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RESUMO 

 

O presente trabalho focou a matemática na pré-escola - concepções e desafios da prática dos 

professores para uma aprendizagem significativa. O interesse partiu da leitura do artigo de 

Priscila Monteiro (2010), revelando que atualmente, convivem nas instituições de Educação 

Infantil, diversos enfoques didáticos, apoiados em diferentes concepções sobre o trabalho da 

matemática. Em vista das transformações que vem passando a Educação Infantil, diante das 

novas concepções de criança e função da Educação Infantil, é possível supor que ainda haja 

resquícios de velhas práticas quanto ao que ensinar ou ao que aprender na matemática na pré-

escola. A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as concepções das professoras de 

Educação Infantil sobre o trabalho com a matemática na pré-escola. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e de campo, de caráter qualitativo. A técnica utilizada foi a entrevista, 

registrada em áudio. Foram escolhidas duas professoras que atuam na pré-escola da rede 

municipal de Paraipaba. O estudo destaca breve histórico da Educação Infantil, os avanços a 

partir da legislação, também discute o papel do professor e a aprendizagem da criança e o que 

fundamenta o ensino da matemática na Educação Infantil. A análise dos dados foi 

fundamentada à luz dos estudos de Simonetti e Leitão (2003), Cruz (2003), RCNEI (1998), 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011), dentre outros pertinentes ao tema 

deste trabalho científico. Os dados parecem apontar contradições na prática das professoras, 

tais como, falta de clareza nas atividades propostas às crianças, desconhecimento da proposta 

pedagógica da instituição e compreensão superficial dos documentos que norteiam a prática 

pedagógica. Faz-se necessário darmos continuidade a investigação e reflexão sobre as 

concepções das professoras e a prática pedagógica e o que o diálogo se estenda a outros 

professores que atuam na Educação Infantil. 

 

Palavras-chave: matemática na pré-escola- professor-criança - educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study focused the mathematics in preschool - challenges and conceptions of 

teachers' practice for a meaningful learning. The interest came from the reading of the article 

of Priscilla Monteiro (2010), revealing that currently, live in institutions of childhood 

education, several  didactical approaches, supported on different conceptions about the work 

of mathematics. In view of the transformations that has been going to childhood education, 

against of the new conceptions of child and function of the childhood education, it's possible 

to assume that there are still remnants of old practices as to what to teach or what to learn in 

mathematics on preschool. The research aimed to identify and analyze the conceptions of 

teachers from childhood education about the work with the mathematics on preschool. It was 

performed a bibliographic research and of field, of qualitative character. The technique used 

was the interview, recorded on audio. Were chosen two teachers that work on pre-school of 

the municipal network of Paraipaba. The study highlights a brief historic of childhood 

education, the advances from the legislation, also discusses the role of the teacher and the 

child's learning and what based mathematics teaching on childhood education. The data 

analysis was based on studies of Simonetti and Leitão (2003), Cruz (2003), RCNEI (1998), 

Curriculum Guidelines for Early Childhood Education (2011), among others relevant to the 

subject of this scientific work. The data seems to point to contradictions in the practice of 

teachers, such as, lack of clarity in the proposed activities for children, lack of pedagogical 

institution and superficial understanding of the documents that guide the pedagogical practice. 

It is necessary to give continuity to the investigation and reflection about the conceptions 

from the teachers and the pedagogical practice and that dialogue spread to other teachers 

working on childhood education. 

 

Keywords: mathematics in preschool - teacher - children - childhood education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A matemática na pré-escola é fator de grande importância para que a criança se 

aproprie e amplie os conhecimentos matemáticos de forma lúdica, prazerosa e significativa. 

Muito se tem discutido sobre a prática pedagógica do professor e a aprendizagem da criança 

na Educação Infantil: de que forma acontecem essas aprendizagens e de quais experiências as 

crianças precisam vivenciar nessas habilidades e competências a partir do momento em que 

frequentam a pré-escola. 

Há muito que se dizer sobre as práticas pedagógicas dos professores que atuam 

com as crianças de Educação Infantil, aqui especificamente a pré-escola. Propor experiências 

significativas na aprendizagem matemática para as crianças nessa faixa etária de 4 e 5 anos, 

em concordância com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais
1
 para a Educação Infantil 

(2009), contempladas na Resolução CNE/CEB Nº 05/09 Inciso IV,  requer que saibamos 

quais concepções estão por trás das práticas pedagógicas das professoras que atuam nas 

turmas de pré-escola e qual a participação das crianças nessas aprendizagens, em que estão 

fundamentadas suas práticas, e quais documentos norteiam o trabalho com matemática na 

Educação Infantil. Este, vale destacar, foi o objeto de estudo que definimos para nossa 

investigação. 

Gostaríamos, de aqui, destacar também um ponto que há tempos tem estado em 

pauta quando se fala no trabalho com ensino da matemática na Educação Infantil: o currículo 

proposto. Este, desde as trajetórias como professoras nessa primeira etapa da Educação 

Básica, em uma época em que as crianças ainda em idade de seis anos faziam parte dessa 

etapa educacional, não estava bem claro quanto ao que ensinar em matemática para esse 

público, se restringindo, assim, apenas a uma grade curricular com conteúdos selecionados a 

partir livros didáticos.  

 Poderíamos ilustrar esse raciocínio rememorando os tempos em que estivemos 

em sala de aula com crianças de pré-escola, numa instituição particular. Recordamos como se 

davam as práticas pedagógicas quanto ao ensino de matemática, onde a principal 

característica das ações pode ser descrita da seguinte forma: deveríamos seguir uma grade 

                                                             
1 Refere-se à revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil contempladas no PARECER 
CNE/CEB Nº 20/2009 e na Resolução Nº 05, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais, contemplado no 

documento Orientações Curriculares para a Educação Infantil editado pelo governo do Ceará (2011). 
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curricular com conteúdos a serem trabalhados durante o ano, elaborados de acordo com o 

livro didático adotado pela escola, pois não existia uma proposta pedagógica que pudesse 

nortear nossas ações em sala com as crianças.  

Esse Fato que nos traz a memória no ano de 1999, o qual marca o momento da 

entrega dos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil
2
 (BRASIL, 1998), 

mas, que na época, não houve uma capacitação, ou mesmo um treinamento, acerca do que se 

tratava e qual a finalidade de tal documento. Em primeiro momento houve o interesse de 

folhearmos as páginas do exemplar, as quais apresentavam dois capítulos referentes às áreas 

de conhecimento voltadas para a Linguagem Oral Escrita e a Matemática (haja vista que esses 

conhecimentos dentro do contexto da escola particular eram vistos como os mais 

importantes), porém, entre um e outro, era possível perceber que o destaque maior era sempre 

para a Linguagem Oral e Escrita com o objetivo de preparar as crianças para o Ensino 

Fundamental. 

Destacando o que nos motivou a realizar uma pesquisa sobre as concepções 

acerca do ensino da matemática e os métodos utilizados por professores na pré-escola para 

atingir o objetivo de um ensino de qualidade para as crianças, podemos citar a leitura do 

artigo de Monteiro (2010).  Neste texto, Monteiro afirma que “Atualmente, convivem nas 

Instituições de Educação Infantil, diversos enfoques didáticos apoiados em diferentes 

concepções, às vezes, contraditórias” (MONTEIRO, 2010, p. 1). De alguma forma, pudemos 

vivenciar o que postula Monteiro (idem) nas práticas em sala de aula, pois sempre era possível 

enxergar contradições entre o senso comum e a teoria que, por sua vez, não se apresentava 

bem definida para nós na vivência com as crianças, ou seja, algumas vezes, a teoria não 

coadunava com a nossa prática. Com vistas às transformações que vem passando a Educação 

Infantil, sobre as novas concepções de criança e função de Educação Infantil, é provável que 

ainda haja resquícios de velhas práticas, não só na prática pedagógica, mas, o que também 

quanto àquilo que se espera que a criança aprenda na pré-escola com as experiências com a 

matemática.   Assim, a leitura desse artigo e esse trecho especificamente fez com que 

refletíssemos sobre as ideias que norteiam a prática de professores de Educação Infantil, 

dando ênfase as experiências e atividades de matemática que são propostas na pré-escola. 

Essas elucidações nos levam a questionamentos como: Quais concepções os 

professores têm sobre a matemática na pré-escola?  Em que se fundamenta a sua metodologia 

                                                             
 
2
  Usaremos a sigla RCN-EI para aludirmos aos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil. 
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para que a criança tenha oportunidade de aprender os conceitos matemáticos? Mediante os 

estudos realizados sobre a matemática na Educação Infantil, buscamos refletir sobre o 

significado da construção de conceitos. Oliveira (1992, apud MARTINS, 2002, p.28) expõe 

de maneira clara que “os conceitos são construções culturais, internalizadas pelo indivíduo ao 

longo de seu processo de desenvolvimento. [...]”. Diante deste pressuposto, inferimos que o 

trabalho com os conhecimentos matemáticos contribuem para que a criança se aproprie dessas 

construções durante todo o processo de aprendizagem. 

Dialogando com o professor acerca de como se estabelece a apropriação dessas 

teorias, é que se pode perceber que teoria e prática andam juntas. O conhecimento acadêmico 

fortalece a compreensão sobre tudo que realizamos com as crianças dentro e fora de sala de 

Educação Infantil. No propósito de oferecer uma aprendizagem significativa que respeite a 

criança integralmente, considerando que o conhecimento matemático faz parte da vida do ser 

humano, então poderíamos pensar no letramento matemático nas salas da pré-escola, como 

um conhecimento que move e motiva e não como algo desestimulante, que se reduz ao 

simples fato de aprender realizar cálculos ou atividades cansativas que em nada ou muito 

pouco contribui para o seu desenvolvimento cognitivo.  É nessa perspectiva que podemos 

rever nossos próprios conceitos sobre a matemática no âmbito da pré-escola e assim refletir 

sobre nossas práticas no sentido de formar as bases necessárias para que a criança desenvolva 

suas potencialidades que lhes servirão de alicerce ao longo do processo de sua vida escolar.  

Mediante ao que foi suscitado até agora, o objetivo geral dessa pesquisa foi 

identificar e analisar as concepções das professoras
3
 de Educação Infantil sobre o trabalho 

com a matemática na pré-escola. 

Especificamente, optou-se por analisar a concepção das professoras sobre criança, 

Educação Infantil e papel do professor; investigar a concepção das professoras sobre a forma 

como as crianças de seu grupo aprendem os conhecimentos matemáticos; investigar de que 

forma as professoras organizam sua prática para a apropriação dos conhecimentos 

matemáticos pelas crianças da pré-escola; identificar os principais desafios enfrentados pelas 

professoras no trabalho com a matemática na pré-escola e analisar de que forma os 

documentos, especialmente o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

                                                             
3 Enfatizaremos, aqui, especificamente o uso do substantivo no feminino quando nos referirmos aos profissionais 

da educação que atuam diretamente no ensino e aprendizagem de crianças da Educação Infantil (as professoras 

de Educação Infantil), haja vista que o lócus escolhido para nossa pesquisa dispõe apenas de profissionais do 

sexo feminino. Assim, a fim de melhor situar nossa pesquisa no campo teórico, daremos preferência em usá-lo 

dessa maneira. 
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(1998), as Novas Diretrizes para Educação Infantil (2009), norteiam o trabalho com a 

matemática na Educação Infantil. 

Consequentemente, para uma melhor compreensão, foi realizada uma pesquisa de 

campo acrescida com levantamento de pesquisa bibliográfica relacionada ao tema central 

dessa pesquisa. Buscamos usar como metodologia a entrevista para a coleta de dados e assim, 

fazermos a análise. Durante o trabalho de campo, seguindo critérios de seleção dos sujeitos da 

pesquisa, foram constituídas duas professoras de pré-escola que permanecem mais tempo em 

sala com as crianças e que atuam no Infantil IV e V da instituição em que trabalham. As 

informações coletadas na entrevista foram registradas em áudio para melhor captação das 

respostas dadas pelas professoras. Assim, para a realização desse trabalho científico nos 

apoiamos nas contribuições de Minayo (1994) que orienta a pesquisa qualitativa. 

 Para a análise de dados tivemos como suporte teórico os trabalhos de Simonetti e 

Leitão (2003), Cruz (2003) e os documentos Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (1998) e as Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011).  

O referencial teórico está disposto em duas seções, no primeiro, destacamos o 

percurso histórico da Educação Infantil. De forma sucinta, apresentamos as leis que 

contribuíram para o avanço dessa etapa da Educação Básica como também a prática 

pedagógica e papel do professor na apropriação desses conhecimentos pelas crianças. Na 

segunda seção, expomos reflexões sobre como a matemática está sendo trabalhada na 

Educação infantil no que diz respeito ao uso do material concreto, jogos e brincadeiras, bem 

como as contribuições dos estudos de Piaget na apropriação do conceito de número, 

aprendizagens que podem ser construídas pelas crianças ao participarem de experiências com 

números e outros conteúdos contemplados no inciso IV do Art. 9º disposto na Resolução 

CNE/CEB nº 05/09 para a Educação Infantil. 

Acreditamos que o trabalho com esse tema nos permitirá rever as nossas 

concepções quanto ao ensino e aprendizagem da matemática na Educação Infantil, como meio 

de aprimorar a prática pedagógica sob a luz da teoria que nos ajudará a ampliar nossos 

conhecimentos de cunho pessoal, intelectual e profissional, além de compreendermos a 

criança como sujeitos autônomos e protagonistas da ação pedagógica. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Breve história da Educação Infantil  

 

Para compreender a importância da Educação Infantil nos dias atuais é necessário 

recordar um pouco de sua história e seu papel na sociedade. Tal retrospectiva impulsiona uma 

reflexão sobre as práticas educativas fundamentais para um atendimento de qualidade as 

crianças de 0 a 5 anos, respeitando de modo primordial os seus direitos. 

Tomando como um fio dessa trajetória que marca a construção da identidade da 

Educação Infantil, teremos como movimento significativo a luta das mães trabalhadoras, que 

inseridas no mercado trabalho, reivindicavam por creches, locais estes que eram vistos como 

um lugar em que pudessem deixar seus filhos, de modo que os mesmos dispusessem do 

cuidado que uma mãe poderia oferecer, além da alimentação e, dessa forma, adentrarem no 

mercado de trabalho. Em decorrência disso, surgiram as Instituições de Educação Infantil de 

caráter assistencialista, ideia essa repercutida por algumas décadas de uma concepção de 

instituição cujo atendimento seria destinado às crianças pobres. Esse modelo foi disseminado 

por todo o território nacional tanto pelos órgãos governamentais e não governamentais, não 

importando de que modo seria o atendimento, a estrutura. Enfim, nesse contexto histórico não 

eram considerados os direitos da criança e da família.  

 Foi a partir de vários movimentos sociais, nas lutas por equidade de direitos 

para todos, que a Constituição de 1988 veio consolidar o direito da criança em frequentar 

creches e pré-escolas, reafirmando não só a gratuidade no ensino público, mas, a inclusão das 

creches e pré-escolas na política educacional, com caráter mais pedagógico e não mais 

assistencialista. Mesmo com a constituição de 1988 garantindo o direito das crianças e de suas 

famílias no ensino público, os investimentos eram poucos, o que comprometia a oferta de 

vagas, a estrutura física e a qualificação dos professores, que não possuíam formação para 

oferecer um trabalho pedagógico com qualidade. Esse fator contribuiu para que ainda 

prevalecesse o “fantasma” do assistencialismo, onde o tempo dispensado às crianças era 

focado mais na alimentação e na higiene do que propriamente na aprendizagem.  

 Diante dos acontecimentos da época, nesse cenário em que ganhavam força os 

movimentos sociais, é aprovada no congresso nacional a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), estabelecendo o termo Educação Infantil e declarando que esta 
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etapa tem início a partir de 0 aos 3 anos para quem tem direito de estar na creche e 4 a 6 anos 

na pré-escola, (LDB Art. 29 Inciso I e II)  constituindo assim o ciclo de seis anos de formação 

contínua. Nessa perspectiva de construir uma nova identidade da Educação Infantil, vale 

ressaltar que mudanças aconteceram, traçando assim um novo perfil a essa primeira etapa da 

Educação Básica.  

 Com a normatização do Conselho Nacional de Educação (CNE) que publicou 

recentemente a Resolução nº 05/2009, cujo Art. 5º evidencia que a primeira etapa da 

Educação Básica é oferecida em creche e pré-escolas, atendendo crianças de 0 a 5 anos e que 

as crianças com idade de 6 anos completos até fim de março passam a ingressar no Ensino 

Fundamental.  

  Nessa trajetória sucinta das leis, podemos perceber os avanços significativos na 

Educação Infantil, pois vivemos um grande momento de conquistas em todos os aspectos das 

instituições que atendem as crianças de 0 a 5 anos visando assim à garantia dos direitos da 

criança e da família, um espaço de relações e aprendizagens, pois em outros tempos não era 

bem assim.  

 Visto o intenso processo de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (2009), conforme a Resolução CNE/CEB Nº 05/2009, que orienta desde as 

políticas públicas e define o currículo na Educação Infantil, é que se compreende o sentido 

dessa primeira etapa da Educação Básica e sua importância para a sociedade. O ingresso da 

criança na Educação Infantil é essencial para o desenvolvimento integral dela. Diferentemente 

do contexto familiar, a Educação Infantil é um espaço em que a criança tem oportunidades de 

interagir com outras crianças, com adultos, conviver em um ambiente agradável, de modo que 

desenvolva suas potencialidades, pois, a criança como cidadã de direitos constituídos desde o 

ventre da mãe, é um ser que pensa, elabora, cria, inventa e transforma como afirma o RCN-EI 

(BRASIL, 1998). 

Pensar em uma criança autônoma e singular que seja capaz de expressar suas 

opiniões, de participar de experiências significativas na Educação Infantil é um terreno 

delicado de histórias permeadas de práticas estereotipadas por parte do adulto, concepções 

que durante muito tempo foram sendo construídas durante a trajetória profissional e na 

construção da nova identidade da Educação Infantil.  Embora esteja enfatizada no RCN-

EI/MEC (BRASIL, 1998 Vol. 1), sobre o conceito de criança, ainda é presente no cotidiano 

das instituições, concepções de criança como um ser passivo, frágil que necessita de muitos 
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cuidados, onde o tempo das atividades é preenchido com rotinas rígidas contribuindo assim 

para uma relação de dependência com o professor. Outra prática bastante comum nas 

instituições é a grande valorização dada ao desenvolvimento cognitivo da criança, na 

preocupação em acumular conhecimentos específicos, sem considerar o seu desenvolvimento 

integral construído por meio de experiências significativas.  

Daí decorre o fato de algumas instituições de Educação Infantil buscaram delinear 

propostas voltadas mais para o “educar”, sabendo que o cuidado com a criança é 

imprescindível e que é parte integrante da educação, como está disposto no RCN-EI 

(BRASIL, 1998, p. 24). Isso, gostaríamos de ressaltar, vem sendo questionado durante os 

encontros pedagógicos e formação de professores de Educação Infantil promovidos pela 

Secretaria Municipal de Educação em Paraipaba, pois ainda é perceptível a valorização de 

apenas uma área de conhecimento, focada apenas para leitura e a escrita como forma de 

preparação para o Ensino Fundamental ou, quando há um direcionamento para outras áreas, o 

mesmo mostra-se fragilizado com ausência de propostas, sem nenhum direcionamento, 

marcado pela realização de atividades sem significados, mecanizadas e superficiais. 

  Para uma prática pedagógica de qualidade é fundamental compreender a 

Educação Infantil como um espaço de cuidado e educação, onde ambos são indissociáveis, de 

modo que às crianças, desde o momento em que estão inseridas no contexto escolar, cabem o 

cuidar e o educar é parte integrante do processo do desenvolvimento infantil. É importante 

ressaltar que historicamente o conceito de criança foi sendo construído e, consequentemente, 

se modificando com o passar dos anos. Não existe uma idéia única de criança, mas várias 

concepções que vão sendo construídas, já que esse conceito depende de contextos 

socioculturais dos quais elas fazem parte. Existem crianças que são protegidas pelas famílias e 

outras que não são, mas, de modo geral, a sociedade ainda não resolveu o problema da 

desigualdade social enfrentada por boa parte das crianças brasileiras, que são submetidas a 

viver em situações de risco e abandono por parte dos adultos.        

