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Resumo
O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância de atividades lúdicas no desenvolvimento da disciplina
de matemática para a educação infantil.  Relata uma experiência no espaço do projeto Ludoteca para alunos atendidos
no CEI Manoelina Maria de Jesus, na cidade de Bom Jesus da Lapa, pelos alunos do curso de pedagogia da UNEB,
Campus XVII. Com a proposta de aproximar a teoria da prática, potencializar o desenvolvimento de práticas reflexivas e
o aprimoramento da expressão oral e escrita. O aporte teórico dialoga com as ideias de Kishimoto (1993 e 2011), Rosa
Neto (2002), Carvalho (2012) e Smole (2014). Destaca a importância do processo de construção das ideias
matemáticas na alfabetização numérica e geométrica, o papel dos jogos e de atividades de vivência lúdicas. Conclui-se
que estas atividades contribuem para a formação da identidade lúdica dos docentes da educação infantil.  
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Abstract
The presente article has like the objective demonstrate the importance of ludic activities in the development of
mathematics discipline for the infant education. Reports an experience in the space of the project “Ludoteca” for attended
students on CEI Manoelina Maria de Jesus, in the city of Bom Jesus da Lapa, by the students of pedagogy course of
UNEB, Campus XVII. With the proposed to approach the theory to the practice, increase the development of reflexive
practices and the improvement of oral and written expression. The theoretic contribution dialogues with the ideas of
Kishimoto (1993 and 2011), Rosa Neto (2002), Carvalho (2012) and Smole (2014). Highlights the importance of the
building process of mathematic ideas at the numerical and geometrical literacy, the role of the games and activities of
ludic experience. That concludes those activities contribute to the ludic identify formation of early childhood education
teachers.
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Introdução
Durante o desenvolvimento das aulas da disciplina de Fundamentos teóricos e metodológicos para o Ensino da
Matemática na turma do 7º período do curso de Pedagogia da UNEB-DCHT, Campus XVII, de Bom Jesus da Lapa,
surgiu à necessidade de uma atividade que relacionasse o conhecimento teórico á metodologias do ensino de
matemática para a educação infantil. Uma opção pedagógica que possibilitasse uma articulação entre a teoria e a
prática matemática, promovendo oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades metodológicas dos
discentes, a construção e ressignificação dos conhecimentos matemáticos específicos para a Educação Infantil.
Essa proposta fomentada em sala de aula foi viabilizada com a elaboração e aplicação de oficinas articulares para a
educação infantil no projeto Ludoteca ( Projeto de extensão da Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII, Bom
Jesus da Lapa,  em parceria com a Secretaria de Educação do município de Bom Jesus da Lapa, Bahia), sediado no
Centro de Educação Infantil Manoelina Maria de Jesus (CEI), para fins avaliativos da disciplina. Com o objetivo de
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possibilitar a aproximação da teoria com a prática, o desenvolvimento de práticas reflexivas e o aprimoramento da
expressão oral e escrita ajustadas a essa etapa educacional, numa dinâmica eficaz e coletiva, coerente com a
alfabetização numérica e geométrica própria para a etapa.
A utilização de atividades lúdicas no processo de construção e aprimoramento do conhecimento matemático é
recomendada para a educação infantil por diversos autores, entre eles, Kishimoto (1993 e 2011), Rosa Neto (2002),
Carvalho (2012) e Smole (2014 ).
Nessa perspectiva, este artigo retrata a experiência ocorrida no espaço do projeto Ludoteca reforçando a necessidade
de se trabalhar a matemática de acordo com a realidade das crianças da educação infantil, segundo suas
potencialidades e condições psicomotoras.
 

1. A Matemática da Educação infantil.
De acordo com Smole (2014) as ideias, conteúdos matemáticos da educação infantil situam-se em grandes eixos
articuladores:
1. Conhecimento dos números, dos seus significados e das operações entre eles; 
2. Conhecimento de formas geométricas, localização espacial e desenvolvimento corporal; 
3. Conhecimento das principais grandezas e medidas; 
4. Interpretação e organização de dados a partir dos primeiros contatos com o tratamento da informação.
 
