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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância do uso da ludicidade no 
ensino da matemática, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista, o 
entendimento da disciplina enquanto elemento indispensável e atrativo por parte do aluno
Para tal fim, realizou-se uma explanação sobre o tema a partir da experiência ocorrida 
durante o período de regência, do Estágio Supervisionado II, do curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), numa
2º Ano. Ademais, considerou
como: BORIN (1996), BRITO (2001), SANTIN (2001), KISHIMOTO (1996), dentre outros. 
Devido ao prejulgamento que, habitualmente, muitas pessoas possuem com relaçã
matemática, faz-se necessário que o educador busque maneiras de desviar esse olhar 
receoso, propiciando ao educando o reconhecimento da destacada matéria, enquanto 
oportuna e usual. Para que isso venha a ocorrer, a ludicidade pode ser um instrumento 
aliado do educador, pois, possibilita que o aluno aprenda de maneira atrativa e autônoma, 
construindo seu próprio conhecimento. A presente pesquisa qualitativa, utiliza como 
elementos metodológicos estudos bibliográficos, além de uma análise realizada median
participação e o desempenho dos alunos nas atividades propostas em sala de aula. Com 
base nessa investigação, os resultados mostraram que o trabalho com jogos lúdicos, 
propicia um melhor entendimento das operações matemáticas, como por exemplo, da 
multiplicação, que foi enfatizada durante a regência. Onde as crianças apresentaram
entusiasmadas e participativas na realização das atividades. Nessa perspectiva, o aluno 
passa a reconhecer a matemática como elemento presente no dia
natural, fazendo sentido para ele e, consequentemente, perdendo o receio da disciplina. 
Além de desenvolver outras habilidades importantes na criança como aspectos cognitivos, 
sociais e culturais, a partir de uma prática alicerçada na ludicidade, promo
autonomia e o pensamento crítico.
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância do uso da ludicidade no 
ensino da matemática, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista, o 
entendimento da disciplina enquanto elemento indispensável e atrativo por parte do aluno

se uma explanação sobre o tema a partir da experiência ocorrida 
durante o período de regência, do Estágio Supervisionado II, do curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), numa
2º Ano. Ademais, considerou-se relevantes concepções e contribuições de alguns autores 
como: BORIN (1996), BRITO (2001), SANTIN (2001), KISHIMOTO (1996), dentre outros. 
Devido ao prejulgamento que, habitualmente, muitas pessoas possuem com relaçã

se necessário que o educador busque maneiras de desviar esse olhar 
receoso, propiciando ao educando o reconhecimento da destacada matéria, enquanto 
oportuna e usual. Para que isso venha a ocorrer, a ludicidade pode ser um instrumento 

iado do educador, pois, possibilita que o aluno aprenda de maneira atrativa e autônoma, 
construindo seu próprio conhecimento. A presente pesquisa qualitativa, utiliza como 
elementos metodológicos estudos bibliográficos, além de uma análise realizada median
participação e o desempenho dos alunos nas atividades propostas em sala de aula. Com 
base nessa investigação, os resultados mostraram que o trabalho com jogos lúdicos, 
propicia um melhor entendimento das operações matemáticas, como por exemplo, da 

tiplicação, que foi enfatizada durante a regência. Onde as crianças apresentaram
entusiasmadas e participativas na realização das atividades. Nessa perspectiva, o aluno 
passa a reconhecer a matemática como elemento presente no dia-a-dia, de forma simple
natural, fazendo sentido para ele e, consequentemente, perdendo o receio da disciplina. 
Além de desenvolver outras habilidades importantes na criança como aspectos cognitivos, 
sociais e culturais, a partir de uma prática alicerçada na ludicidade, promo
autonomia e o pensamento crítico. 
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