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AS TENDÊNCIAS ATUAIS DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

RESUMO: A matemática está presente no nosso dia-a-dia e o mundo nos oferece várias  situações 
problema que favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Esta pesquisa teve como 
objetivo geral apresentar  as tendencias atuais do ensino da matematica. Nos objetivos especificos 
busco: Desenvolver o raciocínio lógico matemático do aluno a partir de jogos; Promover aprendizagem 
significativa dos conteúdos matemáticos através de jogos; Integrar jogos e aulas diferenciadas nos 
conteúdos diários. A pesquisa foi através de um levantamento teórico, através de fontes secundárias 
já publicadas sobre o assunto. A base de dados utilizada foram livros didáticos, artigos e revistas na 
área e sites informativos renomados que escrevem e informam sobre o assunto. No final foi possivel 
concluir que existe uma grande necessidade de inovar o ensino da matematica através do repertório 
didatico, midiatico e outros visando prender a atenção de seus alunos, possibilitando maior interação e 
possibilidades de avaliação de etapa. 
 
Palavras chave: Matemática. Jogos. Tendencias. Aulas de Matematica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que se ouve falar da matematica existe um concensso, há quem goste 

muito da materia e das tecnicas aplicadas na mesma e há tambem aqueles que não 

conseguem se adaptar as regras matematicas. Nesse impasse, surge uma grande 

importância de se buscar novas tendencias e inovações para o ensino da Matemática, 

podendo ser através das  brincadeiras e jogos na educação, a diversidade de 

situações que os jogos proporcionam, favorece o avanço do conhecimento dos 

educandos perante os problema, propiciando a aquisição de muitas habilidades.  

Diante a essa necessidade surge a seguinte problemática: Quais as tendências 

atuais que podem ser implementadas no ensino da matemática? 

Acredita-se que as brincadeiras envolvendo os jogos, a tecnologia favorecem 

a formação de um conjunto de competências e habilidades necessárias para a 

aprendizagem da matemática, tais como enfrentar desafios, desenvolvimento do 

raciocínio logico, elaboração de estratégias, busca de soluções, memorização e 

muitas outras. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral apresentar as tendencias atuais do 

ensino da matematica.  

Nos objetivos especificos buscou: Desenvolver o raciocínio lógico matemático 

do aluno a partir de jogos e tecnologias; Promover aprendizagem significativa dos 

conteúdos matemáticos através de jogos; Integrar jogos e aulas diferenciadas nas 

salas de informática nos conteúdos diários. 

Desta forma os professores devem ter o compromisso de construir uma 

representação social da matemática que leve em consideração o seu valor social e 

individual, é importante que o professor em formação tenha a possibilidade de atribuir 

sentido e significado ao processo de aprendizagem e ensino dessa área do 

conhecimento, por meio da apropriação dos fundamentos epistemológicos e teórico-

metodológicos da Matemática. 

A pesquisa foi através de um levantamento bibliográfico, através de fontes 

secundárias já publicadas sobre o assunto. A base de dados utilizada foram livros 

didáticos, artigos e revistas na área e sites informativos renomados que escrevem e 

informam sobre o assunto. 

O pedagogo que vai atuar na educação infantil do ensino fundamental precisa 



desenvolver uma visão crítica da educação matemática e capacitar-se para uma 

atuação profissional competente no campo da mediação e da intervenção didática 

para a efetiva aprendizagem. Esse profissional deve compreender que o ensino da 

matemática responde a uma necessidade ao mesmo tempo individual e social e que 

esta só faz parte do currículo escolar porque antes esteve e ainda está presente na 

cultura, portanto, o trabalho com essa área do conhecimento deveria estar 

subordinado às necessidades da vida em sociedade. 

