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RESUMO:  

 
Os jogos e brincadeiras se constituem como um dos inúmeros objetos de análise da 
pesquisa em Educação. Diversos estudiosos já se debruçaram sobre esta temática 
e deixaram seus registros escritos. Pensando na amplitude desta pesquisa, o 
trabalho que aqui se desenvolveu teve por objetivo analisar a importância do jogo e 
da brincadeira no contexto da matemática, assim como seus benefícios no processo 
de ensino e de aprendizagem. Utilizando-se da pesquisa qualitativa por meio de 
levantamento bibliográfico, foi possível resgatar o pensamento de alguns autores e 
verificar, em seus discursos, a importância dada para a inserção do jogo e das 
brincadeiras na matemática. Assim, concluiu-se que negligenciar o jogo como 
proposta pedagógica é deixar de ver a educação em sua complexidade. A 
brincadeira, a repetição, a competição e a mediação de sentimentos é essencial em 
cada fase da vida. Além disso, é pelo jogo e pelas brincadeiras que o processo de 
socialização vai sendo construído, de modo que este recurso possui singular 
importância na formação da aprendizagem e da mentalidade estudantil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a Pedagogia tem encontrado inúmeras estratégias de 

promover a aprendizagem estudantil, desde os primeiros anos até níveis mais 

elevados de aprendizagem. Pensando nessa amplitude temática e didática que abre 

possibilidade de trabalho docente, este trabalho teve por objetivo analisar a 

importância do jogo e da brincadeira no contexto da matemática, assim como seus 

benefícios no processo de ensino e de aprendizagem. Para que este objetivo fosse 

atingido, optou-se por compreender o que é o jogo e qual sua ação no 

desenvolvimento infantil, bem como identificar elementos que contribuam para se 

pensar didaticamente o jogo e a brincadeira. 

A justificativa desta pesquisa está pautada no trabalho de Murcia (2005), A 

partir da ótica da autora, o jogo está diretamente vinculado à prática da 

aprendizagem e, ao abordá-lo na matemática, o professor tem a oportunidade de 



ensinar e formar a consciência do aluno. Nesse último aspecto, chama a atenção o 

fato de a brincadeira e o jogo serem elementos que ensinam a moral e a ética, os 

valores e os princípios básicos da convivência em sociedade. 

Portanto, a importância do jogo é ímpar para compreender a aprendizagem 

infantil, desde que esteja articulado à brincadeira e a um nível de competitividade 

sadio, mediado constantemente pela figura docente. A hipótese que esta pesquisa 

constrói gira em torno desta ideia de Murcia (2005), de maneira que visasse 

confirmar se o jogo pode ser usado como ferramenta didática da aprendizagem.  

Para que estes objetivos fossem alcançados, optou-se pela pesquisa 

qualitativa por meio de levantamento bibliográfico. Sobre a pesquisa bibliográfica, 

Gil (2002, p.2) ressalta que “boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida 

como pesquisas bibliográficas”. Já a abordagem qualitativa se trata de uma 

pesquisa que tem como premissa, “analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo 

análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de 

comportamento” (MARCONI ; LAKATOS, 1996).  

Aliás, os autores complementam a análise de Gil (2002) sobre a pesquisa 

bibliográfica. Para os autores citados, não basta apenas a leitura dos periódicos, 

mas compreender quais as intenções do autor, os lugares sociais nos quais eles se 

encontram e os objetivos que traçam.  

No contexto desta pesquisa, foram selecionados os autores, suas obras 

foram fichadas e comparadas e os resultados foram analisados à luz das reflexões 

feitas até o momento. A partir destes procedimentos metodológicos, as informações 

foram inseridas e discutidas, a fim de atender as metas inicialmente propostas. 

Hoje o ensino da Matemática vem passando por momentos difíceis, onde a 

mesma tem sido vista como a vilã da educação, pois muitos alunos atribuem o seu 

fracasso escolar às dificuldades de aprendizagem em Matemática. Nesse contexto, 

surge um caminho metodológico, onde os alunos busquem construir seus conceitos 

matemáticos, através das brincadeiras do seu dia a dia como: amarelinha, pular 

corda, bolinha de gude e soltar pipa. 

