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Resumo 

Em busca de evidenciar o que as pesquisas constatam 

sobre a construção dos conceitos matemáticos e sobre as 

estratégias para seu ensino na infância, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, a partir de um levantamento 

bibliográfico em revistas eletrônicas e bancos de teses e 

dissertações. A partir da análise dos trabalhos 

localizados, constatou-se a importância atribuída para a 

necessidade de realização de estratégias de ensino 

consistentes e que contribuam efetivamente para a 

construção de conceitos matemáticos na infância. 

Introdução  

Nossa pesquisa volta-se para investigações sobre a 

construção de conceitos matemáticos e estratégias para 

seu ensino na infância, baseando-se na Teoria de 

Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel (2003) e 

com as contribuições de Reis (2006), Rendin (2014), 

Walle (2009), entre outros. Para tanto, foi realizado um 

levantamento de pesquisas para investigar sobre a 

construção de conceitos matemáticos e de estratégias de 

ensino na infância, em busca de: evidenciar o que as 

pesquisas constatam sobre a construção dos conceitos 

matemáticos e as estratégias para seu ensino na infância; 

identificar estratégias de ensino que contribuam para o 

desenvolvimento das crianças na perspectiva do 

letramento matemático; analisar o que contribui para a 

construção dos conceitos e para a atribuição de 

significado para os conhecimentos matemáticos pela 

criança. 

Material e Métodos 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, a partir de um 

levantamento bibliográfico em revistas eletrônicas e 

bancos de teses e dissertações. Os trabalhos localizados 

foram organizados em uma planilha do Excel para auxiliar 

na criação de categorias, para classificá-los e realizar as 

análises. A fundamentação teórica tem se constituído a 

partir das obras de Ausubel (2003), Reis (2006), Rendin 

(2014), entre outros. 

Resultados e Discussão 

Ausubel (2003) nos apresenta em seus estudos como 

acontece a aprendizagem e de que maneira ela pode 

ocorrer através de práticas significativas. Podemos 

relacionar ao que Rendin (2014) que nos apresenta sobre 

a importância de ações pedagógicas lúdicas 

intencionadas. Ao abordar a TAS, Ausubel (2003) mostra 

como funciona as atribuições de significados para os 

conceitos pela criança, como se constroem os 

subsunçores (conhecimentos prévios) e como são 

formadas as estruturas cognitivas ancoradas a eles. 

Também da relevância em trazer o lúdico para ter uma 

recepção significativa. Com base na pesquisa realizada, 

foi possível verificar que os trabalhos compreendem a 

necessidade de aplicar ludicidade nas práticas docentes, 

constatam a relevância de trabalhar com intencionalidade, 

de ensinar através de jogos de raciocínio e que as 

crianças aprendem melhor brincando. Segundo os 

autores, essas atividades contribuem para a 

concentração, organização de ideias, resolução de 

problemas, raciocínio crítico e reflexivo, entre outros. 

Conforme Reis (2006) e Walle (2009), é possível ensinar 

matemática para crianças desde muito cedo, criando 

oportunidades para que ela possa enxergar cada unidade 

temática da matemática a partir de atividades diversas. 

Alguns trabalhos afirmam ainda que atingiram um 

aprendizado significativo a partir das atividades 

propostas. Porém, conforme Ausubel (2003) destaca, 

uma aprendizagem significativa não ocorre em uma única 

atividade, necessariamente. 

Conclusão ou Conclusões 

Podemos concluir que estratégias lúdicas de ensino são 

ressaltadas pelas pesquisas sobre a matemática na 

infância. Com base em nossos estudos, entendemos que 

elas fazem todo o diferencial para uma aprendizagem 

significativa dos conceitos matemáticos pelas crianças. 

Esses aspectos nos mostram a importância de se planejar 

o ensino da matemática voltado para a criança, suas 

características e habilidades, articulando também aos 

seus conhecimentos prévios. Faz-se necessário ainda, 

proporcionar um ambiente acolhedor e que favoreça uma 

aprendizagem na perspectiva do letramento matemático. 
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