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RESUMO 
 

Este artigo tem o intuito de compartilhar as experiências vivenciadas na turma do 5º ano "A", do Sesc Ler 

Araripina, na oportunidade da realização do estágio supervisionado do curso de Pedagogia oferecido pela 

Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação (Facite). O foco principal das ações desenvolvidas foi possibilitar 

os meios necessários para o reconhecimento de que se faz imprescindível desenvolver o ensino da matemática, 

usando como base a ludicidade, buscando, através de jogos e oficinas, promover uma aprendizagem 

significativa. Devido às dificuldades historicamente encontradas no processo pedagógico de ensino-

aprendizagem da matemática, muitos estudantes criam um pensamento negativo sobre a mesma. Sendo assim, 

buscou-se aproximar o aprendiz da disciplina, possibilitando-lhe uma aprendizagem diferenciada, considerando 

os conhecimentos prévios e saberes dos estudantes, para que estes pudessem se identificar com os conteúdos 

estudados e, assim, tornar o aprendizado algo fascinante, contribuindo para o desenvolvimento integral do 

discente e a melhoria do seu rendimento, combatendo a pressão muitas vezes sofrida, onde ele percebe a 

matemática como uma disciplina muito difícil, que irá reprová-lo. Dessa maneira, o uso do lúdico torna as aulas 

mais agradáveis, atrativas e motivadoras. Para tal trabalho, foram realizadas pesquisas com embasamento em 

diferentes autores, observação do campo de estágio e realização de jogos e oficinas com os discentes. A partir 

das reflexões acerca das vivências construídas ao longo do estágio, concluiu-se que, através da ludicidade na 

matemática, é possível possibilitar o desenvolvimento de diversas habilidades nos estudantes, favorecendo o 

aperfeiçoamento intelectual, resgatando a autoconfiança na capacidade e no potencial individual e possibilitando 

o alcance da segurança com relação a aprendizagem da referida área do conhecimento. 

 

Palavras - chave: Aprendizagem de Matemática. Ludicidade. Jogos. Oficinas. 

 

ABSTRACT 
 

This article intends to share the experiences lived in the 5th grade class "A" of SESC Ler Araripina, in the 

opportunity to perform the supervised internship of the pedagogy course offered by the Faculty of Science, 

Technology and Education - FACITE. The main focus of the actions developed was to provide the necessary 

means for the recognition that it is essential to develop the teaching of mathematics, based on playfulness, 

seeking through games and workshops, to promote meaningful learning. Due to the difficulties historically 

encountered in the teaching-learning process of mathematics, many students create negative thinking about 

mathematics. Thus, the aim was to bring the apprentice closer to the subject, making possible a differentiated 

learning, considering the previous knowledge and knowledge of the students, so that they could identify with the 

contents studied and, thus, make the learning something fascinating, contributing to the integral development of 
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the student and the improvement of his performance, fighting the pressure often suffered, where he perceives 

mathematics as a very difficult discipline that will fail him. In this way, the use of playfulness makes classes 

more enjoyable, attractive and motivating. For such work, researches were carried out based on different authors, 

observation of the field of internship and realization of games and workshops with the students. Based on the 

reflections about the experiences built up along the stage, it was concluded that through ludicity in mathematics 

it is possible to develop several skills in students, favoring intellectual improvement, rescuing self-confidence in 

individual capacity and potential and making possible the safety in relation to learning in this area of knowledge. 

 

Key - words: Mathematics Learning. Playfullness. Games. Offices. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem como objetivo ressaltar a relevância de evidenciar e colocar em prática 

a ludicidade nas aulas de matemática no dia a dia escolar, sendo esta uma facilitadora de 

extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes, possibilitando meios para que 

crianças e jovens possam romper com a visão negativa acerca da aprendizagem da 

matemática. 

