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RESUMO 

 

O trabalho visa diagnosticar os efeitos que o lúdico corrobora nas aulas de matemática 

das séries finais do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino de Vitória da 

Conquista-BA, uma vez que tais práticas são muito comuns na aquisição cognitiva dos 

alunos do ensino infantil e Fundamental I devido a sua fácil assimilação. Sendo assim, 

costuma ser desprezada ou esquecida mais a frente, antes dos discentes adentrarem ao 

Ensino Médio. Pretendemos com este trabalho colher dados do uso deste recurso 

pedagógico na aprendizagem da disciplina de matemática, bem como ver o papel 

formativo desta disciplina com base no uso das técnicas ludo-pedagógicas que 

favorecem o desenvolvimento motor, cognitivo e operacional dos alunos frente à 

matemática. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lúdico. Matemática. Aquisição Cognitiva. Ensino 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico pretende abordar o lúdico na aprendizagem escolar 

das atividades pedagógicas no ensino de matemática para os discentes das séries finais do 

ensino fundamental II da rede pública de Vitória da Conquista, município do sudoeste baiano. 

E para isto alguns pontos serão discutidos em detrimento do papel que o agente (professor) 

viabilizará desde que a unidade escolar ofereça os recursos e condições para adoção de tal 

prática no ensino de matemática. 

 É notório que boa parte dos docentes em matemática não utiliza deste importantíssimo 

emprego de recurso em situações de ensino da ludicidade nas aulas de matemática quando 

estão no ensino fundamental II. Esta, por sua vez, é o nível mais avançado do ensino 

fundamental para os futuros postulantes do ensino médio. Sendo assim, transmite-se um tom 

de rigidez no ensino desta disciplina que requer uma dose a mais de concentração dos seus 

alunos. Com isto, este trabalho pretende verificar se tais práticas ainda são utilizadas e, para 

isso, serão estudadas três unidades escolares de Vitória da Conquista. Foi utilizado como 

critério de escolha das unidades as suas localizações geográficas afastadas. Além disso, teve-

se que pesquisar um número reduzido de instituições devido à falta de tempo para tal. 

 O trabalho versará sobre o que é lúdico, sua aplicação no ensino da matemática, seus 

resultados e o que tais práticas concebem na formação motora e operacional dos alunos em 

seu processo de aquisição cognitiva. 

 Será dividido em três capítulos o presente trabalho. No primeiro será tratado do 

conceito de ludicidade no processo ensino aprendizagem, sua aplicação, o papel do professor 

como agente do processo de ensino ao adotar o ludo-pedagógico em suas aulas de matemática 

e o papel que o lúdico tem na formação do aluno. O segundo capítulo abordará a pesquisa de 

campo em três escolas da rede pública de ensino de Vitória da Conquista-BA sobre como tem 

sido adotado pelos professores de matemática este recurso pedagógico. Neste capítulo, serão 

questionados os professores do ensino fundamental das séries finais através de folhas de 

questionários. Por fim, no terceiro capítulo procederemos para as análises dos dados coletados 

das entrevistas e discussão das hipóteses sobre o quanto o lúdico no processo ensino 

aprendizagem de matemática será vital para o crescimento intelectual do aluno em seu 

desenvolvimento motor, cognitivo e operacional, dando assim ao ser, meios de se formar 
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como sujeito ativo de seu conhecimento no universo dos cálculos, da lógica e do raciocínio 

com números antes de adentrar ao ensino médio e cursos técnicos. 

 Diante dessas questões iniciais, surge o questionamento que norteiam a pesquisa: O 

que professores do Ensino Fundamental II de três escolas públicas de Vitória da Conquista 

compreendem sobre o uso do lúdico no Ensino da Matemática? 
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CAPÍTULO I 

  A LUDICIDADE: CONCEITO, APLICAÇÃO E O PROCESSO FORMATIVO DO 

PROFESSOR COMO AGENTE DO SABER. 

 

1.1 Lúdico 

 

               O lúdico é uma forma prazerosa de educar por meio de técnicas de jogos e 

brincadeiras, a fim de facilitar o conhecimento na aquisição cognitiva do aluno frente às 

atividades pedagógicas. Além disso, segundo Muniz (2010, p. 16) “[...] o jogo se 

configura como um mediador de conhecimento, de representações presentes numa cultura 

matemática de um contexto sociocultural do qual a criança faz parte”. Inicialmente, 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” (ludicidade-e-educação-blogspot). 

