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1. RESUMO 

No ensino da matemática o uso da ludicidade é uma ferramenta de suma 

importância por se tratar de um recurso que proporciona interesse e prazer através 

de jogos e brincadeiras, no intuito de ensinar e educar levando até a criança a 

diversão e a interação. Este artigo teve como objetivo identificar se o lúdico aplicado 

como estratégia de ensino na matemática melhora o desempenho e 

desenvolvimento do aluno, bem como sua capacidade de analisar, refletir e 

argumentar, criando hipóteses referentes aos resultados que se pede ao aplicar 

certo conteúdo matemático, assim descobrir se para o educador essa estratégia 

funciona de fato na prática do dia a dia quando se trata de uma sala numerosa e 

com crianças com vários ritmos de aprendizagem, pois se sabe que cabe ao 

educador trabalhar cada conteúdo com habilidade e recursos oferecidos pela escola, 

e ainda devendo o mesmo ter uma boa didática na hora de aplicá-los para a aula 

não se tornar maçante e dessa forma os alunos obterem prazer na hora de aprender 

brincando. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo discute-se a questão dos jogos e brincadeiras na educação 

infantil. Atualmente temos vários pesquisadores que mostram preocupação em 

descobrir a função do brincar no desenvolvimento da criança, o motivo pelos quais a 

criança brinca e o que a brincadeira pode favorecer no aprendizado e ainda quais 

são benefícios que as brincadeiras proporcionam tanto para o aluno quanto para o 

professor. 

Cada vez fica mais nítido que a utilização da ludicidade dentro da sala de aula 

é um ponto de extrema importância na hora de se aplicar certo conteúdo, 

principalmente nas áreas em que o aluno necessita do concreto para melhor 

absorver as ideias e sedimentar o conhecimento que está em constante 

crescimento. 

Considera-se também que o lúdico ajuda e facilita a vida do educador, já que 

a criança é um sujeito social e histórico que possui natureza singular e é capaz de 

construir conhecimentos, em especial quando desafiada. 



 

 

Se tratando da disciplina da matemática a ludicidade sempre é recebida com 

entusiasmo, pois o educador é um mediador nesse processo que oferece as 

crianças infinitas oportunidades para que as mesmas desenvolvam suas 

capacidades de apresentar situações-problema e tentar resolve-las sem que sejam 

direcionados para os resultados determinados possibilitando a escolha de 

alternativas que melhor colaborem para a solução de situações-problema, exigindo a 

criticidade, o discernimento e a autonomia tão valorizada nos dias atuais. 

Segundo (LORENZATO 2011, p.7-10), "[...] esse importante trabalho de 

exploração matemática a ser proposto às crianças sofre duas diferentes 

contribuições negativas, ambas externas a elas, mas que podem lhes afetar 

fortemente em seu desenvolvimento [...]”.  

Para o autor do livro, das duas contribuições negativas mencionadas uma é 

provinda dos professores por não incluírem atividades no processo de exploração 

matemática, por julga-las simples, desnecessárias e até mesmo inúteis à 

aprendizagem e a outra contribuição negativa vem dos próprios pais por cobrarem 

da instituição de ensino a aplicabilidade dos numerais e de algumas continhas, 

dando à criança um inicio errôneo em seu processo de ensino aprendizagem e ainda 

não levando em consideração a importância que a matemática trará para sua vida.  

Com a matemática pode-se dizer que na sua interiorização a criança adquire 

novas descobertas, aprende a organizar, estabelecer relações ter noção de espaço 

e forma, criar e classificar conjuntos, por isso ela está presente no dia a dia de todo 

ser humano. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo Geral 

 

Este artigo tem como objetivo geral identificar se o lúdico aplicado como 

estratégia de ensino na matemática melhora o desempenho e desenvolvimento do 

aluno, bem como sua capacidade de analisar, refletir e argumentar, criando 

hipóteses referentes aos resultados que se pede ao aplicar certo conteúdo 

matemático, assim descobrir se para o educador essa estratégia funciona de fato na 

prática do dia a dia quando se trata de uma sala numerosa e com crianças com 

vários ritmos de aprendizagem, pois se sabe que cabe ao educador trabalhar cada 



 

 

conteúdo com habilidade e recursos oferecidos pela escola, e ainda devendo o 

mesmo ter uma boa didática na hora de aplicá-los para a aula não se tornar maçante 

e dessa forma os alunos obterem prazer na hora de aprender brincando. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conhecer como o professor aplica o lúdico em suas aulas e como isso é 

transferido e aceito pelo aluno. 

 Descobrir como o professor desenvolve as estratégias para o melhor 

desenvolvimento de sua turma. 

 Identificar se há interesse do aluno em relação ao lúdico e como ele se 

desenvolve. 

 Saber se realmente há um melhor aprendizado e fixação do conteúdo. 

 Definir quais são os materiais utilizados pelo professor para o trabalho lúdico. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Pressupondo ainda, que a matemática é interpretada com maior êxito usando-

se o lúdico, essa pesquisa tem a finalidade de coletar informações vividas por 

professores do ensino infantil em relação à prática do lúdico, bem como sua eficácia 

na hora de aplicar atividades matemáticas. 

