos, e cada 

jogador tem que adivinhar os algarismos que resultam em tal multiplicação, ou seja, terá 

que descobrir seu próprio algarismo. Nesse jogo as crianças combinaram de fazer 

grupos com mais de três crianças e iam revezando para que todos participassem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse tipo de jogo, segundo Smole, Diniz e Cândido (2007), leva a criança a 

desenvolver estratégias de cálculo mental e refletir a respeito do seu desempenho no 

conhecimento das tabuadas de multiplicação. Para os autores os alunos ganham 

autonomia e confiança em sua própria capacidade de enfrentar desafios, pois permite a 

eles avaliarem seu desempenho e terem consciência do que sabem e não sabem e 

aprenderem como fazer para superar um problema. 

Figura 3 - Multiplicação com UNO 
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O UNO é um jogo da realidade das crianças, pode-se concluir, assim, a 

importância de se adaptar os jogos da realidade delas para o contexto escolar, 

possibilitando um envolvimento maior por parte das crianças, mostrando a elas que um 

determinado jogo pode assumir diferentes perspectivas.  

A participação dos educadores no jogo junto às crianças possibilita uma 

melhor relação entre ambos e cria um ambiente de cumplicidade, no qual o educador 

não é visto pelas crianças em uma posição superior, a criança se sente mais a vontade 

com relação ao educador expondo suas dúvidas e opiniões, além disso, é um estimulo 

para que a criança participe da atividade. 

Os “Dominós de Fração” e “Dominó de Multiplicação”, também adaptações 

do dominó tradicional. São jogos que exploram a reflexão, o trabalho em equipe, o 

respeitar o tempo do outro enquanto analisa a jogada entre outros. Em um dos gostei e 

não gostei, a criança relatou que gostou do dominó de fração, pois os ajudaram a 

aprender fração e não gostou quando não tinha um meio ou um terço para jogar. Dessa 

forma pode-se perceber que a criança internalizou os conceitos matemáticos contidos no 

jogo. 

De acordo com Smole, Diniz e Cândido (2007), a memorização é necessária 

no trabalho na escola, mas até mesmo a memorização deve ser interessante e 

desafiadora para o aluno e, nesse sentido, os jogos auxiliam esse processo. 

No gostei e não gostei também foi levantado pelas crianças que gostaram de 

trabalhar em grupo e de os colegas terem ajudado e que gostam dos jogos porque é 

divertido e os ajuda na matemática. O trabalho em grupo proporciona à troca de 

Figura 4 – Dominó de Fração Figura 5 – Dominó de Multiplicação 
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conhecimentos, onde os pares se auxiliam e se ajudam, há um compartilhamento de 

ideias e de pensamentos e possibilita a escuta, o respeitar o tempo do outro. O jogo 

ajuda no ensino de matemática, como de outras áreas de conhecimento, por se tratar de 

uma atividade lúdica, que diverte, da prazer e motiva, é uma aprendizagem que acontece 

livremente e de forma espontânea. 

Em ambos os jogos pode se observar o trabalho coletivo, o reconhecimento 

do tempo do outro, a reflexão e a construção da autonomia. O contexto do jogo encoraja 

a criança a agir de acordo com suas escolhas e convicções e refletir sobre suas decisões, 

assumindo assim uma postura autônoma. Segundo Ide (2011), o jogo, por ser livre de 

pressões e avaliações cria um clima de liberdade, propício à aprendizagem e 

estimulando a moralidade, o interesse, a descoberta e a reflexão. 

[...] dei a atividade que havia preparado, cada um deles fez uma árvore de 

natal. Dividi a turma em grupos e começamos a atividade, ia explicando o 

passo a passo de como tinha que ser feito e eu e a Aline passávamos nos 

grupos tirando dúvidas e ajudando, aqueles que haviam entendido e 

conseguido fazer também ajudava o colega que estava tendo dificuldades. 

(14° dia, Diário de Campo, 2013) 

A atividade acima também não carrega a postura de jogo, no entanto é uma 

atividade que leva a uma aprendizagem mais significativa e espontânea, possibilita 

trabalhar a geometria no decorrer de sua construção, ela foi realizada em grupos para 

que pudessem se auxiliarem e cooperarem umas com as outras. 