 

2. AS TENDENCIAS ATUAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Os primeiros sinais da construção da Matemática foram dos povos egípcios e 

babilônicos por volta de 2500 a.C., pois desde seus primórdios até os dias atuais a 

sistematização da mesma é dada de acordo com as necessidades de cada povo e 

cultura, porém somente com civilização grega começou a organizar-se, 

desenvolvendo linguagem e símbolos próprios, generalizando as soluções e utilizando 

métodos dedutivos. Para Ambrosio (1996, p. 36),  

 
Conhecer, historicamente, pontos altos da matemática de ontem poderá, na 
melhor das hipóteses e de fato faz isso, orientar no aprendizado e no 
desenvolvimento da matemática de hoje. Mas conhecer a teoria e praticas 
que ontem foram criadas e que serviam para resolver os problemas de ontem 
pouco ajuda nos problemas de hoje, é importante buscar na história da 
matemática, fundamentos para internalizá-los, pois as teorias dificilmente 
mudam, mas as práticas podem ser aperfeiçoadas constantemente.  
 

A Matemática como disciplina ajuda na construção de conhecimentos em geral, 

como cita Cortella (1998); faz desenvolver o raciocínio lógico da criança, e, 

consequentemente, a interpretação dos conteúdos em outras áreas far-se-á 

facilmente. As tendências sobre o ensino da Matemática, vêm se modificando no 

Brasil de acordo com as novas experiências e necessidades. Porém, estas são ainda 

marcadas pelos altos índices de retenção e mecanização do processo-ensino 

aprendizagem, fortalecendo o mito que esta ciência é de difícil compreensão e 

assimilação. 

No Brasil e em outros países acontecem discussões no âmbito da Educação 
Matemática devido à necessidade de adequar o trabalho escolar a uma nova 
realidade, marcada pela crescente presença da matemática em diversos 
campos da atividade humana. Tais discussões têm influenciado análises e 
revisões nos currículos de matemática no ensino fundamental. Partindo das 
experiências da criança, pesquisando aquilo que ela já sabe manipular, 
aproveitando o seu potencial, a matemática será fácil e agradável de 
aprender (LIBANEO, p. 82 1997). 



 

Mudanças significativas já foram constatadas no decorrer da trajetória histórica 

de ensino da Matemática. Começamos com o professor sendo o centro da 

aprendizagem, onde o aluno simplesmente memorizava e reproduzia os raciocínios, 

logo em seguida o professor passa a ser o facilitador, começando a se preocupar com 

as características dos alunos.  

Porém com a Matemática Moderna aproximaram a Matemática estudada em 

sala de aula com a vista por estudiosos e pesquisadores, juntamente com a área de 

Ciência, propondo uma Matemática que estava fora do alcance do entendimento dos 

alunos, principalmente das séries iniciais do ensino fundamental, pois a mesma 

deveria formar conceitos básicos das capacidades intelectuais, relacionando os 

conhecimentos prévios dos alunos e o conhecimento sistematizado. 

As idéias vinculadas as propostas curriculares são ricas e inovadoras, mas 
infelizmente não chegam até os professores, que por sua vez não possuem 
uma visão clara dos problemas que motivaram as reformas, ou seja, 
incorporadas superficialmente, muitas vezes recebendo interpretações 
inadequadas deixando por sua vez de provocar as mudanças indesejáveis do 
que o professor sabe ou precisa saber para bem desempenhar sua função, 
ele não aprende nos cursos de formação de professor (LORENZATO, 2006 
p. 9) 

 

O ensino da Matemática vem encontrando várias dificuldades, onde 

professores buscam se aperfeiçoarem individualmente, pois a formação profissional e 

as condições de trabalho são insatisfatórios, dificultando assim o desenvolvimento de 

um trabalho eficaz em sala, apoiando-se quase que exclusivamente nos livros 

didáticos, que nem sempre são de qualidade, esquecendo de considerar a 

potencialidade individual e o conhecimento prévio dos alunos, deixando os conteúdos 

isolados de um contexto, ou seja, mecanizados. 

Na sua grande maioria, quase na totalidade, a organização de conteúdos é 

hierárquica, pois, trabalha-se como se cada conteúdo fosse pré-requisito de outro, 

sabemos que alguns conhecimentos antecedem outro, o que não se faz necessário 

seguir tal organização. A Matemática causa êxtase para uns e repúdio para outros, 

pois seu currículo contém conteúdos que não estão ligados com a vida dos alunos, 

contribuindo para a repetência e evasão escolar. 

