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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo apresentar um relato de experiência, fruto de um trabalho 
desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
– PIBID, no subprojeto de Pedagogia, que faz intervenções com jogos e atividades 
lúdicas para desenvolver o raciocínio lógico-matemático das crianças com 
dificuldades de aprendizagem nas escolas públicas. A metodologia utilizada durante 
o trabalho foi realizada por meio do trabalho em dupla, reunindo crianças com 
dificuldade do mesmo nível, a fim de iniciar o trabalho a partir das dificuldades 
apresentadas por elas. O resultado dessas intervenções comprovou que os jogos são 
eficientes para auxiliar as crianças com dificuldades, além de promover a interação e 
socialização. Destacamos também a importância de aproximar graduandos ao 
cotidiano escolar, como forma de aperfeiçoar a formação inicial, e articular a teoria e 
a pratica, permitindo uma aprendizagem significativa aos educandos. 

Palavras-chave: Jogos, lúdico, raciocínio lógico-matemático, aprendizagem, PIBID 

INTRODUÇÃO 

O ensino e a aprendizagem de matemática nas escolas brasileiras sempre tem 

sido objeto de preocupação e discussão, sobretudo entre os professores que atuam 

na rede pública de ensino. É possível notar que, de fato, parece haver muita 

dificuldade da parte dos alunos na compreensão dos cálculos e exercícios que 

contenham situações-problema. Por outro lado, também parece haver dificuldade, por 

parte dos docentes, em ensinar matemática de forma eficiente para seus alunos. 

Para tentar dirimir problemas como esse, diretamente relacionados à formação 

de professores, o Ministério da Educação tem promovido há alguns anos, em parceria 

com instituições de ensino superior, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - PIBID, que tem por objetivo aproximar graduandos nas mais diversas 

licenciaturas, à realidade da escola pública, promovendo uma parceria, em ações que 

auxiliem  na aprendizagem dos alunos dessas escolas, ao mesmo tempo em que 

contribui com a formação dos futuros professores. 

Esse relato se propõe a compartilhar uma das experiências vivenciadas no 

trabalho que desenvolvemos em uma escola municipal paulista, no subprojeto de 

Pedagogia, mostrando as estratégias utilizadas para auxiliar os alunos do ensino 

fundamental I com dificuldade de aprendizagem na matemática. 

Constantemente ouvimos falar que as escolas brasileiras têm enfrentado muita 

dificuldade com o ensino, em especial o de matemática, que ainda parece estar 



distante das expectativas de aprendizagem almejadas, um problema que se repete 

em todos os anos de escolarização da educação básica.  

Uma das explicações que podem nos ajudar a compreender o problema está, 

segundo Huete e Bravo (2007), na forma de ensinar adotada pelos professores, que, 

por ser inadequada e pouco funcional, acaba por gerar um aprendizado ineficiente por 

parte da maioria dos alunos. Mas o que seria um ensino inadequado e pouco funcional 

em matemática? Segundo os autores, trata-se de modelo mais tradicional de ensino, 

no qual, basicamente, o professor explica um determinado conteúdo na lousa e passa 

listas de exercícios para os alunos realizarem.  

Esse ensino, que tem um formato mais tradicional e que coloca o aluno num 

lugar de passividade frente ao conhecimento o impede de se expressar e participar 

mais das aulas. Muitas vezes, esse aluno tem até insegurança e medo de errar diante 

dos colegas e do professor, conforme aponta Molinári et al (2010). Os autores 

chamam a atenção para o fato de que, apesar de a matemática representar “a arte e 

a beleza, tem sido ensinada de forma compartimentalizada e estanque, dificultando a 

compreensão da maioria, que fica alheia aos seus axiomas.” (p. 141). 

O resultado que se vê desse modelo de ensino, que começa já nos primeiros 

anos do ensino fundamental, é o desinteresse por parte dos alunos, que parece 

aumentar progressivamente. Nesse contexto, os jogos e as atividades lúdicas, que 

poderiam servir de apoio para um ensino e uma aprendizagem mais eficientes, são 

recursos pouco utilizados ou utilizados sem objetivos bem definidos. (JESUS e FINI, 

2005). 

Os referidos autores também apontam que: 

Os matemáticos raramente fazem uso de jogos, pelo que a 
prática tem mostrado. (...). Talvez o motivo desse fato seja não 
terem eles a formação adequada para isso. A verdade é que o 
ambiente escolar carece de educadores em Matemática, assim 
como outros educadores de outras disciplinas que usem jogos 
no seu dia-a-dia de sala de aula. Através desse uso, poderá ser 
possível, observar, analisar e discutir os possíveis resultados 
desse recurso em sala de aula (p.132). 