 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

Este artigo constitui o resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica do 

Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE/2016, a qual foi realizada junto ao 

Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, município de Ponta 

Grossa - Paraná, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

        A intenção deste trabalho visou a produção de informações de forma 

interdisciplinar entre Ciências, Matemática e Português, buscando um diálogo entre 

as disciplinas. A intenção foi uma maior compreensão da realidade, através do 

estudo de temas que oportunizem uma mudança de atitude durante o processo de 

produção de conhecimento. 

    A interdisciplinaridade promoveu um avanço em relação ao ensino tradicional, 

posto que proporcionou um saber mais integrado, que contribuiu assim para o 

crescimento dos alunos como cidadãos participativos. A realização deste trabalho 

de integração dos conteúdos disciplinares de diferentes áreas do conhecimento 

pôde desenvolver a reflexão e a crítica, oportunizando um ensino menos 

fragmentado e, consequentemente, uma aprendizagem mais efetiva. 

 A amarelinha, o ato de pular corda, o jogo de bola de gude e a pipa foram as 

brincadeiras selecionadas para a atividade. Os alunos presenciaram aulas teóricas 

e práticas com cada uma das brincadeiras, sob mediação docente. 

Em primeiro lugar, os alunos escutaram a música “Brincadeira de criança”, do 

grupo Molejo. Após escutarem a canção, os alunos foram até a quadra para 

conhecer as brincadeiras: amarelinha, pular corda, bolinha de gude e soltar pipa. 

Depois de passar por cada uma delas, o professor perguntava quais são os 

interesses, dúvidas e sugestões sobre as brincadeiras. Conforme as respostas da 

discussão, o professor anotou as dúvidas, conhecimentos já adquiridos e sugestões 

dadas pelos alunos, para que se resolvesse o problema. 

Na aula seguinte, os alunos exploraram a brincadeira de pular corda. A aula 

foi iniciada com a história da Turma da Mônica, mencionada no material didático. 

Esta atividade envolveu os conteúdos estruturantes de Grandezas e Medidas, 

Geometria e Tratamento da informação, e se objetivou em levar os alunos até a 

quadra de esportes para vivenciarem as atividades propostas. A brincadeira de 

corda ‘Foguinho’ foi utilizada como sugestão de brincadeira. 



Assim que falarem a palavra foguinho, os estudantes começaram a girar a 

corda cada vez mais rápida. Venceu quem conseguir pular mais tempo, sem 

esbarrar na corda. Após a prática os alunos registraram o que aprenderam com a 

aula em forma de desenho. Na aula seguinte, foram realizadas atividades escritas 

conforme o conteúdo envolvido na atividade pular corda. 

Silva (2011) destaca que: 

 
O ato de pular corda desenvolve importantes noções temporais e de 
coordenação das ações. É preciso organizar o movimento do corpo de 
acordo com os deslocamentos do objeto. Cada movimento das pernas e de 
impulsão do braço está ligado ao tempo de movimento da corda. Além 
disso, há juntamente uma coordenação espacial. Torna-se importante 
considerar o tamanho do seu próprio corpo em relação ao arco que se 
forma em função do balanço da corda. Caso o sujeito não observe essa 
relação, ele tende a esbarrar no objeto e a não conseguir participar da 
brincadeira. (SILVA, 2011, p.7). 
 
 

Assim, a autora reforça a necessidade do ato de pular corda na construção 

do conhecimento. Na aula posterior, os alunos exploraram a brincadeira amarelinha. 

A intenção principal foi promover a vivência da brincadeira e, por meio de algumas 

variações, abordar alguns conteúdos. A atividade se objetivou em levar os alunos 

até a quadra de esportes para vivenciarem as variações da amarelinha. Após a 

prática, os alunos registraram, em forma de desenho, o que aprenderam com a 

aula. Em sala de aula foram realizadas atividades escritas, conforme o conteúdo 

envolvido na atividade sobre amarelinha. Após verificarem as variações foram feitas 

adaptações para chegarmos a pirâmide alimentar, que também foi trabalhada nas 

disciplinas de ciências, português e matemática, no mesmo período. 

