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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Autor(a)1, Rosely Coelho Vieira 

 

RESUMO- O presente trabalho buscou apresentar um estudo de caso destacando sua relevância para 
a explicação, facilitação e compreensão dos problemas matemáticos. Para tanto, definiu-se objetivos 
específicos, e formulou-se hipóteses com vista a alcançar objetivo almejado. definiu-se referencial 
teórico, material e métodos, resultados e discussão com vista a alcançar objetivo almejado. Como 
marco metodológico, foram adotadas a pesquisa qualitativa. Outrossim, acredita-se que o presente 
trabalho se auto justifique, considerando que o aprendizado dos saberes matemáticos, tem se refletido 
como uma problemática a ser superada tanto por docentes, quanto por discentes que muitas vezes são 
fadados ao insucesso escolar, por não conseguirem aprender matemática. Por fim, espera-se que os 
resultados apresentados possam, quiçá, auxiliar na aplicação de novas metodologias que possibilitem 
um aprendizado mais eficaz e significativo, trazendo bons resultados para os discentes, no que diz 
respeito ao aprendizado dos saberes matemáticos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Ensino.  Metodologia. Lúdico. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O atual contexto histórico da educação brasileira parece estar permeado de 

dúvidas e incertezas quando se trata do ensino da matemática nas escolas públicas, 

e em especial, no ensino fundamental. A simples menção de apresentação de cálculos 

e problemas matemáticos, já causa um verdadeiro arrepio nos discentes, que se 

sentem inseguros para desenvolver as atividades e efetuar os cálculos necessários a 

obtenção dos resultados. 

Diante do processo de globalização das informações, é premente importante 

que se ressalte a necessidade do domínio das quatro principais operações que 

requerem os cálculos matemáticos. Porém, nos últimos anos é comum encontrar 

alunos das séries finais do ensino fundamental, que ainda não dominam as quatro 

operações da matemática, pois não conseguiram aprender nas séries iniciais, e por 

esse motivo, muitas vezes apresentam dificuldades que os levam ao fadado fracasso 

escolar.  Conforme Borin (2002), os jogos matemáticos oferecem uma forma muito 

mais abrangente de trabalhar em sala de aula, já que o campo disponível a se explorar 

é amplo. Essas atividades com jogos vão além do conhecimento de retenção e 

aquisição de conteúdo, visto que, os relacionamentos entre aluno-aluno e aluno-

professor, envolvem outros aspectos importantes para a formação do aluno, tais 

como: respeito, disciplina, ética, linguagem, raciocínio, entre outros. 

Muitos docentes ainda praticam o ensino puxando mais para o lado tradicional. 

Para tanto, o docente seleciona e planeja suas aulas com temas que acredita serem 

importantes, enche o quadro-negro de números e formulas, explica segundo sua 

própria metodologia e compreensão. O aluno copia, faz um exercício de fixação 

conforme ensinou o docente, mesmo sem ter entendido como ocorreram os vários 

processos e cálculos matemáticos que conduziram a obtenção dos resultados. Essa 

prática metodológica, nada mais é que um processo de repetição, ou seja, parece até 

a brincadeira do “fazer tudo como o mestre mandar”. Essa prática educacional o 

Sociólogo e Pedagogo Freire (1982, p. 38) denomina como; “lado bancário da 

educação regular”. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral conhecer 

investigar a importância do lúdico na aprendizagem da matemática no ensino 
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fundamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa caracterizada como 

um estudo de caso em uma escola pública estadual de Ensino Fundamental que 

atende alunos do 6º ao 9º ano do município de Caracaraí – RR. 