De acordo com Maranhão (2004), dentro do contexto escolar, a ludicidade inserida nas 

aulas de matemática, resulta em uma transformação apreciável no processo de ensino-

aprendizagem, modificando o modo de ensino tradicional, complementando e ampliando as 

práticas docentes em sala de aula. A forma de desenvolver a criatividade através de jogos e 

oficinas tem adentrado de forma cada vez mais forte e bem sucedida, complementando os 

espaços educacionais, onde a sua aplicação tem a pretensão de tornar as aulas mais agradáveis 

e a aprendizagem algo instigante e motivador. 

 Muitas são as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores. Vários autores, ao 

tratarem destas dificuldades, utilizaram os mais diversificados termos e definições para tentar 

caracterizá-las, contudo, estabelecem um conceito sobre elas. Campos (1997, p. 73), por 

exemplo, diz que os termos mais utilizados nas escolas são: “dificuldades ou problemas de 

aprendizagens”. Essas dificuldades ou problemas referem-se a alguma desordem na 

aprendizagem do aluno, que provém de fatores reversíveis, e que, normalmente, não tem 

causas orgânicas.  

A reflexão sobre as possíveis dificuldades de aprendizagem da matemática suscitou 

algumas questões: como os professores de matemática do 5º ano do Ensino Fundamental I, 

podem avaliar seus alunos? Quais os principais desafios no ensino da matemática? Quais 

instrumentos devem ser utilizados para a melhoria do ensino da matemática? Em quais teorias 

estão fundamentadas as metodologias desses professores?
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A utilização de jogos nas aulas de matemática, quando realizada de forma planejada, 

pode possibilitar a melhoria do raciocínio lógico-matemático, que irá auxiliá-lo na resolução 

de situações peculiares frequentes, tanto em seu cotidiano escolar quanto no seu dia a dia, 

promovendo o interesse dos estudantes pela disciplina referida.  

Diante deste quadro, a elaboração deste artigo justifica-se pelo fato de defender que a 

utilização de atividades lúdicas nas escolas pode contribuir para uma melhoria nos resultados 

obtidos pelos alunos. Sabe-se, no entanto, que as atividades de cunho lúdico não abarcariam 

toda a complexidade que envolve o processo educativo, mas podem auxiliar os educadores 

interessados em promover mudanças quanto ao ensino da matemática de maneira significativa 

e repleta de sentidos para os estudantes. Estas atividades são mediadoras de avanços e 

contribuem para tornar a sala de aula um ambiente alegre e favorável à aprendizagem. 

O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA LUDICIDADE 

Para Santos (2007), a utilização de jogos no ensino da matemática tem um papel 

relevante em relação às situações de aprendizagens, pois contribui para o desenvolvimento de 

capacidades físicas – manipulações de materiais, objetos, desenvolvimento do corpo, 

capacidades afetivas, valores, atitudes, interesses e apreciações; e capacidades cognitivas – 

aquisição de determinados conhecimentos. Essas capacidades contribuem para a formação de 

um indivíduo complexo e preparado. 

 Entre as várias contribuições que os jogos proporcionam, vale destacar: a 

operacionalização da criança, que começa quando ela se depara com situações concretas que 

exigem soluções, levando-a a construir a capacidade de criar soluções lógicas, coerentes, 

desenvolver potencialidade, avaliar resultados e compará-los com a vida real (MOYLES, 

2011). Através dos jogos matemáticos, a criança pode revelar suas habilidades, sua vocação, 

seu caráter, sua autonomia, entre outros aspectos, desenvolvendo relação de respeito e 

confiança em si e com os colegas.  

Praticamente todas as crianças são heterônomas, ou seja, a criança está sujeita à vontade 

de outra pessoa, às regras e às normas de conduta, mas, com o crescimento e o amadurecimento 

que o jogo proporciona, alguns se tornam autônomos. Segundo Piaget (1978), a cooperação e 

a interação com outros indivíduos permitem esse desenvolvimento, pois diminui a 

dependência, dando-lhe o direito de construir seu próprio conhecimento. 