                A sua aplicação no campo educacional segue diversas vertentes das linhas 

teóricas da aprendizagem, alguns casos pautadas na linha construtivista de Jean Piaget, na 

linha sócio-interacionista de Lev Vygotsky e etc. 

 

1.2 O Lúdico nas aulas de Matemática 

   

 O uso do lúdico nas escolas tem sido uma ferramenta de grande resolutividade na 

assimilação de conhecimentos que assim, visam combater as práticas da educação 

tradicional da memorização decorando conceitos e, no caso da matemática, regras e 

fórmulas. Assim o foco maior fica na sistematização do conhecimento o aplicando pro seu 

cotidiano de forma natural, não mecanizado. 

             Como afirma Smole, Diniz e Cândido (2007, p. 11): 

“Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma 

mudança significativa nos processos de ensino e aprendizagem, que permite 

alterar o modelo tradicional de ensino, o qual muitas vezes tem no livro e em 
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exercícios padronizados seu principal recurso didático. O trabalho com jogos 

nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o 

desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e 

organização, que estão estreitamente relacionadas ao chamado raciocínio 

lógico”. 

As técnicas de ludicidade são de grande valia para se obter êxito no ensino e também 

por propor ao aluno a chance de se tornar autônomo na busca do conhecimento não 

mecanizado. 

O uso de brincadeiras e jogos nas aulas de matemática além de propor autonomia aos 

discentes, também favorece um clima de raciocínio mais lógico e real no processo de vida 

cotidiana desta criança ou adolescente. Para Lara (2003, p.21) “[...] as atividades lúdicas 

podem ser consideradas como uma estratégia que estimula o raciocínio, levando o aluno a 

enfrentar situações conflitantes relacionadas com seu cotidiano”. A interatividade 

proporcionada por essa técnica faz com que os alunos obtenham um controle motor, cognitivo 

e operacional devido a sua gama de atividades, como afirma Smole (2007, p. 12) “[...] 

acreditamos que, na discussão com seus pares, o aluno pode desenvolver seu potencial de 

participação, cooperação, respeito mútuo e crítica”. Sendo assim, além de desenvolver 

qualidades comportamentais, faz com que haja uma disciplina motora e no seu 

desenvolvimento mental, pois o aluno  

“... por meio da troca de pontos de vista com outras pessoas que a 

criança progressivamente descentra-se, isto é, ela passa a pensar por uma 

perspectiva e, gradualmente, a coordenar seu próprio modo de ver com 

outras opiniões. Isso não vale apenas na infância, mas em qualquer fase da 

vida.” (SMOLE, 2007, p. 13) 

A professora Lara (2003) também alerta para o perigo em que muitas vezes as 

brincadeiras e jogos são vistos apenas como meros passatempos, mas não como atividades 

auxiliares que fazem o educando pensar de forma mais clara, desenvolvendo assim sua 

criatividade e raciocínio lógico. Para isto, salienta-se a necessidade de saber o que se pretende 

alcançar com estas técnicas, quando são bem elaboradas e executadas,é preciso ter em foco os 

objetivos do uso da ludicidade nas aulas de matemática. 
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Tendo como objetivo a busca de resultados dos jogos nas aulas de matemática, não se 

deve perder de vista a interação entre os alunos. Smole (2007) é preciso desenvolver este 

ponto, pois o ensino tradicional da matemática impõe uma rígida separação sem que haja uma 

cooperação mútua entre os discentes. Ainda segundo as autoras, é preciso que haja, por parte 

do professor, além de seus objetos com a sistematização dos jogos e brincadeiras, um 

ambiente favorável criado em sala de aula que venha ser caracterizado pela proposição, pela 

investigação e pela exploração de diferentes situações-problema por parte dos alunos. Além 

da interação dos alunos, o agente educacional precisa ser um catalisador de sistematizações do 

uso do lúdico através de técnicas que estimulem e desafiem o campo de conhecimento de seus 

educandos. 