O estudo da Matemática precisa estar relacionado com outras disciplinas e/ou 

áreas do conhecimento, desenvolvendo habilidades na resolução de situações 



problemas estudados no momento atual, fazendo uso de conceitos, métodos, regras 

e uma linguagem própria da Matemática, relacionando-a com a língua materna. 

Ao mesmo tempo um papel formativo, segundo Torres (1994) é aquele que 

desempenha maior desenvolvimento de capacidades cognitivas abstratas e formais, 

de raciocínio, abstração, dedução, reflexão e análise; um papel funcional aplicado a 

problemas e situações da vida diária e um papel instrumental como estrutura 

formalizadora de conhecimentos em outras matérias. 

Dessa maneira, segundo o autor supramencionado contribuirá assim para a 

formação de um leitor crítico e criativo, sem deixar de utilizar a característica própria 

dessa ciência, que é o caráter dinâmico e indutivo, pois a mesma se constrói através 

de tentativa, erro, análises, reflexões e críticas, tornando necessário a imediata 

mudança no processo-ensino aprendizagem de Matemática, priorizando a 

investigação e construção do conhecimento sistematizado e, por vez, fazendo uma 

ligação indispensável entre teoria e prática, contribuindo para que cada aluno faça a 

prática da cidadania e não para a exclusão.  

Essas e outras dificuldades segundo Lorenzato (2006) têm contribuído para a 

elevação do índice de retenção em Matemática no ensino fundamental, como também 

para a evasão escolar e isso se configura como um fator preocupante, pois a disciplina 

está sendo considerada disciplina crítica por parte de educadores e educandos. 

Estudos em Educação Matemática, com a finalidade de desenvolver, testar e divulgar 

métodos inovadores de ensino têm contribuído para uma compreensão mais 

significativa de como é construído o conhecimento matemático pelo sujeito, 

colaborando para novas opções de ensino, desenvolvendo e testando materiais de 

apoio, além de buscar maior compreensão deste processo, tornando-o mais eficaz e 

proveitoso. 

 

2.1 O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO  

 

O ensino da matemática nos permite seguir caminhos diversificados, ou seja, 

aplicar metodologias diferentes, aquela que se identifica mais com determinado grupo. 

Uma das metodologias e, talvez a mais eficaz para a educação é o jogo, pois é uma 

atividade prazerosa e interessante para as crianças, e um dos meios naturais de 

estimular a capacidade de desenvolvimento do pensamento lógico, tornando-se um 



resgate da vontade de aprender e conhecer mais sobre a disciplina. 

Para Brenelli (2003), os jogos matemáticos tem importância quando revestido 

de seu significado funcional, por isso, muitas vezes seu uso no ambiente escolar foi 

negligenciado por ser visto como uma atividade de descanso ou apenas o desgaste 

de um excesso de energia, e também que por meio da atividade lúdica, a criança 

assimila ou interpreta a realidade a si própria, atribuindo, então, ao jogo um valor 

educacional muito grande. 

Algumas teorias sobre essa metodologia já foram consideradas. Uma delas 

falava que o jogo tenha uma única utilidade: descarga de energia acumulada nos 

jovens, sem considerá-lo como uma necessidade para a vida do ser. Já em outra 

teoria considera o jogo não somente uma atividade que dá vazão à energia acumulada 

e sim como uma atividade que prepara o ser, considerada como uma escola de 

preparação para os jovens. 

Porém, os jogos têm que corresponder com o interesse e a idade de cada um, 

para que haja uma adequada criação dos hábitos e habilidades necessários, assim 

pode-se dividir os jogos em três grupos. 

No primeiro grupo, as crianças jogam sozinhas, sem seguir regras até os três 

anos de idade. No segundo grupo, o jogo é egocêntrico, as crianças jogam sozinhas 

imitando as crianças mais velhas, quando jogam com outras crianças não há disputa, 

preocupam-se somente com os próprios atos. A partir dos cinco e seis anos de idade 

as crianças começam a comparar suas ações com a de outras crianças, começam a 

descentrar-se. 