 Segundo Atzingen (2001), é por meio dos jogos que crianças tímidas liberam as 

emoções reprimidas no seu eu, tendo a oportunidade de se mostrar e conhecer seus colegas. 
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Essas conseguem sentir-se seguras a partir do momento em que se veem inseridas no grupo. A 

interação é indispensável, pois o ponto de vista da criança é diferente do ponto de vista de um 

adulto e a vida social da mesma acontece, na maior parte do tempo, com seus colegas no 

espaço escolar. 

 Neves (2005) ainda pontua que os jogos trabalham a ansiedade apresentada por 

muitas crianças, fazendo com que elas concentrem-se mais e melhorem os seus 

relacionamentos interpessoais, influenciando também na elevação da autoestima. Quando 

realizados de forma prazerosa e atraente dentro da matemática, ajudam a diminuir diversos 

problemas de aprendizagem, desenvolvendo relação de confiança entre professor x aluno e 

aluno x aluno, bem como a comunicação de pensamento, corpo e espaço, trazendo para a sala 

de aula um ambiente de interação entre os envolvidos.  

 Sendo assim, é possível compreender que: 

O jogo é uma atividade criativa e curativa, pois permite à criança reviver ativamente 

a situações dolorosas e ensaiando na brincadeira as suas expectativas da realidade. 

Constitui-se numa importante ferramenta terapêutica, permitindo investigar, 

diagnosticar e remediar as dificuldades, sejam elas de ordens afetivas, cognitivas ou 

psicomotoras. Em termos cognitivos, significa a via de acesso ao saber, entendido 

como a incorporação do conhecimento numa construção pessoal relacionada com o 

fazer (BOSSA, 2000, p. 85-88). 

A ludicidade permite aos estudantes criarem suas próprias expectativas, como também 

suas frustrações, promovendo meios para que seja possível aprender a lidar com elas. O que 

fazer diante de uma perda? E como lidar com a vitória? São conceitos básicos que devem ser 

levados em consideração, permitindo que o professor-orientador perceba as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, para poder contribuir no processo de superação das mesmas, 

auxiliando-os. 

 Segundo Kishimoto (2000, p. 218), no jogo, a criança é mais do que é na realidade, 

permitindo o aproveitamento de todo o seu potencial. Nele, a criança toma iniciativa, planeja, 

exercita, avalia. Enfim, ela aprende a tomar decisões e ocasionar seu contexto social na 

matemática do faz-de-conta. Ela aprende e se desenvolve. O poder simbólico do jogo de faz-

de-conta abre um espaço para apreensão de significados de seu contexto e oferece alternativas 

para novas conquistas no seu mundo imaginário.  

Lara (2003, p. 18) reforça essa necessidade quando coloca que: “[...] se não estivermos 

convictos do modo que vemos e concebemos a matemática, do seu ensino e do perfil do aluno 

que queremos formar, muito pouco nos ajudará apenas pensar em alguma nova estratégia de 

ensino, entre elas, os jogos”. 
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Tanto o desenvolvimento moral quanto o intelectual são processos que se 

desenvolvem por um longo período da vida de um educando. Algumas vezes esse 

desenvolvimento se dá de forma penosa, exigindo muito das pessoas envolvidas na educação 

do indivíduo, incluindo aí, o professor. É interessante colocar que o desenvolvimento do 

educando é acompanhado pelo desenvolvimento de suas formas de jogar.  

A criança inicialmente joga sozinha, criando desafios para si mesma, e sua ação é 

física, caracterizando-se pelo movimento e pela manipulação do objeto do conhecimento. 

Posteriormente, passa a jogar com os outros, vivenciando novas experiências, estabelecendo 

relações mentais e deixando de agir somente sobre o objeto. Nesta fase, o educando consegue 

levantar hipótese, pensar sobre, interpretar e criar. Somente com o passar dos anos é que tais 

experiências lúdicas passarão a ter um caráter coletivo – caracterizado pela articulação de 

diferentes pontos de vista – comunitário e, por fim, cultural (PIAGET, 1978). 