As crianças são seres únicos e singulares e pertencem a um determinado contexto 

sócio cultural. Possuem uma natureza singular que as caracterizam como seres que sentem e 

pensam o mundo de um jeito muito próprio como consta no RCN-EI (  BRASIL, 1998). 

Essa característica peculiar de ser criança remete a uma reflexão sobre o processo de 

aprendizagem, como é construído o conhecimento por elas, a apropriação de diferentes 
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linguagens, exercendo habilidade em construir hipóteses mediante a sua curiosidade e 

permitindo que encontrem respostas para aquilo que desejam descobrir.  

Assim se pode destacar que a criança constrói conhecimento por meio das 

interações com o outro, basta que o adulto conheça e reconheça as especificidades de cada 

criança, também, seu modo de ser, agir, pensar e estar no mundo reforçado no RCN-EI 

(BRASIL, 1998). Pois compreender o papel da Educação Infantil nos dias atuais significa que 

os professores precisam rever suas concepções quanto ao ensino e aprendizagem, quebrar 

paradigmas que dificultam o processo de desenvolvimento das potencialidades da criança 

pequena para que esta possa ter autonomia por meio de experiências significativas previstas 

na Resolução CNE/CEB
4
 Nº 5/2009, no Art. 9º que fala das práticas pedagógicas que 

compõem a proposta curricular da Educação Infantil. 

  Nessa perspectiva há que considerar, de acordo com o RCN-EI (BRASIL, 1998), 

que o professor de Educação Infantil, até bem pouco tempo, trabalhava em condições 

precárias, não tinha formação acadêmica específica, tinha várias denominações quanto a sua 

profissão, e recebia uma remuneração irrisória. Esses aspectos apresentados, de certa forma, 

fizeram com que surgissem vários debates em rede nacional entre vários segmentos sociais 

governamentais e não governamentais ligados à educação, quanto à formação desse 

profissional e o resultado disso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

- BRASIL, 1996), no título VI, art. 62 que diz: 

 
 A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura plena, em universidade e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade normal.  
  

É possível inferir, com base nesta conjectura, que os professores iniciaram a 

formação de forma ineficiente, carregados de concepções equivocadas sobre criança, infância 

e Educação Infantil. Um ponto importante foi a proposição de um período de transição da 

inclusão desses profissionais, um tempo para que as redes de ensino pudessem se adequar e 

primar pela qualidade no atendimento, firmado na LDB (1996) disposto no título IX, art. 89, § 

4º que: “até o fim da década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço”. Nesse sentido, buscou-se contornar 

                                                             
4 Conselho Nacional de Educação/Câmera de Educação Básica - Órgão de caráter normativo; delibera e emite 

pareceres pertinentes a área da Educação velando pelo cumprimento da Lei. 
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essa grande falha cometida com os professores que atuam na Educação Infantil, de oferecer 

não só melhorias na infraestrutura ou condições de trabalho, mas, em qualificar e valorizar 

esse profissional para que de fato este melhorasse a sua prática pedagógica, compreendendo a 

criança como sujeito histórico de direitos.  

 Evidentemente que o perfil de uma professora para atuar na Educação Infantil 

nos dias atuais é bem diferente do tempo que antecede a LDB 9394/96, época em que o 

quesito necessário era apenas gostar de criança, ser uma pessoa carinhosa ou apenas ser mãe 

para estar com elas. Redesenhando esse profissional, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998, Vol. 1, p. 41) destaca seu perfil profissional da seguinte forma: “O 

trabalho com as crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente”. 

Nessa perspectiva se espera que o professor para atuar na Educação Infantil, tenha formação e 

competência profissional bastante ampla para articular as áreas de conhecimento, ao mesmo 

tempo em que seja aprendiz, refletindo sobre sua prática, trocando ideias com seus pares, 

permitindo um diálogo estreito com a família como forma de buscar informações 

indispensáveis para contribuir no trabalho desenvolvido na instituição de Educação Infantil.  

No que diz respeito à implantação de uma proposta curricular de qualidade, que 

respeite as especificidades da criança, é necessário que o professor esteja comprometido com 

a prática pedagógica. Ele deve ser capaz de responder as expectativas das famílias e das 

crianças sobre questões circunstanciais referentes aos cuidados e ao processo de 

aprendizagem. O professor deve incluir em sua prática a visão de criança, infância e de 

Educação Infantil que vem sendo disposto na Resolução Nº 05/2009, que fixa as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Infantil (2009), expressas no documento Orientações Curriculares 

para a Educação Infantil (2009), elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(SEDUC) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), que vem contribuir não só com 

a formação do professor, como também no planejamento pedagógico, propondo ações em que 

a criança seja um sujeito ativo no processo de ensino aprendizagem. 

 Existem muitas outras questões a serem discutidas sobre o papel do professor 

de Educação Infantil, quanto a sua formação e qualificação. Atualmente,  há leis que garantem 

não só o direito da criança de cedo estar na escola, mas também do professor de ter uma 

remuneração compatível com sua formação, oportunidades para cursar o nível superior em 

Educação Infantil. Embora a formação continuada ainda seja oferecida timidamente pelo 

MEC, universidades e secretarias de educação estaduais e municipais. É válido salientar que 
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alguns cursos já foram oferecidos pelo MEC como o PROFA e o Pró-Infantil e, no Estado do 

Ceará, foi implementado, pelo governo estadual, o Programa de Alfabetização na Idade Certa 

(PAIC) com um eixo específico para a Educação Infantil. Com essas iniciativas a Educação 

Infantil ganhou maior visibilidade, porém, ainda há muito a se fazer na formação continuada 

com os professores, o caminho está traçado, basta que cada professor que atua nas turmas 

iniciais da Educação Básica compreenda a verdadeira essência do fazer na Educação Infantil, 

isso requer muito estudo desses documentos e outros que orientam a prática no cotidiano das 

instituições. 

 

2.2 Ensinando e aprendendo os conhecimentos matemáticos ou experiências envolvendo 

relações quantitativas, medida, formas e orientações espaços-temporais.  

 

A construção do conhecimento se dá pela ação do homem em aprender coisas, 

saber fazer, instruir-se.  O ato de aprender faz parte da vida do ser humano que vive em 

sociedade, essas aprendizagens acontecem tanto no ambiente familiar como na escola. A 

criança desde os primeiros anos de vida aprende a andar, a falar, a interagir com o outro, 

fazendo descobertas incríveis, desvendando tudo que está a sua volta, como ressalta o Parecer 

do CNE/CEB Nº 20/2009.  

A Educação Infantil para a criança é uma abertura para um espaço rico de 

aprendizagens e interações no convívio social da escola, espaço esse que promove uma série 

de novos conhecimentos que se consolidam com saberes que as crianças já trazem consigo.  

Nesse espaço de aprendizagem, as áreas de conhecimento fazem parte do 

desenvolvimento integral da criança que vão se ampliando durante toda a trajetória da sua 

vida escolar. Dentre as áreas de conhecimento, a experiência de aprendizagem com a 

matemática para muitos de nós é vista como um caminho nada atraente a ser percorrido 

quando se chega ao Ensino Fundamental, é uma questão que vem sendo discutida não só no 

ambiente acadêmico, mas, em encontros com professores e gestores das escolas municipais de 

Paraipaba.  

Questionamentos acerca de como despertar o gosto pela matemática e se cabe a 

Educação Infantil essa responsabilidade sempre permeiam os espaços pedagógicos das 

escolas, em geral. 

Dentro do contexto da Educação Infantil, o que se compreende é que a criança 

antes mesmo de frequentar a escola, já traz alguns “conceitos matemáticos”, sobre números, 
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medidas, formas e orientações espaçotemporais, e faz uso de maneira não convencional. 

Contudo, o conhecimento dessas experiências vai sendo aprimorada e ampliada durante todo 

seu processo escolar. O conhecimento matemático, assim como a linguagem oral e escrita, 

tem sua função social manifestada na coletividade, na interação e troca de experiências entre 

os indivíduos do meio social no qual estão inseridos. Então, a matemática deve ser vista como 

um mecanismo de fundamental importância para resolver situações problemas do cotidiano, 

contribuindo de certa forma para o desenvolvimento cognitivo da criança no ato de pensar e 

agir sobre as coisas.  

Evidentemente, conceituar a matemática depende de várias visões e experiências 

por parte do professor, concepções estas, que vão sendo construídas ao longo do tempo, ou 

seja, quando ainda frequentavam a escola como estudante ou durante o exercício no 

magistério e sua formação. Visto que se propagava a ideia de que a matemática era muito 

difícil de ser aprendida ou ensinada na escola, uma crença que mistificava a matemática como 

algo complexo e chato a partir do momento que se avançava nos estudos. Como exemplo 

disso, Simonetti e Leitão (2003) apresentam situação semelhante do que se pensava a respeito 

da matemática: 

 
No entanto, criou-se um mito em torno da matemática acreditando que a matemática 

é algo difícil, chato. Ao contrário disso, a matemática utiliza-se das capacidades bem 

humanas, como o pensar, o refletir, o transformar e principalmente o relacionar. 
(CEARÁ, 2003, p.9). 

 

Em meio a isso, a matemática não pode ser rotulada como algo chato, difícil, mas, 

uma ciência que envolve o pensar, o refletir sobre as coisas, relacionar e expor ideias próprias 

sobre o mundo lá fora e não como ciência desvinculada do meio social. 

De encontro a essas questões, buscamos compreender a matemática na Educação 

Infantil numa perspectiva que ela possa contribuir para a formação de cidadãos autônomos, 

capazes de pensar e agir sobre as coisas e que tem sua funcionalidade na sociedade em que 

vivem. Isso, conforme podemos conferir, é enfatizado no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, vol. 3). 

A trajetória da história do conhecimento matemático com as crianças da pré-

escola assemelha-se a construção da identidade da Educação Infantil, tendo em vista que a 

preocupação com a função pedagógica na Educação Infantil percorreu o mesmo caminho da 

matemática entre o ensinar e aprender, com questionamentos sobre que conteúdos ensinar e o 

que fazer para que as crianças se apropriassem do conhecimento a ser ensinado. 
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 Diante dessa perspectiva, se pensava que para favorecer a aprendizagem 

matemática era somente dispor de atividades de memorização, repetição, além de realizar 

treinos com as crianças, ensinando, por exemplo, um número de cada vez por várias semanas, 

sem fazer relação com situações do cotidiano, de modo que propor atividades dessa natureza 

já garantia a aprendizagem da criança. Simonetti e Leitão (2003, p.10) apontam também que 

“[...] havia a convicção de que a criança aprendia por associação visual”, onde se propunha 

atividades de cobrir pontilhado dos números, caminhando sobre os numerais traçados no 

chão, copiando, dessa forma, acreditando que as crianças aprendem dessa maneira, até mesmo 

subestimando a capacidade de raciocinar delas.  

São questões que permanecem presentes nos dias atuais das escolas municipais. 

Isso, podemos ressaltar, depende da crença que cada professor tem sobre as atividades 

propostas para as turmas de pré-escola. A prática pedagógica também parece se caracterizar 

de acordo com a visão de cada professor sobre o que ensinar e o que aprender. Em reforço a 

essa reflexão Baroody (1988, apud MORENO, 2006 p.43) afirma que “Toda prática 

pedagógica está determinada por concepções sobre como se ensina e como se aprende”. De 

fato, a prática pedagógica dos professores está relacionada com as crenças, algo que é 

internalizado desde o momento que escolheram essa profissão e durante seu processo de 

formação.  

Com relação a esse novo percurso em que vem sendo esboçado o conhecimento 

matemático na Educação Infantil, há ainda algumas escolas que atendem crianças oferecendo 

a Educação Infantil onde são visíveis algumas dessas práticas de ensino que em nada, ou 

muito pouco, contribuem para o desenvolvimento cognitivo das crianças. A título de 

exemplificação, poderíamos antevir que pudemos encontrar nas escolas municipais de 

Paraipaba, lócus de nossa pesquisa, nos dias atuais, a manifestação de algumas dessas 

práticas. Ao que pudemos observar, conjecturamos que os professores ainda percebem a 

criança como um ser passivo e dependente do professor para realizar atividades, em vista da 

análise feita dos dados coletados na entrevista com as professoras. Acreditamos, porém que, 

paulatinamente, vem sendo quebrados alguns paradigmas a partir de reflexões acerca da 

matemática propostas nos encontros de formação dos professores que o município oferece.  

Percebemos que algumas práticas em sala com as experiências matemáticas vêm sendo 

realizadas com as crianças por meio do uso de material concreto, avanço esse que partiu de 

estudos e pesquisas da psicologia da aprendizagem e que influenciou o modo de pensar do 
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professor sobre como as crianças aprendem, conforme é explicitado por Simonetti e Leitão 

(2003, p. 10). Daí, novas concepções acerca da apropriação dos conceitos matemáticos foram 

absorvidos pelos professores, com diferentes interpretações sobre a prática em sala quanto ao 

uso do material concreto. Sob a influência de uma prática chamada aprendizagem ativa (em 

que a criança aprendia do concreto para o abstrato), que tais conteúdos de matemática partiam 

da ação direta de atuação sobre os objetos e experiências motoras dos sentidos e percepções. 

Por ora, diremos apenas isso, mas ressaltamos que esse assunto será mais veementemente 

retomado na análise e discussão dos dados. 

  A criança pensa e constrói hipótese das experiências matemáticas em situações 

que lhe são apresentadas com uso de materiais concretos e assim pode fazer suas 

representações mentais. Experiências que, nos dias atuais, possibilitam a compreensão de que 

o concreto e o abstrato são indissociáveis, ou seja, eles não devem ser compreendidos como 

algo separado, pois a ação e o pensamento não são desvinculados como ressalta Simonetti e 

Leitão (2003). 

 No momento que é dada a oportunidade à criança para manipular objetos, para 

contar, fazer correspondência ela está pensando, raciocinando. Experiências como estas vão 

promover o conhecimento da função representativa dos números que fazem parte do mundo 

social. Enfim, é de fundamental importância se “[...] dar à criança a oportunidade de criar 

relações sobre quantidades, pensar sobre essas quantidades e não somente demonstrar os 

resultados “preparados” pelo educador” (SIMONETTI; LEITÃO, 2003, p. 11). Deste modo, 

não se pode pensar matematicamente restringindo o pensamento da criança a simples 

execução de atividades preparadas pelo professor, haja vista que isso limita a capacidade de 

pensar. 

Embora tal premissa pareça simples, ainda é possível nos depararmos com 

situações em sala de pré-escola onde essas questões não são bem claras para o professor em 

sua prática pedagógica. Ainda permanecem ideias equivocadas sobre o que é o trabalho com o 

concreto e o abstrato na apropriação do conhecimento matemático. 

Por um lado, pode-se dizer que o ensino e aprendizagem de matemática têm 

avançado, como, por exemplo, presenciar algumas situações de uma pequena parte de 

professores, em aderir vivências ricas de aprendizagens com as crianças sobre conceitos 

matemáticos de modo a utilizar-se do lúdico na sua prática pedagógica, embora não estejam 

totalmente claros os objetivos em propiciar situações com jogos e brincadeiras.  
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Um ponto imprescindível para o qual devemos voltar a nossa atenção são os 

estudos de Piaget sobre o pensamento da criança com relação à construção do conceito de 

número. Tais estudos influenciaram o ensino da matemática na Educação Infantil. Citamos 

como destaque os testes piagetianos que trouxeram muitas discussões acerca da apropriação 

desses estudos pelos professores, partindo do ponto de vista dos conteúdos a serem ensinados 

como ressaltam Simonetti e Leitão (2003). 

Falar de seriação, classificação, correspondência e conservação – processos 

apresentados por Piaget como princípios lógicos importantes para a apropriação dos 

conhecimentos matemáticos pela criança, no que se refere ao conceito de número – constitui-

se como uma necessidade no nosso trabalho para que possamos alcançar um de nossos 

objetivos, a saber, o de perceber em que se fundamenta a metodologia das professoras que 

trabalham na pré-escola para que a criança tenha oportunidade de aprender os conceitos 

matemáticos.  

Segundo as autoras Simonetti e Leitão (2003, p.12), “[...] há consenso quando 

Piaget afirma que as crianças devem conceber alguns princípios lógicos que expressem 

estruturas e operações do pensamento ligado a racionalidade matemática”. Não é apenas 

aprender a representar os números e a contar, mas, é apropriar-se desses conhecimentos de 

forma significativa, em que sejam levadas em conta as elaborações mentais da criança sobre o 

objeto estudado.  

Com base na teoria de Piaget, sabemos que outros estudos, por exemplo, foram 

realizados posteriormente, com grande relevância ao trabalharmos a compreensão da natureza 

da representação numérica na pré-escola. Para tanto, utilizamos materiais concretos, jogos e 

brincadeiras como ferramentas para facilitar a compreensão das crianças na apropriação 

desses conhecimentos. Cabe ao professor propiciar situações que motivem as crianças a 

pensarem, a confrontarem ideias, a criarem hipóteses, a desenvolverem sua capacidade crítica. 

Nesse sentido, conceber o conhecimento matemático como um ambiente de investigação e 

ambiente de aprendizagem requer que o professor de Educação Infantil crie oportunidades a 

partir da escolha de atividades desafiadoras. Também ele deve motivar as crianças a pensarem 

sobre relações quantitativas, medida, forma e orientações espaço temporais. Então, em cada 

momento que a criança aprende e amplia esses conhecimentos e consegue resolver problemas, 

ela está aprendendo a organizar seu pensamento acerca das noções matemáticas enfatizadas 

por Simonetti e Leitão (2003).  Nessa perspectiva, segundo Teresinha Nunes (2011, p. 23) 
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“[...] à medida que as crianças resolvem problemas sobre quantidades, elas estão aprendendo a 

organizar suas ações para resolver problemas com números”. Daí, a necessidade de 

oportunizar situações que favoreçam as elaborações mentais das crianças. Portanto, cada 

atividade em que se propõem estratégias e recursos utilizados pelo professor, deve estar 

pautada na criança como sujeito ativo destas aprendizagens.  

Evidentemente, hoje a matemática na Educação Infantil não caminha como uma 

ciência isolada das outras, mas, articula-se com as outras aprendizagens. O documento 

emitido por Ceará (2011), sobre as experiências de aprendizagens relacionadas ao 

conhecimento matemático, aponta orientações importantes no que concerne a prática do 

professor e ao que as crianças precisam aprender mediante experiências a serem vivenciadas 

por elas.  

O documento aponta que experiências com contagem e uso dos numerais, 

costumam despertar interesse das crianças, já muito antes delas frequentarem a escola, pois no 

meio familiar vivenciam experiências com números e situações de contagem. Na escola 

buscarão não somente aprender as relações quantitativas, mas, confrontar e ampliar esses 

saberes. Outra questão valiosa que diz respeito ao uso de grandeza e a realização de medidas, 

segundo Ceará (2011, p. 56) é que “a curiosidade para comparar elementos, para perceber o 

valor relativo das coisas pode ser estimulada desde cedo”. Ao propor desde cedo o contato da 

criança com situações significativas de aprendizagem, como medir e comparar, medir 

distância, identificar passagem do tempo, manuseio do dinheiro e outros que correspondem a 

grandezas e medidas, o professor estará oportunizando uma aprendizagem rica e significativa, 

assim, como enfatiza o RCN-EI (BRASIL, 1998, vol. 3). 

O professor, ao desenvolver experiências com orientação espaço-temporal com as 

crianças, deve compreender de forma clara as características que as envolvem. Como destaca 

Ceará (2011, p. 56, 57) quando especifica que: 

 
A orientação espacial se refere à noção de direção, distância e organização perante o 

que nos cerca e das coisas entre si. Já a orientação temporal é a capacidade de situar-

se em função da sucessão de acontecimentos [...] da duração dos intervalos [...] da 

renovação cíclica de determinados períodos [...] e do caráter irreversível do tempo.  

  

Compreendendo o modo particular dessas orientações, é importante que o 

professor propicie situações significativas do cotidiano, cuja participação da criança é 

fundamental. 
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Em meio ao que foi exposto, salientamos que a brincadeira e as interações são 

eixos norteadores que farão toda a diferença na prática pedagógica do professor e que deve 

apresentar-se na proposta curricular. As práticas pedagógicas organizadas pelo porfessor 

devem prover experiências que ampliem as potencialidades da criança quanto ao 

conhecimento matemático durante o processo de desenvolvimento infantil. Dentre do que foi 

destacado como experiências valiosas para a criança da Educação Infantil dentro do campo da 

matemática, especificamente a pré-escola nosso objeto de estudo, de construir as bases 

necessárias para que a criança em estudos posteriores possa sistematizar os conhecimentos 

matemáticos. Nunes (2011) aponta que:  

  
[...] devemos dar às crianças na pré-escola a chave que abre a porta da 

aprendizagem matemática na escola, ajudando-as a compreender a natureza 
da representação numérica e o uso de números na resolução de problemas 

através de ações. (NUNES, 2011, p.7, REVISTA PÁTIO). 