No terceiro grupo, as crianças começam ter a necessidade de regras nos jogos, 

pois cada criança tenta ser o vencedor do jogo, dando início à competição, à 

cooperação, porém com atos egocêntricos, seguindo apenas as regras que “ele” 

entende. 

Quando as crianças estão com onze e doze anos de idade, elas começam a 

codificar as regras, tentam, às vezes, complicá-las, exigindo dos participantes mais 

concentração, destreza, aumentando sua experiência social e a coletividade, criando 

e variando hábitos e reações.  

Segundo Kamii (1994) os jogos de regras como meio para o aluno estabelecer 

relações, quantificar objetos, com o objetivo de permitir a construção da estrutura 

numérica pela própria criança. A escola necessita formar cidadãos  matematicamente 

alfabetizados que saibam como resolver, de modo inteligente, seus problemas, para 



isso é necessário que o aluno seja um estudante participativo e atuante, e através do 

uso de aparatos pedagógicos e jogos, como forma de diminuir ou erradicar os 

problemas gerados pelas dificuldades de aprendizagem, conseqüência de um sistema 

tradicional de ensino na matemática, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino 

médio, nas escolas públicas. 

Podemos considerar o jogo como uma escola que auxilia as crianças a 

encontrarem uma resposta para os problemas e a conhecerem o meio, como uma 

forma de trabalho que prepara a criança para a vida futura, desenvolvendo a 

linguagem, o raciocínio lógico, pensamento independente, a criatividade e 

concentração.   

O objetivo de usar o jogo como uma metodologia é desenvolver a autonomia 

das crianças, tornando-as descentrada, socializadas e coordenadas de maneira mais 

objetiva. O jogo além de desenvolver social, moral e cognitivo desenvolve também 

política e emocionalmente. 

Contudo, para que um jogo se torne um recurso didático, faz-se necessário,   

primeiramente, que haja um planejamento, visando a prática educativa, isto é, o 

professor tem que ter claros os objetivos a serem alcançados, possibilitando ao aluno 

construir seus conhecimentos, comparar resultados e tomar decisões próprias, 

organizando melhor as informações, porém as regras não devem ser impostas pelo 

professor e sim construídas pelas crianças, com isso estarão desenvolvendo o 

aspecto moral, político e social, decidindo o que é “certo” ou “errado” para o grupo 

com a responsabilidade de fazer cumpri-las. 

Silva & Kodama (2004) os jogos de regra, o aspecto educativo manifesta-se na 

liberdade da sua prática, é preciso definir regras que deve ser aceito 

espontaneamente, um desafio, uma tarefa, uma dúvida, entretanto é o próprio aluno 

quem impõe a si mesmo resolvê-los, assim, jogar é estar interessado, não pode ser 

uma imposição, é um desejo 

Os jogos aqui citados são os que possuem regras, penalidades e ações pré-

estabelecidas, que conduzem os participantes a um “combate”. Aqui, o intuito é que 

haja um vencedor ou simplesmente fazer com que o “adversário” não ganhe se for o 

caso, ou seja, trata-se de uma simples comparação da performance de cada 

participante, buscando o aperfeiçoamento do conhecimento. 

No intuito de alcançar um dos principais objetivos almejados pela grande 

maioria dos educadores, que é fazer com que o discente desperte o sentimento de 



querer saber sempre mais, podemos utilizar seu interesse no sistema educacional, ou 

seja, estimular o interesse do aluno antes de iniciar uma atividade, sempre fazendo 

uma pré-investigação para saber se o aluno está preparado para tal atividade, pois o 

papel do professor deve ser apenas de dirigir e orientar as mesmas. 

“O ambiente social e a situação que o professor cria são cruciais no 

desenvolvimento lógico-matemático” (KAMII. 1994, p. 63) Nesse sentido, é preciso 

que sejamos cuidadosos ao escolhermos algo para despertarmos o interesse do 

aluno, para que seu interesse não se desvie do objetivo central, que é o conteúdo em 

questão, tornando assim os recursos utilizados mais atraentes que o conteúdo 

estudado. 