Estes eixos proporcionam condições necessárias para que a criança possa interpretar o mundo com maior criticidade,
ampliar suas capacidades de análise, de comparação, de observação, de argumentação e resolução de problemas que
servirão de base para a construção e aprimoramento de novos conhecimentos matemáticos no decorrer de sua vida
escolar.
O trabalho com a matemática nesta fase acontece em grande parte através de leituras e dramatização de histórias
infantis, Carvalho (2012) discute que os entes matemáticos presentes nesta dinâmica precisa ter significado (real), ser
vivenciado através dos sentidos e de uma elaboração de registros por parte das crianças. Durante a elaboração dos
registros é importante observar a percepção numérica das crianças  para que, a partir destas se possa planejar e
construir as ideias matemáticas que favorecerão a aprendizagem. Estes registros sinalizam a compreensão matemática
de cada estudante e facilitam o planejamento docente para futuras atividades, partindo do que as crianças já sabem.
Os primeiros contatos matemáticos no campo numérico acontecem de forma informal na relação familiar, no convívio
social e cultural. Estes contatos numéricos: sua idade ou número do telefone, ou de sua casa, o andar que mora ou
ainda pontos ganhos nos jogos, etc são de extrema importância no momento em que possibilita a familiarização
conceitual, Toledo (1997, p.21) afirma que:
Esse contato, embora informal, é de grande importância, pois oferece condições de familiarização com o conceito, e a
criança começa a estabelecer as primeiras hipóteses a respeito do processo de representação de quantidades.
Assim, nada impede que uma criança de 4 ou 5 anos represente o número de sua casa, ou que  registre, no desenho
que acabou de fazer, o mês e o ano. Isso não significa, no entanto, que ela de fato tenha construído o número.
 
Entendemos que o processo de construção simbólica do número e conservação de quantidades precisará das
mediações do docente com atividades que permita induções intuitivas e dedutivas para se concretizar. Durante o
processo de construção da aprendizagem, a criança parte de suas próprias generalizações e significados para formar
novos conceitos, por isso é necessário que o professor conheça, entenda e respeite seus conhecimentos prévios. Todo
este processo de mediação precisa ser pautado através de experiências exploratórias que permita a geração e a
apropriação de uma ideia matemática de forma prazerosa, integral e integrada.
As atividades que propiciam o conhecimento geométrico na educação infantil foram estruturadas em três tipos: “o
topológico, o projetivo e o euclidiano” (CARVALHO, 2012, P.164). As ideias de localização espacial, noções de
pertencimento (regiões), características das figuras e a linearidade métrica devem ser trabalhadas de forma a
possibilitar a percepção, a relação das propriedades matemáticas com os modelos sistematizados e com bagagem
cultura de cada estudante. O universo de conhecimentos geométrico de uma criança é rico em esquemas, desenhos e
representações. Ela representa-os sem se preocupar com suas formas e/ou propriedades geométricas mesmo sem
saber seus nomes ou de ser alfabetizada.
 
Muito cedo a criança inicia suas representações: desenha casas e objetos nas paredes, no chão, em papéis, em todos
os lugares. Risca paredes como em uma caverna do fim do Paleolítico. [...] Risca linhas desde os três anos.   Linhas
retas, curvas, abertas, fechadas. Sabe desenhar somente linhas e elas representam conceitos de objetos
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bidimensionais e também tridimensionais. (ROSA NETO, 2002, p.136)
 
Acreditamos que estas relações construídas nas mentes e representadas pelas crianças representam um terreno fértil
para se lançar as sementes da alfabetização geométrica e, que é preciso explora-las e transforma-las em agentes de
construção da aprendizagem “de modo que os elementos e relações estabelecidas no espaço perceptivo sejam
consolidados, continuamente, no domínio do espaço conceitual” (LORENZATO, 1995, apud CARVALHO, 2012, p.164).  
O ensino de matemática na educação infantil esta fundamentado na formação de ideias matemáticas, considerando
que, nesta fase, as crianças se encontram no processo de formação das linguagens oral e da escrita simbólica.
Acreditamos que as ideias se formam a partir de experiências, desafios vividos em sala de aula, situações onde as
crianças se expressam inicialmente de forma verbal e, depois por esquemas e desenhos representativos.  Segundo
Carvalho (2012, p.122):
Para que tais atividades não sejam apenas vivenciadas corporalmente e façam sentido para a aprendizagem
matemática há que se considerar a exploração do registro, em suas diferentes formas de representação e da
problematização a partir das ações realizadas.
 