Em todas as atividades pode-se observar a construção de uma postura 

autônoma. De acordo com Kamii (2007 p. 108), a essência da autonomia é que as 

crianças tornem-se aptas a tomar decisões por si mesmas. A autonomia significa levar 

em consideração os fatores relevantes para decidir e agir da melhor forma para todos. 

Contribuem para a promoção da autonomia as atividades de aprendizagem que 

possibilitam, segundo Bzuneck e Guimarães (2010 apud Berbel, 2011), que haja 

envolvimento pessoal, baixa pressão e alta flexibilidade em sua execução, e percepção 

de liberdade psicológica e de escolha. 

Brougère (1998, p. 54) destaca que é possível dar o aspecto de jogo a 

exercícios escolares, é o jogo como artifício pedagógico. Assim, qualquer conteúdo 

escolar pode ser adaptado em forma de jogo, tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais atrativo, motivador, agradável e autônomo, despertando dessa forma 

o interesse dos educandos pelos estudos e permitindo ao educador explorar e aprimorar 
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as habilidades dos mesmos de forma a potencializar a constituição de sujeitos 

autônomos e ativos. 

A postura autônoma que o jogo proporciona leva a criança a desenvolver 

seu raciocínio lógico, criando estratégias para a solução de problemas, as noções de 

certo e errado, respeito ao próximo, liberdade de expressão dando a ela mais 

independência e autonomia para conduzir sua aprendizagem. A partir do momento que é 

dado ao educando a possibilidade de exercer sua autonomia, ele tem mais confiança em 

suas capacidades e se sente mais apto a enfrentar os desafios.  

O jogo desperta no educando a curiosidade e a criticidade, que segundo 

Zatti (2007) são fatores essenciais para uma educação que tem como objetivo construir 

sujeitos mais autônomos. A autonomia se constrói nas relações sociais e trocas de 

experiências, o jogo proporciona essa construção, pois é um trabalho coletivo no qual os 

sujeitos compartilham suas ideias e conhecimentos. O jogo também estimula as 

decisões e a responsabilidade que segundo Freire (1996), devem ser o centro de uma 

pedagogia da autonomia.  

Assim, o jogo em sala de aula cria um ambiente propício à constituição da 

autonomia por ser livre de pressões, possuir alta flexibilidade em sua execução e 

proporcionar liberdade de expressão e escolha às crianças, é uma aprendizagem 

espontânea. A autonomia é um fator essencial no exercício da cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação, na atualidade já não cativa mais os educandos, não os envolve, 

não os motiva. Uma grande maioria passa pela escola, simplesmente, por obrigação. As 

práticas pedagógicas que frequentemente são utilizadas em sala de aula transmitem um 

ensinamento sem significado às crianças. Com toda a evolução das tecnologias que 

atraem os sujeitos na atualidade, as práticas adotadas em sala de aula necessitam ser 

repensadas e transformadas, com o objetivo de reacender o espaço escolar e torná-lo um 

ambiente atrativo, agradável e motivador, no qual o educando sente prazer em estar.  

Tais práticas devem ser repensadas em prol das necessidades dos educandos 

e devem carregar em seu contexto uma aprendizagem significativa, na qual os 

educandos desenvolvem seu processo de ensino-aprendizagem de forma espontânea, 

ativa e autônoma. Assim, pude perceber ao longo deste trabalho que o jogo é um dos 

instrumentos a ser utilizado na prática pedagógica, para possibilitar tais ações. O jogo 

como possibilitador de construção da autonomia da criança, encoraja-a a enfrentar 

desafios, anima-a a desenvolver seus valores, como amor pelo estudo, e as levam a se 

empenhar mais para atingir seus objetivos. Nesse contexto segundo Berbel (2011), o 

aluno que se interessa por novas aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo 

interesse, amplia suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada 

de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o 

exercício profissional futuro. 

O jogo no ensino de matemática proporciona um espaço de aprendizagem 

cooperativa, onde há uma ação coletiva com interação, socialização e compartilhamento 

de conhecimentos e ideias, no qual o outro é ouvido e valorizado. 

Assim, o jogo matemático contribui de forma positiva para a prática 

pedagógica na escola, pois proporciona uma aprendizagem prazerosa, motivadora e 

significativa para a criança, permitindo a ela desenvolver uma postura autônoma e ativa, 

contribuindo dessa forma, para a constituição de uma identidade. 