A inteligência é uma adaptação. Para apreendermos as suas relações com a 
vida, em geral, é preciso, pois, definir que relações existem entre o organismo 
e o meio ambiente. Com efeito, a vida é uma criação contínua de formas cada 
vez mais complexas e o estabelecimento de um equilíbrio progressivo entre 
essas formas e o meio (PIAGET, 1975, p. 15) 

 

É comum encontrarmos professores que utilizam o castigo ou a recompensa 

para prender a atenção dos alunos, contudo este comportamento não é atraente do 

ponto de vista psicológico, pois assim o “medo” ou a “premiação” é que prendem a 

atenção do aluno, não acrescentando nada na aprendizagem do mesmo. 

Segundo Souza (2006, p. 44), “o ensino da matemática atravessa uma situação 

de grande desconforto, tanto para quem aprende como para quem ensina.”. Um dos 

recursos que podemos usar para começarmos a chamar a atenção do aprendiz é 

utilizar um assunto de seu interesse, o já conhecido acrescido de novidades, pois se 

for algo totalmente conhecido ou desconhecido não conseguiremos despertar um 

interesse real que leve a uma aprendizagem significativa.  

Segundo Silva (2003), a utilização de recursos que possibilitem ao aluno 

construir seu conhecimento, a agir, relacionando seus encargos escolares com a vida, 

aumenta o contentamento com a atividade e ao mesmo tempo torna significativa a 

aprendizagem. 

Então, para que o interesse do aluno não seja fragmentado não podemos 

fragmentar, também os temas de ensino, temos que ter um ponto central, um único 

eixo norteador. O ato da repetição ajuda na assimilação do conhecimento, porém essa 

repetição tem que ser de forma mais profunda, com novidades e conclusões, para que 

não se torne algo desestimulador sem se esquecer que para conseguirmos não 

fragmentar os temas de ensino e para que haja a repetição significativa devemos 



ensinar com algo que seja de seu interesse, com uma boa preparação, para que se 

consiga um bom êxito em ambos os lados e o alcance  dos objetivos propostos. 

Pesquisas atuais apontam uma séria realidade, os alunos estudam somente 

para fazer os exames, esquecendo o conteúdo logo após o término dos mesmos. Para 

evitar esse tipo de aprendizagem é proposto um ensino que tenha significado, 

utilidade e que seja interessante para o aluno. 

 Ao respeitar os alunos e suas idéias, estamos contribuindo para a construção 

da autonomia e da confiança em tirar conclusões próprias, deste modo,  perdem o 

medo de errar, admitem seus erros, discutem opiniões e expressam livremente suas 

idéias. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 38): 

 [...] tem-se buscado, sem sucesso, uma aprendizagem em Matemática pelo 
caminho da reprodução de procedimentos e da acumulação de informações; 
nem mesmo a exploração de materiais didáticos tem contribuído para uma 
aprendizagem mais eficaz, por ser realizada em contextos pouco 
significativos e de forma muitas vezes artificial. 

 

O conhecimento dos alunos é construído através de uma relação entre as 

coisas, estimulando a curiosidade e atenção dos mesmos, estamos possibilitando o 

desenvolvimento da leitura, escrita e da matemática, pois só há um novo 

conhecimento quando o aluno modifica seu próprio conhecimento. 

Contudo não podemos ignorar que o interesse infantil está intimamente 

relacionado ao desenvolvimento biológico. No primeiro período da vida, consegue-se 

chamar atenção das crianças utilizando som forte, luzes intensas e objetos palpáveis. 

Ao se locomover independentemente, a criança se interessa pelo deslocamento, seja 

do próprio corpo ou de objetos. Posteriormente começa o desejo de mostrar sua 

independência, repetir várias vezes sua s ações até se sentir satisfeita. 

