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Resumo 
 
A criança quando participa de uma atividade de aprendizagem, com metodologia lúdica, 
apreende a estrutura da brincadeira e por consequência dos conceitos, os quais ela está 
construindo em seu pensamento. A contagem é um meio que facilita a construção do conceito 
de número. Consequentemente, a experiência de contagem, em diferentes contextos e de 
variadas formas, conduz à aprendizagem de princípios que estão na base dos conceitos 
matemáticos. Neste trabalho fizemos um recorte de um projeto maior, realizado em 2011, que 
teve como objetivo investigar e analisar as atividades desenvolvidas para construir o conceito 
numérico, perpassando o lúdico e a afetividade, na construção de conceitos matemáticos em 
crianças pequenas. Utilizamos um quadro teórico com Wallon; Kamii (1990); Nacarato 
(1995); Senna & Bedin (2007); Nogueira (2011); Moro (2009) e Gaspar (2004). 
 
Palavras-chaves: contagem, afetividade, atividades lúdicas. 
 
Abstract 
 
The child when participates of a learning activity, with playful approach, captures the 
structure of the play and therefore the concepts, which she is building in her thinking. The 
count is a way which facilitates the construction of the number concept. Consequently, the 
experience of counting in different contexts and different ways leads to learning of principles 
which are in base of the mathematical concepts. In this work we made a cutout of a larger 
project, conducted in 2011, whose objective was to investigate and analyze the activities to 
build the numerical concept, passing by the playfulness and affection, in the construction of 
mathematical concepts in young children. We use a theoretical framework with Wallon; 
Kamii (1990); Nacarato (1995); Senna & Bedin (2007); Nogueira (2011) Gaspar (2004) and 
Moro (2009). 
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Introdução 
 

Desde o nascimento a criança entra em contato com inúmeras experiências, que 

movimentam aspectos físicos, motores e emocionais. Experiências que são de ordem pessoal, 

sociais, culturais e históricas. Ao desenvolver-se a criança constrói o conhecimento em 

relação com o mundo, corroborando com o pensamento de Wallon quando afirma que o ser 

humano completo está em estreita interrelação com o mundo. 

Uma educação comprometida com humanização foca a visão do ser completo e neste 

ser humano estão entrelaçados os aspectos motores, o ser como pessoa, a cognição e a 

afetividade. Segundo FERREIRA e ACIOLY- RÉGNIER: 

A noção de domínios funcionais “entre os quais vai se distribuir o estudo das 
etapas que a criança percorre serão, portanto, os da afetividade, do ato 
motor, do conhecimento e da pessoa” (WALLON, 1995, p. 117). Eles são 
construtos teóricos que ajudam na compreensão dos processos de 
desenvolvimento e são postos como indicadores na condução dos processos 
ensino/aprendizagem (FERREIRA e ACIOLY- RÉGNIER, 2010, p.25). 

 
Esses aspectos conduzem a criança, em processo de desenvolvimento, à necessidade 

de quantificar os objetos que a rodeia. A contagem é o primeiro contato que a criança tem 

para elaborar o conceito de número. O que acontece espontaneamente em jogos e brincadeiras 

do cotidiano infantil, possibilitando afirmar que a criança quando chega à escola traz uma 

gama de conceitos adquiridos em brincadeiras e jogos, que propicia a leitura do mundo que a 

circunscreve. 

 O ensino das crianças pequenas está relacionado às suas necessidades, fator essencial 

para não desviá-la de sua vivência imediata, espontânea e imaginativa. Portanto, o que 

aprende está relacionado ao interesse que é despertado nas atividades realizadas em sala de 

aula. Despertar o interesse, com proposição de atividades participativas, estimula sua atenção, 

criatividade e imaginação. Consequentemente, o ensino se transforma em um mundo mágico, 

com o qual a criança relaciona-se ativamente. 

Este trabalho é uma parcela de um projeto desenvolvido, em 2011, em uma instituição 

não governamental, que trabalha com crianças de 2 a 5 anos e teve como objetivo investigar e 

analisar atividades para a construção do conceito numérico, por meio do lúdico e da 

afetividade, na construção de conceitos matemáticos em crianças pequenas, desde que 

respeitadas suas características, necessidades e os estágios de desenvolvimento. As atividades 
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a serem relatadas foram desenvolvidas com as crianças do segundo estágio, que são aquelas 

com idade de 4 a 5 anos e que estavam sendo preparadas para a entrada no primeiro ciclo do 

ensino fundamental da rede pública. 