Na escola acompanhada observei que o uso do jogo matemático no processo 

de ensino-aprendizagem de crianças do 4° ano do ensino fundamental, a partir de uma 

prática que promova autonomia contribui para o ensino e desenvolvimento das crianças 



52 
 

a partir de seis pontos: o trabalho coletivo, a utilização do concreto, o processo de 

subjetivação do estudante, a dimensão lúdica, a liberdade e o reconhecimento. 

O trabalho coletivo por possibilitar aos participantes cooperarem com seus 

pares para a construção do conhecimento, pois há uma troca de experiências, e é no 

coletivo que acontece às relações sociais que contribuem para a construção da 

autonomia. O ensino a partir da utilização do concreto, desperta o interesse das crianças 

proporcionando uma aprendizagem mais significativa e motivadora, na qual a criança 

aprende de forma espontânea porque ela se envolve na atividade. Contribui também por 

levar em consideração o processo de subjetivação do estudante, no qual o jogo é 

desenvolvido a partir dos conhecimentos prévios das crianças de forma a atender suas 

necessidades e habilidades para alcançar o objetivo de transmitir os conceitos, ensina 

contemplando as múltiplas inteligências das crianças. 

Outro ponto é a dimensão lúdica que o jogo carrega, ela leva a uma 

aprendizagem divertida, que dá prazer ao educando, traz leveza à rotina escolar 

desenvolvendo uma aprendizagem mais livre. Também proporciona liberdade aos 

educandos proporcionando a eles se expressarem, dando a capacidade de fazerem 

escolhas, de tomarem decisões e conduzir suas ações, se tornam sujeitos ativos em suas 

próprias aprendizagens. E, por fim, o reconhecimento do tempo do outro, no qual o 

outro tem seu espaço, sua voz é ouvida e sua vez é respeitada, nesse sentido, o outro 

desempenha papel importante na construção do conhecimento, aprendemos na relação 

com o outro e é a partir do outro que nos desenvolvemos e nos constituímos. 
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APÊNDICES 

 

Projeto 4 

Diário de Campo 

 Observação e Regência – 4° ano 

 

1° Dia: 

No primeiro dia de retorno à escola, os alunos do 4° ano “D” não 

permaneciam mais em grupos, hoje eles estavam bastante agitados e como no dia 

seguinte eles iriam a um passeio, a todo o momento a professora dizia que eles não 

iriam ao passeio se continuassem bagunçando. 

Com relação à agitação, acredito que seja normal, que seja em consequência 

do retorno das férias e que as crianças queriam compartilhar suas experiências, em 

relação à atitude da professora não acredito que tenha sido a ideal, deveria ter proposto 

uma atividade que fizesse com que eles se envolvessem mais, que explorasse, por 

exemplo, as férias delas, as suas vivências. 

A professora Márcia, nesse dia, foi conversar um pouco com a turma fazer 

uma espécie de intervenção, tentando motivar a turma a melhorar o comportamento, 

pois tem sido considerada a pior turma da escola. Ela perguntou se eles gostavam de ser 

a pior turma, responderam que não. A Márcia falou então que eles poderiam ser a 

melhor turma da escola e se eles queriam isso, responderam que sim. Ela falou que 

acredita neles, que eles são capazes de se tornarem a melhor turma da escola e por fim 

fez uma oração. Gostei da intervenção dela, ela foi bem atenciosa com as crianças. 

 No fim da aula fiz o gostei e não gostei, eu comecei, falei que não gostei 

da brincadeira que estavam fazendo com as cadeiras porque poderia ter machucado 

alguém e que gostei quando a Márcia foi conversar com a turma.  

Perguntei quem queria falar, no não gostei foi falado das bolinhas de papel, 

de pegar o material do colega sem pedir, das brincadeiras no horário da aula. E o gostei 
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foi de ter feito aniversário no dia anterior e que a Márcia foi conversar com eles. Falei 

que os não gostaram seriam os pontos a serem melhorados na turma. 

 

2° Dia: 

Mais uma integrante do grupo Autonomia passou a fazer parte da turma, a 

Aline. A rotina permanece a mesma, hoje foi aula de português, ler o texto, copiar as 

questões e responder, a professora passou a atividade e saiu da sala e demorou a voltar, 

acho que aproveitou que tinha duas alunas da UnB em sala. 