Não se trata apenas de tornar o ensino de matemática mais atraente, lúdico e 

funcional. É essencial também que os professores tenham compreensão do estágio 

de pensamento no qual os alunos se encontram. Com isso, será possível buscar 



alternativas viáveis e intencionais para o ensino, que estimulem o desenvolvimento. 

Vejamos o que Piaget (1973) nos diz a respeito do desenvolvimento cognitivo das 

crianças. 

Inicialmente, Piaget (1973), nos diz que é pela abstração que o sujeito constrói 

o conhecimento. O autor afirma que existem quatro períodos para que o 

desenvolvimento cognitivo da criança atinja o nível necessário para a sua autonomia 

intelectual. São eles: a abstração empírica (0 a 2 anos), a abstração pseudoempírica 

(2 a 7anos), a abstração reflexiva (7 a 10 ou 11 anos) e a abstração refletida (11 ou 

12 anos em diante). Aqui, vamos nos deter a falar brevemente da abstração reflexiva 

e da abstração refletida, que são justamente os períodos do desenvolvimento nos 

quais se encontram, ou deveriam se encontrar, as crianças que atendemos no âmbito 

do PIBID. Com isso, será possível entender melhor porque temos optado por trabalhar 

com jogos e atividades lúdicas no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

A abstração reflexiva, característica do pensamento operatório concreto, é 

quando a criança, ao manipular os objetos, realiza operações mentalmente. Por meio 

dos objetos, ela consegue realizar operações e constrói também a reversibilidade, 

permitindo uma revisão mental das transformações ocorridas, desde o seu processo 

inicial analisando o sentido inverso. (PIAGET, 1973). 

Já a abstração refletida, presente no período operatório formal, é quando a 

criança começa a desenvolver hipóteses e raciocina sobre suas ações, procurando 

soluções, sem se apoiar apenas na observação. Ela se torna autônoma e busca seus 

conhecimentos utilizando o raciocínio lógico para solucionar todas as classes de 

problemas. (PIAGET, 1973). 

Pelo exposto, podemos perceber a importância de as crianças serem 

estimuladas a se desenvolverem progressivamente, conforme as características 

pertinentes a cada estágio. Entre as crianças do ensino fundamental I, especialmente, 

os jogos se destacam. Por sua concretude, permitem manipulações e ações da 

criança, fazendo com que avancem no pensamento. Com isso, podem auxiliar o 

professor a proporcionar um aprendizado significativo para os alunos, ampliando seu 

olhar em relação aos conteúdos escolares. Pinheiro (2016) chama isso de novas 

formas de mediação do conhecimento. O importante é que o professor acredite “que 



aprender é possível, embora, às vezes, seja preciso adequar ou rever os conteúdos a 

serem ministrados e as formas de ensino [...]” (p. 262). 

Em se tratando da aquisição do conhecimento lógico-matemático, Inhelder e 

Piaget (1959/1964 apud Kamii, 2002), afirmam que:  

As crianças constroem o conhecimento lógico matemático 
sujeitando relações já feitas a novas relações. Por exemplo, 
coordenando as relações de “mesmo” e “diferente”, que 
inicialmente criaram entre dois objetos, a crianças começam a 
produzir classes e subclasses. (p. 13) 

Desse modo, o intuito principal do professor deve ser proporcionar meios para 

que seus alunos possam estar sempre estabelecendo novas relações, a fim de que 

haja uma aprendizagem bem-sucedida, na qual o aluno possa se tornar um ser 

pensante e autônomo. Os jogos propiciam a oportunidade para que o aluno 

desenvolva estratégias de resolução de problemas, na medida em que também 

possibilitam a investigação do conceito matemático. Tudo isso de uma forma 

desafiadora e motivadora.  

Conforme os alunos participam dos jogos propostos, o educador pode realizar 

intervenções para que haja uma reflexão sobre as atitudes vivenciadas, cada ação 

feita pode ser refletida para que seja estimulada a tomada de decisões e o 

desencadeamento de estratégias tanto no erro como no acerto, superando assim suas 

deficiências e desenvolvendo respeito ao próximo. (CORDEIRO e SILVA, 2012). 