Alves et. al. (2014) evidencia que se percebeu que, ao brincar de amarelinha, 

as crianças desenvolveram inúmeros processos mentais e noções matemáticas, 

essenciais ao desenvolvimento do pensamento. (ALVES et. al., 2014). Desse modo, 

valoriza-se a atividade para que as noções de matemática pretendidas sejam 

alcançadas. 

Na aula seguinte, os alunos conheceram a brincadeira da bolinha de gude. 

Foi abordado a parte histórica referente à brincadeira de bolinha de gude. A 

variação de nomes, regras, termos utilizados na brincadeira. Com isso, os alunos 

foram até o pátio de terra para vivenciarem as atividades propostas. Após a prática 

os alunos registraram o que aprenderam com a aula e, em sala de aula, foram 



realizadas atividades escritas, conforme o conteúdo envolvido na atividade sobre 

bolinha de gude. 

Por fim, o último material de brincadeira foi a pipa. Inicialmente, os alunos 

assistiram ao vídeo sobre A Grande Família - episódio de Pipas. 1Na sequência, foi 

feita uma análise histórica, social e científica da brincadeira e o professor mostrou 

vários tipos de pipas, inclusive a pipa tetraédrica de Alexander Graham Bell. Por fim, 

os alunos ficaram livres para confeccionar cada um a sua pipa e levar até o pátio 

para empinarem suas pipas. Após a prática, os alunos registraram o que 

aprenderam com a aula. 

Para Peres (2014), 

 
A interdisciplinaridade possibilita articular questão social no ensino da 
Matemática, estritamente quando o objetivo é demonstrar que o ensino da 
mesma não se baseia apenas em cálculos, mas na exploração de 
situações do cotidiano, o que seu deu quando exploramos a Pipa visando 
formar conhecimento matemático. (PERES, 2014, p.51). 
 
 

Dessa forma, a interdisciplinaridade foi fundamental para o sucesso da 

atividade. Em sala de aula, foram realizadas atividades escritas conforme o 

conteúdo envolvido na atividade sobre soltar pipa. Aliás, assim como as anteriores, 

esta atividade também envolve os conteúdos estruturantes de Grandezas e 

Medidas, Geometria. 

Depois de trabalhar todos os conteúdos matemáticos envolvidos com as 

brincadeiras citadas, também foi aproximada a relação família-escola com uma 

atividade envolvente e empolgante para toda a comunidade escolar. 

De modo geral a implementação se deu após o questionamento: como as 

brincadeiras, amarelinha, pular corda, bolinha de gude, soltar pipa, podem diminuir o 

sedentarismo e aproximar alunos do conhecimento matemático? Em parceria com 

ciências e português, nasceu a vontade de desenvolver este projeto através de 

atividades lúdicas dentro de uma metodologia interdisciplinar a importância das 

brincadeiras citadas.  

Como visto, o projeto fez parte do cotidiano dos alunos nas aulas de 

matemática com alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio X com a 

participação ativa dos mesmos na construção do conhecimento. Apresentou-se a 

                                                           
1
 Exibido em 19/04/2012, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sJEJ2LoDpRg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sJEJ2LoDpRg


música “Brincadeira de criança” do grupo Molejão, para verificar se os alunos 

conhecem as brincadeiras: amarelinha, pular corda, bolinha de gude, soltar pipa, 

quais são os interesses, dúvidas e sugestões sobre as brincadeiras, e 

principalmente saber se os alunos já tem a consciência de que essas brincadeiras 

irão ajudar na aprendizagem da matemática.  

As brincadeiras, pular corda, amarelinha e bolinha gude já foram trabalhadas. 

Num primeiro momento, eles foram até a quadra de esportes e brincaram 

livremente, porém tiveram que observar como cada brincadeira se relacionava com 

a matemática. Em sala de aula, fizeram seus registros das observações em forma 

de desenhos e pequenos textos. Após o momento livre, os conteúdos envolvidos em 

cada brincadeira foram envolvidos. Com a corda, eles perceberam que havia um 

gasto de calorias; a corda precisa ter um comprimento adequado para duas pessoas 

bolearem; necessita ser movida em direção e velocidade compatíveis, para que a 

brincadeira possa dar certo.  