O desenvolvimento e apropriação das ideias matemáticas estão diretamente ligados ao processo de mediação,
assimilação do saber inicial e da maturidade psicológica de cada criança.  De  acordo com Smole (2014),“ cabe a escola
atuar para a evolução do saber inicial por meio de um ambiente problematizador que favoreça o desenvolvimento de
novos conhecimentos matemáticos”. A forma como as ideias matemáticas são trabalhadas deve promover uma
inteiração espontânea, ser despertada pela curiosidade e entusiasmo da criança, jamais imposta.
Mesmo sendo a matemática um elemento presente no cotidiano a criança precisa dos conhecimentos
institucionalizados, pois, segundo Giardinetto (1999, p.91) “[...] o individuo precisa da escola não para legitimar o
conhecimento que ele já produziu, mas para ter acesso ao conhecimento que ele não é capaz de elaborar e
sistematizar” familiarizando-se com as linguagens e construindo as primeiras hipóteses matemáticas.
 
 

1. A Matemática da Educação infantil numa abordagem Lúdica.
Entendemos que as atividades lúdicas estão na gênese da infância e, que as brincadeiras e jogos com suas nuances
representam elementos de grande aplicabilidade na educação,  pois, facilita a interação entre as crianças e a
aprendizagem preterida. O brincar contribui para o desenvolvimento da capacidade inventiva e na aquisição dos
conhecimentos formalizados, Santos (1997, p.20) destaca que:
[...] brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois forma conceitos, relaciona
ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a
agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento.
 
Enquanto desenvolve uma atividade lúdica a criança experimenta diversas sensações como: alegria, raiva, frustação,
medo, superação entre outras. Diante de um jogo as crianças se expressam com naturalidade, descontração e
autonomia gerenciando sua autoaprendizagem. Estas experiências segundo Bacelar (2009, p.25), “serão prazerosas se
forem consideradas e respeitadas ás emoções, os sentimentos e as necessidades da criança [...]”, e serão de grande
relevância na formação de sua personalidade sócio afetiva.
Para que de fato o jogo satisfaça a condição de experiência lúdica, é necessário lembrarmos que esta concepção é
relativa. Kishimoto (2011, p.15), afirma que “tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo
cada um pode entendê-la de modo diferente”. Por isso, deve-se tomar cuidado ao escolher esta metodologia em salas
de aula.
Uma atividade lúdica não significa necessariamente uma vivência lúdica, pois na vivência a criança interage com a
proposta, ou seja, experimenta de forma integral e integrada o sentir, o pensar e o agir. A partir desta premissa e
segundo Bacelar (2009, p. 24), a esta vivência lúdica podemos denominar ludicidade.
[...] o conceito de ludicidade como uma experiência plena, que pode colocar o indivíduo em um estado de consciência
ampliada e, consequentemente, em contato com conteúdos inconscientes de experiências passadas, restaurando-as e,
em contato com o presente, anunciando possibilidades para o futuro.
 
Entendemos que a função do educador nesse contexto é possibilitar situações onde a ludicidade se torne uma aliada da
aprendizagem, pois, “pelo brincar se pode compartilhar valores culturais e significações, expressar ideias, compartilhar
emoções, aprender a tomar decisões, cooperar, socializar e utilizar a motricidade” (KISHIMOTO, 2011, p.8), que são

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_ensino_de_matematica_na_educacao_infantil_numeros_e_formas_geom.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



essenciais a formação e  ingresso no ensino fundamental das crianças  .
O educador precisa estar em constante busca para aperfeiçoar sua prática pedagógica com intuito de compreender a
educação infantil a partir de concepções sobre a criança, o homem, a sociedade e a escola como um processo global e
correlato. Sua prática pedagógica não deve se limitar a repassar informações ele precisa ser sensível, habilidoso e está
em constante busca de alternativas que viabilizem a formação cidadã e a construção dos saberes científicos essenciais
á formação intelectual, social e crítica das crianças da educação infantil. 
 