O aluno tendo seu próprio gerenciamento do saber relacionar o conteúdo 

proporcionado pelos jogos educativos, irá se descentralizar de práticas arcaicas de ensino 

onde se predomina a memorização que é comum no ensino tradicional. Essa forma de 

docência foi denominada “ensino bancário”, na qual a educação se torna o ato de depositar 

conhecimentos, em que o professor reduzia a prática pedagógica em uma mera transmissão de 

valores. No entanto, para a prática deste gerenciamento, o discente precisa se abrir para o 

desenvolvimento cognitivo e operacional através de técnicas adotadas pelos professores. Na 

matemática há uma forte rigidez ao ensino que, ocasionalmente, é tendencioso a ser 

memorizador e não abrir caminhos a conscientização mais plurissignificante, assim como as 

demais disciplinas da área de humanas. Com isso, a ludicidade acaba se tornando um recurso 

bastante adotado pra ajudar o aluno na resolução de problemas, pois   

“... a perspectiva metodológica da resolução de problemas baseia-se 

na proposição e no enfrentamento do que chamaremos de situação-problema 

(...), devemos considerar que nossa perspectiva trata de situações que não 

possuem solução evidente e que exigem que o resolvedor combine seus 

conhecimentos e decida-se pela maneira de usá-los em busca de solução”. 

Smole (2007, p. 14) 

Devemos entender qual o significado da disciplina matemática na vida dos alunos, 

qual conceito eles tem dela e qual valor prático e social tem pra vida dos mesmos. Neste caso 

os jogos e as brincadeiras ajudam nesse papel, mostrando que a matemática é uma ferramenta 

de crescimento mental (operacional) e de resolução de problemas cotidianos envolvendo 

cálculos e números (cognitivo). Já na questão motora a disciplina irá influir no pensar 

abstratamente a matemática como algo que será útil a vida inteira enquanto seres pensantes e 
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agentes sociais. Nesse sentido, é importante mostrar que a qualquer lugar que o aluno vá 

aparecerá a necessidade de quantificação, em outras palavras: números. Esta é talvez a 

principal teoria matemática, mas não é a única, pois existem muitas outras as quais são 

também aplicáveis à sociedade. 
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CAPÍTULO II 

DADOS DA PESQUISA DE CAMPO: RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

2.1 Elaboração do Questionário 

 

Foi elaborado um questionário com dados da escola, do professor e turma. As questões 

abordavam sobre o tema ludicidade na matemática para as séries finais do ensino fundamental 

do município de Vitória da Conquista. Assim como anteriormente mencionado, foram 

entrevistados três docentes de matemática. Devido a alguns contratempos a pesquisa de 

campo não abrangeu um número maior de professores. Foram passados a professores de três 

escolas, uma municipal e duas estaduais. Apesar de a pesquisa ter sido com poucos 

professores foi muito significativo, pois só veio acrescentar bastante na realização desse 

trabalho. Os questionários respondidos estão anexados neste trabalho monográfico. 

 

2.2 Primeiros resultados 

 

Com base nas respostas fornecidas por três professores da rede pública, sendo uma da 

rede municipal e dois da rede estadual, analisaremos os primeiros resultados. 

Na Escola Municipal Ridalva, Rua Jequié no Bairro Brasil e o Estadual CETEP, 

Estrada do Bem-Querer no Bairro Universitário, com Turmas do 7º ao 9º ano, 7ª e 8ª séries. 

Pudemos verificar que nessas instituições utilizam jogos e dinâmicas lúdicas variadas tanto 

como revisão de conteúdos (equações, por exemplo), bem como fixação dos assuntos de 

forma a suscitar aspectos de habilidades mais firmes. 

Nos demais questionamentos sugeridos no questionário, pudemos perceber que ambas 

docentes das duas unidades escolares municipais acham viáveis as práticas lúdicas no ensino 

de matemática, o qual ajuda no dinamismo das aulas e na aprendizagem dos discentes. Por 

fim as professoras mostram semelhanças ao que remete às suas opiniões sobre o lúdico em 
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sala de aula, na questão da capacidade de gerenciar o próprio conhecimento do aluno, e na 

forma de enxergar esta disciplina de forma menos rígida da abstração. 

Veremos os seguintes resultados colhidos do questionário, Colégio Estadual Rafael 

Spínola Neto, turmas da 8ª série. No tocante ao uso do lúdico, o docente afirma utilizar esta 

prática pedagógica, seja por meio de bingos, caça-palavras envolvendo conteúdos da 

disciplina, ou com uso do computador para demonstração de gráficos geométricos.  

Em relação ao uso desta ferramenta como meio de promover melhor aproveitamento 

nas aulas o professor concorda que sua utilidade é fundamental para uma boa aquisição 

cognitiva dos conteúdos matemáticos, uma vez que é mais fácil de ser assimilada pelos 

alunos, além de tirar o peso de muitas aulas expositivas. E, por fim, em relação à opinião do 

docente desta unidade escolar veremos posicionamentos parecidos com os das outras 

unidades. O professore retrata no questionário problemas de um planejamento que não supera 

as expectativas, ainda mais quando se trata de trabalho coletivo.  