Nós permanecemos com a turma, eles ficam inquietos quando a professora 

sai de sala. O sinal do lanche bateu, como ela ainda não tinha retornado levamos eles 

para o lanche, entre o lanche e o sinal do recreio alguns ficaram conversando na porta 

da sala/fora, inclusive com a gente, foi o momento que ela retornou e deu bronca nas 

crianças, mandou todos entrarem e falou para eles que nós podíamos não conhecer o 

combinado da escola, mais que eles conheciam que tem que aguardar o sinal do recreio 

dentro da sala. Achei esse sermão sem necessidade, eles não estavam bagunçando, 

apenas conversando comigo e a Aline. 

Após o recreio retomaram a atividade que estavam fazendo. Por fim fiz a 

atividade que a professora havia me entregado no inicio da aula, a versão que fizeram 

do “gostei e não gostei”, o “como estou?”, ele é fechado, as crianças só respondiam sim 

e não, ao contrário do dispositivo GNG, em que as crianças tem a liberdade de falarem o 

que realmente acharam criticamente e dar opiniões.  
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3° Dia: 

Na aula os alunos fizeram leitura silenciosa da biografia de Monteiro 

Lobato, depois fizeram a leitura coletiva, a professora indicou alguns alunos para lerem, 

em seguida fizeram uma atividade relacionada à vida do autor.  

Na segunda atividade do dia, sobre os monumentos de Brasília, eles 

coloriram a ponte JK. Nesse momento a professora permitiu que eles sentassem em trios 

e duplas, esse foi um ponto positivo e eles se mantiveram tranquilos e compartilharam 

material. Em seguida ela passou no quadro um texto sobre o monumento e eles 

copiaram na folha que ela havia dado com o desenho da ponte. Segundo ela o texto é 

coletivo, não presenciei a construção do texto, talvez tenha sido construído na aula 

anterior. 

A ideia do texto coletivo é boa, as crianças certamente participariam e 

colocariam suas ideias, é uma boa atividade a ser trabalhada fugindo da rotina de todos 

os dias, do tradicional. E o colorir que eles adoram, é um momento de descontração. 

 

4° Dia: 

Neste dia fui ao passeio com as turmas de 4° ano do turno da manhã, para o 

Museu da Memória Candanga, as crianças levaram lanche de casa, pouquíssimas 

levaram frutas e suco natural. Foi um passeio bem tranquilo, eles gostaram muito e se 

divertiram. 

No fim fizeram uma oficina de desenho em grupo, desenharam o que mais 

gostaram, presenciei em um grupo quando uma das professoras chegou e falou “O 

Mateus pode desenhar ele desenha muito bem”, aí uma das meninas falou “E a gente 

não vai desenhar?” A professora falou que elas podiam fazer o acabamento, elas 

aceitaram, e foi o ficou determinado. O grupo conversou foi ouvido o que cada um tinha 

gostado e elegeram as casas para serem desenhadas. O Mateus as desenhou e as 

meninas coloriam, ficou lindo o desenho. No entanto, a professora não deveria ter 

privado as meninas de desenharem, esse decisão tinha que partir do grupo, todos 

deveriam ter sido ouvidos e decidirem pelo que achavam melhor. 
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5° Dia: 

Quando entrei na sala a professora gritou pedindo silêncio, porque as 

crianças ficaram chamando tia senta aqui, tia senta aqui, ela falou toda semana ela vem 

e vocês ainda não se acostumaram. Quando a Aline chegou eles ficaram mais contidos. 

Nesse dia eles estavam construindo um texto relacionado ao passeio no 

Museu Candango, o que eles viram lá e no final tinha um agradecimento a UnB por ter 

proporcionado o passeio, quando cheguei eles já estavam no fim do texto. 

Transcreveram para uma folha e fizeram um desenho.  

Fiquei de levar uma atividade de geometria para as crianças, a atividade era 

construir figuras com as formas geométricas.  Após eles terminarem a atividade que a 

professora havia passado, dei início a que eu havia levado, perguntei se eles ainda 

lembravam das figuras geométricas, eles falam que sim mostrei a folha da atividade e 

eles foram falando os nomes das formas geométricas que tinham.  