Autores dão várias classificações para os jogos e propõem uma classificação a partir 

de critérios metodológicos:  

a) Jogos de azar: aqueles jogos em que o jogador depende apenas da “sorte” para 

ser o vencedor; b) jogos de quebra-cabeças: jogos de soluções, a princípio 

desconhecidas para o jogador, em que, na maioria das vezes, joga sozinho; c) jogos 

de estratégias: são jogos que dependem exclusivamente da elaboração de estratégias 

do jogador, que busca vencer o jogo; d) jogos de fixação de conceitos: são os jogos 

utilizados após exposição dos conceitos; e) jogos computacionais: são os jogos em 

ascensão no momento e que são executados em ambiente computacional; f) jogos 

pedagógicos: são jogos desenvolvidos com objetivos pedagógicos de modo a 

contribuir no processo ensinar aprender (Grando 1995; RIBEIRO, 2009, p. 

26). 

Borin (1996) classifica os jogos em dois tipos: jogos de Treinamento e Jogos de 

Estratégia: os jogos de estratégia desenvolvem o raciocínio lógico e tem como característica 

formular hipóteses. E os jogos de treinamento têm como objetivo fixar conceitos, este tipo de 

jogo é utilizado pelo professor para trabalhar conceito e o valor pedagógico que envolvem 

esses tipos de jogos. 

 METODOLOGIA 

 A pesquisa, de cunho qualitativo, que deu origem a este artigo seguiu um 

encadeamento metodológico, seguindo três etapas. A primeira foi levantamento e análise 

bibliográfica (livros, artigos científicos, revistas), com o objetivo de subsidiar os pressupostos 

teóricos da pesquisa. Houve também uma pesquisa de campo através do método qualitativo. 

Conforme define Andrade (2002), o método qualitativo não envolve apenas questões 
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ideológicas, geradoras de polêmicas, trata-se de um método de investigação da realidade pelo 

estudo de sua ação recíproca. Já como método de pesquisa, utilizou-se o estatístico e o 

tipológico. 

Foi realizada a tabulação e análise dos dados obtidos dos questionários com 

representação dos fenômenos através de gráficos e tabelas. Como método de abordagem, foi 

utilizado o Estudo de Caso, buscando compreender o fenômeno e encontrar as principais 

contradições do processo de ensino da matemática a partir de atividades lúdicas. 

Sobre isso, Yin (2010) define o estudo de caso como uma pesquisa empírica, que 

investiga fenômenos contemporâneos dentro de um contexto de vida real, utilizado 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto são pouco evidentes. Atribui-

lhe o objetivo de explorar, descrever e explicar o evento ou fornecer uma compreensão 

profunda do fenômeno. 

 A pesquisa foi desenvolvida no Sesc Ler, que fica localizado no município de 

Araripina-PE. A escola atende as modalidades de Educação Infantil, Fundamental I, EJA I e 

Educação Integral, com diversas aulas, dentre elas: informática básica, natação e violão. 

 Através da aplicação de jogos, foram realizadas de oficinas matemáticas inovadoras 

a fim de que os alunos do 5 º ano conseguissem desenvolver sua aprendizagem de forma 

completa. Em seguida, um questionário foi aplicado à supervisora e à coordenadora 

pedagógica da instituição sobre a importância do lúdico nas aulas de matemática.  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados a seguir estão baseados nas opiniões dos alunos do 5º ano e 

da professora da turma. Os mesmos participaram das etapas do projeto “A Matemática e a 

Ludicidade”, desenvolvido pelo estagiário. Após a execução das etapas do projeto, aplicou-se 

um questionário junto aos alunos e obteve-se os seguintes dados: 

Tabela 1- Opinião dos alunos sobre quais brincadeiras mais gostam de brincar na escola 

Quais as brincadeiras que você mais brinca na escola? 

Futebol  40%  

Pega-pega 20% 

Esconde-esconde  30% 

Outras  10% 

Fonte: dados do pesquisador, 2017. 
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 A pergunta de número 2 representa a opinião dos alunos sobre a primeira etapa do 

projeto, que envolve o jogo da velha com multiplicação. Para melhor esclarecimento, foram 

escolhidas cinco opiniões aleatórias dos alunos para representar a pergunta de número 2. No 

entanto, todos os alunos (100%) gostaram de participar da primeira etapa do projeto. 

Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é motivada por processos 

íntimos, desejos, problemas, ansiedades. “O que está acontecendo com a mente da criança 

determina suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos respeitar 

mesmo se não a entendemos” (GARDNEI apud ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008, p, 

123). 

O aprender brincando necessita dos sentimentos de afetividade e de carinho dos 

adultos que rodeiam a criança, para estimulá-la, favorecendo o aprendizado.  

Muitas vezes, as crianças usam o brinquedo e a brincadeira como forma de expressar 

seus sentimentos, sejam as alegrias ou insatisfações e, muitos adultos não percebem, 

na maioria das vezes, que a criança está dizendo algo que ela não aceita e não sabe 

dizer com palavras, apenas associa o brinquedo ao fato. Para construir, a criança 

utiliza-se das características associativas dos objetos, seu uso simbólico, e das 

possibilidades reais das matérias, a fim de, gradativamente, relacioná-las em função 

de diferentes argumentos (MALUF, 2007, p. 422).  

A primeira etapa desse projeto foi o jogo da velha com multiplicação, que teve o 

intuito de despertar o interesse dos alunos pela matemática, utilizando o lúdico como 

ferramenta facilitadora.  

A segunda etapa do projeto foi a oficina para confecção de vagonites e tapetes em 

estopa. Todos os alunos tiveram bastante vontade de participar e gostaram, apesar de sentirem 

algumas dificuldades.  

Os jogos de exercício apresentam-se como o nascimento do jogo na vida da criança, 

praticado nos dezoito primeiros meses. Essa prática é caracterizada pela longa repetição de 

uma atividade motora, onde o prazer em realizar a atividade estaria em sua própria 

reprodução. Os jogos são de natureza muito simples e funcionam como uma forma da criança 

estar constantemente testando o próprio corpo e os materiais que estão ao seu alcance. Assim, 

o interesse por pegar os brinquedos, encaixá-los e arremessá-los longe, abrir e fechar objetos 

diversas vezes seriam todos exemplos de jogos de exercício (PIAGET, 1986). 

A segunda etapa da oficina de vagonites e tapetes de estopa visou promover a 

construção do raciocínio lógico e fazer com que os alunos resolvam situações problemas 

rapidamente com o uso da matemática. Os alunos passaram a ter mais concentração durante a 
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resolução das atividades matemáticas aplicadas pela professora em sala, diminuindo o tempo 

gasto em cada atividade tornando o processo de ensino-aprendizagem mais rápido e eficaz. 

Para Neto (2003, p.194), “jogar/brincar é uma das formas mais comuns de 

comportamento durante a infância, tornando-se uma área de grande atração e interesse para os 

investigadores no domínio do desenvolvimento humano”. Neste sentido, de acordo com o 

autor, o estudo do jogo e do desenvolvimento da criança pode ser considerado, no âmbito da 

investigação científica, como uma área de exclusiva abordagem para melhora no ensino- 

aprendizagem da criança.  

A terceira etapa diz respeito ao jogo ASMD (é um jogo que envolve as quatro 

operações básicas da matemática: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão = ASMD). 

Todos os alunos participaram dessa etapa e diante disso identificamos que a maioria dos 

alunos gostou de todas as atividades. 

A quarta etapa foi voltada para apresentação do triângulo mágico, onde os alunos 

apresentaram dificuldades apenas na primeira rodada, em seguida, conseguiram realizar todas 

as somas que o professor pediu, e aprimoraram a capacidade de realizar cálculos e 

estimativas. Percebeu-se que foi a oficina que os alunos mais demonstraram interesse.  

Segundo Vygotsky (1997), a brincadeira tem um papel fundamental no 

desenvolvimento do pensamento da criança. Ao substituir um objeto por outro, a criança 

opera com o significado das coisas e dá um passo importante em direção ao pensamento 

conceitual.  

