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RESUMO

A literatura sobre aprendizado da matemática, nos últimos anos, têm
apontado a existência de lacunas conceituais, estratégias metodológicas
inadequadas, dificuldades de aprendizagem e baixo rendimento na
aprendizagem, além da relação não positiva que os alunos estabelecem
com a matemática à medida que avançam os anos de escolaridade.
Diante desse cenário, pesquisas vêm propondo estratégias direcionadas
para um aprendizado mais satisfatório e significativo dessa área do
conhecimento. Trazer o lúdico para a sala de aula pode ser uma excelente
estratégia para garantir o aprendizado dos conceitos matemáticos com
mais facilidade pelos alunos e de forma prazerosa. Este trabalho é um
recorte do estudo sobre o lúdico e a matemática no ensino fundamental
através da utilização de jogos e a aprendizagem nos anos iniciais, o qual
ainda se encontra em andamento, com objetivos de realizar uma análise
sobre a importância das aplicações práticas da matemática por meio de
atividades lúdicas nos primeiros anos do ensino fundamental. Foi adotada
a pesquisa bibliográfica com revisão narrativa da literatura em livros,
artigos, dissertações, teses, trabalhos apresentados em congressos,
relatórios, entre outros. Como resultados, para esse recorte, encontramos
na literatura a importância de aprender através do brincar e que a criança
consegue se expressar melhor sobre o conteúdo ensinado. Com o avançar
dos anos escolares, os alunos trazem consigo um rol de conhecimentos
matemáticos adquiridos às vezes de forma não prazerosa e com
dificuldades na aprendizagem. A utilização do lúdico propicia o
desenvolvimento dos alunos de forma mais global, permitindo que se
expressem, analisem, critiquem e transformem a sua própria realidade,
trazendo mais interesse e colaboração com os pares, aprendizagem mais
eficaz e trabalho docente mais amplo e diversificado em relação à
matemática, possibilitando aos alunos o prazer em aprender. Através do
brincar a criança desenvolve e aprende muito além daquilo que está a sua
volta, consegue compreender de maneira mais ampla a sua
aprendizagem, assimilar e associar os conteúdos e objetos e ter um
equilíbrio daquilo que está vivenciando durante a brincadeira para a
aprendizagem no decorrer da sua infância. Os jogos, especificamente no
ensino da matemática, constituem-se como estratégias que professores
podem utilizar com o objetivo de estimular o desenvolvimento do
raciocínio lógico e proporcionar interação e comparação entre diferentes
formas de pensar. Nessa direção, a utilização dos jogos com fins didáticos
necessita de um plano de ação que se atente a trazer explicitamente
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objetivos e conteúdos matemáticos de forma detalhada, cujos professores
devem ter a circunspeção em elaborar o plano de aula com foco nos
objetivos propostos que pretende atingir com seus alunos, em função de
uma aprendizagem mais significativa da matemática. Através de jogos e
brincadeiras, a criança desenvolve capacidades relacionadas à linguagem,
ao pensamento, à socialização, à iniciativa e à autoestima, preparando-se
para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na
construção de uma realidade melhor. Assim, quanto mais as crianças
participam das atividades lúdicas propostas na escolaridade básica, mais
desenvolve novas buscas de conhecimento e manifestam seu aprender de
forma mais prazerosa.
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