Na amarelinha, descobriram os vários nomes de como é conhecida, os vários 

tipos, e adaptações foram feitas para chegar à pirâmide alimentar, que também foi 

trabalhada nas disciplinas de ciências e português no mesmo período. Com a 

amarelinha, os conteúdos de quadriláteros e área de polígonos foram vistos. Com a 

bolinha de gude, tratou-se da parte histórica, variação de nomes, regras, termos 

utilizados na brincadeira. Através da brincadeira bolinha de gude foram trabalhados 

os conteúdos sobre círculo e circunferência, determinação do número 𝜋 . A 

brincadeira soltar pipa demonstrou diversos atributos matemáticos, como a 

angulação, resistência, etc. Para Peres (2014): 

 

 A interdisciplinaridade possibilita articular questões sociais no ensino da 
Matemática, estritamente quando o objetivo é demonstrar que o ensino da 
mesma não se baseia apenas em cálculos, mas na exploração de 
situações do cotidiano, o que seu deu quando exploramos a Pipa visando 
formar conhecimento matemático. (PERES, 2014, p.51). 
 

 
Dessa forma, a interdisciplinaridade é fundamental para o sucesso da 

atividade. Os alunos do 8º ano estão sendo bem receptivos com o projeto, pois 

pensava-se que eles iriam achar essas brincadeiras bregas, ultrapassadas. Mas 

ocorreu o contrário. Todos os materiais são de uso cotidiano dos alunos e a escola 

foi muito receptiva. 

As figuras 01 a 05 apresentam algumas fotos do projeto: 



 

 

 

Figura 1: Aplicação da atividade da bola de gude 
Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Aplicação da atividade da pipa. 
Fonte: Acervo da autora 

 



 

Figura 3: Aplicação da atividade de pular corda. 
Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 4: Aplicação da atividade da amarelinha. 
Fonte: Acervo da autora 

 



 

 Figura 5: Relação entre saúde alimentar e o projeto. 
Fonte: Acervo da autora 

 

Figura 5: Pirâmide alimentar. 
Fonte: Acervo da autora 

 

 

 

O JOGO E O ENSINO: CONCEITO E RELAÇÕES 

 

O jogo sempre esteve presente em todo o processo da vida dos seres 

humanos. Por meio dele, desenvolvemos muitas habilidades como: nosso aspecto 

social, intelectual e cultural. A infância é marcada pela diversão dos jogos e 



brincadeiras com os colegas, pois é nela que encontramos muita energia para 

utilizar nas mais variadas formas para se divertir, sendo a primeira maneira de 

expressar nossas emoções. 

Antigamente, o jogo não era bem visto pela educação tradicional, pois 

achavam que não teria ligação na teoria/jogo. Ao longo do nosso desenvolvimento 

pedagógico e da educação libertadora que se observou a importância do jogo no 

auxilio aprendizagem a partir da educação infantil, nesta perspectiva oportunizando 

o lúdico nos anos iniciais. Brincar enquanto aprende, desenvolve conhecimento e 

auxilia no crescimento integral como também no processo educativo, enriquece a 

personalidade da criança.  

E com essa necessidade do aprender brincando que surgiu o 

reconhecimento de um processo inovador educativo, sendo por direito da criança. 

Segundo MURCIA (2005, p.10), “a criança desfrutará plenamente do jogo e das 

diversões, que deverão estar orientadas para finalidades perseguidas pela 

educação; a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o 

cumprimento desse direito”. 

Com isso, a criança utilizará do jogo e desfrutará da diversão, de modo a 

serem orientadas atendendo a necessidade do aprender, de maneira que haja um 

esforço e responsabilidade para que esteja lei seja cumprida corretamente, no que 

se refere à sociedade e demais autoridades. Como também se expressa o autor 

MURCIA (2005, p. 09):  

 

O jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no estudo do 
ser humano. É uma constante em todas as civilizações, esteve sempre unido 
à cultura dos povos, à sua história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à 
língua, à literatura, aos costumes, à guerra. O jogo serviu de vínculo entre 
povos, é um facilitador da comunicação entre os seres humanos. 
 