Utilizamos a teoria walloniana que pressupõe uma abertura para o aspecto afetividade 

em alternância com o cognitivo para a determinação da constituição da criança. Wallon estuda 

a psicogênese da criança com o intuito de mostrar a história da inteligência e seu 

interligamento com a afetividade e a motricidade e, com Kamii (1990); Nacarato (1995); 

Senna & Bedin (2007); Nogueira (2011); Moro (2009) e Gaspar (2004), autores que afirmam 

que a criança desenvolve discriminações numéricas desde muito pequenas. Em suas 

construções utilizam a correspondência biunívoca e apropriam-se dos conceitos de 

classificação e seriação para contar e comparar coleções, distinguindo quantidades. 

Atividades que são o alicerce para a construção do pensamento lógico-matemático. 

 

A importância do aspecto afetivo para o domínio dos conceitos matemáticos 

 

Os educadores das áreas exatas muitas vezes são taxados de racionais, que estão 

afastados das emoções, o que é uma grande superstição. É algo passado ao longo dos tempos, 

ancorado no imaginário coletivo. Mas, afinal, o que significa emoção? Etimologicamente 

provém da palavra latina emovere, em que e significa fora e movere significa movimento, ato 

de mover-se. Significa que a emoção está fora dos atos físicos, mas pertence aos 

comportamentos, designando uma agitação, uma oscilação, uma alteração da mente. 

Parafraseando Maturana (2002) afirmamos que é a emoção que faz surgir a ação. 

De acordo com Goleman (1996, p.63): “emoções são sentimentos a se expressarem em 

impulsos e numa vasta gama de intensidade, gerando idéias, condutas, ações e reações”.  

Segundo Wallon (1994, p,123): “As emoções consistem essencialmente em sistemas de 

atitudes que correspondem, cada uma, a uma determinada espécie de situação”. Para Almeida 

(2004, p.75): “as emoções são desordens fisiológicas cuja finalidade é amotinar as disposições 

e capacidades do indivíduo. Como um redemoinho intempestivo, causam, 

concomitantemente, revoluções internas e externas”.  

Com base nesses autores as emoções são deflagradas de acordo com determinadas 

situações, as quais o sujeito está envolvido, desencadeando ações e reações, as quais darão 

respostas aos problemas propostos. Zazzo (1978, p. 14) afirma que: “a emoção é um fato 

fisiológico em seus componentes humorais e motores; é um comportamento social nas suas 

funções arcaicas de adaptação”. Sendo a emoção um comportamento social, ela faz parte das 
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atividades em conjunto, portanto, nada melhor, para desenvolver trabalhos em grupos, como é 

o caso dos jogos e de brincadeiras. 

Assim, a emoção é expressão da interação com a sociedade, com o grupo social, 

quando o sujeito se torna socializado. A emoção é responsável pela reunião dos indivíduos. 

Para Mattos (2008a, p.54) “A afetividade expressa as vivências e o comportamento de cada 

um no relacionamento com o outro. A afetividade é um sentimento de bem estar com o 

outro”. Ainda em Mattos (2008b, p.177) temos que “a afetividade está relacionada aos 

sentimentos, as emoções e ao afeto. A afetividade pode traduzir-se por afeição a alguém, de 

simpatia, de amizade que faz um relacionamento ter cumplicidade”. 

Para Roazzi et al (2011, p.51) “ A emoção é um fenômeno complexo, um processo que 

envolve todo o organismo”.  A complexidade é dada pela diversidade de sentimentos que está 

envolvido na construção do conhecimento. Primeiro, por abranger diferentes pessoas em 

constituições individuais e coletivas realizadas socialmente. Segundo, é um processo mental 

que abrange representações simbólicas, contidas no imaginário pessoal e coletivo, transmitido 

cultural e socialmente. Terceiro, esse processo gera um produto que é reconstruído por meio 

dos significados elaborados sobre o real. Este produto é uma reelaboração mental de 

experiências similares, trazidas para desenvolver uma nova solução. Por último, ocorre a 

criação de vínculos, que podem ou não facilitar a aprendizagem de determinado conceito. 