Ao brincar, a criança se torna inventiva, criando momentos imaginários carregados de 

emoções e expectativas, onde assim “a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo 

ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, é esse mundo que 

chamamos de brinquedo”. 

Definir o brinquedo como uma atividade que dá prazer à criança é incorreto por duas 

razões. Primeiras muitas atividades dão a criança experiências de prazer muito mais 

intensas do que o brinquedo, como, por exemplo, chupar chupeta, mesmo que a 

criança não se sacie. E, segundo, existem jogos nos quais a própria atividade não e 

agradável, como, por exemplo, predominantemente no fim da idade pré-escolar, 

jogos que só dão prazer a criança se ela considera resultado interessante [...] 

(VYGOTSKY 2007, p. 107).  

Por último os alunos participaram da gincana de matemática, onde foi possível realizar 

uma revisão de todos os conteúdos que os alunos tinham visto durante a unidade na disciplina 

de matemática através de atividades lúdicas, tornando-se possível identificar o avanço do 
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conhecimento dos alunos na disciplina. Observou-se que todas as crianças participaram com 

muito entusiasmo das oficinas.  

Para complementar, foi realizada uma entrevista com a professora do 5º ano, composta 

por algumas perguntas, sobre a importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem da 

matemática, e de que forma essa temática envolve essas atividades no planejamento do 

professor.  

Quando questionada sobre por que o lúdico é importante na vida das pessoas, a 

professora respondeu que: “Para se divertir, para aprender e para se relacionar” 

(PROFESSORA). Diante dessa afirmação, nota-se que a professora enfatiza o fato de as 

atividades lúdicas serem concretas e importantes para a criança. A este respeito, Gonçalves 

(2003, p. 33) ressalta que “o brincar permite à criança fluir sua fantasia, sua imaginação, 

sendo uma ponte para seu imaginário, um meio pelo qual externa suas criações”.  

A segunda pergunta está relacionada sobre a maneira como o lúdico ajuda no 

desenvolvimento do ser humano. A professora respondeu que: “Na área da inteligência, na 

área socialização e na área físico-motora”. Sobre o desenvolvimento da criança com jogos e 

brincadeiras, Aranha (2002, p. 186) comenta que nesse processo “é fundamental a 

interferência do outro, seja a mãe, os companheiros de brincadeira e estudo, os professores, a 

fim de que os conceitos sejam construídos e sofram constantes transformações.” 

A terceira pergunta está relacionada com o modo como o professor deve utilizar o 

lúdico em suas aulas e por quê. No entanto, a professora disse que: “sim, com frequência. O 

lúdico envolve o estudante em muitos aspectos, desde o cooperativismo com os colegas, a 

busca de novas possibilidades de respostas”. 

 Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI, BRASIL, 

1998, p. 58) destacam a importância de se valorizar atividades lúdicas, visto que “as crianças 

podem incorporar em suas brincadeiras conhecimentos que foram construindo”.  

 A quarta pergunta relaciona-se à forma como o lúdico pode ser aplicado dentro da 

escola como uma proposta pedagógica e educativa. Diante disto, a resposta foi: “É necessário 

um plano de ação bem elaborado com critérios e atividades cronometradas, onde o estudante 

se posicionará de forma livre e dentro do contexto ensino aprendizagem” (PROFESSORA). 

Portanto, sabe-se que a ludicidade é uma necessidade em qualquer idade e não pode 

ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, 

o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para a qualidade da saúde mental, 

prepara um estado interior fértil, facilita a comunicação, expressão e construção do 

conhecimento. 
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A quinta pergunta refere-se às vantagens e desvantagens de se trabalhar com o lúdico 

em suas aulas: “A vantagem é que prende a atenção do discente. A aprendizagem acontece 

mais cedo e sem dúvidas. A desvantagem para mim, não existe” (PROFESSORA) 

Há estudos que mostram que as atividades lúdicas são eficientes para o 

desenvolvimento do raciocínio, para desenvolver habilidades e no suprimento de eventuais 

lacunas no processo de ensino-aprendizagem. Mas, segundo os autores que defendem esta 

tese, a atividade lúdica não pode ser desenvolvida de qualquer maneira; para que se tenha a 

eficácia desejada, é necessário, antes de tudo, um planejamento adequado para a execução das 

atividades (KISHIMOTO, 1994)  

 Ainda segundo Moratori (2003, p. 9):  

O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois propicia 

um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, 

social, moral e motora, além de contribuir para a construção da autonomia, 

criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação das crianças e adolescentes. 