 

Entende-se que o jogo é uma ciência que estuda o homem e, está presente 

em todas as civilizações, culturas, arte, costumes e à guerra, sendo uma ligação 

entre sociedades e um recurso de comunicação entre os seres humanos, para 

Murcia (2005, p 10) “As características do jogo fazem com que ele mesmo seja um 

veículo de aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento da 

personalidade e da inteligência emocional da criança”. Com isso, o jogo e suas 

funcionalidades acabam sendo um meio transmissor de conhecimento e expressão 

oral, que auxilia no desenvolvimento emocional. A aprendizagem por meio do jogo 



transforma de maneira harmônica a construção do conhecimento, pois podemos 

considerá-lo, uma práxis inovadora de tal relevância no contexto de nosso 

desenvolvimento cognitivo. 

Portanto, pode se observar que o jogo sempre esteve presente na vida das 

crianças e que, por meio dele a sociedade pode desenvolver seus aspectos de 

aprendizagem. O jogo na educação matemática é de grande importância 

principalmente dentro de um ambiente acolhedor, pois ao brincar, o estudante 

estará desenvolvendo seus aspectos sociais, intelectuais, psicológicos. Por meio da 

magia da brincadeira, estará adquirindo conhecimentos lógicos e cognitivos. Sendo 

de direito de todas as crianças, ao ingressar interesse na matemática, um espaço 

adequado, é de se pensar no jogo na sala de aula como um veículo de 

conhecimento, que explora o pensar, a imaginação. 

Para Piaget (1972), o jogo é importante para consolidar dupla 

funcionalidade de aprendizagem: dar prazer emocional e equilibrar os esquemas já 

incorporados pelo sujeito que aprende. Assim, cria-se uma assimilação e reforça-se, 

mediante o lúdico, os esquemas já interiorizados anteriormente. Na fase sensório 

motora, o jogo será importante para a criança compreender o que é jogar, a 

interação em si. Na fase pré-operatória, as regras surgem e o jogo passa a servir 

para que o mundo das normas seja conhecido. O jogo de grupo passa a ser 

aperfeiçoado na fase operatória-concreta, momento no qual o jogo também passa a 

ser um ideal de sociabilidade. 

O jogo é importante para que a criança desenvolva gradualmente um 

sistema de normas que ajude-a a compreender a sociedade que a rodeia. Por mais 

que o jogo não tenha um fim diretamente vinculado a um ou outro conteúdo de 

ensino, as dinâmicas criadas por ele mediam aprendizagem informal, o que é 

fundamental para todas as fases da criança. 

Segundo Vygotsky (1991), primeiramente a criança apropria-se da fala 

socializada para comunicar-se com o outro e, em seguida usa como instrumento do 

pensamento. Para Vygotsky, a criança desenvolve-se através das relações culturais 

e sociais em que vive. E a escola tem o papel de propiciar ao aluno, desempenho e 

progresso no processo de ensino-aprendizagem, a partir das suas experiências 

vividas. 

Este autor cita, três níveis de desenvolvimento na infância: nível de 

desenvolvimento real, tudo que a criança faz sozinha e não precisa da ajuda de 



ninguém, nível de desenvolvimento potencial, é quando a criança precisa de ajuda 

para realizar e nível de desenvolvimento proximal, que está entre os dois primeiros 

níveis, quando a criança está passando do nível potencial para o real.  

Vygotsky analisou o jogo e fez relação com a aprendizagem, para ele antes 

dos 3 anos a criança não consegue simbolizar o real através do imaginário, portanto 

é no mundo da ilusão e imaginação que aparece o jogo. A criança cria diversas 

situações a partir da realidade, por exemplo, brincar de mãe e filha com a boneca, 

preparar uma comida, dirigir um carro, são ações que ela vê um adulto fazer. “A 

ação imaginária contribui no desenvolvimento das regras de conduta social, onde as 

crianças, através da imitação, representam papéis e valores necessários a 

participação da mesma vida social por elas internalizadas durante as brincadeiras 

em que imitam comportamentos adultos”. (Vygotsky, 1991, p.80). 

Wallon (1981) diz que todas as crianças devem brincar para exercer o 

lúdico, é por meio do jogo que as conquistas motoras levam a um desenvolvimento. 

Jogando com outros é possível desenvolver a personalidade e relacionar-se com o 

meio exterior. Quando a criança joga, ela desenvolve sua personalidade, onde a 

afetividade, a emoção e a sensibilidade estão presentes. 