 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- O LÚDICO COMO INSTRUMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

Antes de apresentar o lúdico como instrumento de ensino da matemática, é 

importante que se ressalte a seriedade que deve ser dispensada as atividades 

educacionais que têm como metodologia de ensino o desenvolvimento de atividades 

lúdicas. Considerando que atividades lúdicas potencializam o desenvolvimento 

cognitivo do discente durante o processo de aprendizagem.  Tendo a vista, que as 

mesmas, despertam a curiosidade, motivam a participação, bem como, estimulam a 

concentração, ativam a atenção, e possibilitam maior interação e troca de 

conhecimentos entre os discentes, possibilitando dessa forma uma aprendizagem 

prazerosa. 

A aplicabilidade do lúdico nas práticas pedagógicas têm como perspectiva 

tornar as aulas de matemática menos enfadonha, mais dinâmica, proveitosa e 

extrovertida. Fazendo com que os conteúdos sejam melhor assimilados, uma vez que 

o ensino da matemática tem caracterizado como uma tarefa árdua diante do seu 

caráter monótono e enfadonho. Para tanto, é premente importante que o docente 

selecione os conteúdos a serem ministrados, dote-os de significados, estabeleça 

metas e objetivos a serem alcançados com a atividade lúdica a serem desenvolvidas. 

Para que a atividade lúdica seja significativa e consiga atrair a atenção é 

importante que traga em seu bojo instrumentos capazes despertar o interesse do 

discente, motive a aprendizagem, e possibilite ao professor a mediação e 

disseminação dos conhecimentos de forma significativa.  

O lúdico tem sua origem na palavra ludus que quer dizer jogo, a palavra evoluiu 

levando em consideração as pesquisas em psicomotricidade, de modo que deixou de 

ser considerado apenas o sentido de jogo. O lúdico faz parte da atividade humana e 

caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório. Na atividade lúdica não 

importa somente o resultado, mas a ação, o movimento vivenciado. 
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Desde que a educação passou a ser considerada um direito de todos, 

estudiosos do assunto e docentes têm buscado formas de tornar as práticas 

pedagógicas mais fáceis, bem como, promover um aprendizado significativo e 

prazeroso para os discentes.  Nesse sentido Dhome (2003) afirma que a criança passa 

por um processo de autoconhecimento e vai se descobrindo e se desenvolvendo a 

sua característica pessoal. Ao estar envolvida com outras em jogos e brincadeiras ela 

mesma percebe qual a dificuldade e habilidade, o que se dá melhor no seu 

desenvolvimento e ao fazer bem ela se sente muito bem e quer que todos participem 

do seu processo e este processo é inevitável para criança. 

A elaboração e desenvolvimento de atividades lúdica, oportuniza ao docente, 

grande diversidade de propósitos que podem ser aplicados no processo ensino –

aprendizagem. Dentre esses propósitos podem ser ressaltados; o aumento na 

capacidade de atenção, promoção da autoconfiança, interação com os colegas, 

compartilhamento de conhecimentos, aspecto motivacional, socialização de forma 

geral. As atividades lúdicas, no ensino da matemática, possibilitam ainda ao docente, 

colocar em debate as matérias mais complexas. Considerando que através dos jogos, 

é mais fácil de produzir as informações com elevadas condições de assimilação. 

 

2.2- O LÚDICO NA PRÁTICA DOCENTE. 

O lúdico quando utilizado com objetivos previamente determinados, pode ser 

uma estratégia de ensino insubstituível, pois estimula a construção do conhecimento, 

possibilita a progressão e o desenvolvimento de diferentes habilidades operatórias. 

Além disso, é uma importante ferramenta que pode ser utilizada com vasta 

diversidade, e possibilita alcançar os objetivos almejados, tanto em caráter pessoal, 

quanto institucional. É muito grande a responsabilidade de um educador, que através 

de seu trabalho precisa transmitir e mediar conhecimentos, preparar o discente para 

um mercado de trabalho exigente e seletivo. 