Se pensamento e ação se entrecruzam, podemos afirmar que o conhecimento constrói-

se com base nas ações que a criança realiza para manifestar um comportamento frente a um 

obstáculo, um impasse na busca do saber. Para Wallon (2008): 

Reduzir o conhecimento a um esforço que supera as contradições não é 
contrapô-lo ao real como algo artificial que deve afinal permanecer-lhe 
estranho. É, pelo contrário, integrá-lo mais estreitamente no real, fazê-lo 
participar de suas leis. Porque nada pode existir senão reagindo a ações 
sofridas e nada subsiste que não tenha triunfado sobre o conflito, alcançando 
um novo equilíbrio, um novo estado, uma nova forma de existência 
(WALLON, 2008, p.12). 
 

 A criança se constitui por fatores orgânicos em interação com o meio físico, que é 

dado por uma sociedade com uma determinada cultura. Desse modo, seu desenvolvimento 

ocorre como um processo constante, contínuo e complexo. Cada modificação implica 

reorganizar estruturas, “implica a transformação nas relações de oposição e de alternância que 

unem os conjuntos funcionais que compõem o psiquismo: o motor, a afetividade, a cognição e 

a pessoa” (MAHONEY, 2004, p.15). 

Segundo Mrech: 
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Para Wallon a afetividade ocupa um lugar estratégico. Ela diz respeito aos 
resquícios dos comportamentos anteriores. Há uma interação bastante 
estreita, segundo ele, entre a afetividade e a motricidade. Isto porque os 
comportamentos iniciais da criança estão ligados fundamentalmente ao 
corpo (MRECH, 2010, p. 36). 

 
Consequentemente, a motricidade descarrega as tensões da afetividade. A partir do 

momento que utiliza sua inteligência, essas tensões vão sendo amenizadas.   

A qualidade da aprendizagem dos conceitos matemáticos depende da metacognição, 

do contexto sócio-cultural e da dimensão afetiva. Gómez Chacón (2003, p. 19) citando 

McLeod: “... mostra claramente que as questões afetivas têm um papel essencial no ensino e 

na aprendizagem da matemática, estando algumas delas extremamente arraigadas no sujeito e 

não podendo ser facilmente modificadas pela instrução”.   

Para aprender conceitos matemáticos, o educando recebe estímulos que geram grande 

carga de tensão, de expectativa, diante desse quadro, ele reage emocionalmente de forma 

positiva ou negativa, pois sua reação está associada a crença sobre a matemática e sobre si 

mesmo, o que acha poder ou não realizar. Sendo a aprendizagem da matemática mediada por 

outro, envolvendo outro contexto, apresenta fatores que influenciam a resolução da situação-

problema proposta. Assim, de acordo com a reação do educando, o educador pode ter indícios 

de como foi a experiência dele com os conceitos matemáticos. 

Segundo Gómez Chacón: 

Se o objetivo é melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática, parece 
conveniente levar em conta os fatores afetivos dos alunos e dos professores. 
As emoções, atitudes e crenças atuam como forças impulsionadoras da 
atividade matemática. Em muitos casos atuam como forças de resistência à 
mudança. (GÓMEZ CHACÓN, 2003, P.24) 

 

As discussões e os esclarecimentos, em sala de aula, sobre o que significa cada noção 

que se aprende em matemática, proporcionam emoções intensas. Principalmente, aquelas que 

fazem descobrir o significado do que é apreendido intermediado pelo diálogo.  

 

Experiências de contagem com crianças da educação infantil 
 

Desde que nasce a criança entra em contato com a quantificação, através da cultura 

que a determina e pelas especificações constantes de seu grupo social. Ela vivencia, histórica 

e culturalmente, o conhecimento matemático por experiências adquiridas no seu dia-a-dia. A 

noção de numeral é estruturada, pela criança, com a noção de contagem e quantificação em 

determinado conjunto. De acordo com Piaget & Szeminska: 
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O número é, pois, solidário de uma estrutura operatória de conjunto, na falta 
da qual não existe ainda conservação das totalidades numéricas, 
independentemente da sua disposição figural. [...] no ser humano, os 
números se constroem em função de sua sucessão natural, [...]. (PIAGET & 
SZEMINSKA, 1971, p.15). 
 

