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1. RESUMO 

        A pesquisa tem como tema, investigar as etapas do desenvolvimento infantil no 

processo de alfabetização e conhecimento matemático com o objetivo de identificar 

como a criança é vista pelo professor dentro da didática pedagógica na alfabetização 

matemática através de lúdico. A luz dos teóricos Piaget (2007), Vigostsky (2000), Pais 

(2006), será analisado o uso de jogos e brincadeiras na educação infantil, com base 

nas pesquisas de Kishimoto (2000), entre outros autores. Por meio da pesquisa de 

campo e no estudo qualitativo traremos resultados e apontamentos pertinentes ao 

tema. Nota se que, a educação infantil é uma fase de extrema importância na vida 

escolar das crianças e do sujeito em formação, pois é a partir deste contato inicial que 

os sujeitos irão começar a construir suas hipóteses para a longa jornada da vida. 
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2. INTRODUÇÃO 

        Este projeto de pesquisa faz parte do Grupo de Pesquisa Práticas Pedagógicas 

na Formação de Professores (PPR), onde venho pesquisando juntamente com o 

grupo de professores e alunos as práticas docentes e elaborando materiais, 

estratégias e jogos pedagógicos, que estimula a compreensão da criança ainda na 

educação infantil.  Visto que, Piaget (1976, p.73) afirma que “o desenvolvimento 

matemático das crianças se estabelecem nos primeiros anos através de suas 

experiências”. E é neste intuito que esse Projeto de Iniciação Cientifica foi elaborado, 

com a finalidade de estudar a área de conhecimento matemático a partir da primeira 

infância considerando as etapas do desenvolvimento infantil.  

Consolidando essa orientação, cabe ao professor estimular a criança através de 

brincadeiras visando seu pleno desenvolvimento cognitivo, físico, psicológico, 

intelectual e social. 

3. OBJETIVOS: 

 Identificar como o sujeito em formação é considerado pelo professor dentro 

da didática pedagógica da alfabetização matemática. 

 Investigar o uso do jogo, brinquedos e brincadeira na educação infantil.  

 Aperfeiçoar o conhecimento matemático das crianças na educação infantil 

através do lúdico. 

4. METODOLOGIA 

        Por meio da metodologia qualitativa e de acordo Marconi e Lakatos (2001), 

estão sendo realizados a pesquisa de campo, pesquisas bibliográficas, sondagens 



entrevistas e questionários, traremos resultados e apontamentos pertinentes ao 

tema, buscando estratégia para o aprimoramento contínuo e uma atividade lúdica  

intitulada de “Salada de Fruta”. Conforme os Referenciais Curriculares da educação 

infantil (1998, p. 202) orienta trabalhar o lúdico, “estabelecendo aproximações a 

algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano infantil, como contagem e 

relações espaciais. As frutas serão disponibilizadas em cestas individuais separadas 

de acordo sua espécie e tamanho, cada cesta conterá o valor da fruta, em seguida 

será distribuído uma quantidade igual “cédulas de dinheiro de brincadeira”, e 

convida-los a ir às compras. Logo após, as frutas serão cortadas e servidas pelas 

próprias crianças incentivando-os a autonomia e a criatividade de cada um. 

        E por ultimo será realizado uma nova sondagem no qual será possível 

observar, acompanhar e registrar o avanço dos alunos, possibilitando assim novas 

intervenções. De acordo Ferreiro e Teberosky (1981 p,130) “a sondagem não é uma 

avaliação é uma observação das características do pensamento dos alunos”, desta 

forma será identificado o estágio do conhecimento do aluno, com o intuito de saber 

se eles já compreendem a sistema numérico. 

        Dessa forma, buscaremos encontrar e   frisar a importância desse instrumento 

de aprendizagem como fonte inesgotável de possibilidades, espera-se que as 

devolutivas pelo presente estudo busquem subsidiar uma prática transformadora dos 

profissionais atuantes na tentativa eficaz de contextualizar uma realidade cada vez 

mais gradativa e significativa ao interesse de aprendizagem e conhecimento das 

crianças. Assim, contribuindo com uma prática mais centrada no conhecimento 

contextualizado trazendo um significado para a vida. 

5. DESENVOLVIMENTO 

         Desde os primórdios dos tempos os conhecimentos matemáticos fazem parte 

da vida e da formação humana. A partir da inquietude por esta construção tão 

significativa estudaremos a linha teórica que sustentará bases reais e consolidadas 

sobre as etapas deste desenvolvimento. Diante de tantas contrariedades sobre o 

ensino da matemática, a partir dos Referências Curriculares da Educação Nacional 

(1998), buscou através de estudos minimizar os obstáculos encontrados na 

aprendizagem dessa ciência, encontrando na ludicidade, um instrumento que gera 

conhecimento ao aluno, proporcionando o contínuo desenvolvimento.  

        De acordo com  Kishimoto (2011, pg. 44) afirma que, “A brincadeira de 

construção, são consideradas de grande importância para enriquecer a experiência 



sensorial, estimular a criatividade e desenvolver habilidades da criança”,  quando a 

criança está interagindo com os objetos que possibilita a construção de novos 

objetos, além de expressar o seu imaginário, ela está manifestando seu lado afetivo 

e intelectual no qual devera causar-lhe sensações de prazer, se a criança se sente 

desconfortável com as regras ou mostrar sinais de cansaço e tedio, esse jogo não 

esta alcançando aprendizagem pedagógica, O brinquedo é diferente do jogo, pois é 

um objeto que a criança atribui sentido a ele colocando a criança frente a imitações 

ao que existe em seu cotidiano podendo dispor de sua realidade e transferir para o 

objeto e manipulá-lo. O último entre eles e não mais importante é a brincadeira, 

onde a criança se ocupa do jogo e do brinquedo para mergulhar na ação lúdica.  

        Tais concepções de aprendizagens, são significativas como parte do 

desempenho pedagógicas, pois são elementos instigadores do desenvolvimento, 

composto de significados que permite que o aluno alavanque a compreensão dos 

conceitos matemáticos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

        A pesquisa encontra-se em desenvolvimento na fase de contactar escolas, 

formulação de pesquisas e questionários que serão aplicados aos professores. 
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