 

Em síntese, podemos dizer que aprender e apropriar-se dos conhecimentos 

matemáticos na pré-escola, nos remete destacar o poder do professor sobre estas ações, se 

bem planejadas e tendo a criança como centro do planejamento e protagonista nas 

aprendizagens. As crianças passam a conceber a matemática como uma aprendizagem 

prazerosa e cheia de significados. Por isso, é fundamental que os professores busquem não só 

aprimorarem sua prática pedagógica, mas colocar em prática aquilo que aprenderam, tendo 

clareza da teoria que fundamenta o processo de ensino e aprendizagem. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO DO TRABALHO DE CAMPO: O CAMINHO 

PERCORRIDO 

 

3.1 A escolha da instituição 

 

Para a pesquisa de campo foi escolhido dentre outras instituições públicas 

existentes, o Centro de Educação Infantil localizado na zona urbana do município de 

Paraipaba. A instituição atende 90 crianças da pré-escola, com turmas do Infantil IV e V anos 

em turno parcial, pela manhã das 7h às 11h e à tarde das 13h às 17h.  As crianças são 

matriculadas na instituição durante o período do mês de janeiro de acordo com o número de 

vagas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação de Paraipaba, de 20 crianças no 

Infantil IV e 25 crianças no Infantil V. A carga horária das professoras está organizada da 

seguinte forma: uma professora de 16 h e uma de 4 h, mais uma auxiliar de sala com 20 h. As 

professoras atuam no período manhã e tarde com carga horária de 40 h semanais. Dentre essas 

40 h, as professoras planejam 8h a cada semana. A instituição conta com professoras 

graduadas em Pedagogia e linguagens e códigos com especialização em Educação Infantil e 

uma equipe escolar composta por uma coordenadora pedagógica, uma auxiliar de secretaria, 

um porteiro e duas auxiliares de serviço gerais, que ficam responsáveis pela cozinha e a 

limpeza da escola. 

O Centro de Educação Infantil segue o padrão de infraestrutura adequada para o 

atendimento das crianças de Educação Infantil: possui 2 salas de atividades amplas com 

banheiros, 1 brinquedoteca, 1 cozinha, 1 depósito, 2 banheiros para adultos (masculino e 

feminino), uma secretaria com banheiro e almoxarifado para material escolar, 1 refeitório e 

uma área ampla arborizada para atividades externas e um parque infantil.  

É valido ressaltar que, de acordo com dados da Secretaria de Educação de 

Paraipaba, temos atualmente, neste município, todos os professores com nível superior. 

Porém, se olharmos de forma mais estrita, poucos são os qualificados com formação 

específica na área da Educação Infantil. No entanto, se compararmos com décadas anteriores 

é visível que houve uma melhora considerável. 

   

3.2 Os sujeitos escolhidos 
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Por se tratar de um Centro de Educação Infantil que atende crianças de pré-escola, 

o critério de escolha foi à carga horária de trabalho das professoras. Dentro dessa perspectiva 

optamos em entrevistar as professoras de 16h por estarem semanalmente mais tempo com as 

crianças e por serem as professoras titulares de sala.  

 

3.3 A abordagem metodológica, estratégia e instrumentos da pesquisa. 

 

Esta pesquisa apoiou-se na perspectiva de uma pesquisa qualitativa, que, por meio 

de uma entrevista buscamos investigar as concepções das professoras de Educação Infantil 

acerca do conhecimento matemático que é trabalhado no cotidiano da sua prática pedagógica 

com as crianças da pré-escola. A expectativa é que essa investigação possa contribuir para 

uma aprendizagem significativa na apropriação desses saberes pelas crianças durante o 

processo de seu desenvolvimento. 

Utilizamos como técnica de investigação a entrevista para recolher informações 

importantes das professoras sobre o trabalho desenvolvido com as crianças referente às 

noções matemáticas. Bogdan e Biklen (1994, p. 134), afirmam que “[...]. As boas entrevistas 

produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as perspectivas dos 

respondentes. As transcrições estão repletas de detalhes e exemplos”. Tomando como base 

para desenvolver uma boa entrevista, buscamos elaborar um roteiro inspirado no trabalho de 

Bogdan e Biklen com algumas perguntas abertas e outras específicas para que as professoras 

pudessem estar à vontade e assim, expressarem seu ponto de vista sobre os assuntos 

abordados. Para que nada passasse despercebido, foi essencial a utilização do gravador para 

registrar as falas dos sujeitos entrevistados com o intuito de facilitar a análise posterior dos 

dados.  

 

3.4 O trabalho de campo 

 

Com tudo definido quanto à forma de investigação, fomos à instituição de 

Educação Infantil de Paraipaba que atende somente as crianças de pré-escola. Procuramos a 

responsável pela instituição e apresentamos o esboço da pesquisa, pedindo a permissão para 

conversar e convidar as duas professoras titulares para participarem do projeto de pesquisa. 

Conversamos separadamente com cada professora sobre o trabalho de pesquisa, expondo que 

usaríamos nomes fictícios para realização da análise de dados com objetivo de preservar seus 



27 
 

 
 

nomes e, em seguida, fizemos o convite para participarem da entrevista. Nesse momento 

também, perguntamos se autorizavam a gravação para registrar as falas. Ambas aceitaram 

participar da entrevista como também permitiram a gravação, o passo seguinte foi combinar 

com as professoras, o dia e local da entrevista.  

A professora Amélia não quis ser entrevistada na escola em que trabalha como 

também não queria utilizar o tempo de seu planejamento para ser entrevistada, preferiu que a 

entrevista acontecesse no domingo à tarde em sua residência. Ao chegar o dia da entrevista 

perguntamos novamente se poderíamos gravar a entrevista e explicamos que a gravação seria 

somente para a análise de dados e que seu nome seria preservado. Antes de iniciar a 

entrevista, a professora Amélia mostrou todos os cômodos de sua casa, apresentou sua filha 

de 4 anos e depois fomos a cozinha. Dando início à entrevista, enfatizamos os procedimentos 

com relação ao bloco de perguntas e que a gravação seria feita por meio do gravador de voz 

do celular. Antes das perguntas, iniciamos com seus dados como nome, função, formação, 

turma em que estava atuando e o tempo de profissão. Ao final da entrevista agradecemos a 

participação e reforçando que seu nome seria preservado como também a utilização. 

Com a professora Betânia a entrevista ocorreu numa sala pequena da Secretaria de 

Educação sugerida pela própria professora por ser um local próximo à instituição onde 

trabalha. Diferentemente da professora Amélia, ela utilizou o dia de seu planejamento. Dando 

início aos procedimentos da entrevista, explicamos novamente a respeito de como seriam as 

perguntas bem como a gravação da entrevista. Com tudo esclarecido, também iniciamos por 

anotar seus dados pessoais, gravando as respostas por meio da gravação de um celular.  

Finalizando a parte da pesquisa de campo, os dados coletados foram sujeitos à 

análise e reflexão, contribuindo assim, para compreender as concepções das professoras sobre 

o conhecimento matemático na Educação Infantil. Também, como desenvolvem sua prática 

pedagógica e de que forma isso influencia na apropriação dos saberes matemáticos pelas 

crianças. 
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4  ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 As professoras: conhecendo um pouco de sua história 

 

A formação inicial dos professores que atuam na Educação Infantil nos remete a 

um momento histórico de fundamental importância para esses profissionais. No Brasil, 

somente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) esses professores passaram 

por processos de reconhecimento profissional, conforme disposto no título VI art. 62 que 

define o perfil profissional quanto ao atendimento às crianças de 0 a 5 anos na Educação 

Infantil. Ao situar esse processo de reconhecimento, destacaremos o percurso profissional das 

professoras que hoje atuam no Centro de Educação Infantil no município de Paraipaba - 

Ceará, especificamente na pré-escola. A seguir, apresentaremos a partir de agora a análise do 

perfil das duas professoras entrevistadas. 

A primeira professora entrevistada chama-se Amélia, tem 39 anos de idade, é 

solteira e mãe de uma criança de 4 anos, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA), em 2001, cursou Especialização em Educação Infantil pelo Instituto 

Superior de Teologia Aplicada (INTA), em 2011. Amélia leciona na turma do Infantil IV e 

tem dezoito anos de experiência no magistério. Ela ingressou por meio de concurso na rede 

pública municipal de ensino no ano de 1994. Também teve uma breve experiência na rede 

particular com crianças de 3 anos.  

Partindo dos registros, por meio da entrevista em que foi permitida a gravação em 

áudio, apresentaremos pontos importantes que servirão de reflexão sobre o ingresso da 

professora na Educação Infantil.  

No início, sua carreira no magistério não foi algo desejado, sonhado para sua vida 

profissional, mas, naquele momento, ser professora era a única opção existente. Ser professor 

para alguns é um processo de realização profissional e estar como professor, ou em qualquer 

outra profissão, é um caminho doloroso quando não é parte de sua própria escolha. O 

depoimento a seguir revela os motivos pelos quais a professora foi construindo sua identidade 

atuando na Educação Infantil: 

 
Geralmente não foi uma escolha, na época que vim de Fortaleza pra cá, era a única 

coisa que tinha, era essa profissão, aí eu entrei mesmo sem querer. Meu desejo não 

era ser professora, meu sonho era trabalhar no banco, eu fazia contabilidade, aí vi 

que o negócio não era contabilidade, via mesmo que era a parte de educação. Desisti 

da contabilidade e fui fazer pedagógico e, aí, surgiu minha profissão. Quando entrei, 
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eu era só auxiliar, eu não era formada. Eu tinha só o segundo pedagógico, para ser 

professora mesmo, tinha que ter o terceiro ou quarto pedagógico. Aí eu fui levando 

meus estudos pra frente, continuei na pedagogia, e fiquei na educação. Passei a 

gostar mesmo foi quando terminei minha faculdade, vi que era bom mesmo, 

principalmente ser professora de Educação Infantil.  

 

De acordo com a fala da professora Amélia, no caminho da vida profissional, cada 

pessoa almeja algo para sua carreira profissional, talvez a escolha sofra influência de aspectos 

ligados ao momento histórico, onde certas profissões não são valorizadas como é o caso de 

ser professor. Essa não valorização, muitas vezes, está relacionada à remuneração, às 

condições de trabalho, situações que interferem na própria escolha. Não devemos generalizar 

o que pensa cada professor sobre sua carreira no magistério, mas procurar compreender o que 

isso pode influenciar na sua prática pedagógica na Educação Infantil. 

A segunda professora entrevistada chama-se Betânia, tem 27 anos de idade, 

casada e mãe de uma criança de 4 anos. Ela trabalha na mesma instituição onde atua a 

professora Amélia. Betânia formou-se em Linguagens e Códigos pela Universidade do Vale 

do Acaraú (UVA), em 2008. Ela cursou Especialização em Educação Infantil pelo Instituto 

Superior de Teologia Aplicada (INTA), em 2011. Betânia tem doze anos de carreira no 

magistério. Ela exerceu por quatro anos o cargo de diretora de uma creche no Município de 

Amontada. Nesta instituição foi professora de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ela 

também atuou nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 2005, ela participou do 

concurso público na rede municipal de Paraipaba. Ela atua há seis anos na Educação Infantil 

nas turmas do Infantil V. 

Uma situação interessante no relato da professora Betânia, quando fala a respeito 

do seu ingresso no magistério, diferentemente de Amélia, é que deixa transparecer o desejo de 

Betânia em ser professora, algo que sempre aspirou para sua vida profissional. Betânia assim 

se expressa: 

 
Ah! Desde o início, assim, início das séries iniciais, observava as professoras, eu 

sempre dizia o que queria ser, me espelhar nelas. Nos meus doze anos de idade, 

acompanhava minhas tias que eram professoras. E aí lembro muito que foi no 1º 

Ano, ela me colocava à frente para apagar a lousa, pra escrever as atividades que 

ainda ela ia passar para os alunos, aí foi então que me despertou. Nossa! Eu quero 

ser igual a ela! Aí, a partir de então, eu achava que ia ser do fundamental, mas, 

aquela curiosidade de ser do infantil, daí, então, estou no infantil. 
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Podemos perceber que Betânia escolheu ser professora quando ainda estava nos 

bancos escolares das séries iniciais, onde teve bons exemplos que a motivaram a escolher a 

profissão docente. 

Independentemente de como foi à escolha pessoal para estar no magistério, são 

caminhos e experiências diferentes que cada uma das entrevistadas percorreu numa trajetória 

de construção de identidade profissional na Educação Infantil. As professoras iniciaram a 

atividade na pré-escola, mesmo antes de compreender concepções de criança, Educação 

Infantil e papel do professor. 

Sabemos da importância do professor de Educação Infantil compreender em sua 

prática pedagógica o universo da criança e sobre o seu papel na mediação e apropriação do 

saber pelos pequenos.  

Nesse contexto buscaremos compreender o fio condutor das concepções das 

professoras, sabendo que isto pode ter relação com sua prática e na forma como entendem a 

apropriação desses saberes pela criança, especificamente, com relação aos conhecimentos 

matemáticos. 

 

4.1.1 Professora Amélia: concepções sobre a criança na Educação Infantil e o papel do        

professor no ensino e aprendizagem de matemática  

 

Atualmente, no cenário educacional brasileiro vivemos um intenso processo de 

revisão a respeito das concepções de Educação Infantil, criança e papel do professor. 

Ressaltamos que essa realidade nem sempre foi assim, embora o Ministério da Educação e 

Cultura - MEC tenha lançado em 1998 o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil –(1998), como uma ferramenta de orientação para a construção da proposta 

pedagógica pelas Instituições que atendiam as crianças na Educação Infantil e como 

parâmetro norteador das ações pedagógicas docentes. Muitos professores não se apropriaram 

deste documento como um instrumento de estudo e, consequentemente, não influenciaram a 

sua prática. Nesse período, não vivíamos a cultura que temos hoje de formação continuada 

dos professores. Talvez por essa razão, o simples lançamento dos RCN-EI não produziu o 

efeito desejado na tentativa de promover uma aprendizagem que levasse em consideração as 

especificidades das crianças, pois, os municípios e escolas não se preocuparam em criar 

oportunidades para os professores estudarem e aprofundarem seus conhecimentos mediante as 

orientações contidas nesse documento.  
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Com o passar do tempo, a visibilidade dada à educação da primeira infância 

tornou-se presente nos meios acadêmicos e nas redes públicas de ensino. No Estado do Ceará 

destacam-se os encontros de formações com professores de Educação Infantil do Programa 

Alfabetização na Idade Certa – PAIC, com o Eixo Educação Infantil, lançando-se um olhar 

sensível para o que de fato representa a primeira etapa da Educação Básica para as crianças, 

cidadãs de direito.  

Diante do exposto, constatamos que a formação continuada é algo indispensável 

para a qualificação do professor de Educação Infantil, é o que veremos na fala da professora 

Amélia, nossa entrevistada: 

 
Passei a gostar mesmo foi quando terminei minha faculdade, vi que era bom mesmo, 

principalmente ser professor de Educação Infantil, aí passei a gostar, mas antes não 

gostava. No começo pensei que nem ia aguentar, assim, por ser tanto menino, aquela 

zoada que incomodava tanto meu ouvido, mas, foi com um tempo que fui gostando 

até hoje. 

 

Não é nossa intenção avaliar o certo e o errado sobre o que pensa a professora, 

pois suas concepções ou visões são construídas historicamente, ou seja, a partir de 

experiências vividas durante o exercício profissional.  O que chama atenção na fala da 

professora Amélia é o fato dela ter dito que passou a gostar de ser professora na Educação 

Infantil somente quando terminou a faculdade. Desde seu ingresso na profissão, quando 

ocupava o cargo de auxiliar na Educação Infantil, em início de carreira no magistério, a razão 

que a motivou a não se identificar com a Educação Infantil, talvez estivesse relacionada com a 

quantidade de crianças, ao barulho que essas faziam, a má remuneração ou a falta de 

qualificação adequada para exercer essa profissão numa época que a Educação Infantil vinha 

buscando uma maior visibilidade quanto ao atendimento à criança pequena. Há o que 

refletirmos nas razões pelas quais as crianças faziam barulhos que a deixava irritada, mediante 

essa situação, podemos inferir que, provavelmente, o comportamento das crianças tem a ver 

com quem era o centro do planejamento (a professora) e suas visões quanto à função da 

Educação Infantil. 

Mesmo cientes de que a professora Amélia tenha concluído a graduação e dado 

continuidade à sua qualificação não significa podermos afirmar que tenha compreendido as 

especificidades da criança, a função de Educação Infantil e os processos de aprendizagens em 

que sejam valorizadas as potencialidades da criança no dia a dia da instituição. Cabe ao 

professor que atua na Educação Infantil não só se apropriar do conhecimento, mas, colocar 
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em prática as suas ações, relacionando teoria e prática como parte no processo do 

desenvolvimento infantil. 

Tais sentimentos evidenciam que a professora, no início, não se sentia valorizada 

por não ter qualificação profissional para exercer o papel de professora, mas, apenas o cargo 

de auxiliar. Sabemos que não é possível adentrar em outras profissões sem a qualificação 

adequada, porém, na Educação Infantil, antes da implementação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) em 2006, qualquer pessoa servia para 

ocupar a função de professor desde que soubesse cuidar de crianças. Infortunadamente, em 

décadas passadas a Educação Infantil viveu uma história embasada no assistencialismo, logo, 

os critérios de contratação dos profissionais eram outros.  

No município de Paraipaba, cenário escolhido para esta pesquisa, esse tipo de 

contratação era bastante comum e valorizado por gestores por ser de baixo custo, já que 

competia ao município arcar com o atendimento das crianças nessas instituições, sem a ajuda 

da União. Então, com a valorização das políticas públicas educacionais voltadas para a 

Educação Infantil, contempladas na LDB 9394/96, passamos a ver claramente melhorias no 

tratamento dado a esse nível de ensino e construção da identidade desse profissional. 

Mais uma pergunta foi dirigida à professora Amélia sobre as vantagens no 

trabalho com a Educação Infantil e como resposta ela disse que: 

 
Hoje, tô vendo que a Educação Infantil tá sendo mais vista. Ela tá trabalhando muito 

o professor em sala de aula, isso aí ajuda. Os treinamentos que ajudam muito no 

decorrer da profissão da gente... a escola particular, ela tá muito parada, já a pública 

tá na frente da particular. Depois que a Educação valorizou o professor de Educação 

Infantil o ensino subiu muito porque antes o ensino fundamental tinha mais valor e a 

Educação Infantil era lá embaixo. Melhorou em tudo, no ensino, hoje o professor 

tem mais amor, mais carinho pela criança e sem falar do pagamento que melhorou 

muito. 

 

Podemos observar que Amélia relaciona as vantagens à maior visibilidade da 

Educação Infantil que trouxe como consequência o aumento de oportunidades de formação, à 

melhoria da remuneração e à necessidade da afetividade que ela expressa como “mais amor”. 

Partindo desse ponto, no que diz respeito às relações afetivas entre professor e criança, 

questionamos se a demonstração dessa afetividade para com a criança precisa estar atrelada à 

estrutura e à remuneração profissional? A lógica não é bem assim, dar amor e carinho ao lidar 

com crianças de 0 a 5 anos de idade, não deveria estar relacionado com as vantagens de estar 

na Educação Infantil, isso não é requisito para dar conta do trabalho com as crianças, não é 

critério de primeira ordem para desenvolver ações pedagógicas no cotidiano da instituição, 
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antes é necessário respeitar a criança como um ser capaz dentro das suas peculiaridades e seu 

modo de aprender.  

O foco aqui tratado nessa narrativa da professora é de uma visão pautada no 

professor e não na criança como sujeito de direito. É importante destacarmos a função e os 

reais objetivos da Educação Infantil, de acordo com Ceará (2011). 

 
 As diretrizes reconhecem que as instituições de Educação Infantil devem cumprir a 

função política (no sentido na garantia dos direitos sociais) e a função pedagógica 

(entendida como o alcance de certas metas educacionais) que a sociedade lhes 

atribui. 