As atividades desenvolvidas na educação infantil devem potencializar o desenvolvimento do raciocino mental, da
espontaneidade, da imaginação, da atenção, da criatividade, da oralidade e da expressão corporal entre outros. O jogo
como prática pedagógica da disciplina de matemática possibilita uma vivência lúdica quando evita a rotinização, tão
frequente em sala de aula, evitando atividades de esquemas mecânicos e sem significado. É possível construir e
aprender conceitos matemáticos através de jogos e brincadeiras que permitam a exploração ativa, a interpretação dos
fatos á medida em que a curiosidade é instigada. Potencializar a aprendizagem matemática por meio de atividades
lúdicas na educação infantil é uma das formas propostas nos pelos Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 
 
O jogo e o trabalho pedagógico se complementam. Sobre isto,  Kishimoto (2011, p.42) ressalta que: 
A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna,
típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e influência de parceiros, bem como a
sistematização de conceitos em outras situações que não jogos.
Entendemos que todo este processo de construção do saber matemático precisa ser pensado numa dinâmica própria da
educação infantil, numa abordagem que priorize a vivência lúdica, em situações corriqueiras e com educadores
conscientes de sua responsabilidade. Foi nesse intuito que as oficinas articulares foram planejadas e desenvolvidas.
 
3. Oficinas articulares na Ludoteca.
 
As oficinas aconteceram no CEI, no espaço da Ludoteca, nos dias 10 e 11/06/14, nos turnos matutino e vespertino, com
a participação dos alunos do 7º semestre do curso de pedagogia.
As oficinas foram intituladas por: “Atividades Lúdicas na Educação Infantil: processo de interação e aprendizagem
matemática”, “Matematizando atividades Lúdicas através de jogos e brincadeiras envolvendo a prática social e as artes
com materiais reaproveitáveis”, “jogos Matemáticos: brincar, divertir e raciocinar”, “A importância da brincadeira e dos
jogos de matemática na aprendizagem da criança”, “Educação Matemática: as formas geométricas como ferramenta de
ensino aprendizagem”, “Brincando com a Matemática na Educação Infantil: driblando a matemática com os jogos”, “O
Uso do Voleibol com balões para a construção do conhecimento matemático” “Jogos Geométricos: formas que formam”.
Os conceitos abordados pelas oficinas foram a  alfabetização numérica e geométrica.
Durante as oficinas numéricas, os discentes construirão um ambiente matematizador através de jogos e brincadeiras
explorando: a construção social, a conservação de quantidades, a linguagem oral e a escrita simbólica, a inclusão
hierárquica, a seriação, a comparação e ampliação do universo numérico. Com uma dinâmica interativa, onde as
crianças tiveram a oportunidade de brincar e de experimentar sensações diferentes enquanto o conceito do número era
construído ou aprimorado. Nesse sentido, Piaget (1967, apud Kishimoto 2011, p.107) ressalta que:
O jogo é a construção do conhecimento, principalmente, nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo sobre os
objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço tempo, desenvolvem a noção de casualidade, chegando
à representação e, finalmente, à lógica. 
 