Nos primeiros anos de vida o ser humano apresenta comportamento diverso 

ao falar, brincar, comer, ler e escrever. Esses fatores precisam ser observados, e a 

educação deve ser direcionada de acordo com as particularidades identificadas, afim 
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de que possa produzir os efeitos positivos esperados, e que o desenvolvimento possa 

ser progressivo e contínuo. Neste sentido, Pinto e Tavares, esclarecem que; 

Desde o início de sua vida, a criança apresenta ritmos e maneiras diferentes 
para andar, falar, brincar, comer, ler e escrever. Pode–se dizer que a 
educação deve ser voltada para tais perspectivas, pois o ser humano é um 
ser de múltiplas dimensões, com ritmos diferentes e o seu desenvolvimento 
é um processo contínuo. (PINTO E TAVARES, 2010, p. 228). 

Assim sendo, o lúdico aplicado nas atividades educacionais no âmbito escolar 

pode através da efetiva participação e interação entre os discentes torná-los capazes 

de mudar, atuar, agir e assimilar, provocando o desenvolvimento social, psíquico e 

cognitivo. O desenvolvimento de atividades lúdicas possibilita aos discentes aprender 

enquanto brincam, e enquanto brincam ficam alegre, e o aprendizado se torna 

prazeroso. O aprender de forma prazerosa faz parte da evolução desde o surgimento 

do ser humano.  

As atividades podem ser elaboradas de forma a ser realizadas em grupo, dupla 

ou individual, e com condições e possibilidades que aperfeiçoem o aprendizado por 

intermédio de jogos ou brincadeiras. Considerando que, apesar de ser um 

aprendizado através do lúdico – brincadeiras e jogos -, estes possuem regras que 

devem ser obedecidas, e que propiciam modificações e recriações na forma de pensar 

e agir. 

Nessa linha de pensamento, Chateau (2008, p. 5), ressalta a importância da 

educação na vida das pessoas. O autor assegura que: “É preciso preparar a pessoa 

para a vida e não para o mero acúmulo de informações”, ou seja, é preciso considerar 

o estudante um sujeito completo, sendo necessário uma educação que aprecie o 

desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, 

emocional, cultural, crítico, entre outros. Por isso o jogo tem um papel pedagógico 

extremamente importante, justamente por contemplar este desenvolvimento integral 

do educando. 

Através do lúdico, o professor aborda conhecimentos que vão de encontro as 

dificuldades de aprendizagem dos discentes, e através das brincadeiras promove o 

aprendizado com satisfação, fazendo com que o discente libere suas emoções e 

fantasias, e aprenda de forma significativa os conteúdos e apreenda saberes 
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matemáticos. Portanto, a utilização do lúdico nas atividades pedagógicas torna-se 

importante e precisa para o direcionamento do aprender dos educandos. 

2.3- O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

As formulas, cálculos e conteúdo que formam os saberes matemáticos, tornam 

a disciplina desprestigiada pelos discentes, que a consideram difícil e sem nenhum 

atrativo que estimule sua aprendizagem. Os conceitos matemáticos, e a necessidade 

de exatidão nos resultados exigem dos discentes conhecimentos aprofundados, o que 

muitas vezes limita o pensamento do discente, e o afasta da sua realidade.  

A aprendizagem da matemática engloba vários fatores, tais como, o 

desenvolvimento da atenção, do raciocínio lógico, da concentração, da resolução de 

problemas, de sequências, dentre outros fatores tão presentes e fundamentais no dia 

a dia. Por isso, é necessário que o ensino da disciplina seja significativo, interessante 

e prazeroso, para que possa desenvolver as habilidades necessárias nos educandos. 

Consta nos Parâmetros Curriculares Nacional – PCN’s (BRASIL, 1998, p. 62-63), que; 

[...] é importante que [o professor] estimule os alunos a buscar explicações e 
finalidades para as coisas, discutindo questões relativas à utilidade da 
Matemática, como ela foi construída, como pode contribuir para a solução 
tanto de problemas do cotidiano como de problemas ligados à investigação 
científica. (BRASIL, 1998, p. 62-63) 

Conforme o exposto nos Parâmetros Curriculares Nacional – PCN’s ((BRASIL, 

1998), cabe ao professor buscar formas de estimular no discente, a busca pelo 

conhecimento e saberes referente a matemática. Para tanto, é necessário que o 

docente reflita sobre a sua prática pedagógica, sobre as metodologias adotas, e 

principalmente, sobre a sua situação enquanto cidadão responsável pela construção 

de uma sociedade, que frente aos avanços tecnológico, é exigente quanto a qualidade 

profissional.  