A apresentação de um jogo em forma de desafios e resolução de problemas 

encoraja os alunos a refletirem sobre suas ações, estimulando-os no desenvolvimento 

da autonomia intelectual, buscando alternativas para solucionar diversos tipos de 

situações, não só escolar como na vida pessoal e social. 

Cientes do potencial dos jogos e das atividades lúdicas como facilitadores e 

promotores do aprendizado, temos buscado trabalhar com esses recursos em todas 

as intervenções realizadas no PIBID.   

 

OBJETIVOS 

 O objetivo central desse trabalho é apresentar um relato de experiência, fruto 

de um trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, no subprojeto de Pedagogia, que faz intervenções com 



jogos e atividades lúdicas para desenvolver o raciocínio lógico-matemático das 

crianças com dificuldades de aprendizagem.   

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho, relato de uma experiência vivenciada numa escola municipal, 

localizada na região Sul de São Paulo, traz o resultado das intervenções feitas ao 

longo do ano de 2016, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático 

por meio de jogos e atividades lúdicas. 

Essas intervenções foram realizadas com quatro alunos do quarto ano do 

ensino fundamental I, todas elas encaminhadas a nós, por queixa da professora de 

que tinham muita dificuldade em matemática.  

Os atendimentos a essas crianças eram realizados uma vez por semana, sendo 

que cada intervenção tinha duração média de 50 minutos. As crianças eram atendidas 

em duplas, fora da sala de aula. Depois dessas intervenções, elas retornavam à sala 

de aula e as acompanhávamos em suas atividades, no restante do período. 

 Após uma sondagem inicial, feita por nós, essas crianças foram agrupadas de 

acordo com as dificuldades que apresentavam, de modo que cada dupla apresentava 

dificuldades semelhantes. 

Ao longo do ano letivo fomos, não apenas acompanhamos as crianças em sala 

de aula e fora dela, nas intervenções, mas também fomos estabelecendo um contínuo 

diálogo com a professora, a fim de termos melhor percepção do desenvolvimento 

dessas crianças e de reorganizarmos o trabalho que realizávamos. 

Os principais jogos utilizados foram: Bingo da Multiplicação, HalliGalli, Jogo da 

Memória dos Números e o Quebra-Cabeça Triangular. Além disso, utilizamos alguns 

materiais concretos como: massa de modelar, tintas, recortes, palitos e fichas, a fim 

de desenvolver atividades lúdicas, também com foco na aprendizagem. 

DESENVOLVIMENTO 

A proposta do subprojeto consistia em acompanhar as quatro crianças durante 

todo o período de aula, uma vez por semana. Por isso, as intervenções eram 

realizadas, primeiramente retirando as duplas de crianças da sala de aula, para o 

trabalho individualizado. Em alguns casos as intervenções eram realizadas dentro da 



sala de aula ou em espaços diversificados dentro da instituição como: quadra, sala de 

leitura e no parque. Após o atendimento em sessões, acompanhávamos as crianças 

em sala de aula observando e auxiliando para acompanharmos melhor o seu 

rendimento. 

Esse trabalho teve iniciou em fevereiro de 2016. Nas duas primeiras semanas, 

fizemos um reconhecimento da escola, conversamos com a professora regente da 

sala, a fim de nos situarmos melhor quanto à realidade daquela comunidade escolar 

e também para conhecermos as crianças que atenderíamos. 

Na terceira semana começamos a fazer as intervenções com as duplas de 

crianças. No primeiro encontro com elas, buscamos verificar os conhecimentos 

prévios que tinham, para, a partir das dificuldades apresentadas, bem como das 

queixas apresentadas pela professora, pudéssemos selecionar os jogos e atividades 

que usaríamos nas intervenções semanais.  

Cada intervenção tinha um planejamento prévio, que consistia em separar, 

adequar e, às vezes, readequar os jogos e atividades lúdicas destinados as crianças. 

Esses jogos e todos os outros materiais que utilizávamos eram retirados na faculdade, 

que mantém um espaço com os materiais específicos e de uso exclusivo para o PIBID.  

Aqui, cabe ressaltar, que as supervisões e oficinas de formação, realizadas na 

faculdade, ao longo do ano, também subsidiaram om trabalho realizado na escola. 

Nelas elaboramos jogos e atividades que, posteriormente, também utilizávamos nas 

intervenções. 

A fim de preservar a identidade dos alunos participantes deste trabalho, iremos 

nos referir a eles como: dupla A e dupla B. 