Falei que eles iriam recortar e montar figuras e colar na folha branca e que o 

trabalho seria em grupo, e pedi para se organizarem em grupos com quatro.  Formaram 

os grupos, foram lanchar e saíram para o recreio.  

Após o recreio distribui o material e como eram em folhas colorida eles 

podiam trocar peças com os colegas, tanto do próprio grupo quanto dos outros grupos, 

teve grupo que fez desenhos variados, e teve grupo escolheu fazer os mesmos desenhos. 

No início da atividade a professora estava em sala mais não demorou muito ela saiu, e 

ficamos eu e a Aline com a turma.  

Nós ficávamos andando nos grupos e conversando com as crianças o que 

eles estavam fazendo e queriam fazer, foi bem tranquilo. Quando já estavam terminando 

começamos a organizar a sala, limpar e voltar às carteiras para as filas, só nesse 

momento a professora voltou, porque fui chamá-la, pois já tínhamos que ir embora. 
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6° Dia: 

Era dia de oficina, fiquei na de brincar, o legal dessa oficina é que as 

crianças ficam rodando em todas as brincadeiras que tem, se cansar de uma vai pra 

outra, vai revezando. 

As crianças se divertiram bastante, no fim da oficina fizemos uma roda e 

eles fizeram o gostei e não gostei no papel, nem todos quiseram fazer, alguns diziam 

que já tinham feito na outra oficina, então pra não ficar repetitivo deixamos a vontade 

para quem quisesse fazer, a maioria fez, eles tanto desenharam quanto escreveram, teve 

um que desenhou as tias da oficina, lindo. 

 

7° Dia: 

Quando cheguei tinha umas palavras no quadro “Palavras do Dia”: 

educação, respeito, organização e não bater nos colegas, os alunos falaram que foi a 

professora que colocou, achei que tivesse sido uma escolha das crianças, uma 

construção coletiva que seria bem interessante.  

Eles estavam fazendo desenhos nos envelopes e pintando para colocar os 

trabalhos para ser entregues aos pais na reunião. A Mariana derrubou o copo do Jorge 

que acabou quebrando. Ele chorou porque disse que não era dele que, tinha pegado 

emprestado, e a professora falou que a mãe dela ia ter que comprar outro igual, 

alterando a voz, e mandou anotação na agenda. Não foi por querer, a professora deveria 

ter conversado mais tranquilamente com a Mariana, ter intervindo de uma forma mais 

amena. 

 

8° Dia: 

A turma estava em grupos, com alguns alunos fora dos grupos, àqueles que 

dão mais “trabalho”, segundo a professora. O Bruno foi colocado para fora de sala 

porque estava conversando e alguns alunos ficaram sem recreio por não terem 

terminado o dever. Esses tipos de punições são sem necessidade e sentido, pois priva as 
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crianças de estarem no coletivo, interagindo com demais colegas da escola, a professora 

deve repensar e refletir sobre essas punições. 

A professora falou que depois ia falar as notas, a Daiane pediu para não ler a 

nota dela em voz alta, ela leu todas as notas em voz alta e deu parabéns para as 

melhores notas. Achei isso desnecessário, não é legal expor as crianças dessa maneira, 

elas se sentem mal e em alguns casos acabam se isolando do grupo. Depois passou 

dever de casa, uma das crianças reclamou, ela falou “não gostou do dever de casa vai 

reclamar lá fora”, muitas vezes a professora e grossa com as crianças, a impressão que 

passa é ela não gosta da profissão o que acaba prejudicando o processo de ensino-

aprendizagem, pois ela não se esforça pra melhorar sua prática. 

Obs.: A Aline me contou que a professora falou que a correção das provas é 

baseada na prova do melhor aluno, que ela não perde tempo fazendo gabarito. O que eu 

achei um absurdo, quem garante que aquele aluno acertou tudo? Acaba prejudicando 

alguém. 

 

9° Dia: 

Assumi a turma depois do recreio, a atividade foi relacionada à tabuada, 

busquei focar a atividade nas tabuadas que eles encontravam maior dificuldade. 

Perguntei qual a tabuada que eles tinham mais dificuldades eles responderam 7, 8 e 9 

fizemos a representação dessas tabuadas no papel quadriculado com lápis de cor. 