As atividades lúdicas abrem espaço para que os alunos se sintam motivados, 

pois promovem sensação de prazer e satisfação, aumentando a atenção sobre o que 

está sendo proposto. Dessa forma, o professor precisa planejar suas aulas com 

flexibilidade, criando condições para as opiniões e participação dos educandos. Cada 
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descoberta faz com que os alunos se sintam ativos e se percebam como sujeitos da 

aprendizagem, construindo seus conhecimentos. Neste sentido, Feijó (1992, p. 02), 

afirma que “o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da 

mente, fazendo parte das atividades essenciais da dinâmica humana caracterizada 

por ser espontânea, funcional e satisfatória”. 

Sendo a matemática considerada uma disciplina extremamente difícil pelos 

alunos, é substancial uma metodologia diferenciada que substitua a concepção 

tradicional, e que estimule os alunos na aprendizagem dos conteúdos e conceitos 

matemáticos, para que a aprendizagem seja eficaz e significativa. Portanto, o uso de 

atividades que despertem o interesse e o envolvimento dos alunos é válido, sendo o 

lúdico, importante ferramenta para auxiliar a aprendizagem. É preciso, entretanto, que 

o sentimento de fracasso e incapacidade sejam vencidos e que os alunos sintam-se 

motivados e com vontade de aprender matemática.  

Porém, é amparado nas proposições emitidas que o presente trabalho elegeu 

como objetivo geral investigar “A Importância do lúdico na aprendizagem da 

matemática no ensino fundamental, um estudo de caso na escola pública estadual de 

ensino fundamental que atende alunos do 6º ao 9º ano do município de Caracaraí – 

RR. 

 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização deste trabalho, adotou-se como marco metodológico a 

pesquisa qualitativa que segundo Minayo (1994): 

 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21).  

 

O trabalho foi realizado com o objetivo de ampliar os conhecimentos referentes 

ao assunto abordado, bem como, se apropriar de saberes e proposições emitidas por 

renomados autores. Esse tipo de pesquisa conforme explica Boccato (2006), 

possibilita; 



10 
 

[...] buscar a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais 
teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 
científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre 
o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado 
o assunto apresentado na literatura científica. (BOCCATO, 2006, p. 266). 

A pesquisa de campo foi realizada objetivando conhecer a realidade in loco, 

tanto dos alunos nas salas de aulas, quanto na forma como são aplicados os 

conteúdos da matemática nas turmas do ensino fundamental na escola onde se 

desenvolveu o estudo.  Outrossim, esclarece que a pesquisa de campo possibilita 

maior contato com a realidade local, permitindo ao pesquisador interagir com o objeto 

da pesquisa. 

Neste contexto, Mattar (2001) explica que, os dados coletados na pesquisa de 

campo podem obter tal nível de profundidade, que permitem caracterizar e explicar 

detalhadamente os aspectos singulares do caso em estudo, bem como apontar 

semelhanças e diferenças quando comparados com outros casos estudados. 

O ambiente da Pesquisa foi uma escola pública estadual que oferta ensino 

fundamental de 6 a 9 ano com 13 salas de aulas amplas e climatizadas, 03 salas 

administrativas (Direção, Coordenação pedagógica e Secretaria), sala para os 

professores, biblioteca, sala de informática, sala de Vídeo, Auditório amplo com 

capacidade para 100 pessoas, hall de circulação, copa-cozinha Amplo Refeitório com 

mesas e cadeiras, banheiros masculino e feminino, Quadra-poliesportiva coberta, 

além de um pátio arborizado e jardins. 