Consequentemente, as experimentações que ocorrem em sala de aula proporcionam 

uma vivência sem obrigação, através da brincadeira, do jogo e de perguntas que estimulam o 

raciocínio lógico. Segundo Vygotsky (1989) o brinquedo é muito importante para o 

desenvolvimento da criança, porque, primeiro, há o predomínio de situações imaginárias 

passando para o predomínio de regras e por último há a transformação no desenvolvimento da 

criança, que ocorre internamente, surgindo pela prática do brinquedo. É pelo jogo que ela 

aprende a seguir regras. Vygotsky (1989, p.108) afirma que: “A situação imaginaria de 

qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, [...]” E é pelo jogo que ela 

imagina e segue comportamentos que poderiam passar despercebidos. “[...] O que na vida 

passa despercebido pela criança torna-se uma regra de comportamento no brinquedo”. 

No RCNEI (1998) o brincar é tratado como forma de desenvolver a autonomia e a 

sociabilidade das crianças. Além de ser um mecanismo para ativar a memória, a criatividade e 

a imaginação. O RCNEI afirma que: 

Brincar é, assim, um espaço no qual se pode observar a coordenação das 
experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manipulados 
sugerem ou provocam no momento presente. Pela repetição daquilo que já 
conhecem, utilizando a ativação da memória, atualizam seus conhecimentos 
prévios, ampliando-os e transformando-os por meio da criação de uma 
situação imaginária nova (RCNEI, 1998, p.23). 
 

 O brincar permite vivenciar experiências em grupo que são únicas, de cada um. 

Propicia não ver o tempo passar e apreender conceitos considerados importantes, mas com a 

sensação de bem-estar. O brincar deslumbra o corpo, a mente e o espírito. Anestesia o 

pensamento com experiências externas e possibilita o prazer. Portanto, o brincar é uma ação 

sobre os objetos que estão envolvidos no meio social, proporcionando ativar conhecimentos 

adquiridos e transformá-los em novos conceitos, de modo criativo e agradável. 

Sobre a contagem Nogueira afirma que: 

De acordo com Piaget e Szeminska (1981), a criança constrói progressiva e 
interiormente a capacidade de contar com sucesso os objetos e essa capaci-
dade só está consolidada quando ela consegue coordenar várias ações sobre 
os objetos (classificação, seriação, correspondência biunívoca, entre outras), 
a fim de quantificá-los. Conhecer “de cor”’ a sequência de palavras 
utilizadas na contagem não significa já ter construído a estrutura de número. 
(NOGUEIRA, 2011, p.110). 
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A contagem é um elemento estratégico para o desenvolvimento da noção de número. 

Primeiro, pela realização da classificação, em que a criança tem a possibilidade de juntar 

objetos a serem contados no meio de outros. Segundo, pela seriação, em que os objetos serão 

contados uma única vez. Terceiro, pela correspondência biunívoca, em que será estabelecida a 

relação nome-objeto. Por último, a criança pode entender que um único nome representa 

quantidades de objetos. Segundo Nogueira (2011, p.113): “Fuson (1991) estabeleceu que a 

contagem é um instrumento cultural utilizado pela criança para construir os conceitos de 

número cardinal, ordinal e de número-medida, quando se trata de coleções de média 

dimensão”. 

Realizamos uma observação, no início de 2011, em uma turma da educação infantil, 

de uma instituição não governamental, que trabalha com 25 crianças carentes, entre a faixa 

etária de 2 a 5 anos. Algumas situações, proposta pela coordenadora pedagógica, foram 

consideradas relevantes para a construção do conceito de quantificação e de contagem. As 

atividades foram aplicadas às crianças do segundo estágio, que são aquelas com idade de 4 a 5 

anos e que estavam sendo preparadas para a entrada nos anos iniciais do ensino fundamental 

da rede pública. 

 Segundo Butteworth (apud SENNA & BEDIN, 2007, p. 6) “a contagem é uma das 

primeiras formas que a criança tem de entrar em contado com o sentido de número e isto 

ocorre espontaneamente em brincadeiras do cotidiano infantil”. 

