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RESUMO 

 
 
O lúdico na educação Matemática vem sendo apresentado como instrumento metodológico 
privilegiado de ensino, indicado para proporcionar ao aluno o desenvolvimento psíquico, o 
raciocínio lógico e a capacidade de aprender, levando-o a analisar, interpretar, estabelecer 
regras, conviver e interagir com seus pares, bem como contribuir para a socialização e 
formação de pessoas autônomas, além de desenvolver, especialmente, o raciocínio lógico-
matemático. Este estudo, discutindo esta questão, apresenta, inicialmente, diferentes 
concepções existentes sobre o Lúdico que servirão para refletir sobre o embasamento 
teórico das práticas de ensino, mostrando a diferença estabelecida por pesquisadores e 
teóricos entre brincadeira e ludicidade, que alertam, inclusive, para suas diferenças e para 
as formas de utilizá-las. Apresenta, também, as alusões feitas ao tema no interior dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais e no Currículo Básico para Escola Pública do Estado de 
Goiás, documentos que, norteando a organização curricular das escolas, fazem referência à 
utilização do lúdico como ferramenta no ensino da Matemática. A pesquisa tem por 
objetivo aprofundar o conhecimento sobre o tema e perceber em que a utilização ou não do 
lúdico pode interferir nos resultados do ensino da Matemática. Por meio da análise de 
documentos, de questionários e entrevistas a pesquisa busca investigar, a partir de escolas 
do município de Mineiros, especialmente na rede municipal de Ensino, que tem 
apresentado altos índices de repetência e evasão, a relação que a utilização ou não do lúdico 
como instrumento de ensino da Matemática guarda com os resultados objetivos alcançados 
neste ensino, aferidos através de pesquisa quantitativa realizada na referida rede de ensino. 
Conclui que, embora teoricamente se afirme a importância do lúdico para a educação 
matemática, os dados se mostram insuficientes para comprová-lo, frente a existência de 
outros fatores presentes no cotidiano escolar que podem influenciar os resultados dos 
alunos. 
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