  As instituições de Educação Infantil, [...], devem ter o objetivo de garantir a todas 

as crianças:  

 O acesso a processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimento e 
aprendizagens de diferentes linguagens;  

 O direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, a 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. (CEARÁ, 2011, p. 11 e 

15). 

 

Logo, concluímos que o centro do processo de ensino e aprendizagem é a criança 

e não o professor. Porém, muitos são os desafios a serem vencidos quanto ao atendimento e à 

qualidade para que sejam garantidos, realmente, os direitos da criança. 

Nesse contexto, percebemos que a professora supracitada ainda não compreende 

seu papel diante dos objetivos e da função da Educação Infantil que situa a criança como 

sujeito ativo nesse espaço de aprendizagem.  

Segue um trecho em que a professora Amélia aponta as desvantagens no seu 

trabalho, reforçando a culpabilização dos pais quanto ao desempenho das crianças. Não há 

nenhum resquício de como se dá essa intervenção pela professora e escola, apenas algo 

tratado em reuniões de pais e mestres.  

 
Uma grande desvantagem é a falta de convivência da família na escola, a 
compreensão dos pais com o professor. Isso aí é que eu sempre aponto em todas as 

reuniões. É que os pais, eles tem que ser sempre engajados na escola, 

acompanhamento de seu filho. Porque pra criança aprender alguma coisa não é só o 

professor, não é a escola, tem que ter os pais, principalmente. 

 

Essa culpabilização a respeito da participação da família na escola é um assunto 

bastante discutido no meio educacional, mais, ainda em se tratando do âmbito na Educação 

Infantil. Nesse sentido, depende das visões que essas famílias têm da escola e o que espera 

dela. Por isso, é importante que o professor e a escola deixem claro para a família a função 

sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil, para que essa possa cumprir seu papel, 

promovendo a apropriação do conhecimento pela criança e o desenvolvimento de suas 
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potencialidades, de forma que venha construir as bases necessárias para sua vida escolar. É 

essencial compreendermos que esses conhecimentos herdados da cultura humana são uma 

ampliação dos saberes que as crianças já trazem, dentro de suas vivências fora da escola, 

como ressalta Cruz (2003, p. 27) “as aprendizagens que a vivência da criança na instituição 

vai propiciar se incluem entre outras aprendizagens que a criança já vinha realizando e 

continua a realizar fora desse espaço, os quais vão lhe constituir enquanto pessoa”. Cruz 

(2003) esclarece que a criança aprende em outros espaços além da escola e todas as ocasiões 

de aprendizagens são importantes para ela. 

Fizemos mais uma pergunta à professora Amélia sobre como são suas crianças e 

como elas se sentem na escola. A princípio, demonstrou certa dificuldade em responder 

confundindo o uso de um termo em que define o perfil de suas crianças.  

 
Elas se sentem à vontade, são hiperativas, eles são é...  muito inteligentes, são muito 

hiperativos, eles tem um bom acompanhamento, assim, da parte do professor, na 

escola eles se sentem a vontade, na maneira da gente trabalhar eles né? Nas 

brincadeiras que a gente faz, nos jogos. 

 

O que chama a atenção é a referência que a professora faz às crianças como 

hiperativas
5
, força de expressão que ela usou para definir que elas são ativas, talvez a 

professora não compreenda o significado da palavra, porque quando diz que todas são 

hiperativas, não quer afirmar algo ligado à patologia
6
, mais sim ao comportamento expresso 

pelas crianças diante das brincadeiras e jogos que a professora realiza.  

A professora enfatiza a supervalorização de seu trabalho, e aponta que as crianças 

têm um bom acompanhamento e as atividades propostas acontecem em sua maneira de 

trabalhar elas (crianças) e não junto com elas. A “criança” aqui é concebida como receptora 

da ação docente e não como sujeito participativo no processo de aprendizagem. Embora a 

inclusão de brincadeiras e jogos sejam atividades desenvolvidas para elas, não é perceptível a 

forma de participação das crianças diante dessas atividades, em colocá-las como protagonistas 

no processo de aprendizagem. Não houve nenhum exemplo dado pela professora que 

explicasse como seria a participação das crianças nos jogos e brincadeiras, apenas ficando 

evidente a realização dessas atividades.  

                                                             
5
Hiperativo [Hiper- + ativo.] adj. Que é excessiva ou patologicamente ativa.§ hiperatividade sf. (DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 2010, p.399). 
6
Patologia [Pato-+ -logia.] sf.Med. Ramo da medicina que se ocupa da natureza e das modificações produzidas 

no organismo por doença. §pa.to.ló.gi.coadj.;Pa.to.lo.gis.ta s2g. (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2010, p. 569) 
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Para sabermos como se dá a participação e acompanhamento das famílias das 

crianças na instituição, perguntamos a Amélia como são as famílias das crianças de sua turma, 

ela respondeu:  

 
Assim... Não sei muito sobre a família não, mais o pouco que a gente convive com 

eles, a gente sabe né? São pessoas muito carentes... são pais que não acompanham 
seus filhos na escola... Não são todos né? Mais alguns... não acompanham... 

 

 Mesmo não conhecendo bem os pais de suas crianças, a professora reforça a 

crença de que por serem carentes não acompanham os filhos. 

Sabemos que o acompanhamento familiar não está ligado simplesmente à situação 

de carência, atualmente em nossa sociedade temos vários tipos de famílias que vivem em 

diferentes contextos econômicos e socioculturais e cada família tem um modo de ver a 

escola. Não é por serem carentes que vão deixar de fazer o acompanhamento à vida escolar 

dos filhos.  

Quando usamos o termo “carente” podemos estar estigmatizando e rotulando as 

crianças e suas famílias. Até as famílias mais abastadas podem ser carentes quando se toma 

a direção da falta de afetividade e acompanhamento dos filhos. 

Então, para conhecermos bem a criança, sabermos os seus desejos não basta 

querer somente que os pais acompanhem os filhos na escola, esperamos mais do que isso, 

uma relação de diálogo entre professor e família, e que compartilhem juntos as conquistas, os 

avanços e as dificuldades. Percebemos a criança como pessoa que deseja ser ouvida pelo 

adulto diante das suas descobertas. 

Quando a família procura a instituição de Educação Infantil espera muitas coisas 

da escola, principalmente, no que se refere ao bem estar de seu filho. Independente dos 

motivos pelos quais buscam atendimento, elas esperam que a criança esteja em um lugar 

seguro, protegida de situações que possam comprometer sua integridade, além de ser 

ambiente favorável à aprendizagem. 

A professora Amélia considera os pais de sua turma em três aspectos: a maioria 

espera que as crianças tenham um bom acompanhamento e um bom rendimento; já outros 

pais apenas um lugar para deixá-los porque têm que trabalhar fora; outra parte não procura 

matrícula porque percebe a escola como um lugar apenas para as crianças ficarem, não como 

um espaço de aprendizagem em tenra idade. Para Amélia: 
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[...], a maioria, eles esperam que a criança tenha um bom acompanhamento, um bom 

rendimento, já tem outros, que bota as crianças na creche é... tipo assim, guardar a 

criança pra poder... trabalhar fora. Porque tem pais que não... bota a criança na 

creche, já que ele quer só pra guardar ali a criança né? Eles não acham que é assim 

para ter um bom rendimento escolar, né. Esse rendimento que a maioria quer é para 

que futuramente, eles sejam um cidadão de bem. 

 

O perfil da maioria das famílias aqui tratadas pela professora demonstra uma 

situação bastante comum nas instituições: a percepção da escola como um espaço que 

promova um bom rendimento escolar às crianças. Essas concepções permeiam não só a 

opinião dessas famílias, mas, também, de professores e gestores que veem o rendimento 

escolar como a principal função da escola de Educação Infantil. Um entendimento atrelado à 

ideia de uma etapa preparatória para o ingresso no Ensino Fundamental, visão essa que se 

contrapõe com o real papel da Educação Infantil que é de cumprir sua função sociopolítica e 

pedagógica, explícita no documento, Orientações Curriculares para a Educação Infantil 

(2011), que ressalta os aspectos pertinentes ao trabalho a ser realizado com as crianças 

nessas instituições.  

Entre o que foi colocado pela professora Amélia, destacamos seu ponto de vista 

quando afirma que a criança tendo um bom rendimento poderá, no futuro, ser um cidadão de 

bem. Essa colocação feita pela professora nos remete a refletir sobre a concepção de criança 

que ela tem, de que é um ser que ainda vai exercer o papel de cidadão de direitos.  

Em décadas passadas convivíamos com essa ideia com frases do tipo “Criança, o 

futuro do país; Cuidar bem da criança para que seja um bom cidadão”. Não podemos mais 

pensar assim, na sociedade em que vivemos a criança é cidadã desde o seu nascimento, 

cidadã de agora e não do amanhã. O direito à cidadania é assegurado na Constituição 

Federal brasileira (1988) e ratificado em outras leis posteriores como o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1999) e na LDB Nº 9394/96.  

Não resta dúvida que a criança é um sujeito de direitos, dentre os quais se destaca 

o direito à Educação. Segundo Ceará (2011, p. 13), “[...] a Educação Infantil não deve ser 

entendida como um donativo a infortunados, um favor às famílias, ou um instrumento de 

preparo do futuro cidadão, concepções que no passado foram defendidos”. Desse modo, a 

Educação Infantil ser entendido como criação de espaços que oportunizem escutas, 

interações, educação e cuidados com a criança.  

Embora essa ideia tenha sido defendida no passado, ainda há resquício por parte 

de alguns professores em permanecer com essa crença, pois é algo que não se pode romper 
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facilmente e para tanto, faz-se necessário abrir oportunidades nas formações, encontros 

pedagógicos, e ou outras oportunidades em que há a participação do professor, para que 

possa refletir sobre essas questões permitindo assim construir uma nova concepção sobre a 

Educação Infantil. 

Na entrevista realizada, procuramos conhecer a opinião da professora Amélia 

sobre a área de conhecimento que tem maior visibilidade na instituição onde trabalha e 

como isso influencia em sua prática. Amélia respondeu que: 

 
A mais trabalhada é a Arte. Hoje eu vejo que a Arte tá acima de tudo, p. ex, nas 
brincadeiras, jogos, eles não veem mais aquela parte que a criança aprenda a ler, 

aprenda escrever, só na base da brincadeira. O foco antes era mais a leitura, hoje é 

mais a arte.  

 

É curioso o destaque que a professora dá à Arte nas experiências de aprendizagem 

como área do conhecimento de maior visibilidade nas ações pedagógicas desenvolvidas na 

instituição em que trabalha. Do ponto de vista de Amélia a Arte está relacionada às 

brincadeiras e jogos, e a escola onde trabalha não visa somente o ler e escrever, pois a 

aprendizagem acontece enquanto as crianças brincam. A princípio verificamos que a 

professora relaciona a disciplina de arte com atividades lúdicas como estratégias didáticas que 

objetivam a aprendizagem da criança. Num segundo momento ao relatar a influência desse 

destaque da arte em sua escola, Amélia demonstra mais clareza com relação à aprendizagem 

com o brincar. 

 
Acho que brincando também aprende porque se você fizer um jogo, jogo de leitura 

ou jogo de matemática, a criança tá aprendendo, tá brincando ao mesmo tempo né? 

No parque também a criança tá aprendendo. É... a arte incluindo o ensino né? O 

aprendizado da criança, na área da matemática, na área da leitura né? Ali, ela já tá 

aprendendo também né? Porque se tiver um jogo de letras, ali também vai vivenciar 

a primeira letra do nome, até todas as letrinhas do nome dele né? Ali, tá brincando 

também, e tá aprendendo. 

 

A fala da professora demonstra em alguns momentos um pensamento claro sobre 

a importância do aprender brincando, no entanto, a seguir apresenta uma ideia equivocada do 

que seja realmente arte, continua relacionando com brincadeiras e jogos, como se arte e 

brincadeira fossem a mesma coisa. Mesmo tendo citado a Arte e a Matemática, a Linguagem 

Oral e Escrita tem maior visibilidade na sua prática quando ela evidencia os jogos com letras 

para trabalhar os nomes. Notamos certa controvérsia nas respostas da professora. Vemos 

claramente que ainda não compreende a criança como um sujeito que deve ser trabalhado 

integralmente, onde o brincar faz parte da construção de sua própria identidade, não sendo 
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mais possível concebermos uma aprendizagem fragmentada, que valoriza apenas o aspecto 

cognitivo, mesmo que enfoque as brincadeiras e os jogos. 

É importante salientar que o objetivo maior das instituições que atendem a 

Educação Infantil é de garantir o desenvolvimento integral da criança. Como base legal para 

essa afirmação, temos o Parecer CNE/CEB Nº 20/2009 que diz: 

 
Com base nesse paradigma, a proposta pedagógica das instituições de Educação 

Infantil deve ter como objetivo principal promover o desenvolvimento integral das 

crianças de zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas o acesso a 

processos de construção de conhecimentos e a aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, a liberdade, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças. (CEARÁ, 

2011, p. 116) 

 

As experiências propostas às crianças não devem somente se restringir ao aspecto 

cognitivo ou apenas valorizar uma linguagem, mas devem estar atreladas aos aspectos afetivo, 

social, cultural enfim, como parte do processo do desenvolvimento integral da criança 

previsto em Lei. 

Segundo Ceará (2011), as aprendizagens devem ser possibilitadas pelas 

instituições de Educação Infantil e organizadas de forma que deem atenção aos princípios 

éticos, políticos e estéticos, orientando a prática pedagógica dos professores. Portanto, os 

professores se apropriando desses princípios como forma de orientação de sua prática 

pedagógica, significa que compreenderão a ideia de conceber a criança como o centro do 

planejamento e também compreendê-la como um ser ativo, participativo nas ações.  

Os saberes fragmentados, hoje não fazem parte do processo da aprendizagem das 

crianças de Educação Infantil, pois, as áreas de conhecimentos se articulam entre si. No 

entanto, queremos destacar os conhecimentos matemáticos que as crianças experimentam no 

convívio com o meio desde bem pequenas. Para tanto, buscando conhecer as concepções que 

estão por trás das práticas pedagógicas da professora Amélia na pré-escola, indagamos-lhe 

como as crianças de sua turma aprendem os conhecimentos matemáticos e qual o papel da 

professora nessa aprendizagem. 

A professora Amélia pensa um pouco e em alguns momentos se mostra insegura 

quanto a sua resposta. 

 
Como ela aprende? Eu acho que é através de jogos temáticos... é brincando... qual 

meu papel?... deixa eu pensar... qual o meu papel... é trabalhar né? Trabalhar junto 

com ele... é trabalhar junto com a criança, os jogos, até mesmo feitos pelo professor 

e aluno né?  
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A professora afirma que as crianças de sua turma aprendem brincando por meio 

de jogos temáticos. O trabalho com a matemática se restringe aos jogos ou usa esses jogos 

como pretexto para trabalhar os conteúdos das áreas de conhecimento e que não se sabe ao 

certo, se em outros momentos da rotina são oferecidas possibilidades de outras brincadeiras. E 

o papel do professor diante dessa aprendizagem é de trabalhar junto com a criança como 

também construir jogos e fazer com que as crianças construam também. 

Compreendemos que os jogos, as brincadeiras são fundamentais como ferramenta 

didática para apropriação pelas crianças de conhecimentos, tais como as noções matemáticas 

que fazem parte da cultura humana. A criança convive com situações próprias do seu 

cotidiano no meio social em que vive, construindo as noções matemáticas a partir de 

experiências vividas na família, na comunidade e nos lugares em que frequenta. Então, a 

criança ao ingressar na instituição já traz consigo um conhecimento de mundo, daí é 

importante o professor aproveitar esses conhecimentos que ela traz para possibilitar 

experiências significativas que venham ampliar esses conhecimentos não de forma de 

fragmentada, mas como um conjunto de aprendizagem que possibilite a criança ampliar seus 

conhecimentos. 

Por exemplo, a criança pequena carrega a ideia de números desde cedo, quando 

lhe é perguntado quantos anos tem, ela representa com dois dedos para falar sua idade, 

quando imita o adulto contando dinheiro ou compreendendo que com o dinheiro se consegue 

comprar as coisas, enfim, a matemática faz parte da vida delas. Então o interesse da criança 

com o conhecimento matemático acontece muito antes de ela frequentar a instituição de 

Educação Infantil. 

  E para ilustrar essa reflexão as Orientações Curriculares para a Educação Infantil 

(2011) reforça que:  

 
(...). O aguçamento da curiosidade da criança pelos conhecimentos matemáticos e a 

sua apropriação se dão a partir da organização de experiências de relacionar 

quantidades ou grandezas, e de construir a noção de número. Muitas experiências 

vivenciadas pelas crianças, como as brincadeiras, já o são repletas de conhecimento 

matemático, sem separá-las do conjunto de aprendizagens. (CEARÁ, 2011, p. 53) 

 

Daí é importante compreendermos o papel do professor nessas aprendizagens. 

Nesse contexto a professora Amélia compreende a importância dos jogos e brincadeiras na 

apropriação desses conhecimentos pelas crianças, embora ainda necessite possibilitar 
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experiências significativas que façam as crianças solucionarem problemas, expressar suas 

ideias e construir hipótese acerca daquilo que tem curiosidade. 

A criança tem um grande interesse pelos conhecimentos matemáticos. Diante do 

que é importante a criança aprender na Educação Infantil com relação aos conhecimentos 

matemáticos a professora no início ficou atônita como poderia responder a esse respeito. Eis 

como ela se expressou: 

 
Vixe, agora essa daí não sei não. O que é importante... É importância que... eu acho, 

que é o que desenvolve o raciocínio da criança... agora deixa eu pensar... ah, agora 

eu tô compreendendo... ah! O que é importante eles aprenderem, aprender assim os 

números né? Que as crianças possam aprender os números através de jogos... e... 

Mais outra coisa...  acho que é só isso mesmo né? A contagem também e a contagem 

de numerais... e também as fórmulas né? ... as fórmulas. É que as fórmulas também 

faz parte da matemática né? Círculo, quadrado... é as formas geométricas isso... essa 

daí me pegou. É por que tem muita coisa na minha cabeça né?  

 

Os números, as quantidades e as formas geométricas segundo a professora Amélia 

são importantes às crianças aprenderem na Educação Infantil. Não é diferente de outros 

tempos o foco nesses conteúdos a serem explorados na Educação Infantil, seguindo a mesma 

ordem: primeiro os números, depois as quantidades e por último as formas geométricas como 

saberes desarticulados, fragmentados e na maioria das vezes, seguindo orientação do livro 

didático para planejar suas atividades, uma prática comum que ainda não foi extinta nas 

instituições de Educação Infantil de Paraipaba e que de certo modo são apoiadas nas próprias 

filosofias pessoais. 

De acordo com as Orientações Curriculares para Educação Infantil, hoje se 

concebem esses conhecimentos em novas concepções que envolvem situações a cerca da 

contagem, do uso dos números, de grandezas e medidas que fazem parte do processo de 

aquisição desse saberes pelas crianças. É proposta uma abordagem inovadora em que esses 

saberes devem estar articulados com outros conhecimentos e não de forma isolada. 

Possibilitando viverem experiências significativas em que se compreenda a função social 

desse saber no meio em que vivem. Para tanto é importante saber que o Parecer CNE/CEB Nº 

20/2009 dispõe claramente essa questão e que está contemplado nas Orientações Curriculares 

para a Educação Infantil (2011) que diz: 

 
[...] Quando se volta para construir sobre diferentes aspectos do seu entorno, a 

criança elabora suas capacidades linguísticas e cognitivas envolvidas na explicação, 

argumentação e outras, ao mesmo tempo em que amplia seus conhecimentos sobre o 
mundo e registra descobertas pelo desenho ou mesmo por formas bem iniciais de 

registro escrito. Por esse motivo, ao planejar o trabalho, é importante não tomar as 
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linguagens de modo isolado ou disciplinar, mas, sim contextualizadas, a serviço de 

significativas aprendizagens. (CEARÁ, 2011, p. 126). 

 

Nesse sentido, é evidente que há uma necessidade de propor situações de reflexão 

a cerca dessas novas concepções abordadas no documento aqui indicado, para que os 

professores possam repensar suas práticas e sobre o que é importante as crianças aprenderem 

na Educação Infantil que não seja especificamente relacionado com a aprendizagem 

cognitiva, mas, com outros aspectos, por exemplo, físico, linguístico, social e afetivo. 