Existem princípios desenvolvidos pelas crianças, que segundo Gelman e Gallistel 

(apud SENNA & BEDIN) são: 

princípio um-um - designar um e somente um nome de número para cada 
item a ser contado; princípio da ordem estável - sempre recitar os nomes dos 
números na mesma ordem; princípio cardinal – o último nome de número 
pronunciado denota o total de itens contados; princípio da abstração – 
qualquer tipo de entidade pode ser contada; e princípio da irrelevância da 
ordem – a ordem em que os objetos são enumerados não importa (SENNA & 
BEDIN, 2007, p. 7). 
 

Esses princípios envolvem a linguagem e a percepção diante a contagem dos objetos. 

São eles que governam as atividades de contagem nas crianças da educação infantil. 

No desenvolvimento do projeto de boas vindas a professora ao trabalhar a chamadinha 

com as crianças, já começa a noção de contagem e quantificação com as crianças. Ela faz 

algumas perguntas, introduzindo a noção de conjunto, separando meninos, meninas, ela 

própria, voluntários e visitantes. Para saber quantos vieram a professora ou algum aluno faz a 

contagem dos nomes postos na chamada, primeiramente separados e depois o total. Para saber 
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quem faltou é feita a nomeação dos ausentes e anotado com um traço no quadro, para a seguir 

fazer a contagem final. Para Senna & Bedin:  

Associado ao conceito de numerosidade, o desenvolvimento da contagem 
pela criança se desenvolve como a grande abertura para a compreensão de 
quantidades. Esta habilidade requer da criança que associe a nomeação dos 
números de acordo com a sua ordem, a coordenação dos nomes dos números 
com a identificação dos objetos no conjunto e a contagem única de cada 
objeto. Ao final da contagem, a criança deverá perceber a correspondência 
com o total de objetos pertencentes ao conjunto. O processo do 
desenvolvimento da contagem na criança estende-se pelo período dos dois 
aos seis anos em média, para então adquirir esses “princípios” ou 
habilidades. (SENNA & BEDIN, 2007, p.11-12). 

 
Por conseguinte, entendemos que as crianças estão sendo estimuladas no início da 

contagem, com ordenação dos números e identificação dos objetos existentes no conjunto. 

Além de estarem na faixa etária que permite essa apropriação e mais tarde estabelecer a 

relação numeral/quantidade em outras atividades matemáticas.  

Bem como, é trabalhada a ideia de inclusão (saber qual grupo pertence cada criança). 

Lorenzato (2008a, p.122) afirma que junto ao saber de inclusão “já estão presentes as noções 

de pertinência (elemento pertence ao conjunto), de abrangência do conjunto, de comparação 

(semelhanças e diferenças) e de classificação”.  

Para Mattos: 

Na construção do raciocínio lógico-matemático o educador precisa encorajar 
a criança a pensar, proporcionando quantificações, comparações, seriações, 
entre outros conceitos. Assim, a criança adquire autonomia e é levada a agir 
de acordo com suas convicções, para escolher a resposta adequada ao 
problema proposto. Essa autonomia leva ao desenvolvimento natural do 
pensamento lógico-matemático. O foco central da construção do 
conhecimento lógico-matemático é o raciocínio produzido pela criança na 
busca e na descoberta da solução adequada. (MATTOS, 2008c, p.121). 

 
Somente a criança, através do estímulo, pode construir os conceitos matemáticos 

necessários aos anos subseqüentes de sua escolarização. Entretanto, essa construção, quando 

estimulada prazerosamente, consiste em maior adequação para a própria criança, pela 

interrelação da professora através do diálogo, que a faz raciocinar, descobrir e imaginar no 

aproveitamento de suas vivências. 

De acordo com Lorenzato (2008b, p.24) toda criança chega à escola não só com um 

saber matemático, mas “um saber vivenciado e diferente do saber elaborado ensinado pela 

escola”. A professora conhece a realidade das crianças e busca entender como estão e como 

encorajá-las a aprender. Nesta linha de pensamento, a professora parte do que o aluno já sabe 

para chegar à construção do novo conhecimento, respeitando sua individualidade. 
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Em uma segunda atividade, trabalhando com a janelinha do tempo, a professora 

introduzia a noção de contagem e quantificação. A professora entregava uma folha com 

espaços, os quais foram desenhados como estava o tempo a cada dia. A cada dia eram feitas 

perguntas, cantavam música, falavam sobre o tempo. Essas atividades eram feitas para 

despertar a motivação e proporcionavam às crianças bastante entusiasmo. Depois a professora 

colocava o desenho de como estava o tempo na janelinha do tempo e as crianças desenhavam 

em sua folha. Após, as crianças marcavam um traço abaixo do desenho que representava 

como estava o tempo naquele dia. A professora tinha uma réplica em papel 40Kg igual a folha 

das crianças para, também, fazer seu mapa do tempo. 