A partir do diagnóstico inicial verificamos que a dupla A, enfrentava dificuldades 

de contagem, sabiam contar os números de 1 a 20, mas não conseguiam distinguir 

entre unidade e dezena e não compreendiam o valor posicional dos números. Os 

alunos encontravam-se no estágio pré-operatório. 

Já no caso da dupla B, a dificuldade dos alunos era identificar o valor posicional 

dos números e também não tinham estabelecida a rede numérica dos numerais mais 

baixos, como por exemplo: rede numérica do número 5. Não conseguiam resolver os 

cálculos e problemas sem o auxílio de materiais, como palitos, fichas, lápis, entre 



outros. Essa dupla também se encontrava no estágio pré-operatório. Por isso, os 

jogos propostos tinham o objetivo de auxiliar na concentração dos alunos e estimular 

a contagem mental. Nas intervenções os alunos perceberam diversas maneiras para 

se alcançar o resultado 10 como: 2+8, 5+5, 6+4, 9+1, 7+3. O objetivo era que eles 

compreendessem que o número 10 representa uma quantidade de 10 objetos, 

ampliando a sua rede número e percebendo as diversas formas que poderiam usar 

para alcançar o resultado. 

No decorrer das semanas trabalhamos com a dupla A, realizando as 

intervenções com atividades lúdicas, com o uso de massa de modelar, tampinhas, 

palitos e jogos. Elas tinham que resolver as situações-problemas propostas, fazendo 

uso desses materiais.  

Destacamos, que mesmo as duas crianças estando com nove anos de idade, 

não tinham conseguido ainda atingir o estágio da abstração reflexiva, como seria 

esperado. Elas não conseguiam realizar operações mentalmente. Desse modo, o 

enfoque principal nas intervenções realizadas era auxiliar esses alunos a construírem 

noções numéricas, a partir do uso de materiais concretos para que eles pudessem 

aprimorar suas relações mentais. Com o passar das intervenções eles tiveram um 

desempenho mental cada vez melhor.  

Apoiados em Kamii (2002), continuamos a utilizar materiais concretos e 

atividades lúdicas. A autora nos lembra que: “Materiais manipuláveis são concretos e, 

portanto, acredita-se que dão uma melhor base para o entendimento de sinais 

matemáticos.” (2002, p.38). Desta forma, prover para a criança recursos para que ela 

possa ter um entendimento melhor sobre operações matemáticas é fundamental 

estabelecer relações na mente, e só assim ela conseguirá realizar operações desde 

as mais simples até as mais complexas. Promovendo um aprendizado significativo e 

não apenas uma memorização. 

Ao trabalharmos com a dupla B, pudemos perceber uma extrema carência em 

relação a rede numérica dos primeiros algarismos. Com isso, operações como 4+3=7 

ou sua inversão, 3+4=7, se tornavam complexas para elas. A partir dessas 

dificuldades apresentadas pelas crianças elaboramos diversas atividades, sempre 

usando recursos lúdicos, como: fichas, tampinhas, palitos de sorvete, entre outros.  



Tanto a dupla A como a dupla B tiveram desempenho semelhante, 

demonstrando muito mais facilidade, quando puderam utilizar materiais concretos. 

Conforme eram lançados os desafios, os alunos realizavam a situação utilizando 

materiais de apoio citados. Nós íamos sempre fazendo intervenções, lançando 

perguntas e novos desafios, estimulando o raciocínio lógico-matemático. 

Outra forma de estimular os alunos foi promover uma participação ativa e 

compartilhada entre os alunos, por meio de atividade em grupo. A professora da sala 

permitiu que realizássemos atividades com a turma toda do 4° ano. Diante disso, 

propusemos algumas dinâmicas com todos os alunos, também usando jogos e 

atividades lúdicas. 

Com o passar das semanas e a partir do desenvolvimento demonstrado, 

conseguimos trabalhar multiplicação com as duas duplas, sempre com atividades 

lúdicas e diferenciadas, partindo da realidade dos alunos. Um exemplo disso é que a 

escola onde ministramos o projeto possuía um grande número de escadas. A sala na 

qual as crianças participantes do projeto estudavam estava localizada no último andar. 

Utilizamos as escadas como suporte para a aprendizagem dos alunos, pois o projeto 

pode ser realizado tanto em sala de aula, como em outros espaços do ambiente 

escolar. Levamos as duas duplas para o último lance de escada, perto da sala deles 

e explicamos que se eles subissem dois degraus, somente uma vez, seria o mesmo 

que a expressão “2x1”. A partir disso, criamos outras situações de aprendizagem, 

aumentando gradativamente a complexidade. Com isso, possibilitamos as reflexões 

dos alunos e não apenas a memorização das operações. 