Um fato importante que merece uma atenção especial é saber como a professora 

Amélia considera o trabalho com a matemática na pré-escola se fácil ou difícil de ensinar. 

Quando ela afirma que para o professor é fácil e para a criança é difícil. 

 
Assim, pro professor é fácil, mais pro aluno se torna difícil né? Porque ali ele tá, 

porque estão reiniciando né, os estudozinhos dele. É... estão reiniciando o estudo 

deles né? Ali é começo, então pra eles é difícil, agora para o professor não é, porque 
o professor já vem bem preparado né? Bastante preparado pra depois repassar pra 

eles, aí pra eles já si torna difícil...  

 

Anteriormente, perguntamos como eram suas crianças, a professora enfatizou que 

são inteligentes. Ao contrário do que tinha revelado, a professora compreende a criança como 

um ser que tem dificuldades em se apropriar dos conhecimentos matemáticos porque estão 

iniciando o estudo. O que leva a pensarmos numa concepção reducionista de ver a criança 

quando ela diz que “elas estão reiniciando os estudozinhos” estigmatizando de certa forma 

que a Educação Infantil é um espaço que a criança inicia o “estudozinho” e que toda prática 

deve ser bem pensada, porque as crianças não são capazes de resolver situações interessantes 

que fazem parte da matemática. Crença de que os conhecimentos matemáticos devem ser 

repassados em doses graduadas para que a criança consiga se apropriar de tais conceitos 

pertinentes ao raciocínio matemático na Educação Infantil. 

Partindo dessa reflexão, consequentemente prevalecem velhas práticas 

disseminadas pela “educação bancária
7
” em que viveu essa professora em demonstrar a 

preocupação em repassar conteúdos.  A professora parece ver a matemática como sendo fácil 

porque ela já vem bem preparada para repassar os conhecimentos matemáticos para as 

crianças, por sua vez, acham difícil por que ainda estão iniciando.  

                                                             
7Cf. Francis Toyama: “Paulo Freire faz uma crítica à educação que ele metaforicamente denomina de “bancária”. 

A educação “bancária” pressupõe uma relação vertical entre o educador e educando. O educador é o sujeito que 

detêm o conhecimento, pensa e prescreve, enquanto o educando é o objeto que recebe o conhecimento, é 

pensado e segue a prescrição” ( disponível em <http://www.recantodasletras.com.br/resenhasdelivros>, acesso 

em 11 jan.2013.) 

http://www.recantodasletras.com.br/resenhasdelivros
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Essa atitude da professora Amélia contradiz o que vem sendo discutido pelas 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011) sobre concepção de criança, 

Educação Infantil e papel do professor diante das práticas pedagógicas e aprendizagens desses 

saberes nas instituições de Educação Infantil. A professora deixa transparecer que seu papel é 

ser o detentor do conhecimento, enquanto a criança exerce o papel de sujeito passivo nessas 

aprendizagens. Essa forma de agir parece ser fruto do reflexo da escola tradicional.  

A matemática vista como fácil para a professora, talvez esteja atrelada a ideia de 

que ela consegue dominar o conhecimento matemático dentro da perspectiva da Educação 

Infantil e de sua experiência exercida ao longo de sua profissão. Será que a resposta seria a 

mesma se fosse feita a mesma pergunta dentro do contexto do Ensino Fundamental?  Porque é 

uma ideia que é alimentada não somente por alguns professores, outros atores percebem a 

Educação Infantil como um espaço que é fácil de trabalhar, tanto na matemática como em 

relação a outros conhecimentos.  Voltando ao outro ponto discutido é a percepção do papel 

que exerce a criança dentro dessa perspectiva de aprender matemática como algo difícil para 

eles, por constatar que estão iniciando os estudos. Uma concepção como foi dita antes 

relacionada à crença que o professor é aquele que detém o conhecimento por ser bem 

preparado. Parece ainda que não compreendeu ou não se apropriou dos objetivos que regem a 

Educação Infantil. 

Nessa perspectiva o documento Orientações Curriculares para a Educação Infantil 

(2011) em detrimento a essa lógica em perceber qual papel deve exercer a professora Amélia, 

ressalta que:  

 
Importante é reconhecer que o papel fundamental do professor não está em colocar-

se no centro da atividade ou atenção das crianças, está sim, na sua ação mediadora, 

intervindo direta ou indiretamente, em cada situação, articulando as experiências, 

vividas pelas crianças, a experiência cultural e o objetivo educacional, tal como 

recomendam as DCNEI. (CEARÁ, 2011, p. 101). 

 

Contrapondo-se ideia de que o professor é o detentor do conhecimento, o 

documento revela que na Educação Infantil o professor deve exercer o papel de mediador das 

ações, intervindo indiretamente ou não. Portanto, não é de uma hora para outra que a 

professora vai exercer o papel de mediadora nessas aprendizagens. Não para justificar os atos 

da professora Amélia com as crianças da pré-escola, mais vale lembrar a própria história que 

passou a Educação Infantil, especificamente em se tratando da formação do professor, em que  

a criança era vista como receptora do saber, traços da escola tradicional vista como modelo 
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para a educação das crianças de 4 a 5 anos nessas instituições em que se primava apenas o 

educar.  

Reconstruir essas concepções leva tempo, porque quebrar paradigmas requer 

abertura por parte do professor para acolher essas novas concepções dentro do campo da 

aprendizagem dessas experiências, ou seja, acreditando que a criança é capaz e que as ações 

agucem a curiosidade e o interesse da criança em lhes apresentar coisas interessantes. 

Resgatando o que pensa a professora Amélia sobre a criança referente ao que deve 

ser trabalhado como conhecimento matemático com elas, ainda persiste a ideia de iniciar com 

coisas mais simples quanto ao que deve ser apresentado, e isso vai se revelando em sua 

prática quando lhe é perguntado que atividades são desenvolvidas com as crianças para 

trabalhar os conhecimentos matemáticos. Reforçando a ideia que o trabalho com a matemática 

deve ser fácil no início e apontando a parte da matemática mais simples como as formas 

geométricas, tamanho, posições. Amélia revela isso em sua fala: 

 
Por que no começo a gente trabalha mais...  aquelas... a parte da matemática mais 

simples, por exemplo, é... fórmulas, tamanho, né? Posições. No começo ou no fim? 

Eu faço assim, as tarefas com números, repetição com os números, às vezes a soma 

dos numerais, mais assim, a soma simples né? Eu trabalho as formas geométricas 

através de desenhos, para eles conhecerem as formas, trabalhando também as cores, 

formatos, o tamanho das formas, repetindo números, pintura das formas 

geométricas, trabalhado as cores primárias com atividades xerocadas. Às vezes 
também a gente trabalha assim o dado, por exemplo, né? O dado, forma do dado, e 

através ali da brincadeira também, a gente trabalha os números né? E a contagem 

dos números, as cores também. 

 

A primeira característica que reforça a prática comum nas instituições de 

Educação Infantil no município de Paraipaba é a visibilidade que a professora dá em 

desenvolver atividades na qual chama de “tarefas” ora chama de “atividade xerocada” para 

trabalhar repetição dos números, resolver soma simples dos numerais, desenho para que eles 

possam conhecer as formas geométricas, as cores, tamanhos, formatos e pintura das formas 

geométricas e em outro momento a professora realiza brincadeiras com dados para trabalhar 

suas formas, os números as cores. Então, a forma como a professora propõe essas atividades 

para trabalhar os conhecimentos matemáticos em sua turma, reforça a ideia da valorização da 

repetição e memorização na aprendizagem dos conceitos matemáticos. Embora, não esteja 

errado promover esse tipo de atividade, é essencial que a criança faça uso dessa atividade em 

alguns momentos, não como o princípio de tudo e nem como algo isolado da função social 

que exerce no mundo, por exemplo, quando relacionamos o número 4 a sua idade estamos 

possibilitando uma aprendizagem com significado e atraente para a criança, ou seja, como 
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ressaltam Simonetti e Leitão (Ano 2003 p. 10) “as atividades de repetição e memorização não 

podem ser o cerne na construção dos conceitos matemáticos”. Nesse sentido, é importante 

salientar que se compreenda que a aprendizagem vai muito além do que apenas ficar 

treinando e condicionando à criança a esse tipo de atividade como se fosse à essência para a 

apropriação desses conceitos.  

Quando a professora fala de brincadeira com dado para trabalhar os números, a 

contagem, as cores, visualiza-se uma situação em que a professora usa dessa estratégia para 

trabalhar especificamente os conteúdos de matemática, reforçando de certa forma a 

memorização. Uma brincadeira como essa com dados não se percebe qual a participação da 

criança quando a professora propõe essa atividade, como se estabelecem essas relações no 

momento de aprendizagem, quais desafios motivam a criança construir hipóteses, enfim, 

embora sutilmente a brincadeira faça parte de sua prática, isso é bastante relevante, não 

restringindo apenas tarefa no papel A4. 

 Levando em conta também que a professora aqui tratou das cores como conteúdo 

de matemática e que desenvolve atividades para trabalhar as cores primárias, isso não é fato 

isolado em pensar assim, boa parte dos professores acreditam que as cores sejam conteúdo 

especificamente da matemática. Pesquisas têm levantado essas reflexões a esse respeito, não 

se sabe ao certo de onde surgiu essa ideia que as cores é conteúdo dos conhecimentos 

matemáticos, mas alguns livros didáticos ainda trazem essa temática na construção de 

conceito pelas crianças.  

O importante é que a professora busque desenvolver atividades que propiciem 

uma aprendizagem significativa acerca desses conteúdos sem desvincular do conhecimento 

que as crianças já trazem do mundo lá fora, criando oportunidades delas pensarem sobre suas 

representações, ideias, descobertas, como coparticipantes do processo de aquisição desses 

saberes que vão além do simples ato mecanizado de tarefas sem significado destinadas a elas. 

Entre descobrir o que é importante abordar nas turmas de pré-escola a respeito dos 

conhecimentos matemáticos, é essencial pensar também no como fazer do professor para que 

este crie situações para que a criança construa esses conhecimentos. Que metodologia é 

utilizada para trabalhar a matemática com as crianças na pré-escola. A professora Amélia 

expõe em sua fala como metodologia dentre outras, os jogos e as brincadeiras como um 

caminho a seguir no propósito de trabalhar os conceitos matemáticos, mas não especifica de 

que forma essa ação é realizada com as crianças, dá impressão de incerteza ao falar quando 
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inicia a frase “pode ser também através da brincadeira”, em seguida vai citando que usa 

amarelinha porque trabalha número e outras coisas que não se recorda mais que gosta muito 

de fazer visando apenas o seu gostar, e a criança onde fica o gostar diante dessas brincadeiras 

e jogos? Nesse sentido, se poderia pensar também que as crianças gostam muito quando 

realizam essas atividades envolvendo jogos e brincadeiras. Como veremos abaixo, o 

depoimento da professora Amélia sobre a metodologia utilizada. 

 
É... Metodologia... Pode ser também através da brincadeira, por exemplo, com 

amarelinha né? Amarelinha também trabalha os números. É... O joguinho do dado. 

Tem outro que não tô lembrada que também trabalho e que gosto muito de trabalhar, 

eu gostava muito de fazer, mais não tô lembrada não, mais deixa só isso aí mesmo.  

 

Ao se apropriar dessa estratégia didática dos jogos e brincadeiras, para trabalhar 

os conceitos, por exemplo, os números, o professor não pode apenas ter isso como foco, 

requer também centrar o envolvimento da criança nessas atividades e acreditar que no brincar 

as crianças aprendem como afirmam Simonetti e Leitão (2003 p.12/13) que a “(...) 

importância do lúdico e a teoria de que a criança aprende brincando, a Educação Infantil adota 

a didática da matemática através dos jogos e das brincadeiras, vindo fortalecer a natureza 

lúdica da criança.” não se restringindo apenas aos conteúdos específicos, mas, que o professor 

possa valorizar seus questionamentos, suas hipóteses e seu raciocínio em resolver problemas. 

Assim, dando abertura ao diálogo e a escuta da criança diante dessas estratégias, fortalecem as 

potencialidades e ampliação da aprendizagem desses saberes, numa ação conjunta entre 

professor e criança, porque ação é movimento, é participação, uma troca entre os pares no 

processo que faz parte do desenvolvimento infantil.  

A professora Amélia ao falar sobre os recursos que utiliza para trabalhar o 

desenvolvimento das atividades de matemática com suas crianças cita alguns, em que resgata 

de sua memória como: jogo do boliche, giz, lousa, atividade xerocada, jogos educativos, 

brinquedo eletrônico (tablet), DVD da Xuxa para trabalhar os números, contagem, as formas 

geométricas e as cores. Como ressalta na entrevista, ela apropria-se de muitos recursos e não 

consegue lembrar-se de outros, pois a instituição onde trabalha dispõe desde a Xerox aos 

jogos e brinquedos da brinquedoteca ao destacar em sua fala: 

 

Recurso? Ah, também tem, recurso muito bom também é o joguinho de boliche né? 

Joguinho de boliche também eles gostam muito. Agora deu um branco na minha 

cabeça. Os recursos pode ser o giz, lousa, os jogos né?  Deixa eu ver o que mais... é 

atividadezinha xerocada, o que mais... mulher a gente usa tanto coisa que dá um 

branco na cabeça da gente. O que mais... é também DVD`s né? DVD trabalha muito 

o desenvolvimento né? Ali também trabalha os números é... o que mais que trabalha, 
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sei que o DVD trabalha muita coisa, principalmente o DVD da Xuxa, trabalha a 

contagem, conhecimento das cores né? Aí pronto só isso aí mesmo, e também tem o 

tablet também né? Aquele joguinho que na brinquedoteca tem muito, não sabe o quê 

da matemática, joguinho que tem... Não tô lembrada o nome, tem uns que a gente 

trabalha a linguagem que é nas sílabas né? Já outra é um joguinho matemático 

mesmo que tem lá, que aí vêm as cores, as formas geométricas, a gente usa muito a 

brinquedoteca. 

 

Mesmo contando com recurso como a “atividadezinha xerocada” e o “DVD da 

Xuxa” a professora julga essenciais para trabalhar conceitos matemáticos no que se referem à 

contagem, números e cores. É importante compreender que os recursos pedagógicos auxiliam 

o professor em sua prática com intuito de facilitar a compreensão das crianças em sua 

aprendizagem. Será que contar com atividades xerocadas e DVD da Xuxa garante que a 

criança compreenda de forma significativa conceitos de números e contagem?  

É uma concepção que persiste não só na visão da professora Amélia, mas de 

outros professores que atuam na pré-escola nas instituições da rede pública municipal de 

Paraipaba, a crença de que se aprende matemática por meio da repetição, memorização e 

associação, como bem reforça isso quando cita a utilização de atividade xerocada e o uso de 

DVD da Xuxa como um meio para que se apropriem desses conceitos. As atividades 

xerocadas nos remetem a pensar em atividades que propõem repetir números, identificar 

determinada figura geométrica utilizando cor tal e assim como a utilização do DVD da Xuxa 

como meio da criança assimilar conceitos de contar, conhecer o número dentre outras coisas 

pertinentes ao conhecimento matemático.  

Diante desses recursos pedagógicos que fazem parte da prática pedagógica da 

professora não há a garantia de que a criança possa apreender esses conceitos do 

conhecimento matemático. Essa ação requer um conjunto de situações que se complementam 

com a ação mediadora do professor ao trabalhar esses saberes, no que envolve a participação, 

ao diálogo, as hipóteses levantadas com essa aprendizagem. Como afirmam Simonett e Leitão 

(2003 p. 16) “a criança aprende matemática agindo, falando, observando, experimentando, 

vivenciando situações desafiadoras desde cedo, no seu ambiente físico e sócio cultural”. 

Portanto, além de pensar nos recursos pedagógicos o professor deve estar ciente de que a 

criança é um ser ativo e que ao realizar qual seja a atividade com elas, é necessário refletir se 

essas atividades são desafiadoras de modo que fujam do obvio, que façam com que elas 

pensem sobre, construam suas hipóteses, assim, fortalecendo e desenvolvendo as estruturas 

mentais por meio de ricas experiências com o conhecimento matemático. 
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A identidade da instituição de Educação Infantil se configura na proposta 

pedagógica tão essencial para que todas as coisas se mantenham em sintonia com a 

aprendizagem da criança, a prática pedagógica do professor e as relações de parceria com a 

família. O que imaginar de uma instituição sem a proposta pedagógica? A proposta 

pedagógica é “bússola” que orienta essas ações em que são organizadas atividades que 

promovem aprendizagem e desenvolvimento da criança. Aparentemente para a professora 

Amélia não existe ou não tem conhecimento da existência da proposta pedagógica na 

instituição em que trabalha como expressa em sua fala:  

 

Mas que tipo de proposta? Não. Eu não tenho conhecimento. O entrevistador explica 

o que é a proposta pedagógica, afirmando que toda escola deveria ter uma proposta 

pedagógica, novamente a professora Amélia afirma que “não”.  

 

Mesmo não tendo conhecimento do que seja proposta pedagógica, a professora 

tem como orientação os livros que a instituição dispõe como relata aqui: 

 

Quem orienta a gente mesmo com nosso trabalho, são vários livros né? Vários livros 

que a gente trabalha com eles. Mais só não me lembro do nome, por que são vários 

livros que a gente pesquisa. Eu tenho acesso a vários livros lá. É através da 

coordenadora né? Que nós somos orientadas. Através da orientadora que somos 

orientadas. Por que através do planejamento é que somos orientadas.  

 

Nessa situação colocada pela professora à orientação se baseia pelo planejamento 

que a coordenadora realiza com os professores, supõe-se que as atividades são retiradas de 

livros que estão na escola como foi dito antes na forma como trabalha os conteúdos, os 

recursos e a metodologia que utiliza para trabalhar o conhecimento matemático com sua 

turma.  

Mesmo não tendo conhecimento da existência da proposta pedagógica na escola 

em que trabalha nenhum momento a professora fez referência as Orientações Curriculares 

para a Educação Infantil (2011), documento este que foi entregue a todas as escolas da rede 

municipal de ensino de Paraipaba por meio do Programa Alfabetização na Idade Certa com o 

Eixo Educação Infantil. Pois as Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011) 

expressam a importância da construção da proposta pedagógica em traçar metas, estruturar o 

contexto sociocultural garantia de aprendizagens valiosas, orientar a organização das 

atividades, espaços, rotinas, materiais, interações e efetivação das ações do cotidiano das 

crianças e dos professores.  
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Se toda escola recebeu esse documento, talvez a razão da não apropriação, este 

tenha sido engavetada ou que a professora ainda não considera como um instrumento de 

orientação no fortalecimento de suas ações.  

 

4.1.2 Professora Betânia: concepções sobre a criança na Educação Infantil e o papel do 

professor no ensino e aprendizagem de matemática  

 

Continuando o percurso da conversa, é de suma importância também analisar as 

crenças e as concepções da professora Betânia na perspectiva de Educação Infantil. Assim, 

diferentemente da professora anterior, a professora Betânia relata que a sua escolha em ser 

professora floresceu ainda quando era estudante, que sempre sonhou com isso para sua vida, 

como bem enfatiza na sua fala:  

 
Ah, porque desde o início, assim, início mesmo das séries iniciais, as professoras das 

séries iniciais, eu sempre dizia o que eu queria ser, me espelhar nelas, Aí primeiro, 

eu iniciei na igreja fazendo trabalho como catequista. Nos meus doze anos de idade, 

já assim, eu acompanhava minhas tias que eram professoras. E aí, a partir do 

momento que a minha professora que lembro muito que foi no 1º Ano, ela me 

colocava a frente para apagar a lousa, pra escrever as atividades que ainda ela ia 

passar para os alunos, aí foi então que me despertou, “Nossa eu quero ser igual ela!”. 

 

Com esse relato a professora Betânia demonstra certa afinidade com a área da 

educação desde suas experiências durante a sua vida estudantil. Traços que vão de encontro 

com suas concepções do fazer e ser professor, de uma trajetória de experiências que a 

motivaram a seguir essa carreira no magistério, que vai se revelando durante toda a entrevista 

do encantamento diante de sua prática pedagógica e sua profissão. 