Para Nacarato (1995) a criança faz correspondência pela discriminação numérica que 

já traz biologicamente desde que nasce. Portanto, a contagem pela recitação, pela brincadeira 

não tem a intenção de estabelecer a seqüência numérica, mas está relacionada à necessidade 

de apontar aquilo que conta. Assim, o processo de contagem associa-se ao ato de apontar e a 

enunciação da palavra, fazendo uma relação entre o concreto e o abstrato. 

As crianças para contar, segundo Senna & Bedin (2007), necessitam da memória para 

apreensão dos conceitos de quantificação e da relação palavra-número. Para alguns autores, a 

criança nasce com o senso numérico (DEVLIN, 2004) e reconhece diferenças de quantidades 

pequenas em alguns conjuntos, são os chamados números perceptuais (PIAGET, apud 

KAMII, 1990). 

Na segunda fase da atividade, ao final do mês, após o mapa do tempo estar todo 

preenchido, a professora fazia a contagem junto com as crianças da quantidade em que 

ocorreram os diferentes tipos de tempo. Assim, a professora chamava uma criança para fazer 

a contagem dos tracinhos e falar o número que achou, podia ser que a criança não achasse o 

número correspondente aos traços, já que ela podia errar a contagem. A professora continuava 

chamando as crianças, uma a uma, para realizar a contagem. E, ao final, chegavam a um 

número, ou seja, ao número correspondente aos traços. Depois, a professora fazia a mesma 

atividade para o segundo espaço e para o último espaço. Ao final, a professora recontava com 

a turma e verificava se a contagem de cada criança estava correta. 

Nesta parte da atividade a professora fazia outras perguntas às crianças relacionadas às 

quantidades apuradas. A seguir, a professora pedia as crianças para colocar sobre a mesa um 

objeto (podia ser pedrinhas, palitos, caroços etc.) para cada traço e pedia que realizassem 

outras arrumações, ou seja, realizavam atividades que envolviam classificação e seriação. 

Podia ser separado por cor, tamanho, forma ou espessura, realizando novas contagens. Ou 

realizava brincadeiras como “Seu mestre mandou”, “Bento, que bento é o frade” em que as 
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crianças pegavam quantidades estipuladas pela professora. Desse modo, as crianças eram 

estimuladas, incentivadas e desenvolviam uma ligação direta com o que aprendiam e as 

brincadeiras propostas. Para Nogueira (2011, p.112): “contar é estabelecer a correspondência 

biunívoca termo a termo, entre quatro tipos de elementos: os objetos, os gestos, o olhar, as 

palavras-número”. Na atividade desenvolvida a professora permite estabelecer essa 

correspondência. Segundo Moro (2009, p. 123) “[...] é por meio da contagem que o sujeito 

chega à noção de quotidade como diferente da de quantidade, enquanto a esta ele chega pelo 

julgamento comparativo de duas coleções fisicamente presentes.” 

Para Bryant (apud GASPAR, 2004): 

[...] as crianças aprendem a contar como um processo mecanizado, com uma 

compreensão muito limitada do que significa, mas é a experiência com a 

contagem, em diferentes contextos, que conduz à aprendizagem dos 

princípios que se encontram na sua base levando, deste modo, a uma 

transformação da compreensão que a criança tem do número (GASPAR, 

2004, p.121). 

Atividades de contagem transformam os conceitos que as crianças já trazem. 

Conceitos que foram adquiridos no convívio com outras pessoas do seu grupo social. Essas 

atividades proporcionam a construção numérica pela elaboração das operações lógico-

matemáticas, que são realizadas para que a criança possa raciocinar, compreender a atividade 

e chegar a solução ao problema proposto. 

 

Considerações finais 

O ensino de conceitos matemáticos, na educação infantil, realizado através de 

atividades lúdicas é um mecanismo para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos 

necessários às etapas seguintes de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Essas 

atividades diminuem qualquer dificuldade que possa ocorrer, pois são atividades adequadas e 

significativas às vivências das crianças. 