No projeto, tais situações foram verificadas. Além disso, observou-se o 

quanto as brincadeiras feitas na escola promoveram a ludicidade entre 

adolescentes. Sobre a ludicidade, Freire (1981) aponta que a leitura do mundo 

precede a leitura escrita, pois mesmo antes da invenção da escrita, o homem já 

observava sua realidade social, fazendo uma leitura de suas necessidades e o que 

era possível fazer para torná-las realidade. O lúdico faz parte desse processo, na 

medida em que se estrutura mediante um processo midiático de construção do 

conhecimento. A criança e o adolescente possuem maior contato com o lúdico, o 

que faz com que seu aprendizado seja mais significativo. 

Assim, para que o lúdico seja vivenciado pelos estudantes na aula de 

matemática, é preciso que seja igualmente incorporado a uma atmosfera avaliativa 

somativa e não classificatória, pois esta última não surtiria efeito nos estudantes, o 

que perderia a dimensão de ludicidade.  

Salgado (2013) enfatiza que o uso de jogos, na matemática, não deve 

substituir o papel do professor, nem mesmo da família, mas complementar ambos 

em busca de melhor desenvolvimento do aluno. Para ela, “as experiências das 

crianças no universo contemporâneo revelam quão diluídas estão as fronteiras entre 



infância e idade adulta, tempos de vida tão distintos entre si, porém, historicamente 

atravessados um pelo outro” (SALGADO, 2013, p.46).  

O acesso os jogos com acompanhamento têm feito com que ocorra um 

processo de amadurecimento nas crianças. Esse processo pode ser entendido 

como uma mudança no conceito de infância, mas também como uma 

problematização social. O lúdico permeia o aprendizado, mas se os instrumentos 

lúdicos são evidenciados como mera distração, é possível que o aprendizado se 

desloque do enfoque privilegiado. Assim, as brincadeiras foram vistas mais do que 

recursos de passatempo, mas por conta de seu valor e potencial de aprendizagem 

Assim, é fundamental que o professor exerça uma postura ativa, que 

contemple o planejamento e faça uma execução correta das atividades planejadas. 

A capacitação é fundamental para que o dinheiro investido na escola seja 

aproveitado com mão de obra qualificada e apta à função didática. 

O uso da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem e, 

especificamente, na matemática, é fundamental. Se os recursos forem utilizados 

pelos professores, também podem estender o aprendizado para além da escola, 

sob o uso de brincadeiras, conforme feito no Colégio. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

A partir da análise da atividade feita, foi possível perceber a importância do 

jogo para o desenvolvimento da matemática. Mediante a análise de teóricos 

clássicos da pedagogia e da prática de sala de aula, constatou-se que negligenciar 

o jogo como proposta pedagógica é deixar de ver a educação em sua 

complexidade. A brincadeira, a repetição, a competição e a mediação de 

sentimentos é essencial em cada fase da vida. 

Portanto, cabe ao professor compreender que a prática dos jogos como 

recurso de aprendizagem coletiva melhora a sociabilidade e promove a valorização 

do outro, assim como a percepção do eu. Além disso, as relações éticas e afetivas 

podem ser criadas mediante a brincadeira, recurso que também deve ser explorado 

pela atividade docente na matemática. Nesse contexto, é possível perceber que o 

jogo é capaz de superar o discurso físico e técnico e pode incorporar em sua prática 

os valores cotidianos que a sociedade necessita.  



Os resultados da análise foram satisfatórios e atestaram para a necessidade 

de valorizar atividades que priorizam o jogo e a brincadeira, sobretudo no Ensino 

matemático. Assim, reiterou-se a importância de atividades lúdicas na superação do 

individualismo, na busca pela coletividade e pela apropriação de elementos 

imaginários e de memória. 

Dessa forma, o aprendizado pode se tornar mais efetivo, crítico e dinâmico, 

fazendo com que o aluno olhe para si. Há consciência de que este processo é 

amplo, gradual e dialético, além de não ser totalitário, pois nem todos os alunos irão 

ter um desenvolvimento igualitário. Porém, por meio da mediação docente, 

podemos afirmar que o professor deve saber conviver com as particularidades e 

diferenciações dos seus educandos. Assim, percebe-se que os objetivos foram 

atingidos, na medida em que foi possível compreender o papel do jogo e da 

brincadeira na Educação matemática. 
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