Diante do que lhe foi perguntado sobre o porquê escolheu trabalhar na Educação 

Infantil, a professora Betânia se posiciona da seguinte forma: 

 
Foi assim, eu ingressei no fundamental, a partir do momento eu estava fazendo a 

graduação em Português. Aí quando cheguei da faculdade teve uma proposta para eu 

ir para Educação Infantil. Até então, eu não tinha aquela vontade, mas, não tanto, 

porque eu gostei do fundamental, a partir de então eu fui. Para mim foi um choque 

muito grande quando disseram que ia para o infantil, porque eu já me identificava 

muito com o fundamental. No primeiro ano foi muito difícil pra mim devido à 

experiência que eu tinha no fundamental. Mas assim, acompanhando as formações 

eu ia vendo, clareando a minha mente, como seria aquela situação da Educação 

Infantil, a partir do momento fui gostando, pois iniciei no infantil 5 até hoje onde 

estou. 

 

No relato a princípio, fica evidente a resistência da professora Betânia em atuar na 

Educação Infantil não porque não fosse capaz ou que não gostasse dessa etapa da Educação 
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Básica. Mas, as circunstâncias das lotações que o município de Paraipaba faz a cada início do 

ano letivo período esse de grande mobilidade das professoras de uma etapa de ensino para 

outra sem a devida qualificação, sem levar em conta também a formação específica do 

professor, uma prática corriqueira presente na rede pública municipal.  

Mesmo diante da falta de experiência da professora Betânia em atuar na pré-

escola e cursando Língua Portuguesa, não a fez desanimar, pois a partir das formações 

realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, a professora aos poucos foi 

compreendendo o papel do professor de Educação Infantil.  

Porém, não basta somente gostar de atuar ou conhecer como funciona a Educação 

Infantil, requer qualificação específica para definir as concepções de criança, infância e 

Educação Infantil, ingredientes imprescindíveis para enriquecer a prática pedagógica com 

qualidade, primando o desenvolvimento da criança em todos os aspectos, ou seja, 

essencialmente um professor que beba da fonte inesgotável de conhecimento. A teoria e 

prática devem caminhar lado a lado, querer aprimorar o conhecimento que traz consigo; 

aprender com outro, estar em constante transformação. Como destaca Antunes (2010, p. 61) 

“que seu olhar sobre o desenvolvimento humano não seja de apenas encanto e jamais de 

infantilização, mas de integral comprometimento com a profissão, com as conquistas da 

ciência e com o trabalho”.   Ser professor de Educação Infantil nos dias de hoje é ver a criança 

como um sujeito ativo, capaz de refletir sobre o mundo que o cerca. Para isso necessita 

desconstruir e construir as concepções de infância e de Educação Infantil e assim, 

compreender o seu papel como professora atuante nesta primeira etapa da Educação Básica, 

como foi dito anteriormente, perceber a criança como o centro das ações da prática 

pedagógica. 

Diante da perspectiva de ser professora na Educação Infantil alguns pontos 

merecem destaque sobre vantagens e desvantagens no trabalho como professora de Educação 

Infantil apresentada por Betânia. Ela atribui como vantagem o acompanhamento da família e 

o apoio da Secretaria de Educação em dar suporte, valorizando assim o seu trabalho, como 

destaca bem em sua fala:  

 
Pronto, a vantagem assim que eu tenho é primeiramente é de ter assim um 

acompanhamento dos pais né, é uma vantagem muito grande, os pais valorizam 
graças a Deus, e também pelo lado da Educação que dá o apoio total pra que a gente 

faça um trabalho que a gente possa se situar.  
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Ao contrário dessa afirmação de Betânia, a professora Amélia atribui como 

vantagem à valorização do professor através da remuneração e a visibilidade com a criação do 

FUNDEB, mas, compartilham da mesma ideia do suporte que recebem da Secretaria na qual 

orienta o seu trabalho dentro da instituição. Porém, se deve ressaltar que a professora Betânia 

foca a participação da família, pois se sente valorizada quanto ao trabalho desenvolvido no 

Centro de Educação Infantil. Nessa situação, supõe-se que a professora tem um diálogo 

estreito com a família do que é vivenciado na Instituição, reforçando assim, a importância da 

parceria entre família e escola, algo que deve ser uma marca nos Centros de Educação Infantil 

previsto no documento elaborado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

Para reafirmar essa relação da importância da parceria entre família e escola, às 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011) considera que: 

 
O trabalho com as famílias das crianças requer que a equipe de educadores procure 
compreendê-las e tê-las como parceiras. Esses educadores podem captar e utilizar 

aspectos das culturas familiares para enriquecer as experiências cotidianas das 

crianças, na instituição de Educação Infantil, (...). (CEARÁ, 2011, p.24) 

 

Com base nas Orientações é fundamental buscar essa parceria para que o diálogo 

entre professor e família favoreça a aprendizagem da criança diante das suas experiências e 

vivências dentro e fora da escola. Além do que foi relatado como vantagem, é pertinente saber 

também sobre as desvantagens quanto ao trabalho do professor de Educação Infantil. A 

professora Betânia coloca da seguinte forma essa questão: 

 
Pronto, as desvantagens muitas vezes são.Como eu foquei a questão dos pais 

acompanharem né? Mas, existem aqueles que também dão um trabalhozinho, até 

porque eu coloco a questão dos pais separados né?Que os filhos não convivem com 

ele, ficam com os avós e familiares. Então, pra mim assim, é uma grande 

desvantagem nessa parte de não ter aquela maturidade suficiente igual àquele que 

convive com as famílias né? Então, assim eu aponto não a questão da família em si, 

mais assim, a questão dele é, de se globalizar entre eles e com a criança. E a criança 

realmente sofre nessa parte aí, dos pais não poderem acompanhar. 

 

 Nesse relato um pouco incoerente a professora deixa transparecer uma concepção 

discriminatória onde ela culpabiliza as crianças, e vê como grande desvantagem, quando 

afirma que existem aquelas que dão certo trabalho por pertencem a famílias que fogem ao 

“padrão”, ou seja, filhos de pais separados que ora vivem com avós e familiares, nesse 

contexto as crianças acabam sofrendo porque os “pais” não acompanham o seu 

desenvolvimento na escola, por isso não aprende.  
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Esse tipo de reflexão feita pela professora Betânia é equivocada e contradiz com 

que vem sendo abordado nas Orientações Curriculares para Educação Infantil (2011) que: 

  
Para realizar um bom trabalho com as famílias, é preciso que os professores:  

 Adotem uma postura acolhedora em relação às famílias, de todas as crianças, sem 

discriminá-las por sua forma de organização: pais adolescentes, pais ou mães 

solteiras (os) ou divorciadas (os), casais homossexuais e outros [...]. (CEARÁ, 

2011, p. 24). 

 

Não cabe aqui julgar a visão que a professora tem a respeito do ser criança, visto 

que ainda não está claro para ela, talvez resquício de crenças alicerçadas numa “educação 

bancária", ou formação continuada que não proporcionou uma abordagem específica sobre as 

concepções de criança, infância e de Educação Infantil. O que vale mesmo é o professor 

conhecer a criança e seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, buscando o apoio da 

família como parte integrante da sua prática pedagógica e conhecer a criança como sujeito 

histórico, protagonista das experiências vividas na instituição. 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Infantil (CEARÁ, 2011, p. 

112) refere à visão de criança como: “sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas 

interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com 

adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere”. 

Portanto, se faz necessário que o professor que atua na Educação Infantil planeje 

seu trabalho a partir dessa nova visão de criança como sujeito histórico que se desenvolve por 

meio das interações, experiências vividas no meio social, independente da classe social na 

qual esteja inserida, mas, que a criança seja vista como o centro do planejamento das ações 

pedagógicas. 

Um dos passos para que o professor de Educação Infantil atue com eficiência é 

conhecer bem a criança dentro dos aspectos sociocultural, afetivos, cognitivos e emocionais, 

valorizando suas hipóteses, produções e criações. De fato os professores de Educação Infantil 

percorrem esse caminho? Nem sempre, pois nos deparamos com diversas situações, às vezes 

declaradas ou camufladas, não porque estamos alheios a essas questões, mas, presos a 

concepções marcadas pela pedagogia tradicional, que acaba influenciando a prática do 

professor mesmo atuando na Educação Infantil.  

Novamente o depoimento da professora Betânia revela um fato curioso sobre 

como são suas crianças, deixando em evidência o controle que tem sobre elas quando 

enfatiza: 
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As crianças da minha turma têm uma curiosidade muito grande. Porque assim, desde o 

inicio os deixo a vontade né. Faço com que eles mesmos no início da aula, eles 

interajam com o outro. Isso me motiva e até eles às vezes falam assim, “Tia me deixa 

iniciar a aula?”, aí deixo eles iniciarem. Eles se sentem, principalmente na hora que a 

gente dá aquele apoio. Que deixo com que eles se sintam a vontade. Eles se sentem 
muitas vezes ali na frente como professor. Eu presenciei nessa semana “Tia deixa, 

você sabia que eu sei contar a história de có pra minha mãe? Me deixa contar? Então 

ela conclui “nota dez”.As vezes, as pessoas têm preconceito que ela é gordinha. “Tia 

aqui me sinto assim, na pele como se fosse à tia” Ah que bom! Eles se sentem como 

se fosse uma pessoa à frente da turma, então pra mim tá claro. 

 

Essa fala evidencia a regulação quando a criança diz “tia deixa” isso ou aquilo 

durante a rotina de sua sala. Também, aponta que a professora exerce o papel centralizador da 

ação pedagógica. Daí reforça-se a expressão de uma situação camuflada pelo simples fato da 

professora “permitir” a criança fazer algo como sinônimo de que ela está participando das 

experiências da ação pedagógica. Nenhum momento estabeleceu-se a ideia de participação da 

criança como centro do planejamento, ou de professor mediador dessas ações.  

Não significa que a professora reforce a ideia de um sujeito transmissor de 

informações, mas, que essa atitude às vezes é inconsciente devido às experiências vividas no 

tempo de estudante que tinha o professor como referência para traçar o seu perfil profissional.  

Outra questão importante, além de saber sobre as crianças é conhecer como são as 

famílias da turma que atua e o que elas esperam da escola. No olhar da professora Betânia ao 

contrário que já foi exposta aqui, ela enxerga a família positivamente, trançando um perfil 

bem diferente daquele que havia dito antes, como expressa em seu relato: 

 
As famílias da minha turma têm um nível elevado, assim, muitas vezes eu comparo 

lá como uma escola particular, em termo de lanche, do material que a gente ver que 

eles trazem também de casa, material escolar, e assim eu vejo eles como pessoas que 

colaboram realmente, eles se empenham, se interessam pelo estudo de seus filhos, 

sempre estão a perguntar como é que eles estão. Eles estão sempre prontos a ajudar 

em todas as festividades que a gente coloca na escola, daí eu sinto eles como 

grandes parceiros mesmo e participativos na escola. 

 

A impressão que se tem dessa colocação é que a família de sua turma é 

homogênea, que dispõem de boas condições financeiras por isso conseguem participar, 

cooperar, ou seja, tem um nível elevado e não pode ser pobre, na qual compara a família de 

sua turma com a de escola particular, quando diz que trazem lanche, material enfim, como se 

isso fosse primordial para a aprendizagem da criança.  

Independente das comparações feita pela professora, hoje a escola pública e suas 

famílias estão passando por transformações, cenário este que vem mudando com o passar dos 
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anos, uma nova história está sendo reescrita com surgimento do FUNDEB (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação Básica), traçando assim, um novo perfil da Educação 

Infantil brasileira.   

Então, a Instituição de Educação Infantil seja ela pública e privada deve garantir 

não só o atendimento dessas crianças, mas, que seja de qualidade, buscando sempre a parceria 

da família como firmado no Parecer Nº 20/09 mencionado no documento Orientações 

Curricular para a Educação Infantil (2011), que enfatiza essa questão:  

 
A perspectiva do atendimento aos direitos da criança na sua integralidade requer que 
as instituições de Educação Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e 

curricular, assegurem espaços e tempos para participação, o diálogo e as escuta 

cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que elas 

se organizam. (CEARÁ, 2011, p. 123). 

 

Com base nessa questão, é importante destacar que é fundamental que escola e 

família estejam abertas ao diálogo e a escuta do que acontece no dia a dia da criança, seja na 

escola ou na família para compreender o processo de desenvolvimento da criança, na 

perspectiva que ela avance nas suas potencialidades de modo que venham encontrar soluções 

e ajudá-las a resolver situações problemas diante das experiências vividas por elas.  

Para a professora Betânia esse tempo para o diálogo e escuta da família é 

indispensável, pois em seu depoimento deixa transparecer esse grau de entrosamento com 

suas famílias, quando relata o perfil da família de sua turma: 

 
Primeiramente eles esperam que tenham apoio. Assim, muito deles esperam que a 

gente faça o trabalho só. Assim, voluntariamente. Pensam, Ah! Eles estão lá para 

ensinar. Muitos esperam que a gente valorize mais e mais os filhos, dando o apoio, 

até aconselhando, muitos chegam até a gente pra aconselhar casos que em casa eles 

já não sabem como resolver. Por exemplo: chegou uma mãe dizendo que em casa o 

filho tava muito agressivo, ela não sabe o porquê, aí a gente foi atrás do porque, ela 

disse que estava dormindo altas noites, assistindo filme de terror, coisa assim. Aí o 
menino ultimamente tava naquilo. Ah tá, era uma questão muito séria, que ela 

recorreu até a mim o que eu poderia fazer. Aí eu conversei com ele. Ele realmente 

disse: Tia é porque eu tô com medo dos bonecos que assisto aí eu cheguei à 

conclusão, conversei com os familiares dele e a gente percebeu que era realmente o 

que eles estavam jogando pra aquela criança, que não tava olhando o que era 

realmente, pensando que era normalidade”. Nós vimos isso aí, verificamos que a 

criança chegava com sono na sala de aula, e aí a gente viu que era um caso a ser 

resolvido. E que a gente ainda está em conversa com ele resolvendo essa situação. 

Eles querem sempre apoio da gente, da escola de modo geral. Eles esperam aquela 

motivação até o decorrer do ano. Eles cobram muito da escola, até a questão da 

valorização, é até a questão do preconceito, porque muitos em casa já sofrem até lá 
na sociedade, eles disseram que a gente trabalha muito isso, até a questão mesmo 

das festividades, a cobrança assim por parte da escola, dos pais da escola, quando 

não fazem, eles querem ver os filhos participando. 
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Um ponto forte traçado pela professora nesse exemplo, é que as famílias esperam 

da escola apoio para resolver problemas familiares, como também combater o preconceito e 

valorizar os filhos durante as festividades da escola. O curioso nessa situação apresentada que 

nenhum momento foi reforçado a ideia sobre o rendimento escolar da criança já que a 

professora atua nas turmas do infantil V fase vista como transição para o Ensino Fundamental. 

Ao contrário da professora Amélia que atua no Infantil IV que deixou em evidencia o 

rendimento escolar como algo esperado pelas famílias de sua turma.  

Nesse contexto, o Centro de Educação Infantil de Paraipaba, no qual as 

professoras trabalham as famílias não só esperam que a criança tenha um bom rendimento 

escolar, mas transferem a responsabilidade que, diga-se de passagem, é própria da família, 

daquilo que já fugiu do seu controle e passa a agir em função da perspectiva de que somente a 

escola pode resolver. Daí é importante saber que dentro do ponto de vista legal com a LDB 

Lei nº 9.394/96, art. 29 “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica tem como 

finalidade o desenvolvimento da integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

Portanto, o perfil traçado aqui da Instituição de Educação Infantil deve está claro tanto para a 

família como para escola quanto a sua finalidade e esta apenas complementa a ação da família 

e não ao contrário. 

Compreender a Educação Infantil como espaço de aprendizagem, o que vem em 

mente em primeiro lugar são as áreas de conhecimentos, que em outros momentos foi 

chamada de disciplina. Também, nomeou-se eixo de aprendizagem, que ao longo do tempo, 

vem se buscando um termo mais apropriado para desmistificar da relação com o ensino 

fundamental, como parte integrante da nova identidade da Educação Infantil referente ao 

desenvolvimento integral da criança respaldada no documento legal Resolução nº 05/09, art. 

9º que usa o termo experiências. O termo experiências de aprendizagens é parte integrante no 

processo do desenvolvimento da criança das relações que estabelecem com o mundo através 

da cultura humana. Áreas de conhecimento que conversam entre si, e não como algo 

separado, mas, de uma prática que se articula com saberes da criança com os conhecimentos 

científicos, artísticos e tecnológicos que fazem parte do patrimônio cultural.  

Nessa perspectiva, buscamos saber de Betânia sobre qual área de conhecimento é 

mais trabalhada em sua turma e o que influencia sua prática. A professora Betânia evidenciou 
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a música e a contação de histórias como as mais trabalhadas na instituição, como explicitada 

nesse relato: 

A mais trabalhada é a música e a contação de história, essa aí não podemos deixar. 

Essas disciplinas aí que citei. Por exemplo, a música e a contação da história já 

influencia realmente na disciplina que eu mais me identifico que é a linguagem oral, 

influencia muito a questão de ensinar uma letra, por exemplo, globalizada, no geral 

né? Um textozinho na música, então já facilita mais, desenvolver a musica, nesse 
texto que vou trabalhar com relação a uma letra, uma linguagem oral, ou seja, uma 

música, sei lá, isso influencia muito nas outras disciplinas pra mim, a música 

principalmente.  

 

Nessa perspectiva, mesmo destacando a música e a contação de história como 

experiências que são mais trabalhadas na instituição, a professora deixa evidente que ambas 

influenciam no trabalho com a língua portuguesa, pois utiliza a música com o objetivo de 

ensinar as letras de forma fragmentada, focando sempre a linguagem oral e escrita, e que a 

música também pode ser trabalhada nas outras disciplinas.  

Partindo desse contexto, a visão da professora no seu modo de trabalhar ainda está 

atrelada a práticas tradicionais de enxergar as áreas de conhecimento como disciplinas, sendo 

trabalhadas separadamente, ou que uma é mais importante do que a outra, ou seja, dando 

maior visibilidade a linguagem oral e escrita, de modo a valorizar apenas o aspecto cognitivo 

da criança. Daí se observa uma postura centralizadora da professora no processo de 

aprendizagem como também a ideia de que a criança é um ser passivo, que aprende pela 

transmissão e repetição, são práticas comuns da escola tradicional e que ainda predominam as 

instituições de Educação Infantil e que a professora exerce de modo inconsciente essas 

práticas.  

Há que considerar também o percurso que a professora traçou para exercer sua 

profissão, das pessoas que serviram como espelho para abraçar o magistério, o desejo de ser 

professora formada em língua portuguesa com objetivo de assumir as salas de Ensino 

Fundamental. Com essa questão, é possível supor que a professora em sua prática ainda não 

tem clara a ideia de como articular as experiências e os saberes da criança na Educação 

Infantil que fazem parte do patrimônio cultural, demonstrando certo desconhecimento do que 

está previsto em Lei com a resolução nº 05/09 das DCN-EI com o: 

 
Art. 3º que o Currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos.  (BRASIL, 2009). 
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Esse documento trouxe um novo panorama na construção da identidade da 

Educação Infantil, uma vez que destaca a importância de articular as experiências e saberes 

como modo de promover o desenvolvimento integral da criança na primeira etapa da 

Educação Básica. Portanto, podemos ficar alheio a isso, pois isso requer que o professor se 

aproprie de conhecimentos específicos para compreender o seu papel de professor atuante na 

Educação Infantil, mediador das experiências de aprendizagem, onde a criança é sujeito ativo 

e construtor do próprio saber.  

Partindo, pois, da ideia de que a criança é sujeito ativo na aprendizagem, o que se 

espera é que o professor desempenhe o papel de sujeito mediador do conhecimento e 

aprendizagem. Diante dessa proposição surge um questionamento: será que na prática isso 

acontece? Pensar o professor mediador é um termo que surge com essa nova identidade da 

Educação Infantil, onde a nova orientação curricular delineia o papel desse professor, 

contrapondo-se com a imagem de um sujeito transmissor de conhecimento muito difundido na 

escola tradicional.  

Tomando o atual documento como referência a essa concepção, ressaltamos que:  

 

[...] temos que afastar a ideia de professor, tradicionalmente, associado a alguém que 

é um transmissor de conhecimentos às crianças, basicamente, pela linguagem oral. 

Nosso desafio é buscar uma nova forma de pensar, como o professor deve atuar 

junto às crianças, [...]. No caso da instituição educacional, o professor é um 

mediador das aprendizagens das crianças, ou seja, é um recurso fundamental para 

elas aprenderem. [...]. (CEARÁ, 2011, p. 22). 

