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RESUMO: 
Este trabalho pretende discutir sobre o uso da ludicidade no processo de ensino-
aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental com o objetivo de facilitar a 
compreensão de alguns conceitos matemáticos por parte dos alunos. Foram realizadas 
atividades práticas com os educandos e observações durante as aulas de matemática 
com o intuito de detectarmos os conteúdos que os discentes não conseguiam 
compreender. As conclusões apontam que a utilização do lúdico favorece o processo de 
ensino-aprendizagem da disciplina de matemática e que os jogos matemáticos não 
devem ser vistos apenas como simples passatempo em sala de aula. 
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ABSTRACT: 
This paper discusses about the use of playfulness in the process of teaching and learning 
in early grades of elementary school in order to facilitate understanding of certain 
mathematical concepts by students. Were carried out practical activities with students 
and observations during the math classes in order to detect the contents that the students 
could not understand. The findings suggest that the use of playful favors the teaching-
learning of the discipline of mathematics and mathematical games that should not be 
seen as mere pastime in the classroom. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho surge de a necessidade demonstrar como o lúdico pode e 

deve ser utilizado pelos professores no ensino de matemática como instrumento capaz 

de motivar os alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Durante as atividades realizadas em sala de aula é comum o fato de os 

educadores se depararem com a falta de motivação por parte dos educando. 

Principalmente, quando o conteúdo se refere à disciplina de matemática, tendo em vista 

que ela trabalha com conceitos abstratos. Por isso, o educador deve estar atento as 

necessidades dos seus alunos e, conseqüentemente, a sua pratica de ensino enquanto 

professor. Assim, ele – o educador – deve torna-se aberto e flexível a novas 

experiências se estas forem favoráveis ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Segundo 

Miguel (2006, p.10): 

... uma das ações que podem ser desenvolvidas na tentativa da 

superação do suposto desinteresse dos alunos diz respeito aos jogos, 
criando-se um instrumental lúdico que favorece a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos, principalmente para crianças com 
dificuldades de aprendizagem. 

 

Dessa forma, percebemos que é essencial encontrarmos relações existentes entre 

o lúdico (que vem do grego ludus, que significa “jogo”) e o processo de ensino-

aprendizagem, na busca de um ensino gratificante e incentivador para o aluno. De 

acordo com Almeida: “[...] a imposição do saber mecanicista, predeterminado, 

destruindo na criança o verdadeiro sentido da escola (lugar de alegria, confraternização) 

e do gosto pelo estudo, levando-a a uma atitude passiva e competitiva e dominadora 

[...]”, reforçando-se a reprodução de classes (classe dominante e classe dominada). 

Ao observarmos o comportamento dos alunos numa situação de jogo notaremos 

que eles se concentram sem manifestar nenhum sinal de preguiça ou cansaço. Esse 

envolvimento ocorre por parte da criança devido o prazer, o divertimento que o jogar 

proporciona a ela. É importante ressaltar que quando nos referimos aos jogos estamos 

buscando por meio deles atingir objetivos educativos, o jogar como recurso pedagógico 

não se dá de forma aleatória. 
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A educação lúdica está distante da concepção ingênua de 
passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação 
inerente na criança, no jovem, no adolescente e no adulto e aparece 
sempre como uma forma transacional em direção a algum 
conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento 
individual em permutação com o pensamento coletivo. (ALMEIDA, 
2003, P.13) 

 

Através das atividades lúdicas as crianças expressam suas emoções, sensações e 

pensamentos. Alem disso, aprende a trabalhar em equipe, participa de forma ativa na 

construção do seu próprio conhecimento. 

Para a obtenção de dados para o nosso trabalho realizamos observações durante 

as aulas de matemática numa turma do 2º ano do ensino fundamental da Escola Mário 

Trindade Cruz, localizada no município de Pirambu/Se. Também realizamos algumas 

atividades práticas com o intuito de explicar alguns conceitos matemáticos para os 

alunos desta turma. É relevante frisar que os alunos participaram ativamente no 

processo de construção das atividades lúdicas. 

 

O USO DA LUDICIDADE NO PROCESSO EDUCATIVO 

 

Quando falamos em jogos e de sua função educativa devemos estar atentos aos 

objetivos que pretendemos alcançar, pois utilizados de forma errônea a utilização desse 

recurso pode ser bastante prejudicial ao processo de ensino-aprendizagem.  

Existe o perigo de o jogo assumir um caráter puramente aleatório quando mal 

utilizado, isto é, os alunos jogam e se sentem motivados apenas pelo jogo, sem 

compreenderem o sentido educativo que está embutido no jogo; o tempo gasto com as 

atividades de jogo em sala de aula é maior e, se o professor não estiver atento e 

preparado, pode existir um sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo. Estas são 

algumas das desvantagens que podem surgir quando o educador ao optar por trabalhar 

com o jogo como um recurso não tem domínio do assunto, ou seja, uma formação 

especifica nesta área que muitos consideram insignificante, mas que tem grande valia 

para quem a conhece. 
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...um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 
provocam no aluno, gera interesse e prazer. Por isso, é importante que 
os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar 
e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e aspecto 
curricular que se deseja desenvolver. (PCN, 1997, p. 48-49) 

  

O lúdico está presente em todas as fases da vida humana, muitas vezes, 

funcionando como uma espécie de fuga da vida real; na infância, as brincadeiras lúdicas 

surgem como uma forma de conhecer a realidade e colocar em pratica o conhecimento 

adquirido. Na história, ele esta presente em todas as culturas, ate mesmo nas mais 

antigas, tais como a grega, a egípcia e a romana – que utilizavam jogos para transmitir 

conhecimento para as gerações mais jovens. 