RESULTADOS 

O principal resultado que obtivemos foi o desenvolvimento das quatro crianças 

atendidas, a partir do trabalho que realizamos com jogos e atividades lúdicas. O 

desenvolvimento cognitivo dessas crianças foi visível não apenas para nós, mas 

também para a professora e para os próprios alunos, que se sentiram capazes de 

aprender. A cada dificuldade que superavam, os percebíamos mais confiantes em si 

mesmos e mais participativos em sala de aula.  

O uso dos jogos e atividades lúdicas, bem como as aulas diferenciadas que 

planejamos semanalmente permitiram que utilizássemos estratégias para alcançar os 

alunos que estavam enfrentando dificuldade de aprendizagem na matemática. E, 



embora nosso foco fosse trabalhar o desenvolvimento do raciocínio lógico-

matemático, o desempenho das crianças também melhorou em outras disciplinas, 

conforme relato da professora. 

Outro resultado importante desse trabalho é que a professora regente da sala 

a qual pertenciam os alunos que atendíamos nas intervenções, passou a se utilizar 

de jogos com todos os alunos. Ao perceber os resultados que obtivemos, ela quis que 

todos da sala também pudessem ter a experiência de uma aprendizagem mais 

significativa e lúdica. Com isso, segundo relato dela e observação nossa, foi possível 

ver os alunos mais motivados e realizando suas tarefas matemáticas com mais 

facilidade. 

Conforme as intervenções foram ocorrendo foi possível perceber a 

aproximação e vínculos afetivos que foram se formando entre os quatro alunos 

atendidos. Se antes, muitas vezes, ficavam excluídos na sala de aula, por causa de 

suas dificuldades, com o passar do tempo e com a superação progressiva das 

dificuldades, desenvolveu-se outro tipo de relação social entre eles: a cooperação. 

Aqui, reiteramos a importância do desenvolvimento dessa habilidade, nos utilizando 

das palavras de Santos et al (2014), que salientam: 

 

Na medida em que se estabelecem relações simétricas, isto é, 

entre iguais, desenvolve-se outra forma de relação social: a 

cooperação. Por meio das relações cooperativas, o respeito 

unilateral é superado pelo respeito mútuo, o qual possibilita que 

cada indivíduo se coloque no lugar do outro. (p. 248) 

 

As atividades conjuntas em sala em sala de aula, não só permitiu a integração 

dos alunos, mas permitiu a possibilidade de alcançarem a solução coletivamente, 

permitindo que elas encontrassem um caminho para o resultado. Por isso, sempre 

evitamos utilizar palavras como certo ou errado. Ao contrário, procuramos estimular o 

raciocínio e a criatividade, colocando reflexões do tipo: Como vocês fizeram para 

encontrar a solução? Alguém pensou de forma diferente? Todos concordam com esse 

valor? Essa foi uma forma de aproximar os alunos uns dos outros, e ao mesmo tempo 

estimular o trabalho em grupo, o respeito ao ouvir a opinião do próximo, e analisar 



cada resposta para juntos alcançarem o resultado, conforme orientam Kamii e Joseph 

(2005). 

Outro ganho importante com essa experiência foi em relação a nossa formação 

como docentes. Aprendemos que os aspectos teóricos estudados na universidade são 

essenciais para subsidiar a prática docente, desde que possamos articulá-los 

adequadamente com a prática em sala de aula.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as intervenções foi possível perceber os avanços dos quatro alunos, 

que desenvolveram o raciocínio lógico-matemático, por meio dos jogos e atividades 

lúdicas. Com essa metodologia e recursos didáticos eles alcançaram o nível da 

operação concreta. Também promoveram a interação e a socialização entre os 

alunos. 

 Portanto, concluímos que os jogos e atividades lúdicas se mostraram muito 

eficientes, não somente para impulsionar o desenvolvimento na matemática, mas 

também em outras disciplinas, conforme percepção nossa e também relato da 

professora.  

Além do desenvolvimento dos alunos, queremos destacar outro aspecto 

importante, relacionado à nossa participação no PIBID. Ao nos aproximarmos da 

realidade da sala de aula, numa escola pública, ainda durante nossa formação inicial, 

tivemos a oportunidade de aprender e ensinar. Essas experiências nos permitiram um 

preparo significativo para atuação em sala de aula como futuras professoras.  
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