Ensinei a eles a tabuada do 9 com as mãos, eles testaram pra ver se realmente dava 

certo, curtiram muito e pegaram rápido. Busquei desenvolver a atividade em grupos 

para que eles se ajudassem. Eu e a Aline íamos passando nos grupos esclarecendo 

dúvidas e ajudando quando necessário. 

Um ponto positivo que vi acontecer nessa atividade foi que dessa vez à 

professora Joana também participou passando nos grupos e ajudando as crianças. Por 

fim fiz o gostei e não gostei escrito. 
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10° Dia: 

Neste dia ocorreu à segunda edição das oficinas, fiquei novamente na de 

brincar, mais agora fui preparada para brincar com eles, pulei corda, rodei bambolê, foi 

muito divertido. Poder participar com elas da atividade é interessante porque não nos 

põe em uma posição superior. 

 

11° Dia: 

A mesma rotina de sempre, copiar e responder a atividade do livro. Nesse 

dia a professora em alguns momentos se alterou com as crianças, falou que eles não 

sabem falar só sabem berrar.  

Na saída do recreio a orientadora conversou comigo e a Aline, perguntou 

como o Marcos e o Luiz tinham se comportado na sala. Eles estão sendo acompanhados 

pela orientadora que fica um tempo na hora do recreio conversando com eles. Senti que 

nesse dia ambos estavam mais quietos, em especial o Marcos, raramente o via 

conversando. 

A orientadora ficou com eles por volta de 10 minutos, depois os liberaram 

para o recreio. Acho interessante esse acompanhamento, mais o horário deveria ser 

repensado para não interferir no recreio deles. 

 

12° Dia: 

Nesse dia quando as crianças terminavam a atividade elas podiam pegar 

gibis para ler até a hora da correção, uma boa forma de incentivo a leitura de e manter a 

turma mais tranquila.  

Hoje o Marcos estava conversando na sala e a professora chama a atenção 

dele, ele responde que era sobre a atividade, a professora pediu a agenda dele para 

mandar anotação para casa, mas ele não pegou, ela pediu para que ele se retirasse de 

sala mais ele não saiu. Então ela acaba deixando ele sem recreio e ficou com ele na sala 

durante o recreio. Foi uma situação complicada. 
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Após o recreio realizei os Jogos que havia preparado, uma espécie de 

oficina, o primeiro foi feito com toda a turma em circulo e envolvia subtração, 

multiplicação e adição, eles jogavam os dados e resolviam a operação, enquanto isso o 

colega seguinte tentava abrir o presente sem rasgar que estava em vários embrulhos, 

aquele que conseguisse abrir o último ficava com o presente. Depois pedi para eles se 

dividirem em grupos para jogar os outros jogos, nesse momento a turma ficou um pouco 

tumultuada, essa foi à parte mais difícil, pois eles não me ouviam, alguns grupos 

começaram a se formar e fui distribuindo os jogos: dominós de fração, dominó de 

multiplicação e uno adaptado para multiplicação.  

Três grupos se entusiasmaram com os jogos mais teve um que não quis 

jogar e preferiram ficar conversando, deixei desde que fosse baixinho. Joguei o UNO 

com um grupo, pois ninguém quis ser o juiz ai assumi esse papel, depois uma das 

crianças quis ser o juiz, adorei jogar com eles. E a Aline ficou em um grupo que estava 

jogando dominó de fração. O grupo que não queria jogar observou os outros grupos e 

depois acabaram pedindo o dominó de multiplicação para jogarem.  

Por fim fiz o gostei e não gostei em um não gostei foi falado que foi pouco 

tempo. Realmente o tempo foi pouco, sempre pegava a turma depois do recreio e como 

tinha que ir embora mais cedo sempre ficava com eles por volta das 16:00h as 17:00h. 

Mais valeu muito a pena esses momentos com eles.  
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13° Dia: 

A Marisa nos explicou o porquê das caixas do  Gostei e Não Gostei terem 

sido retiradas, ela falou que depois que fizemos o levantamento, ela trabalhou com a 

turma apenas o positivo, o gostei, o que eles deveriam fazer para se sentirem bem na 

escola, cada um colocou sua ideia no papel depois quatro alunos foram pra sala dela e 

fizeram a construção do cartaz usando como base as ideias do coletivo. Decidiram por 

desenhar uma Árvore, ideia do Carlos, eles a desenharam e colocaram palavras chaves e 

esse cartaz foi colado na sala.  