Nas oficinas de geometria, um grupo optou por desfazer caixas para que as crianças percebessem que elas eram
formadas por figuras geométricas básicas já conhecidas: o quadrado e o retângulo. Essa postura fez o caminho inverso
da maioria das práticas: da geometria espacial para a plana. Dialogando com Rosa Neto (2002, p.136) quando este
afirma que ‘[...]  a criança, como não poderia deixar de ser, parte dos sólidos para as linhas, por assimilações e
acomodações sucessivas”, percebemos que este fato possibilitou uma interpretação realista dos sólidos e do se
processo de construção de forma coesa e simples.  
A partir da observação e manipulação das figuras geométricas as crianças puderam perceber (visual e tátil) as
diferenças entre uma figura plana e uma figura espacial, identificando as propriedades específicas de cada uma. Esta
oficina trouxe surpresas, pois, as crianças queriam participar todas ao mesmo tempo e quando os discentes envolvidos
apresentavam a nomenclatura do objeto ocorreu certa resistência em aceitar que uma bola e uma caixa se chamavam
esfera e paralelepípedo respectivamente. O objeto que ali era apresentado já lhe era familiar por isso a resistência ,
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segundo Rosa Neto (2002, p.136), essa premissa é verdadeira, pois:
A criança chega à escola com uma enorme vivência de Geometria porque interage com o ambiente repleto de objetos
industrializados que se constituem justamente em matéria-prima com uma forma (conhecimento físico). [...] Ela já
analisa os objetos e conhece suas partes: lados, quinas, cantos, etc.
A convivência da criança da educação infantil com os objetos geométricos de forma espontânea é essencial para
colocá-la em contato com o mundo, despertando sua visão para a harmonia simétrica dos objetos. A criança neste
contexto explora os sentidos e interpreta o ambiente que a rodeia e, antes mesmo de dominar a linguagem simbólica e
(re)conhece o espaço e as formas ali presentes como algo seu.
Visando a interdicisplinaridade um grupo elaborou um jogo utilizando as cores e as formas geométricas básicas com os
objetos do cotidiano das crianças. A proposta era que as crianças relacionassem as cores com as formas geométricas a
partir de critérios pré-estabelecidos e descobrissem  o objeto que estava faltando.
O Tangram , um antigo jogo chinês ( composto por 7 peças: 5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo),  foi o jogo
escolhido para motivar a criatividade nas crianças enquanto se trabalhava com as formas geométricas. A proposta foi
além do conhecimento das figuras, se pautou na construção de diversas figuras utilizando suas peças, que pouco a
pouco foram sendo encaixadas e tomaram formas diversas: animais, objetos, pessoas, etc. Esta dinâmica de
jogo/atividade possibilitou um momento de tranquilidade e relaxamento sem a euforia que as anteriores proporcionaram.
Sem ansiedade e sem estresse, o aprender de forma lúdica transformou o ensino e a aprendizagem de matemática
destes pequenos em algo estimulante e prazerosos durante os dois dias de oficinas.
 
 
5. Considerações Finais
 
A educação infantil exige um educar e um cuidar integral e integrado aos mecanismos próprios para a educação e o
desenvolvimento infantil. A matemática nesta fase acontece a partir da curiosidade e do entusiasmo mediatizados por
experiências de vivências lúdicas durante as aulas, exigindo uma dinâmica ajustada por parte do professor.
Consideramos que os jogos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano da criança desde seu nascimento, logo, para
que uma proposta pedagógica na educação infantil seja de fato eficaz precisa considerar a relevância dos aspectos
lúdicos no processo de descoberta e apropriação de novos.    
Quanto às crianças atendidas pelo projeto da ludoteca, verificamos que as experiências vivenciadas nas oficinas
aguçaram os sentidos da visão, da audição e do tato e, funcionaram como agente facilitador do processo possibilitando
uma aprendizagem significativa e prazerosa. O desenvolvimento dos jogos despertou nas crianças a necessidade de
usar e criar estratégias diversas, de interagir com os colegas, de levantar e testar hipóteses enquanto jogavam. A
participação nas jogadas desencadeou um processo mental ativo, tanto cognitivo, quanto emocional, na busca pela
superação dos desafios impostos. O fato de querer ganhar fez com que as crianças planejassem, analisassem o erro,
antecipassem descobertas, lamentassem a perda e mais ainda quisessem continuar jogando. Este turbilhão de
sentimentos desencadeou uma aprendizagem das ideias matemática intencionadas.
A participação da turma de pedagogia nas oficinas propiciou momentos de qualificação matemática, de reflexão e de
aprimoramento dos saberes específicos da educação infantil, contribuindo para a formação da identidade lúdica dos
futuros docentes. O que se viu antes, durante e depois das oficinas foi um grupo colaborativo, empreendedor e
consciente de suas funções quanto educador infantil.
            Por fim, concluímos que as oficinas representaram um espaço para partilha, troca de informações, práticas e de
momento de criação e ressignificação do saber matemático, numa de interação entre quem ensina e quem aprende. 
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