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Resumo Este artigo trata da importância de atividades lúdicas no ensino de matemática. O

trabalho envolvendo jogos nas aulas de matemática vai estimular o pensamento dos alunos e

acima de tudo a capacidade e criatividade de resolver problemas. As atividades lúdicas ajudam o

aluno a interagir de forma mais espontânea e consequentemente consegue melhores resultados

nas avaliações colaborando assim no processo de ensino aprendizagem. Os jogos proporcionam

interação, trabalho em equipe e ainda desperta a curiosidade dos alunos, ajudando-os a construir

o conhecimento, além de desenvolver habilidades que irão acompanha-los durante toda a vida,

facilitando seu melhor desempenho tanto na escola quanto na sociedade. Palavras Chave:

Aprendizagem, Matemática, Ludicidade. Resumen Este artículo trata sobre la importancia de las

actividades de juego en la enseñanza de las matemáticas. El trabajo que implica juegos en las

clases de matemáticas estimulará el pensamiento de los estudiantes y, sobre todo, la capacidad y

la creatividad para resolver problemas. Las actividades recreativas que ayudan a los estudiantes

interactuar de manera más espontánea y por lo tanto se logran mejores resultados en las

evaluaciones colaborando así en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los juegos ofrecen la

interacción, el trabajo en equipo y todavía despierta la curiosidad de los estudiantes, ayudándoles

a construir el conocimiento, y desarrollar habilidades que les acompañarán durante toda su vida, lo

que facilita un mejor rendimiento en la escuela y en la sociedad. Palabras clave: Aprendizaje,

Matemáticas, lo lúdico.

Introdução O ensino da matemática esteve por muito tempo, vinculado a simples memorização
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de regras e formulas. Por isso muitas vezes era considerado desmotivadora por muitos, mas foi

adquirindo uma forma pouco apreciada por estudantes. Sabe-se que a matemática é muito

importante para a sociedade, suas regras fazem parte do cotidiano de todos, quanto mais a

conhecemos mais percebemos sua extrema importância para várias funções exercidas pelos seres

humanos. Devido muitas pessoas acharem que a disciplina de matemática é um “bicho de sete

cabeças” e que existem muitas fórmulas, foi preciso buscar novas formas para que o educando

tivesse oportunidade de compreender a matemática como elemento indispensável em sua vida e

vivenciá-la de maneira prazerosa e significativa, então encontramos no jogo um excelente recurso

utilizado como facilitador de aprendizagem, onde os alunos aprendem de forma espontânea. Os

jogos são fundamentais na vida da criança, pois brincando a criança explora a mente e tudo aquilo

que está a sua volta. As crianças têm muitas habilidades para um bom desenvolvimento, aspectos

indispensáveis à saúde e ao bom desempenho acadêmico que a conduzirá durante toda sua vida.

Nesse artigo apresentaremos a importância dos jogos na educação infantil e séries iniciais, como

forma de aprendizagem da matemática incentivando a criatividade dos alunos e enriquecendo seu

conhecimento. O objetivo principal desse artigo verificar como as atividades lúdicas podem

contribuir para o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de matemática, estimulando a

criatividade e a autoconfiança dos alunos. A interação entre a matemática e o jogo Toda

criança tem que ter iniciativa e autoconfiança, proporcionando aprendizagem, desenvolvimento da

linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. É nesse contexto que o jogo ganha

espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estimulo ao interesse

do aluno, que como todo pequeno animal adora jogar e desenvolve níveis diferentes da sua

experiência pessoal e social. (ANTUNES, 1998, P. 36). Toda criança desenvolve seu raciocínio

lógico ao brincar e jogar. A partir de várias brincadeiras elas vão aprendendo e aumentando a sua

curiosidade em várias etapas da vida, conforme cada jogo que a criança brinca ela vai

desenvolvendo suas habilidades motoras. Para Piaget (1989, p.5), “Os jogos não são uma forma

de divertimento, mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Para

manter seu equilíbrio com o mundo, a criança necessita brincar, jogar e inventar”. Os jogos são