Os sujeitos de pesquisa foram selecionados a partir da disponibilidade de 

tempo e aceitação da participação na pesquisa. 

Para a realização dessa pesquisa optou-se pela metodologia de abordagem 

qualitativa, quantitativa, [...] com estas designações, cabe referir-se a conjuntos de 

metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas. [...] 

(SEVERINO, 2007) estudo de caso [...] concentra no estudo de um caso particular, 

considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele 

significativamente representativo. [...] (SEVERINO, 2007) e pesquisa de campo, [...] 

é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é feita nas condições 

naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem 

intervenção e manuseio por parte do pesquisador. (SEVERINO, 2007). 



 

 

No inicio foi aplicado um questionário presencial para a coleta de dados 

acerca das perguntas formuladas exclusivamente para este artigo tendo como 

principal assunto o lúdico como estratégia de ensino aplicado na matemática no 

ensino infantil na escola E.M.E. F Clara Carvalho Ferreira localizada na rua: Alfredo 

Daineze n°50-30, no bairro Cachopa da cidade de Auriflama/SP, tendo como 

entrevistada as professoras de 1° à 5º ano na data 15/06/2015, onde além de suas 

opiniões também foram questionadas a respeito de suas experiências em relação ao 

uso do lúdico ao se aplicar conteúdos relacionados à matemática na educação 

infantil, usados no ano de 2014 e 2015. 

Houve também uma interação com as mesmas bem como socialização de 

ideias, acolhimento de sugestões e adaptações que permitam que a pesquisa 

alcance propósitos investigativos de tal aplicabilidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

5.1 A educação no Brasil e suas mudanças ao longo do tempo. 

 

A educação no Brasil é considerada a primeira etapa da educação básica e o 

ensino da matemática é de suma importância no dia a dia da vida do ser humano, 

por se tratar de uma disciplina considerada como produto da atividade humana e 

que se constitui no desenvolvimento de solução de problemas criados nas 

interações que produzem o modo humano de viver socialmente num determinado 

tempo e contexto.  Há tempos no Brasil o ensino da matemática é vista como uma 

aula maçante, onde a maioria não se acha capaz de aprender, e tornou-se uma das 

disciplinas mais repugnadas pelos alunos. Não podemos culpar os professores, 

diretamente, pois os mesmos muitas vezes tem a mesma ideia da disciplina 

matemática e no seu tempo de escola a mesma era vista como uma disciplina exata 

e imutável, onde o professor passava o conteúdo, dava a formula a ser praticada 

para se chegar ao resultado correto, mas nem ao menos dava a chance da criança 

pensar e tentar descobrir novos métodos e interpretações desses problemas, essa 

prática é conhecida hoje como o ensino tradicional nesse modo somente o professor 

transmitia o conhecimento e a função do aluno era a memorização, em uma possível 

troca de informações o professor não conseguia identificar se o aluno aprendeu ou 

não. 



 

 

  [...] Tradicional, por definição, é algo que radica na idéia de tradição. 

Podemos, então, compreender que ensino tradicional é aquele cuja âncora firma-se 

na raiz de uma dada tradição. Sendo assim, é de se supor que todos os modelos de 

ensino que, de alguma maneira, são defendidos por nossa contemporaneidade 

possuem alguma raiz em alguma tradição. [...]. (BOTO, 2006). 

Pode-se dizer que essa concepção esteja mudando nos dias atuais, com novos 

professores habilitados, graduados em Pedagogia, orientados e preparados para 

usar de novos artifícios a fim de aplicar o conteúdo, independente de qual seja a 

matéria. 

É valido dizer que o jogo funciona como um instrumento de trabalho, dando ao 

educando a oportunidade de observar e analisar as dimensões afetivas, cognitivas 

sociais, morais, culturais e linguísticas do comportamento infantil, favorecendo o 

raciocínio para o pleno desenvolvimento da ação pedagógica. 

Ao trabalhar a matemática usando a ludicidade, o aluno poderá desenvolver 

sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular hipóteses, refletir, 

deduzir e argumentar, podendo ser o ponto chave para o melhor aproveitamento e 

desenvolvimento do aluno, pois deve ser considerado como um forte instrumento 

metodológico, visando assim que o aluno aprende melhor no concreto. 

Segundo Piaget (1967) “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento 

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

cognitivo, afetivo e moral”,  

 O lúdico serve também para transferir conhecimento, transformando as aulas 

atrativas para que este fique fixado de maneira permanente na vida da criança, pois 

o lúdico, principalmente na área da matemática faz com que a criança tenha um 

contato direto com o que o professor quer passar, passando a ser um elemento 

educacional indo além de diversão e entretenimento, a criança fica mais confiante 

para fazer suas tarefas sozinhas, pois ali ela percebe quão grande é a sua 

capacidade de aprender e de se tornar um individuo social. 