 

Mesmo que se busque construir um perfil de professor mediador na perspectiva 

aqui apresentada e conforme é disposta no documento citado, ainda é possível vermos, 

presente na prática pedagógica, atitudes de um sujeito centralizador da rotina estabelecida 

pelo próprio professor. Pudemos observar na fala da professora aspectos relacionados a forma 

como as crianças aprendem os conhecimentos matemáticos e qual seu papel nessa 

aprendizagem. O depoimento descrito abaixo destaca bem isso: 

 
Inicialmente assim quando a gente já vai iniciando aula, eu já coloco o que, logo 

após as músicas abertura e tudo, a contagem dos alunos. Não precisa a gente aí focar 

que é matemática pra eles, sobre os números essas coisas, e sim, que eles vão 
descobrindo, eles mesmos fazem contagem dos coleguinhas, depois vem o 

calendário né, questões assim... então, a partir do momento que gente coloca objetos 

concretos pra que eles venham através da brincadeira, eles passam despertar sobre 

aquelas contagens, a divisão dos brinquedos. Então a partir daí, eles mesmos vão 

descobrindo essa questão, né, da matemática na vida deles.  O meu papel é de 

mediador, facilitadora, né. Para que eles venham descobrir essa matemática, 
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facilitando o quê? Confecção, muitas vezes, de joguinhos para eles. Como na sala de 

aula a gente faz e confecciona dado, as tampinhas, quando eles mesmos levam, eu 

facilito para que venham fazer coleções, né, de tampinhas, trazerem garrafas, e a 

partir daí eles mesmo vão confeccionando. 

 

O que chama atenção é que a professora Betânia ao descrever a forma como as 

crianças aprendem matemática, deixa transparecer a centralização de suas ações na rotina 

quando esta destaca que já coloca a música de abertura, promove a contagem dos alunos sem 

focar a matemática ao trabalhar os números, o preenchimento do calendário, 

consequentemente trabalhar o concreto, a brincadeira com objetivo de trabalhar a contagem e 

a dividir os brinquedos assim a criança poderá descobrir a matemática na vida deles.   

Embora a professora elenque a formas de trabalhar a matemática utilizando 

diversos recursos que ilustra a sua metodologia, não se percebe a criança como sujeito ativo 

que trás consigo conhecimento que fazem parte do seu cotidiano, que apenas vão perceber a 

matemática na vida deles ao frequentarem a escola, deixando de lado os conhecimentos que já 

trazem. Nessa perspectiva o trabalho com a matemática não pode se restringir as atividades de 

contagem e preenchimento do calendário requer clareza da função social da matemática no 

cotidiano da criança. Acredita-se que antes mesmo de frequentar a escola a criança trás 

consigo essas ideias sobre número e sistema de numeração, como já apresentado em 

pesquisas. Panizza (2006 apud FUSON; RICHARD e BRIARS, 1982 p. 55) reforça essa 

afirmação de “[...] que as crianças constroem ideias sobre números e sobre sistema de 

numeração ainda antes de terem chegado à escola [...]. Então, a criança tem contato com o 

mundo lá fora, por isso não está alheia, ela já traz consigo saberes mesmo que não seja 

convencional ou estruturado”.  

Partindo desse pensamento, o professor deve está atento a essas questões, repensar 

suas concepções, perceber a criança como um ser ativo capaz de agir e pensar durante essas 

atividades propostas pela professora. O professor não deve confundir mediação e facilitar o 

conhecimento com uso do material concreto, recursos como jogos para que a criança assimile 

conceitos. Vale ressaltar que trabalhar o concreto não significar que seja algo separado do 

abstrato, daí vem à maneira da professora compreender que essas duas coisas estão 

interligadas, que a ação e pensamento andam juntas como afirmam Simonetti e Leitão (2003 

p. 11) a falarem que “hoje, sabe-se de forma clara que o concreto e abstrato caminham juntos, 

indissociáveis”. No momento em que a criança manipula objetos, por exemplo, ela também 
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pensa, faz relações mentais, cria imagem mental, isto é, representa mentalmente. Portanto, 

não existe ação sobre o objeto, se manipulamos estamos pensando.  

Além dessa apropriação sobre o concreto e abstrato, é importante que a professora 

planeje sistematicamente diferentes experiências interessantes e desafiadoras para a criança, 

onde ela possa construir hipóteses e pensar sobre essas experiências do conhecimento 

matemático. Portanto, mesmo que sejam apresentados recursos e estratégias de ensinar 

matemática, isso não significa que a professora está assumindo a função de mediadora, pelo 

simples fato de facilitar a aprendizagem com o uso de recursos, pois, é no saber interagir com 

a criança, no estar aberta ao diálogo, no compreender como o processo de aprendizagem é 

construído que ela estará realmente desempenhando o papel de mediadora.  

Ao questionarmos sobre a forma como a criança aprende os conhecimentos 

matemáticos e qual seu papel na aprendizagem, temos explicitado um ponto bastante curioso 

que revela contradição com a fala seguinte, a qual se refere ao que é importante para que as 

crianças aprendam na Educação Infantil com relação aos conhecimentos matemáticos. Ela nos 

responde da seguinte forma: 

 
Importante, né, já desde pequenos mesmo na casa deles pequenininhos, eles já lidam 
com essa questão matemática na vida deles, desde, do controle da TV, né? Do 

número do sapato, né, que eles vem de casa sabendo disso. Então assim o que 

contribui. Pois é importante, é lidar com os números como falei, não na escrita ali 

diariamente, escrevendo a escrita dos números, isso mostrando como já falei, através 

do calendário, o tempo como está, e como falei número do calçado, da televisão do 

controle, essas coisas, tudo contribui para o seu desenvolvimento. Brincando, né, e 

as quantidades, né, então eles vão vendo ali nas paredes exposto os numerais, as 

quantidades, as medidas e tudo isso entra né, na relação do brincar brincando que 

eles vão se encaminhado pra isso, que é importante pra eles. 

 

Na fala anterior a professora expôs que suas crianças ao serem trabalhadas com 

objetos concretos, brinquedos e brincadeiras descobrem a matemática na vida delas, já no 

segundo momento expõe que elas já lidam com essas questões matemáticas na prática 

cotidiana, fora da escola e cita como exemplos o manuseio do controle remoto e o número do 

sapato, que essas ideias de conceito de número já trazem de casa, valorizando assim os 

saberes adquiridos nas experiências externas a escola. Nesse contexto a professora não 

demonstra clareza na reflexão sobre a apropriação das noções matemática pelas crianças, de 

certa forma, há uma valorização por parte da professora do que elas já sabem sobre a 

matemática partindo de experiências vividas no meio social, quando apresenta alguns 

exemplos praticados por elas.  
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Não é de agora que esse tipo de abordagem vem sendo discutida, pois 

compreender a matemática na Educação Infantil aqui especificamente na pré-escola leva 

algum tempo, assunto esse que não é novo, que vem sendo abordado desde 1998 com os 

Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 1998) que aborda de 

forma clara o que se propõe quanto ao conhecimento da matemática nas instituições e qual o 

papel do professor quanto ao ensino/aprendizagem. Atualmente vem sendo apresentada em 

outra linguagem com as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(2009), de que essas práticas possam se articular com as experiências e saberes das crianças 

com os conhecimentos pertencentes ao patrimônio da humanidade, possibilitando sempre o 

pensar, sentir, agir e interagir da criança com mundo.  

Outro ponto revelador, diz respeito ao fato de que a professora Betânia parece 

compreender bem o trabalho com a matemática, dentre os quais, do que deve ser realizado nas 

práticas sociais das quais as crianças participam. Embora tenha destacado os números como 

importante para a criança aprender, cita também quantidades e medidas e que esses 

conhecimentos são trabalhados tanto no brincar, como também no uso do calendário para 

saber como está o tempo, pois, saber como o tempo está não é conteúdo de matemática. Nessa 

questão, existem ideias confusas do que realmente é necessário a criança aprender quanto ao 

ensino do conhecimento matemático e como se dá esses conhecimentos em sua prática. 

Daí, podemos ver claramente a dificuldade da professora em compreender como 

esses saberes devem ser construídos na Educação Infantil, não se sabe se a professora em sua 

prática trabalha as áreas separadamente, ou se promove a interdisciplinaridade, quando 

destaca o tempo dentro do contexto matemático, e se realmente a brincadeira está incluída na 

rotina em outros momentos ou somente quando trabalha com as áreas de conhecimentos. 

Notamos que há uma grande vontade por parte da professora em valorizar a brincadeira 

durante as experiências com o conhecimento matemático, mas, na prática isso acontece 

timidamente, como algo ainda a ser absorvido por ela, pois quebrar paradigmas não é algo 

muito fácil de fazer em questões de horas, existe uma longa caminhada para que a experiência 

matemática seja não a parte de um todo, mas, que se articule com as outras experiências e que 

isso aconteça com naturalidade e não como um parâmetro a ser seguido.  

Além do que foi destacado a respeito do que é importante a criança saber sobre a 

matemática na Educação Infantil, podemos destacar outro ponto importante que pudemos 

perceber, esse é o fato da professora considerar que a matemática especificamente na pré-
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escola é difícil, quando se propõe trabalhar com jogos relacionados à forma de repassar as 

regras e planejar desses jogos.  Como bem destaca em sua fala: 

 
É assim, na realidade se você for se empenhar mesmo, pesquisar. Porque 

primeiramente a pesquisa, para poder ver como fazer naquela brincadeira também, 

não só jogar né?  De certa forma, eu acho que não é fácil, é um pouco complicado, 

se você for mostrar as regras realmente né, como repassar para que eles venham 

aprender através daquele brincar né, por exemplo, não só colocar brinquedos, você 

leva eles a confeccionarem, então, requer você fazer o que, pesquisar e ver a melhor 

forma deles aprenderem. Eu acho porque a gente tem muitas crianças lá, todas não 

são iguais, tem umas crianças, tem aquela timidez né, de si entrosar, então você tem 

que ver como vai lidar com aquelas crianças, a partir daquele jogo digamos que 

vamos colocar pra ela, é assim, tem ora que eu acho que é meio complicado pra eles 
envolver, entendeu? 

 

O que se observa também, que a professora ao trabalhar a matemática tem que 

está empenhada em pesquisar brincadeiras, que vão além do jogar por jogar, é preciso que 

sejam ensinadas as regras e proporcionar a aprendizagem as crianças, pois ela (a professora) 

demonstra dificuldade de lidar com as crianças tímidas no envolvimento com jogos, diante 

desses argumentos, fica evidenciado o porquê de a professora achar difícil e complicado 

trabalhar a matemática na pré-escola que não é fácil como imaginava ser.  

É de senso comum que, até pouco tempo atrás, uma das estratégias didáticas 

bastante utilizadas na escola infantil eram as atividades de repetição e memorização através de 

lápis e papel, bastante comuns nas salas de pré-escolas como matéria de primeira ordem para 

ensinar os números, as formas geométricas, conjuntos e noções aditivas e subtrativas, em que 

a criança era vista como sujeito passivo, provavelmente nesse contexto a matemática fosse 

fácil de conduzir. 

A introdução de jogos e brincadeiras como estratégia didática para oportunizar as 

crianças a construção de conceitos matemáticos, requer um estudo mais aprofundado por parte 

das professoras. Também elas devem ter a percepção se a brincadeira é ou não de interesse 

para as crianças, se é ou não significativa. Simonetti e Leitão (2003 p.13) explicitam, “que o 

jogo planejado e orientado pelo professor é capaz de desenvolver competências e 

conhecimentos escolares quando é colocado em situações pedagógicas significativas e 

organizado [...]”. Permitir esse tipo de ação na escola infantil não é fácil, em comparação às 

velhas práticas ainda disseminadas e realizadas, além da ruptura dos velhos paradigmas para 

passar a um novo pensamento de que é também brincando que se aprende. Portanto, não basta 

apenas que o professor realize ações que facilitem a aprendizagem, ou trabalhe a matemática 

como uma disciplina específica, mas, sim tomar por base o pensamento inicial da criança, o 
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que elas pensam ou sabem sobre determinada situação, pois proporciona à criança a 

capacidade de raciocinar. Segundo Kamii (2011), “para a construção do conhecimento lógico-

matemático, raciocinar é o que importa.”. Com isso, a professora por mais que inove em sua 

prática, e conceba a matemática como algo que deve ser repassado, adotando uma imagem  de 

que é difícil quando se parte para a introdução de jogos e brincadeiras em sua prática 

pedagógica. Não basta, pois, apenas inovar com essas estratégias de aprendizagem, mas sim, é 

fazer com que as crianças pensem sobre as experiências matemáticas propostas por ela. 

Com relação às atividades desenvolvidas com as crianças para trabalhar os 

conhecimentos matemáticos, pudemos averiguar que a professora costuma utilizar vários 

recursos como calendário, jogos de dados, tampinhas, jogo do nunca cinco, numerais em 

forma de desenho, dominó, quebra-cabeça, contagem dos alunos, fita métrica, entre outros, 

como podemos ouvir na sua fala descrita logo abaixo: 

 

Pronto, geralmente é o calendário né, é assim, dia após dia eu vou pesquisando jogos 

diferentes pra que eles venham ter o conhecimento, eu utilizo muito o jogo do dado 

que eles gostam muito, as tampinhas e também das diferenças que eu coloco que é 

um brinquedinho que vem, aquele nunca cinco que eles gostam muito que envolvem 

muito jogos matemáticos, tem aqueles querem ver os numerais, eu apresento 

também os numerais, mais em forma de desenhos pra eles contarem, o dominó 

também, o quebra cabeça, eu utilizo muito nas atividades com eles, de montagem, 

até no parque também, muitas vezes coloco lá e eles vão fazer a contagem dos 

alunos que vão participar, vou fazer a contagem. Tem a questão da fita métrica né 
que eles gostam muito, muitas vezes as mães não sabe a altura, é a gente entende né, 

elas vão na sala mesmo e a gente confecciona a fita métrica e eles mesmos já sabem 

se medir, nessa atividade eu alcancei muitos objetivos nessa atividade, “ Mãe eu vou 

me medir”, eles mesmos vão se medir, a questão do peso também né, não tinham 

conhecimento, atividade que foi legal, o peso e também a atividade dos números do 

calçados, né, sei que foi muito legal, eles mesmos vinham mostrar o número do 

calçado pra gente. 

 

Embora tenhamos citado várias atividades realizadas com as crianças, a relação de 

interação não é tão evidente. Foi fácil perceber a professora como sujeito ativo da ação 

quando propôs atividade em que apresentava os numerais em forma de desenho bastante 

difundido nas turmas de pré-escolas em décadas passadas. 

 Além do interesse em saber sobre as atividades desenvolvidas com o 

conhecimento matemático, a professora ressalta como metodologia a atividade de contagem 

das crianças que sempre acontece na roda. Ela faz uso do calendário, realiza a contagem das 

letras sem que as crianças percebam que ela está trabalhando a matemática. Vale destacar que 

a atividade de conjunto proposta pela professora não desafia a criança a criar hipótese a 

pensar, a raciocinar. Como percebido em sua fala quando diz: 
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A metodologia eu utilizo sempre na roda, eu coloco sempre eles em roda, e a partir 

do momento eu vou... A matemática sabendo que está presente tanto na arte, na 
cotação de história, nos joguinhos, e a partir do momento eu coloco eles na roda, e ai 

a gente vai. Inicialmente sempre eu tô colocando a questão de contar as crianças, a 

metodologia melhor que a gente coloca depois quantas meninas? Quantos meninos? 

Ao todo? Quantos vieram? E a partir do momento pra entrar uma atividade que tem 

lá os numerais, as quantidades, primeiro tem que focar iniciando a contagem e 

coloco alguns materiais concretos, pra que eles venham descobrir e separar por cor, 

tamanho, pra entrar numa atividade muitas vezes escrita e pegar no concreto 

mesmo... A parte escrita eu coloco a quantidade pra eles fazerem, contar quantos 

carrinhos, quantas florzinhas, quantos bonecos, o conjunto pra eles formarem, e que 

também o contar é até envolvido na linguagem oral, contar quantas letras tem 

quando chega naquela palavra e aí envolvo a matemática sem que eles percebam né. 
 

O que pudemos notar fortemente em sua metodologia foi a utilização da roda para 

propor várias atividades a fim de trabalhar a matemática, acreditando que esta está presente na 

arte, na contação de história e nos jogos, como também, se articulando com as outras áreas de 

conhecimento, especificamente, à linguagem oral e escrita para contar letras e assim envolver 

a matemática sem que percebam que está sendo trabalhada.   

Outro ponto que merece atenção é o fato da professora trabalhar o material 

concreto para que as crianças aprendam a matemática. Segundo Simonetti e Leitão (2003) 

com os avanços no campo da aprendizagem de como a criança aprende, surgiram diferentes 

interpretações que culminaram na prática em sala, referente ao ensino do conhecimento 

matemático, na qual se defendia a ideia da criança aprender conteúdos através de atividades 

práticas como, por exemplo, manipular objetos, onde conteúdos como quantidade, contagem 

seriam explorado primeiramente no concreto para depois fazer as representações mentais. 

Nesse caso, é bastante perceptível a sua ação quando diz:  

 
A partir do momento, quando inicio uma atividade que tem os numerais, as 

quantidades, primeiro tem que focar inicialmente a contagem e quando coloco 

alguns materiais concretos, pra que eles venham descobrir e separar por cor, 

tamanho, pra entrar numa atividade escrita. 

 

Diante nos questionamos: em que momento foi dada a oportunidade da criança 

fazer suas representações mentais durante o processo de manipulação de objetos? Parece 

existir uma ideia confusa da professora em compreender essas questões.  

Segundo Monteiro (2010), se convive nas instituições de Educação Infantil 

diferentes enfoques didáticos, apoiadas em diferentes concepções, às vezes contraditórias, 

com práticas que distanciam o conhecimento construído pelas crianças no seu convívio social, 

enfim, a criança já traz um conhecimento de mundo mesmo que ainda não de forma 
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sistematizada e, que o papel do professor é o de organizar situações que desafiem e favoreçam 

o aprendizado, que seja possível a criança ampliar e sistematizar esses saberes, fazer relação 

com ações praticadas na sociedade, que faça sentido para elas e que as ajudem a resolver 

problemas e não com práticas que apenas favorecem a memorização de números e 

quantidades, ou identificação de figuras geométricas e outras presentes no currículo propostas 

pela instituição. 

Atualmente quando se propõe atividades com o material concreto, o que se sabe 

que o concreto e o abstrato são indissociáveis, a criança pensa sobre tudo que está a sua volta, 

age e elabora hipóteses, não só das questões matemáticas, como também de experiências que 

sejam significativas. 

Nessa perspectiva, quanto ao conhecimento matemático, partilham dessa ideia 

Simonetti e Leitão (2003, p. 11) de que: “[...] a ação sobre os objetos, o concreto, dar à 

criança a oportunidade de criar relações sobre quantidades, pensar sobre essas quantidades e 

não somente demonstrar os resultados “preparados” pelo educador.”.  

Assim, não devemos restringir as experiências matemáticas apenas como um meio 

em si mesmo para promover a aprendizagem, pois o todo o processo de aprendizagem deve 

construir significados, atribuir sentidos, de modo que as ações possibilitem importantes 

aprendizagens e que sejam do interesse da criança, reconhecendo-a como sujeito ativo e capaz 

de formular questões, ampliando seus conhecimentos. 

Evidentemente, criar situações desafiadoras, como apontam Simonetti e Leitão 

(2009) quanto ao conhecimento matemático, é possibilitar a criança formular hipóteses, 

vivenciar e dar sentido as coisas que fazem parte do meio social e cultural. Isto é, o professor 

em sua prática, além de pensar que metodologia irá utilizar, ele precisa  saber quais recursos 

irá utilizar para facilitar e estimular a criança em sua aprendizagem.  

Nesse sentido, ao promover experiências do conhecimento matemático, a 

professora elencou em sua entrevista os recursos mais utilizados por ela durante o trabalho 

com as crianças, como relatado abaixo: 

 
Os recursos são peças como quebra cabeças, palitos, tampinhas, folhas, areia, 

também a gente trabalha muito a questão da areia, é empilhar caixas, eles mesmo 

trazem de casa, garrafas pet eles trazem, a gente confecciona boliche, bola. Eles 

mesmos confeccionam, com plástico e jornal. São muitos os materiais que a gente às 

vezes vai pedindo, que eles tragam de casa como a peteca, a gente viu qual era a 

quantidade de peteca que mais o grupo ia confeccionar, a gente pediu alguns 

materiais necessários pra que eles trouxessem e a mãe mesmo participava, é 
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respondendo em casa as quantidades que a gente pedia isso sempre voltado para a 

matemática. 