No momento da pesquisa que foi o segundo semestre do ano de 2015 a escola 

tinha 550 discentes distribuídos em 22 turmas nos turnos matutino e vespertino, sendo 

que cada turma é composta por 25 discentes.  

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, questionários estruturados 

com questionamentos objetivos, bem como, entrevistas de caráter informal, com 

professores e alunos. A aplicação dos questionários e as entrevistas tiveram por 

objetivo – através das informações coletadas- traçar o perfil dos professores, dos 

alunos, e levantar dados referentes a temática abordada. Neste sentido, Gil, (1995) 

explica que; 

Pode se definir questionário como a técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
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sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”. (GIL, 
1995. p. 124). 

Diante do exposto por Gil, (1995) ressalta-se que a escolha do questionário se 

deu, dado a sua capacidade e possibilidade de aproximar o entrevistador do 

entrevistado e consequentemente do objeto do estudo.  

A população amostral dessa pesquisa foram os docentes da referida escola, 

perfazendo o total de 20 pessoas. A população amostral conforme Levin (1985, p 19), 

“[...] se constitui de um número menor de sujeitos tirados de uma determinada 

população”.  

Os dados coletados junto à população amostral, tanto através de questionários, 

quanto através de entrevista informal, foram devidamente catalogados, separados e 

devidamente analisados.  

 

4-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a pesquisa de campo foram aplicados questionários estruturados com 

questionamentos objetivos, bem como, foram desenvolvidas entrevistas informais, 

mencionado anteriormente, que possibilitaram a obtenção dos resultados. Na primeira 

questão o objetivo era saber dos professores se a escola dispõe de espaço físico que 

possibilite o desenvolvimento de atividades lúdicas (jogos) no ensino da matemática, 

e as respostas foram que existem espaços físicos que possibilitam o desenvolvimento 

de atividades lúdicas como forma de promover ensino da matemática. Conforme os 

entrevistados, os espaços existem e podem ser utilizados, porém, a realização de 

atividades lúdicas deve ser previamente comunicada a Coordenação Pedagógica, 

para essa possa programar e disponibilizar o material didático pedagógico e equipe 

de apoio necessários a realização da atividade. 

Na segunda questão o objetivo foi saber a opinião dos professores se  a Escola 

disponibiliza para os professores material didático pedagógico útil ao desenvolvimento 

de atividades lúdicas no ensino da matemática e outras disciplinas. Os resultados 

obtidos permitiu que fosse observado que existe uma incerteza ou uma falta de 

equidade na distribuição do material didático pedagógico para atividades lúdicas. Os 

resultados obtidos nos permitem ver que 60% diz sim ao questionamento formulado, 
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enquanto 30% diz não, e 10% não quis responder. Dessa forma, pode se dizer que 

40% está tendo dificuldade em acessar material que possibilite o desenvolvimento de 

atividades lúdicas no ensino da matemática, e ou outra disciplina.   

Na terceira questão, foi verificado se o professor utiliza as atividades lúdicas 

como instrumento didático no ensino da sua disciplina. Os resultados alcançados 

demonstram de forma clara que a aplicação de atividades lúdicas tanto no ensino da 

matemática, quanto nas outras disciplinas não é um recurso pedagógico tão usado 

pelos docentes, considerando que apenas 40% dos entrevistados responderam que 

sim, que utilizavam o lúdico no ensino da disciplina. Se somar os demais resultados 

obtidos, observa-se que a maioria, (30% Não e 30% - não quiseram opinar) 60% não 

utilizam esse recurso como instrumento do processo ensino aprendizado. 

Conforme os entrevistados, a falta de material e pessoal de apoio para 

realização de atividades lúdicas é o principal motivo da não realização de atividades 

lúdicas no processo de ensino aprendizado. 