No período que antecede a adolescência, o mundo que o rodeia já não o atrai, 

busca sempre ampliar os limites do já conhecido. Já na adolescência o interesse do 

mundo deixa de ser prioridade, onde começa a se preocupar com as questões 

pessoais, buscar respostas existenciais. A construção do conhecimento se dá a partir 

do domínio do conhecimento prévio e presente e, na definição de Piaget e Garcia 

(1984 apud MOURA, 1992, p. 46) 

 [...] nunca é um estado, mas sim um processo, influenciado por etapas 
precedentes de desenvolvimento, cuja transformação contínua dá-se por 
meio da reorganização e reequilíbrio das necessidades intrínsecas das 
estruturas, constituindo o produto de conquistas sucessivas. 

 

A educação tem que desenvolver nas crianças o hábito de tomar decisões 



coerentes que não traga constrangimento a nenhuma pessoa envolvida, os 

julgamentos das crianças não podem ter interferência, seja por recompensa ou por 

punição. No geral, não podemos tomar as decisões pelas crianças, nem impor algo, 

temos que criar situações onde elas próprias decidam qual o melhor caminho a seguir 

o que fazer e quando fazer, desenvolvendo uma autonomia onde a interferência do 

adulto seja mínima.  

Cada criança deverá trilhar seu próprio caminho. 

 

 

3.  Tipos de Jogos 

 

Os jogos têm um caráter lúdico, que quando aplicados pedagogicamente fazem 

com que as crianças estejam inseridas em um momento de descoberta, de criação e 

experimentação, vinculada à construção do conhecimento.  

Segundo Antunes (1998), a diversidade de situações que os jogos possibilitam, 

pode favorecer a aquisição de novos conceitos, estimulando os diversos tipos de 

inteligências. emprega a palavra “jogo” como um estímulo ao crescimento, como uma 

astúcia em direção ao desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver e não como 

uma competição entre pessoas ou grupos que implica em vitória ou derrota. 

De acordo com Antunes (1998) é possivel dividir os jogos em 04 classificações, 

iniciando-se pelos jogos de construção que são aqueles que trazem para os alunos 

um assunto desconhecido, onde eles mesmos buscam encontrar respostas ou 

alternativas para determinadas situações, construindo abstrações matemáticas. 

Segundo o autor esse tipo de jogo exige mais do professor, pois cada aluno 

possui conhecimentos diferenciados e o professor deixa a iniciativa partir do próprio 

aluno, tornando-se um colaborador e orientador do trabalho. 

Na visão pedagógica de Rizzo (1996), os jogos de construção contribuem para 

o desenvolvimento da inteligência e podem ser considerados um instrumento 

incentivador e motivador, no processo de ensino e aprendizagem. O autor 

complementam que os jogos de treinamento têm a finalidade de exercitar o aluno em 

um determinado conhecimento matemático, aplicando-o em diferentes situações para 

que possa abstraí-lo, estendê-lo ou generalizá-lo, aumentando a autoconfiança e as 

possibilidades de ação e intervenção. 



Esse tipo de jogo também pode ser utilizado para verificar o grau de 

entendimento do aluno a respeito de um determinado conteúdo, buscando sanar 

possíveis dificuldades. 

Jogos de aprofundamento, após os alunos passarem pelo processo de 

construção do conhecimento temos que propor atividades que proporcionem mostrar 

como aplicar tal conhecimento, uma atividade sugerida para essa situação é a 

resolução de problemas apresentados na forma de jogos, iniciando com situações 

simples e aprofundando conforme o raciocínio do aluno exija, ou seja, os jogos de 

treinamento. 

Os jogos de treinamento servem também para fazer a articulação entre os 

conteúdos já estudados e também com as demais Ciências, evitando um ensino 

fragmentado. 

Os jogos estratégicos de acordo com Duarte, (1989) são jogos onde os alunos 

têm a necessidade de criar estratégias e desenvolver múltiplas alternativas para a 

resolução de determinado problema, preparando-se para o exercício da cidadania em 

um contexto democrático. 