A introdução de atividades lúdicas na educação infantil proporciona interação entre 

professor e educando e entre educando e educando. A vivência lúdica dos conceitos 

matemáticos impulsiona progressivamente a consolidação desses conceitos. O resgate do 

papel da contagem favorece a elaboração serial da numeração, permitindo enriquecer o fazer 

pedagógico. O desenvolvimento da contagem está associado a outros conceitos como 

classificação, seriação, ordenação, quantificação, numerosidade, que requer domínio de 
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princípios adquiridos progressivamente durante a elaboração da solução dos problemas 

propostos. 

Nesse caminhar a afetividade tem papel primordial e se organiza dentro de uma rede 

de relações sociais, na qual a história pessoal faz parte de um todo. Desse modo, a emoção 

afeta e é afetada pelas interelações desenvolvidas no contexto escolar. A busca de estratégias 

de ensino que utilizem o lúdico valoriza a dimensão emocional do educando.  Como a 

aprendizagem se dá em bases cognitiva-afetiva-motora, a introdução de atividades lúdicas traz 

a possibilidade de a criança ser afetada pelo meio externo, e por consequência, afetar o meio 

interno trazendo sensações agradáveis ou desagradáveis.   

Existe o desejo de conectar afeto e cognição, no auxílio ao educando para vencer 

bloqueios ocorridos diante de atividades que envolvam conceitos de matemática. As 

influências afetivas variam em intensidade, direção e duração. O que pode provocar 

oscilações entre estados positivos e negativos. O educador que utiliza estratégias lúdicas 

facilita os estados positivos. 

Neste trabalho vimos que a criança constrói a noção para contar atuando sobre os 

objetos que estão diretamente relacionados à atividade proposta e, que, essa construção 

permeia a experiência anterior, já que, na mais tenra idade, a criança enfileira brinquedos, 

coloca-os em caixas etc. Desse modo, a criança está sempre acima de sua idade, pois está 

vinculada ao modelo, a imitação que faz de seu professor. Explorar os conceitos matemáticos 

ludicamente é um caminho que permite desenvolver social, intelectual e afetivamente a 

criança. 

Vimos, ainda, que um mesmo conceito pode ser descoberto de diferentes maneiras, 

explorando a aquisição do conceito matemático, levando a generalizações, pela exploração 

das experiências vividas e contendo assuntos do cotidiano, com o qual a criança relaciona-se. 

Desta forma, mostra que é possível aprender matemática, ou melhor, os conceitos 

matemáticos, cotidianamente. Permitindo que a criança expresse seu pensamento para chegar 

à solução do problema, utilizando a linguagem oral para internalizar os conceitos adquiridos. 

Por meio das atividades desenvolvidas podemos identificar os sentimentos das 

crianças em relação às situações de aprendizagem, que são: alegria, entusiasmo, envolvimento 

e empenho em realizar a tarefa. Além de desenvolver confiança pela valorização de sua 

resposta, condição favorável ao processo de aprendizagem. Esses sentimentos são sentimentos 

de tonalidade agradável. A atividade lúdica capta a afetividade e o afeto se presentifica 

positivamente, por meio da conversa, do clima descontraído, do ouvir, do olhar cada 

educando, do sorrir. 
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Salientamos que a maneira como a professora trata as crianças, olhando-as nos olhos e 

acreditando em sua resposta, faz com que a criança perceba-se como uma pessoa, com suas 

individualidades e características próprias. Essa professora está atenta às necessidades, aos 

interesses e às etapas do desenvolvimento da criança, dando espaço para que se expresse em 

sua totalidade.   

 Em suma, a atividade lúdica, como situação de aprendizagem, é um momento em que 

ocorre a expressão da afetividade, da cognição e da motricidade integradas, proporcionando a 

abertura ao conhecimento por parte da criança e desenvolvendo um canal livre de 

comunicação entre a professora e as crianças. Além disso, possibilita a qualidade das relações 

estabelecidas entre ambos na mediação, por parte da professora, dos conceitos matemáticos 

para a aprendizagem. Podemos supor que essas experiências lúdicas com esses conceitos, que 

estão na base da matemática, podem desenvolver sentimentos agradáveis para com a própria 

matemática no futuro do educando. 
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