 

“A educação lúdica esteve presente em todas as épocas, povos, 
contextos de inúmeros pesquisadores, formulando hoje, uma vasta 
rede de conhecimento não só no campo da educação, da psicologia, 
fisiologia, como nas demais áreas de conhecimento. [...] Seus 
objetivos, alem de explicar as ações múltiplas do ser humano em seu 
contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação 
das relações pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, 
criadora, inteligentes, socializadas, fazendo do ato de educar um 
compromisso consciente intencional, de esforço, sem perder o caráter 
de prazer, de satisfação individual e modificador da sociedade.” 
(ALMEIDA, p. 31-32) 

 

 São muitas as teorias que analisam a função do lúdico na formação humana, 

Vygotsky (1951, p. 109) afirma que “é na brincadeira que a criança numa esfera visual 

externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos 

fornecidos pelos objetos externos.” 

Piaget, por sua vez, constatou a importância dos jogos no processo de 

aprendizagem e classificou-os usando como critério o grau de complexidade, pois este 

demonstra o nível de desenvolvimento que a criança alcançou. Os jogos foram 

classificados em: jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de imitação. 

Os jogos de exercício são realizados pelas crianças nos primeiros anos de vida, 

caracteriza-se pelo desenvolvimento motor da criança, é possível notarmos que através 

desse tipo de jogo a criança tende a evoluir a noção de regra. 
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 Os jogos de imitação são caracterizados pelo fato de a criança utilizar todo o 

corpo. Através desses jogos não limita à cópia nem à fidelidade aos modelos que 

representa, são trabalhados com crianças entre dois e três anos de idade.  Já os jogos 

simbólicos, são importantes no processo de ensino-aprendizagem porque através deles 

os alunos expõem suas idéias de mundo. São fundamentais para os educadores, pois 

com a observação do seu aluno, ele – o educador – passará a compreender melhor o 

comportamento desta criança, uma vez que, ela busca reproduzir tudo o que a cerca, por 

exemplo, se a criança vive num ambiente violento ele reproduzirá um comportamento 

violento dentro da sala de aula.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

 

Desenvolvemos um trabalho em uma escola de ensino fundamental da rede 

pública municipal da cidade de Pirambu com 20 discentes do 2º ano que tinham 

dificuldade em acompanhar as atividades curriculares da disciplina Matemática. 

Durante nossa atuação foi diagnosticado que algumas crianças não tinham a habilidade 

de efetuar as 4 operações básicas da Matemática sendo observado, também um nível de 

defasagem em relação a série – conteúdo nessa turma.  

 Para mostrarmos como elas poderiam aprender o conteúdo de forma dinâmica e 

eficaz inserimos jogos-pedagógicos como: boliche onde os educandos eram levados a 

efetuar a soma, subtração, divisão e multiplicação para observarem quem seria o 

ganhador do jogo; cartelas de bingos onde eram dadas operações matemáticas e para 

acompanhar o sorteio se fazia necessário a noção de quantidade, raciocínio lógico. Mais 

uma vez inserindo no contexto de sala de aula o conhecimento de forma acessível e não 

como algo que eles não podiam aprender por ser taxado por eles mesmos como 

“difícil”.  

Como resultado desse trabalho obtivemos uma sensação de gratificação ao 

observarmos que atingimos nossos objetivos junto aos alunos quando constatamos que 

eles estavam  aprendendo e compreendendo conceitos matemáticos que para eles eram 

tido como algo impossível. Esse trabalho foi além de uma simples aprendizagem 

mecânica, passando a fazer parte de um capital cultural que os discentes adquiriram e 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

6 

 

poderão utilizá-lo em seu cotidiano já que conseguiram observar como a matemática 

esta presente em nosso dia-a-dia, inclusive nas brincadeiras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Percebe-se que muitos pesquisadores são favoráveis ao uso da ludicidade para a 

transmissão do saber, assim como, existem correntes pedagógicas que são contrárias ao 

uso do jogo como recurso pedagógico. Mas o nosso objetivo com esse trabalho é tentar 

desconstruir a visão do lúdico como um simples passatempo, como algo sem seriedade, 

demonstrando que é um veiculo muito eficaz para o crescimento humano, 

principalmente quando se refere ao processo de aprendizagem infantil. Froebel (1782- 

1852) estabelece que a pedagogia tenha que considerar a criança como criadora, e 

desenvolver nela, por meio de estímulos, as faculdades próprias para a criação 

produtora. 

 Ao trazermos os jogos para dentro da sala de aula, estamos dando aos alunos a 

oportunidade de se tornarem sujeitos ativos na construção do seu próprio conhecimento. 

Propomos que a educação lúdica entre na vida escolar como alternativa para a prática 

pedagógica escolar. Para Kant (1786), na pedagogia, devemos idealizar um segundo 

estado, melhor do que o presente, possível no futuro, para uma melhor educação, na 

qual os homens possam estabelecer um projeto educativo como fim último: o bem geral, 

que é a perfeição destinada à humanidade. A educação precisa reencontrar novos 

caminhos de incentivar o aluno a gostar de aprender e, assim, tornar a escola um lugar 

agradável e propicio para a relação ensino-aprendizagem. 

Na prática, percebemos que não existe um modelo teórico que, por mais 

brilhante que seja, aplique-se totalmente à pragmática. Ao propormos o lúdico como 

mecanismo para se chegar à aprendizagem, esperamos que cada professor o utilize 

como estratégia para o seu desempenho. É importante que cada educador promova, nas 

aulas, as brincadeiras didáticas, bem como as livres, a fim de mediar as relações 

existentes entre o lúdico e o saber e, assim, adequar o processo de ensino - 

aprendizagem ao interesse do aluno. 
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