indispensáveis na vida de qualquer criança, independente da idade, porque além dessas crianças

estarem se divertindo, estão também interagindo com outras crianças. Quando os professores

dividem a sala em grupos, estão quebrando tipos de discriminação entre os alunos, fazendo com

que eles brinquem juntos e pensem juntos. O lúdico como incentivador da aprendizagem No

seu processo de desenvolvimento, a criança vai criando várias relações entre objetos e situações

vivenciadas por ela e, sentindo a necessidade de solucionar um problema, de fazer uma reflexão,

estabelece relações cada vez mais complexas que permitirão desenvolver noções matemáticas

mais sofisticadas (SMOLE, 2000, p. 63). De acordo com o desenvolvimento da criança ela vai

criando várias ideias de como montar e desmontar brinquedos educativos, por exemplo, pois a
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cada etapa do mesmo, se ela não conseguir montar, ela vai ter a iniciativa de recomeçar a montar

até obter o resultado desejado, que é montar o brinquedo por completo. A utilização do Jogo

como prática educativa A primeira relação da criança com a aprendizagem é justamente o fato

da criança aprender a brincar, o fato da brincadeira está intimamente ligado a comunicação com

outros indivíduos e ao contato com suas próprias emoções, o que favorece a criança, o

desenvolvimento, a sua autoestima e a formação de vínculos. (DOHME, 1998, p. 163). As crianças

ao jogarem estão se familiarizando com uma das primeiras formas de aprendizagem. Pois apesar

de serem brincadeiras, fazem com elas estejam centradas no objetivo e que elas se comuniquem

umas com as outras, discutindo qual o próximo passo para a finalidade do jogo. Assim os jogos

têm como uma das funções desenvolver além da aprendizagem a autoestima das crianças que

jogam. O brincar é o principal modo de expressão da infância e uma das atividades mais

importantes para que a criança se desenvolva também socialmente. Segundo PIAGET (1971), o

desenvolvimento da criança acontece através do lúdico, ela precisa brincar para crescer. É por

meio do universo lúdico que a criança se satisfaz e explora o mundo ao seu redor, considerando os

aspectos da linguagem, do cognitivo, afetivo, social e motor. Desse modo o lúdico pode contribuir

de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, auxiliando na aprendizagem e

facilitando no processo de socialização, comunicação e construção do pensamento. Do ponto de

vista da inteligência, Piaget aponta períodos de desenvolvimento, tais como: sensório motor (fase

da latência), simbólico (primeira infância) e operatório concreto. O presente estudo se utilizará

apenas da primeira infância (1 ano e meio ou até 6 ou 7 anos, mais ou menos), onde além da

incorporação do período anterior, a linguagem e a representação mental começa a fazer parte da

vida da criança com maior intensidade, ou seja, a criança começa a fazer e também a

compreender. (FREIRE, 1997). É importante ressaltar que o lúdico pode proporcionar um

desenvolvimento sábio harmonioso, que o brinquedo é objeto concreto da brincadeira e envolve a

afetividade, convívio social e operação mental facilitando a apreensão da realidade (KISHIMOTO,

2010). Não só a brincadeira pode estimular a criança, mas o brinquedo é uma peça fundamental

no seu desenvolvimento racional, motor e sensorial. Então a brincadeira é mais uma forma de

aprendizagem e estimulação no processo pedagógico lúdico. Todo jogo tem regras e exceções,

para jogar todas as crianças precisam se socializarem, terem curiosidade, a iniciativa de

proporcionar um bom desempenho no objetivo desejado. Todo jogo é realizado em um campo

previamente delimitado, cujo interior se respeitam as regras determinadas. Considerações Finais

A função do jogo no processo socioeducativo consiste, portanto, em potencializar a construção

destas estratégias a fim de que a criança possa compreender melhor o mundo que a rodeia por

meio da própria experimentação. Como afirma Parmentier apud Duflos, 1999, “ acredita-se estar

jogando e está se instruindo ”. Portanto, os jogos além de despertar a curiosidade, ainda

proporciona desenvolvimento do raciocínio lógico, atividades senso motoras, socialização e
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