  Para Piaget (1963), os jogos e atividades lúdicas tornara-se significativas à 

medida que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, 

ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais 

completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que ela própria 

evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da 

vida dela em linguagem escrita que é o abstrato. 



 

 

 

 6. RESULTADOS 

 

Foi aplicado o questionário aos professores do ensino infantil na escola Clara 

Carvalho Ferreira.  O tema em questão foi o uso da ludicidade no uso da 

matemática, onde os mesmos tiveram empenho em responder as perguntas 

elaboradas de uma forma simples e objetiva. Foi observado que os professores tem 

a mesma opinião a respeito do assunto em questão. 

Para os professores, o lúdico como estratégia no ensino da matemática na 

educação infantil é aceito pelas crianças com muita satisfação, interesse e 

expectativa não gerando o medo, pois os mesmos dominam a disciplina da 

matemática e sempre espera algo a mais.  

A ludicidade unida a materiais no concreto como o material dourado, blocos 

lógicos, jogos de cálculos, tabuadas bem como outros desafios despertam o 

interesse por parte dos alunos colaborando para uma melhor aprendizagem além de 

torna-la significativa por serem estratégias diferenciadas e complementares, vindo, 

portanto a sanar as dificuldades das crianças. 

O uso da ludicidade é bem aceito não só por parte dos alunos, mas também 

pela direção e seus colaboradores, por ser uma didática que contribui de fato no 

ensino aprendizagem. Não é encontradas dificuldades por parte dos professores ao 

aplicar a ludicidade como estratégia de ensino, afinal os alunos cooperam e sentem 

prazer, mas é importante ressaltar que o professor precisa estar bem preparado, 

dominar o conteúdo e o material lúdico utilizado. 

Dentro da aula de matemática o aluno usa seu raciocínio, interage, 

compartilha conhecimentos, participa das atividades propostas com maior empenho 

seja através de palpites e/ou exemplos. 

Mesmo sendo uma prática positiva no cotidiano escolar, foi ressaltado que há 

também pontos negativos, dentre eles a disponibilização de um tempo maior para o 

aluno chegar a uma conclusão e podendo haver propostas que não surtem 

resultados podendo assim ocorrer uma barganha. 

Devem-se levar em conta os diferentes ritmos de aprendizagem encontradas 

dentro da sala de aula, para tanto o professor deve se utilizar de estratégias tanto no 

concreto quanto no raciocínio lógico, pois a qualquer momento ocorre à interação e 

o mesmo entra no ritmo. 



 

 

Segundo os professores, os pais ou responsáveis comprometidos com a 

escola reconhecem a matemática como uma disciplina importante, esperando que 

seus filhos a compreenda da melhor forma possível, pois sabem que vai servir de 

bagagem a ser usada no seu cotidiano bem como para os para a vida toda. 

Os professores ainda consideram o ensino da matemática ministrado nos dias 

atuais bastantes promissoras, mesmo as regras sendo as mesmas, há a 

disponibilização dos recursos facilitadores com lousa digital, computadores e 

variedades de materiais lúdicos, vindo a ser ministrado com dinamismo e 

entusiasmo tanto por parte do professor comprometido com uma educação de 

qualidade quanto por parte dos alunos.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da matemática ainda nos dias atuais ser considerada por alguns como 

uma disciplina de difícil entendimento e absorção, usando-se o lúdico como 

estratégia, desde que seja usado da forma correta, havendo antes um planejamento, 

é possível obter resultados satisfatórios na hora de se ensinar essa disciplina tão 

temida não só pelos alunos como também por muitos professores que não tiveram 

em sua época de primário profissionais capacitados para ministrar de uma forma 

dinâmica e prazerosa o ensino da matemática. 

É necessário que o educador tenha habilidades com os jogos, vindo a 

domina-los de uma forma visível, tornando capaz de viabilizar essa transmissão de 

conhecimentos, passando aos alunos segurança, otimismo e confiança. Cabe ainda 

ao professor, ser confiante e não deixar de estudar, pesquisar, vindo a obter novos 

conhecimentos à medida que a tecnologia avança não deixando suas aulas caírem 

na rotina e, portanto deixando de ser uma aula maçante e desinteressante. 

Compreendemos o quão são importantes os materiais lúdicos e a facilidade 

que os mesmos proporcionam aos educadores e aos alunos, ressaltando que tudo 

que a criança aprende no concreto, ela não esquece, e, portanto leva em sua 

bagagem por toda sua vida.  

Conclui-se, portanto, que o uso da ludicidade é de suma importância não só 

no ensino matemático, mas também em qualquer disciplina, por ser uma 

metodologia capaz de prender a atenção do aluno, aguçar seus interesses, 

proporcionando maior capacidade de analisar, refletir e argumentar, criando 



 

 

hipóteses que venham a tirar suas duvidas com mais facilidade, pois tudo que se 

ensina no concreto é transmitido com maior eficácia, impulsionando o aluno a querer 

aprender cada vez mais, pois, mesmo sabendo que cada criança tem um ritmo na 

aprendizagem, é verdade também que ao final todos acabam assimilando e 

consequentemente absorvendo certo conhecimento.   
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