Como foi mencionado, estarão em anexo os questionários com as respostas dos três 

docentes pesquisados. Para o próximo capítulo procederemos com as análises críticas dos 

questionários, além de debater sobre o crescimento motor, operacional e cognitivo dos alunos 

frente ao lúdico no ensino da matemática nas séries finais do ensino fundamental. 
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CAPÍTULO III 

ANALÍSES DOS QUESTINÁRIOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES SOBRE O 

LÚDICO NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

O trabalho realizado nas três escolas públicas com os professores de matemática serviu 

de base para levantarmos dados de pesquisa com grande relevância. Sendo assim, 

procederemos com as análises mais profundas sobre a pesquisa de campo e logo após 

levantaremos os resultados da formatação da ludicidade no processo motor, operacional e 

cognitivo dos discentes. 

 

3.1 Análises 

 

Pudemos perceber na pesquisa de campo que as escolas utilizam, por parte de seus 

docentes, diferentes técnicas e recursos de ludicidade nas aulas de matemática. Sendo assim, a 

disponibilidade de tais recursos por parte da instituição acaba sendo primordial para o bom 

andamento das atividades em sala.  

Além disso, pudemos constatar que os professores veem com bons olhos a eficácia do 

lúdico em suas aulas e esperam que seja mais constante e ampliada o uso deste recurso 

pedagógico. 

Para garantir a ética e o rigor iremos chamar os docentes através das iniciais de seus 

nomes. E, para fins analíticos apenas utilizaremos às questões 4 e 5  dos questionários. 

Para a questão 4 com enunciado “Como professor(a), o que acha do uso da ludicidade 

nas aulas de matemática?” os professores responderam: 

Professor T – “Importante para despertar o interesse dos alunos. A 

curiosidade deles é necessária para a aprendizagem”. (Questionário, 

10/05/2012) 

Professor C – “Facilitadora da aprendizagem, pois muitas vezes a 

apresentação do conteúdo utilizando atividades lúdicas é muito melhor 
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assimilado pelos alunos, diferente de aulas expositivas.” (Questionário, 

09/05/2012) 

Professor M – “Acho eficiente para sair do rotineiro e dar maior leveza 

às aulas de matemática, principalmente no final da unidade.” 

(Questionário, 11/05/2012) 

 

Segundos as respostas dos professores à questão, percebe-se a unanimidade da opinião 

a cerca da ludicidade em sala de aula. Todos eles concordam que é um método mais 

abrangente e eficaz que os métodos normais aplicados. 

Para a questão 5 com enunciado “Dê sua opinião sobre como deveria ser tratado o uso 

do lúdico no ensino da matemática e qual sua visão sobre o processo de assimilação de 

conhecimentos e formação do aluno como sujeito de seu saber:” os professores responderam: 

 

Professor T – Acredito que o lúdico mostre a matemática de forma menos 

abstrata atendendo à necessidade de muitos alunos de se envolver com a 

aprendizagem matemática. Mas, o estudo das formalidades matemáticas 

(suas representações) também deve ser desenvolvido apoiado nos resultados 

das atividades lúdicas. (Questionário, 10/05/2012) 

Professor C – A grande dificuldade se deve na dificuldade do planejamento 

principalmente quando envolve trabalho coletivo; contudo o resultado é 

bastante animador tornando significativo o conteúdo para os alunos. A 

matemática realmente passa a ser mais significativa para o aluno. 

(Questionário, 09/05/2012) 

Professor M – O objetivo do nosso trabalho como professor é proporcionar 

ao aluno condições para desenvolver capacidades de gerenciar seu próprio 

conhecimento, é o chamado metacognição, onde o aluno reconhece os seus 

erros e consegue redefinir estratégias para superar os obstáculos p/ sua 

aprendizagem. Os dinâmicos, jogos e técnicas diferenciados contribuem 

para o aluno adquirir capacidades de investigação voltadas p/ a descoberta, 

pois o professor deixa de ser o centro da aprendizagem. (Questionário, 

11/05/2012) 

 

 Assim como citaram os professores T, C e M, o lúdico torna o aluno um 

produtor do próprio conhecimento e não apenas um consumidor do conhecimento vindo do 

professor. Consequentemente, a atividade lúdica influencia no desenvolvimento da criança. 