O ensino de matemática no processo de alfabetização das crianças é uma área 

quase que esquecida, geralmente quando se pensa em processo de alfabetização a 

preocupação restringe-se à aquisição do código lingüístico, acreditando ser este 

instrumento seguro a integração dos indivíduos na sociedade letrada., a dimensão 

política destinada ao ensino da linguagem (oral e escrita) é muito forte, acabando por 

assumir uma ação, como já mencionado, insubstituível  

Alguns critérios têm que ser seguidos para que os jogos tenham valor no 

processo ensino-aprendizagem: 

1- Propor alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças resolverem: 

Ao propor algum jogo, o professor terá que primeiramente verificar qual interesse da 

criança, se o jogo é interessante e qual o grau de dificuldade do jogo, se a atividade 

contribuirá para desenvolver o raciocínio e a cooperação dos alunos. 

Os jogos têm que ser analisados, verificando se os mesmos contém conteúdos 

significativos, se são adequados para o grupo em questão, para não deixar as crianças 

se sentirem confusas e incompetentes, se for o caso, o professor poderá fazer 

modificações, adequando-os para o grupo. 

 2- Permitir que a própria criança avalie seu desempenho. 

O resultado do jogo tem que ser claro para a criança, pois assim, ela mesma 



buscará as respostas, analisando seus acertos/erros, contribuindo na resolução de 

problemas e determinando suas ações, sem “interferências” dos adultos. 

 3- Participação ativa de todos os jogadores durante todo o jogo. 

Juntamente com os itens anteriores, também o professor tem que ser 

cuidadoso quanto à participação da criança, onde cada uma participe de forma 

contínua. Dependendo do desenvolvimento do grupo, da reação das crianças durante 

o jogo, não implica necessariamente, que cada um deva agir, essa participação 

poderá ser como observador ou pensador do grupo. 

As necessidades do cotidiano fazem com que o aluno desenvolva 
capacidades de natureza prática para lidar com a atividade matemática que 
lhes permite reconhecer problemas, buscar e selecionar informações, tomar 
decisões. Quando essa capacidade é potencializada pela escola, a 
aprendizagem apresenta melhor resultado (PCN’s 2001, p. 37). 

 

Ao propormos jogos com alternativa pedagógica não podemos torná-lo algo 

obrigatório, as atividades precisam envolver dois ou mais alunos, isto para que haja 

uma interação social. O trabalho deve caminhar de forma que possa diminuir a 

frustração do aluno frente a possíveis derrotas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao observar com detalhes a literatura sobre a importancia das aulas  

diferenciadas voltado ao conteudo da matematica no ensino fundamental, percebe-se 

que através dessas aulas torna-se possivel os professores oferecerem  orientações 

importantes para auxiliar os alunos a desenvolver as suas potencialidades, 

respeitando sua cultura recebida no seu meio social. Além do espaço amplo, arejado 

e acolhedor tem em sua professora simpatia, educação e dinamismo que valoriza o 

conhecimento cultural de cada criança, com sabedoria e precisão.  

As atividades aplicadas sempre poderão seguir a metodologia na qual a 

professora propor com a preocupação da formação do aluno. Querendo que o aluno 

tenha uma visão da “leitura” do mundo, compreendendo suas relações sociais. Ao 

conversar com os alunos sobre as diferentes maneiras que as pessoas utilizam para 

a comunicação, expressões do rosto e do corpo, cores, sons, imagens e símbolos, 

para o ensino da matematica, é possivel perceber o seu interesse pelo assunto e a 

mudança de conceitos em relação ao estudo aprendizagem da matemática. 

Existe uma grande necessidade de inovar o ensino da matematica, os 



professores necessitam inovar seu repertório didatico, midiatico e outros que 

envolvem a atenção de seus alunos, pois, instituição possui uma gestão participativa 

e democrática na qual possibilita os docentes a efetuarem aulas práticas com seus 

alunos estendendo assim um leque de possibilidades de avaliação no final da etapa, 

pois oferece variáveis para que as crianças de uma forma ou de outra acabe 

interagindo com o meio em que vive.  
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