A quarta questão teve o objetivo de verificar a opinião dos discentes sobre qual 

o jogo, brincadeira ou brinquedo não poderia faltar em suas aulas.  Quando 

questionados que tipos de atividades lúdicas não poderiam faltar nas aulas, os 

discentes apresentaram os seguintes posicionamentos; 20% dos discentes optaram 

pelos jogos tradicionais, 30% pelos jogos educativos, 15% pelos jogos eletrônicos, 

15% pelos jogos simbólicos e 20% pelos jogos esportivos. Não é de se admirar que 

os discentes tenham posicionamentos tão diversificado, mas é importante que se 

ressalte, independentemente da escolha, todas as atividades mencionadas podem e 

devem ser usadas em atividades lúdicas, pois todas possibilitam a transferência de 

conhecimento, permitem a interação e socialização dos conteúdos aprendidos.  

Na quinta pergunta foi questionado aos discentes de os mesmos acham 

importante que os conteúdos de matemática, ou demais disciplina, sejam ministrados 

através de aulas e atividades. Quando questionados qual seria a metodologia que 

achavam mais adequadas as aulas de matemática, ou demais disciplina, a metade 

(50%) dos inqueridos optaram pelas aulas mista, ou seja, aulas expositivas 

complementadas com atividades lúdicas. Apenas 26% optaram por expositivas, e 21% 

por atividades lúdicas. Se mesclarmos os que desejam aulas lúdicas (21%) com os e 
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optaram por expositiva-lúdica (50%), tem um total de 71%, o que representa a 

importância do lúdico no aprendizado para os discentes. 

Com base nos resultados encontrados, acredita-se ser viável o uso do lúdico 

na aprendizagem da matemática no ensino fundamental, para bons rendimentos tanto 

do docente quanto para o discente. 

 

5- CONCLUSÃO 

 

Com base nos enunciados por renomados autores, e nos dados coletados 

através dos questionários aplicado, pode se realizar as discursões e analises, que  

permitiram obter respostas aos questionamentos formulados, e observar que os 

professores e alunos, têm conhecimentos sobre a importância do lúdico para o ensino 

da matemática, e que este, enquanto ferramenta auxiliar da prática pedagógica, pode 

desenvolver outras habilidades, bem como, contribuir para crescimento  motor, 

operacional e cognitivo dos discentes. Os professores reconhecem o Lúdico como um 

importante instrumento no processo ensino-aprendizagem, e que o mesmo, 

proporciona aos discentes, situações desafiadoras e envolventes que exigem 

raciocínio logico, bem como, desenvolve outras habilidades. Todavia, é perceptível 

que o corpo docente, de modo geral, não está preparado para elaborar aulas e realizar 

atividades lúdicas, considerando que este recurso não é tão utilizado na pratica 

pedagógica. Acredita-se ser essa a razão da não utilização dessa ferramenta. Os 

discentes demonstram interesses pelas atividades lúdicas, e, mesmo apesar da pouca 

idade, têm consciência da importância do lúdico no desenvolvimento do raciocínio 

logico, e, de outras habilidades psicomotoras, e principalmente, no processo de 

aprendizagem dos saberes matemáticos. Outrossim, os discentes acusam ainda, 

quais as atividades mais chamam a atenção e asseguram maior interação entre eles. 

Por fim, apesar dos resultados obtidos serem satisfatórios aos questionamentos 

formulados na pesquisa, tem-se consciência que o pensamento motivador desta 

monografia não está em todo respondido, ficando em aberto para pesquisas mais 

aprofundadas. Outrossim, é importante ainda ressaltar, que não se pretende construir 

verdades prontas e acabadas sobre a utilização do lúdico como ferramenta de ensino 

da matemática, mas quiçá, os resultados obtidos e aqui apresentados, possam 
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contribuir para uma reflexão sobre as metodologias adotadas, e que possa incentivar 

os docentes a investirem em formação continuada, em novas metodologias. 
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