Em situações de aparente descontração o indivíduo reproduz as suas vivências, fato este que 
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favorece o avanço no comportamento de forma satisfatória, além de contribuir na assimilação 

e aprendizagem, estimulando o raciocínio e sua capacidade perceptiva. Como afirma Muniz 

(2010, p. 13) “[...] a utilização do jogo como mediador do conhecimento matemático ganha 

importância nos discursos dos educadores e dentro da prática pedagógica a partir da 

necessidade da participação efetiva do sujeito na construção de seu conhecimento”. Pode-se, 

ainda, considerar o uso dos jogos com uma finalidade de despertar o prazer em aprender de 

maneira divertida, já que 

“... é muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isto é 

válido para todas as faixas etárias. Desde a infância até a fase adulta. O jogo 

em si possui componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o 

interesse do aprendizado, que se torna sujeito ativo do processo.” (LOPES, 

Maria da Glória, 2000, p. 23). 

Os jogos atraem a atenção de quase todos os discentes. É por meio deles que os 

educandos podem obter uma visão mais concreta do meio em que vivem. Além disso, eles 

veem as oportunidades de superação acontecer de forma satisfatória, além de terem noções de 

socialização.  

Com bases nas análises e levantamentos realizados no capítulo anterior concluímos 

que o lúdico na matemática pode ser valoroso em todo processo de aquisição cognitiva, 

podendo favorecer uma interação do professor-aluno, e do aluno com seu meio social. 

 

3.1.1 Transposição Didática 

 

Com base em alguns estudos sobre a didática da matemática e seus recursos assim 

como o lúdico devemos salientar a transposição didática deste último recurso no ensino desta 

disciplina, uma vez que é uma das mais difíceis de assimilação. 

Por volta dos anos 70 surge a ideia de contrato didático lançado por Guy Broussean, 

inicialmente esta ideia se propagou com dados frutíferos imediatamente e posteriormente 

ratificada por três famosos estudos, sendo dois do próprio Broussean. A ideia deste contrato 

didático era estudar as causas do fracasso de domínio de matemática por aqueles alunos que 

possuem maior domínio nas outras disciplinas, isto segundo D´Amore (2007). 
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Há uma assertiva em que comprova que o mundo não é disciplinar e, portanto, convém 

dividir o conhecimento sobre o mundo de forma organizada em disciplinas, assim como a 

ciência matemática. Um ponto importante na aquisição do conhecimento é a 

interdisciplinaridade, ou seja, uma intercomunicação entre as disciplinas. Trazendo isto para a 

realidade matemática temos a ferramenta do lúdico pra visualizar no aluno o objeto de estudo 

do universo dos cálculos. 

3.2 Resultados e Discussões 

 

Através das respostas do questionário, verificamos que existe eficácia no uso do lúdico 

nas aulas de matemática. Devido às dificuldades da complexidade da disciplina, não é difícil 

perceber que o conforto e qualidade proporcionados pelas atividades lúdicas são de fato, 

eficientes ao aluno, uma vez que esse recurso proporciona uma dinâmica na fluidez das aulas 

ministradas, o que torna a prática pedagógica mais agradável. 

Foram examinadas turmas das séries finais do ensino fundamental, o que nos leva a 

crer no nível mais satisfatório de melhor preparação destes alunos ao egresso no ensino 

médio. 

Concluímos como resultados práticos a interação dos alunos entre si, a capacidade 

deles de gerenciar seus conhecimentos e do significado que a disciplina matemática passa a 

fazer parte do discente através da ludicidade, isto com base nas respostas dos professores 

frente aos questionários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos questionários foram traçados os resultados para elaboração do trabalho 

monográfico em que, através das respostas dos docentes, pudéssemos realizar os resultados e 

discussões e assim proceder de que os professores concebem de que o uso da ludicidade 

auxilia no crescimento motor, operacional e cognitivo dos alunos das séries finais do ensino 

fundamental visando seu preparo para o egresso no ensino médio e cursos técnicos. 

Além disso, consideramos que o lúdico não deve ser abandonado, desprezado, mas 

sim utilizado como uma ferramenta no gerenciamento do “fazer educação”, visando uma 

aprendizagem significativa de conteúdos matemáticos cada vez mais aplicáveis na sociedade 

altamente tecnológica e informatizada. 

Apesar dos dados e conclusões levantadas, o pensamento não está acabado em si e 

abre possibilidades para novas fontes de pesquisas frente aos desafios do lecionar matemática 

através dos jogos e brincadeiras. 
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