Ela falou também que tem feito o acompanhamento, 10 min do recreio, do 

Marcos, Luiz e Bruno, que segundo a Joana são os alunos mais problemáticos. A Marisa 

falou que conseguiu conversar com os pais do Bruno e do Luiz, quanto à mãe do 

Marcos ela falou que já desistiu dele e a mãe não comparece a escola desde o 1° 

bimestre. Complicada a situação dessa mãe que não demostra interesse pela vida escolar 

do filho. O que fazer em uma situação dessas, como intervir? 
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14° Dia: 

O primeiro período da aula ficou por conta da professora, ela fez revisão de 

matemática passando alguns problemas no quadro, e na hora da correção ia um aluno de 

cada vez fazer cada questão no quadro, muitos pediram para ir e ela foi escolhendo 

quem iria que seriam aqueles que não estavam pedindo. 

Após o recreio dei a atividade que havia preparado, cada um deles fez uma 

árvore de natal. Dividi a turma em grupos e começamos a atividade, ia explicando o 

passo a passo de como tinha que ser feito e eu e a Aline passávamos nos grupos tirando 

dúvidas e ajudando, aqueles que haviam entendido e conseguido fazer também ajudava 

o colega que estava tendo dificuldades. Algumas crianças pediram material pra fazer 

outra árvore em casa, como havia sobrado material distribuí às que queriam. Nessa 

atividade pode ser trabalhado a geometria, mais devido ao tempo não pude trabalhar. 

De todas as atividades que desenvolvi na turma, essa foi a que mais gostei 

que achei mais tranquila porque foi a que eles se envolveram mais, acredito que por ser 

uma atividade de criação. 
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15° Dia: 

Último dia de estágio, dia de se despedir das crianças . 

 A primeira parte foi com a professora, hoje em muitos momentos ela foi 

grossa com as crianças, eles estavam fazendo dever de matemática, a todo tempo ela 

gritava pedindo silêncio. Na correção alguns alunos iam responder no quadro, teve um 

que pediu e ela não deixou, disse que ele não dava conta de fazer, que ela não queria 

esquentar a cabeça, estava muito estressada. Fiquei indignada com essa atitude dela, se a 

criança não é dada a oportunidade de fazer como que ela vai aprender? 

Depois do recreio assumimos a turma, propomos uma atividade de mímicas, 

dividimos em dois grupos, cada um escrevia seis coisas para a equipe adversária fazer à 

mímica ou desenhar e a equipe tentar adivinhar, o tema era filmes ou desenhos. A 

princípio correu tudo bem, depois alguns perderam o interesse, e como o tempo estava 

acabando encerramos a atividade. Levei uma caixinha com papeis e propus que eles nos 

escrevessem algo em seguida distribui a lembrancinha que havia levado. 

Em seguida muitos abraços e desejos de coisas boas. Valeu muito esses dois 

semestres que passei com eles, foi gratificante. 

 

Conclusão 

 

No decorrer desses dois semestres presenciai e vivi coisas que quero 

carregar comigo e exemplos que eu não quero levar para a sala de aula. O carinho das 

crianças comigo, as conversas ocasionais com eles, me cativou me motivou a estar em 

sala de aula. 

Quanto à metodologia que presenciei percebi que é algo que não motiva as 

crianças a estudar, não existia uma variedade, era sempre a mesma coisa, copiar do livro 

ou do quadro e responder, muitos nem respondiam e esperavam a hora da correção para 

responder. 
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Das vezes que levei atividades para a turma, senti que eles se 

entusiasmavam mais e interagiam com os demais colegas, busquei sempre trabalhar as 

atividades em grupos, para tentar ajudar no entrosamento da turma. 

Achei interessante que por algumas vezes no decorrer das atividades, a 

Joana chegou a ir aos grupos e ajudar alguns alunos que estavam tendo dificuldades. 

Em consequência do estágio me surgiu à ideia de fazer um trabalho final de 

curso focado em jogos como ação pedagógica de motivação a aprendizagem e abordar 

também a autonomia e o trabalho em grupo. Não sei se dará certo, mais é uma 

possibilidade, são coisas que senti muita carência dentro da sala de aula. 

 