Confirmando a ação do professor como educador e facilitador das atividades, este 

profissional deve combinar momentos onde orienta e dirige o processo, com períodos onde as 

crianças são responsáveis pelas suas próprias brincadeiras. Ele deve participar das 

brincadeiras e aproveitar para refletir com as crianças sobre as brincadeiras praticadas por 

elas, buscando desenvolver atitudes de socialização e de cooperação entre as mesmas.  

As informações obtidas na pergunta nos permitem analisar o interesse dos alunos pelas 

práticas de atividades recreativas, pois se observa que, mesmo os alunos não tendo muitas 

oportunidades, assim como variações das brincadeiras, existem atividades lúdicas e práticas 

que envolvem grandes possibilidades e variações de movimentos, que podem causar euforia, 

além de chamar muito a atenção dos alunos. Isso se deve ao momento livre das aulas, não pela 

atividade aplicada, podendo os professores permitirem que os alunos, por si mesmos, decidam 

o que fazer ou brincar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi construído um grande conhecimento, através de todas as atividades que foram 

realizadas com os alunos. Há muito tempo, a educação apresenta em sua história lembranças 

muito fortes no que se refere à inserção dos jogos e brincadeiras em seu cotidiano. Muitas 

dessas lembranças refletem e se reproduzem na prática pedagógica de boa parte dos 

educadores. A proposta desta investigação é de contribuir na conscientização dos professores 
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que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, numa perspectiva lúdica, direcionando 

um novo olhar para o “brincar” da criança para que elas aprendam brincando. 

De acordo com as respostas obtidas através da aplicação do questionário à professora 

participante, constata-se que a esta conhece algumas atividades lúdicas e já as utiliza em sua 

sala de aula. Segundo relatos da mesma, as atividades que os alunos mais gostam são: 

brincadeiras de roda, amarelinha, jogos com bola, entre outras. Sendo assim, foi possível 

constatar que a professora reconhece as contribuições do lúdico para o fortalecimento da 

criatividade, interesse, participação e envolvimento dos alunos nas aulas, além de tornar o 

aprendizado mais dinâmico para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, o 

que também acreditamos que torna o momento da aula prazeroso.  

Foi verificado que, no ano de 2016, através do diário de classe e do levantamento das 

notas dos alunos da turma do 4º ano do Ensino Fundamental no Sesc Ler Araripina, 14 alunos 

em recuperação no início do ano. A professora atribuiu o baixo rendimento escolar à falta de 

concentração da turma, ao envolvimento e às relações interpessoais. No entanto, foi 

constatado que, no fim do ano, 8 alunos ficaram em recuperação. Já neste ano de 2017, o 5º 

ano se envolveu neste projeto e se verificou que 14 alunos não atingiram a média na I unidade 

antes da participação no presente projeto. Após a participação nas atividades desenvolvidas no 

projeto, 7 alunos ficaram sem avançar, mas ainda estamos utilizando os jogos nesta disciplina 

para desenvolver habilidades de cálculos.     

Por meio desta pesquisa, foi possível concluir que a ludicidade, colocando seus pontos 

principais desde os primórdios da humanidade, tem sua importância definida de acordo com o 

contexto cultural no qual os indivíduos estão inseridos. Hoje a ludicidade tem o seu lugar 

reconhecido na educação. Para os que estudam sua importância, sabem que é essencial na 

vida do ser humano, principalmente para as crianças que são portadoras de uma 

especificidade que se expressa pelo lúdico. A infância carrega consigo as brincadeiras que se 

perpetuam e se renovam a cada geração. 
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