 

Embora a professora tenha apontado itens diversificados de materiais para 

favorecer a aprendizagem da matemática, alguns como a utilização da areia e confecção de 

jogos, ela nos apresentou uma mistura nada peculiar para o ensino da matemática, deixando 

uma lacuna sobre o que foi perguntado especificamente quanto ao desenvolvimento de 

atividades de matemática com as crianças. Utilizar recursos como areia e confeccionar jogos 

não significa necessariamente que esteja sendo desenvolvida uma atividade matemática. 

Numa tentativa de mudar essa realidade, vale ressaltar, que essas professoras de Educação 

Infantil estão começando a seguir diversas orientações pedagógicas durante as formações do 

Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), oficinas com editoras e equipe da 

Secretaria Municipal de Educação de Paraipaba do que fazer e como atuar nessas instituições. 

Este espaço, historicamente, é visto como espaços de jogos e de brincadeiras, servindo assim, 

de argumentos para aprender matemática brincando, ou seja, mesmo se apropriando de 

recursos variados, como jogos, brinquedos e materiais pedagógicos. A professora em questão, 

porém, pareceu-nos agir de modo indiferenciado ao propor atividades com os recursos que, na 

maioria das vezes, em sua aplicação, não apresenta uma finalidade muito clara ao promover 

experiências significativas a cerca do conhecimento matemático.  

Isso pode estar associado à falta de fundamentação teórica para unir teoria e 

prática ou ausência em tratar essas questões nos planejamentos como espaço para promover 

essas reflexões sobre qual teoria alicerça a própria prática. Parece que estaremos sempre 

redefinindo o quê e como fazer na Educação Infantil, como algo ainda a ser estruturado.  

Nesse sentido, somos levados a acreditar que na escola em que a professora 

trabalha não exista uma proposta pedagógica, ou que se esta existe, não está acessível às 

professoras. Isso demonstra a falta de diálogo entre professor e núcleo gestor da instituição 

que trabalha. Dessa forma é plausível a pergunta: como imaginar que as coisas caminhem 

bem sem ter uma direção a seguir? As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009, p. 26) reforçam a importância de construir a proposta pedagógica em 

que “a organização das atividades promotoras de aprendizagens e desenvolvimento se faz 

orientada pela proposta pedagógica da Instituição”.  É nela que se definem metas visando 

garantir a aprendizagem com qualidade, organização de atividades, espaços, rotinas, 

materiais, interações e o próprio currículo.  
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Mesmo percebendo que a escola ainda não possui a proposta pedagógica, a 

professora Betânia aponta os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

como um meio para orientar seu trabalho, (a professora se refere ao documento Orientações 

Curriculares para a Educação Infantil recebido por meio do Programa de Alfabetização na 

Idade Certa-2009). Com base nessas Orientações é que a professora pode elaborar seu plano 

de aula. Também a revista Nova Escola é utilizada como um meio de assistência pedagógica e 

de busca de informações, a fim de direcionar quais maneiras são mais viáveis para melhorar o 

ensino-aprendizagem. Em nenhum momento a professora fez referência a qualquer tipo de 

ajuda por parte da coordenação, é como se estivesse sozinha numa escola sem muito recurso a 

sua disposição. Apesar de contar com algum material de pesquisa, a professora apresenta 

disposição em pesquisar alternativas para desenvolver melhor suas aulas. 

Eis o registro de sua fala que reforça essa nossa colocação: 

 
Nós temos agora os parâmetros curriculares, né? Para a Educação Infantil que nos dá 

uma força muito grande né, através dos planos de aula, a gente vai à pesquisa né, e 

eles mostram realmente como devemos trabalhar de maneira correta né, podemos 

dizer e dá até sugestões. Isso facilita e muito o trabalho da gente que é colocado 
também pela a Educação do nosso município. Eu pesquiso muito também, tem até 

na revista nova escola que chega, né, sempre estou vendo as novas informações que 

chegam. E também assim, eu acesso pra ver as melhores maneiras de repassar pra 

eles as coisas diferentes na internet, eu tenho muito nomes de sites de educadores, eu 

pesquiso muito Brito Júnior que ele dá assim muitas sugestões, é muito legal, eu até 

aconselho os professores. 

 

Diante dessas elucidações, concluímos que pensar na Educação Infantil como um 

espaço de possibilidades é essencialmente importante. Ressaltamos que apesar das mais 

adversas condições de trabalho e de formação deficitária da professora, ela revela 

comprometimento com a aprendizagem de suas crianças, não tem medo de abraçar o novo e 

estar aberta a novos conhecimentos. 

 

4.1.3 A compreensão das professoras sobre o ensino e a aprendizagem dos conhecimentos 

matemáticos 

 

Os professores que atuam na Educação Infantil desempenham muitas funções, 

como serem responsáveis pelo desenvolvimento, pela aprendizagem e pelo bem estar das 

crianças, em todos os seus aspectos. No entanto, poderíamos destacar aqui como principal o 

propor experiências significativas relacionadas aos conhecimentos inseridos na sociedade e 

que fazem parte no tocante às expectativas próprias da profissão e da instituição no que 
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concerne ao ensino e aprendizagem dos conhecimentos inseridos na sociedade e que fazem 

parte de um patrimônio cultural. 

Na última década, repercutiam nas instituições de Educação Infantil concepções a 

respeito da dicotomia entre o cuidar e o educar, onde o cuidar se restringia às creches e o 

educar a pré-escola. Configurava-se, dessa forma, uma cultura de preparação das crianças de 

pré-escola para o ingresso no Ensino Fundamental, com uma forte tendência para o ensino da 

leitura e escrita. Hoje, embora as instituições de Educação Infantil estejam vivendo outro 

contexto histórico, existem aquelas que ainda convivem com a ideia de trabalhar 

exclusivamente a leitura e a escrita. 

Na instituição em que trabalha, Amélia diz que a Arte é a mais trabalhada e para 

Betânia é a música e a contação de histórias. São áreas distintas com proporções diferentes de 

experiências e aprendizagens, que de forma especifica dentro do contexto em que são 

trabalhadas, não atinge o objetivo real, com situações significativas de aprendizagem com 

relação ao ensino da matemática.  

Amélia relaciona a Arte com a brincadeira, acreditando que na instituição não se 

trabalha mais a leitura e a escrita, somente a Arte. Betânia vê a música e a contação de 

história como um caminho para trabalhar a Linguagem Oral e Escrita facilitando o ensino das 

letras.  

Pensar a Arte como brincadeira é uma ideia equivocada, pois a Arte, como 

experiência de aprendizagem, contribui para o fazer artístico e criador da criança. Nesse 

sentido as Artes, segundo o RCN-EI (BRASIL, 1998, p. 89), “devem ser concebidas como 

uma linguagem que tem estruturas e características próprias, cuja aprendizagem, no âmbito 

prático e reflexivo, se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos: fazer artístico, 

apreciação, reflexão”. Então, as experiências com Arte propiciam aprendizagens que 

estimulam a livre expressão das crianças de suas criações, apreciação e reflexão. 

Já a brincadeira constitui a base pedagógica que dá oportunidade da criança 

desenvolver suas potencialidades, é um dos eixos orientadores do currículo e também pode 

possibilitar a apropriação das diferentes linguagens. Reforçando essa ideia o RCN-EI 

(BRASIL, 1998, p.29) ressalta: “é preciso que o professor tenha consciência que na 

brincadeira as crianças recriem e estabilizem aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas 

do conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginativa”. Portanto, a professora 

necessita compreender que a brincadeira propicia a criança vivenciar situações do seu 
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cotidiano, proporcionando experiências que geram aprendizagens de forma espontânea. 

Ressaltamos que é importante não confundir essa aprendizagem citada anteriormente com as 

aprendizagens relacionadas a procedimentos e conceitos. 

Betânia diferentemente da professora Amélia, aponta que a música e a contação 

de histórias são as mais trabalhadas na instituição, além de influenciarem no trabalho com a 

“disciplina” Linguagem Oral e Escrita. 

O que percebemos é que, na instituição em que trabalham as professoras 

entrevistadas, não se tem como objetivo trabalhar somente a linguagem Oral e a Escrita, mas, 

o lúdico faz parte da prática pedagógica de ambas. Embora, ainda encontremos o termo 

“disciplina” na fala de Betânia (no que relaciona com a experiência de Linguagem Oral e 

Escrita) supomos que este termo se configure num resquício do tempo em que atuou como 

professora no Ensino Fundamental.  

Atualmente, a nova reestruturação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (CEARÁ, 2009) não trata as experiências como separadas, mas, 

experiências que se articulam e que vem rompendo com concepções que visavam os 

conhecimentos como disciplinas a serem ensinados na Educação Infantil. Cada área de 

conhecimento faz parte do processo de ensino e aprendizagem e constitui uma parte 

significativa da produção da cultura humana e inserção da criança na sociedade, portanto, elas 

precisam se apropriar dessa cultura de letramento e dos saberes sócio-historicamente 

construídos. 

Sabemos que, ao logo do tempo, a matemática na Educação Infantil, assim, como 

a própria história da construção da identidade dessa etapa da educação, tem-se propagado nas 

escolas de primeira infância. Diversas orientações e enfoques didáticos apoiados em diversas 

concepções, quanto ao que as crianças da pré-escola precisam saber para se apropriarem 

destes conhecimentos que envolvem: relação de quantidades, grandezas, medidas e números, 

inseridas na prática educativa, e como se dão essas práticas no fortalecimento dessas 

aprendizagens.                                                                                                          

Para que as aprendizagens do conhecimento matemático se estabeleçam de forma 

significativa para as crianças da pré-escola, foi essencial conhecermos como pensam as 

professoras sobre o ensino e aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Sobre os quais 

discorremos a seguir.  
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De acordo com a professora Amélia, as crianças aprendem os conhecimentos 

matemáticos por meio de jogos e brincadeiras, todos, crianças e professor, envolvidos em 

situações que envolvem a criação desses jogos.  

A professora Betânia, aparentemente, segue a mesma linha de pensamento quando 

diz trabalhar com jogos e brincadeiras, mas diz trabalhar o material concreto para que suas 

crianças apropriem-se das relações quantitativas e de números. E nesse processo de 

aprendizagem de suas crianças ela desempenha o papel de mediadora.  

Analisando as perspectivas das professoras quanto à forma das crianças 

aprenderem os conhecimentos matemáticos é importante destacarmos, como se estabelecem o 

uso desses jogos e brincadeiras. 

Os jogos e brincadeiras na Educação Infantil numa perspectiva de propiciar a 

assimilação dos conhecimentos matemáticos são válidos. Como evidenciados anteriormente, 

fazem parte da prática das professoras o uso dessas estratégicas didáticas nessas situações de 

aprendizagem.  

Como sabemos, existem vários tipos de jogos e brincadeiras (principalmente as 

que envolvem regras e construções que proporcionam experiências ricas de aprendizagens 

pelas crianças), e que essas ideias matemáticas podem ser destacadas por meio de perguntas e 

observações mediadas pelo professor.  

Ao oportunizar a aprendizagem com o uso de jogos e brincadeiras, estamos 

propiciando que as crianças tenham experiências prazerosas e interativas. É importante 

lembrar que as brincadeiras precisam fazer parte da rotina das crianças, e não serem utilizadas 

somente para trabalhar alguns conhecimentos. Em consonância a essa afirmação, o RCNEI 

(BRASIL, 1998, p.235) ressalta que “os jogos e brincadeiras permitem que o grupo se 

estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a esperar a sua vez, 

acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se que podem ganhar ou perder”. Então, 

além de ensinar os conhecimentos matemáticos por meio de jogos e brincadeiras, essas 

experiências promovem relações de troca de ideias e resolução de problemas mediante regras 

nas quais caracterizam trato com essas estratégias.  

Outra questão que gostaríamos de enfatizar se refere ao uso do material concreto 

citado pela professora Betânia para promover essas aprendizagens. Esse termo “concreto” 

constitui-se numa ideia ainda presente nas Instituições de Educação Infantil no que diz 

respeito ao trabalho com a matemática. Partindo de concepções que incutem a ideia de 
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trabalhar o concreto primeiro, para só depois representar abstratamente, como se ação e 

pensamento não coadunassem. Nesse contexto, sobre a prática do professor, o RCNEI (idem,  

p. 209) expõe que “a função do professor se restringe a auxiliar o desenvolvimento infantil 

por meio da organização de situações de aprendizagem nas quais os materiais pedagógicos 

cumprem um papel de autoinstrução, quase como um fim em si mesmo”.  

Evidentemente, o concreto e o abstrato do ponto de vista do sujeito (criança) são 

indissociáveis, pois, ao mesmo tempo em que a criança manipula o objeto, está pensando, 

raciocinado, elaborando suas representações mentais, como falam Simonetti e Leitão (2003, 

p.11) ao afirmarem que “ação e pensamento são inseparáveis”. Porém, ainda não está clara a 

compreensão das professoras a respeito da forma como as crianças aprendem, mesmo tendo 

revelado práticas que envolvem jogos e brincadeiras, como também o trabalho com material 

concreto, não se percebe de forma clara a relação de interação entre as professoras e as 

crianças mediante essas aprendizagens.  

Amélia expôs que trabalha em conjunto com a criança quando confecciona jogos 

e Betânia media facilitando o trabalho quando também confecciona joguinhos com materiais 

recicláveis para trabalhar números e quantidades. Em referência a essa concepção da 

professora Betânia de trabalhar conceitos de número e quantidades utilizando esses recursos, 

Kamii (2011), expõe que:  

 
Há muitos professores de Educação Infantil que acreditam que conceitos numéricos 

podem ser adquiridos diretamente de objetos, como blocos ou fichas, lançando mão 

de “materiais concretos” (manipuláveis) para ensiná-los. Contudo, os números fazem 

parte do conhecimento lógico-matemático, e é impossível construir esse tipo de 

conhecimento a partir de objetos. (KAMII, 2011, p. 17).  
 

 Esse tipo de pensamento ainda prevalece nas ações das professoras que se 

configuraram como sujeitos da nossa pesquisa. No entanto, temos consciência de que não é 

simplesmente trabalhar materiais que sejam manipuláveis para alcançar os objetivos quanto 

ao ensino desses conceitos, mas é a maneira de fazer do professor em propiciar experiências 

que permitam a criança pensar, criar hipóteses diante dessas ações. Daí a importância de saber 

qual o papel do professor nessa aprendizagem, se é de sujeito mediador ou transmissor de 

conhecimentos.  

 Quanto ao que foi exposto pelas professoras sobre o papel que as duas 

desempenham durante as aprendizagens, a professora Betânia disse desempenhar papel de 

mediadora. É importante destacar, porém, que quando nos propomos a desempenhar o papel 
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de mediador nas ações, não podemos atrelar isso apenas a ideia de facilitar, executar, e ou 

coparticipar no processo de aprendizagem. Esse conceito vai muito mais além, consiste em 

nos posicionarmos como um sujeito que mediará essas aprendizagens, sendo mais um recurso 

e não o detentor do conhecimento.  

Embora a professora Betânia tenha dito que desempenha o papel de mediadora, as 

ações apresentadas revelam que o trabalho realizado em alguns momentos se centraliza nela. 

Por exemplo, quando ela diz “confecciono muitas vezes joguinhos para eles”, “eu facilito para 

que eles façam coleção”. O que percebemos nestas colocações é que, mesmo em menor grau, 

o discurso da professora se restringe só no falar, pois na prática, ainda existe uma conduta 

tradicional de ver a criança como receptora do conhecimento. 

É importante mencionar aqui que o que se estabelece no processo de ensino e 

aprendizagem na instituição de Educação Infantil segundo Ceará (2011) quanto ao perfil de 

professor mediador de Educação Infantil que vai atuar de modo indireto e direto: 

 
 indireto, pelo arranjo do contexto de aprendizagem das crianças, onde outros 

mediadores estão presentes: os espaços, os objetos, as indumentárias, os livros, os 

horários, os agrupamentos infantis, ou 

 direto, conforme ele interage com as crianças e lhes apresenta modelos, responde 

ao que elas perguntam, [...] (CEARÁ, 2011p. 23). 

 

Com base nessa característica, é a relação interativa em que a criança tem parte 

ativa no processo de aprendizagem que fará com que ela avance no processo de 

desenvolvimento de suas potencialidades.  

Nesse percurso, no processo de aprendizagem, o que seria mais importante para 

crianças aprenderem na Educação Infantil, a partir de experiências que trabalham com os 

conhecimentos matemáticos,  para a professora Amélia seria que elas aprendessem números, 

relações quantitativas, figuras geométricas, porém ela não  evidenciou as orientações espaço 

temporais; da mesma forma, a professora Betânia,  também relatou, embora de forma indireta 

a importância de trabalhar os números, quantidade e orientações espaço temporais, mas ela  

não pontuou o trabalho com formas. Assim, embora, a professora Amélia não tenha 

explicitado no depoimento as orientações espaço temporais e Betânia as formas, ambas 

demonstram conhecimento sobre o que é essencial as crianças aprenderem na Educação 

Infantil em consonância com o RCN-EI (BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (CEARÁ, 2009). 
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Os RCN-EI (BRASIL, 1998, p.217) abordam o trabalho com os conhecimentos 

matemáticos, como uma organização de conteúdos que representam “um passo importante no 

planejamento da aprendizagem” que, por sua vez, “precisa considerar os conhecimentos 

prévios e as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-los”. Dessa forma, é 

apresentado como objetivo principal um trabalho que permita a criança construir seu 

conhecimento matemático por meio de situações significativas em que se faz uso desses 

conhecimentos de maneira integrada com as práticas sociais presentes no cotidiano.  

Nesse contexto, as professoras elencam como conteúdos importantes para serem 

explorados pelas crianças, noções que servirão de apoio para ampliar aquilo que elas já 

sabem, como também a reorganização das ideias e orientação no tempo e no espaço.,mas, não 

apresentam de forma clara de como trabalhar as ideias de espaço e tempo. 

Outro aspecto importante a ser destacado, se refere a visão que as professoras têm 

a respeito do trabalho com a matemática na pré-escola no que corresponde a ser fácil ou 

difícil de ensinar. A professora Amélia acredita que a matemática na pré-escola é fácil porque 

o professor tem conhecimento, a criança não, haja vista que, na concepção dela, a criança 

chega à escola sem saber dessas noções. Uma visão, que conforme pudemos perceber, se  

apoia em um perfil tradicional de sujeito detentor do conhecimento, onde a criança é vista 

como um ser que ainda vai se apropriar das noções matemáticas.  

Essa ideia é reforçada por ela quando afirma que “o professor vem bem preparado 

para depois repassar” o conhecimento para a criança. Concepções que contrariam a visão da 

criança, a qual possui conhecimentos prévios e que vive num mundo ‘matematizado’. 

Segundo as autoras Simonetti e Leitão (2003), a criança chega à escola possuindo “muitas 

noções matemáticas, são conceitos intuitivos aprendidos no meio familiar e cultural”. 

Portanto, a criança ao adentrar na instituição de Educação Infantil, já traz consigo 

conhecimentos que serão ampliados com sistematização de conteúdos que tem por função 

promover o saber institucionalizado, por meio de vivências significativas preparadas pelo 

professor.  

A professora Betânia, ao contrário de Amélia, tem uma postura bem diferente 

sobre o que considera ser fácil e/ou difícil de ensinar quanto ao trabalho com a matemática 

com sua turma. Ela afirma que é difícil ensinar regras às crianças quando propicia jogos e 

brincadeiras, demonstrando dificuldade em envolver todas as crianças nesses jogos. Nessa 

situação, analisamos que Betânia não pensa o professor como aquele que detém o 
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conhecimento, mas ela também, parece apenas querer ter controle da situação diante dessas 

atividades que propõe.  

Gostaríamos de ressaltar que é imprescindível que as professoras conheçam bem a 

criança na sua totalidade. Planejar ações pautadas nos interesses e potencialidades das 

crianças e saber compreender como os processos de aprendizagem acontecem, uma vez que 

cada criança é um ser único, com desejos e anseios diferentes, são pontos importantes para a 

apreensão desses conhecimentos.   

Outro ponto que gostaríamos de evidenciar na prática das professoras, diz respeito 

às atividades desenvolvidas com suas turmas para trabalhar o conhecimento matemático. 

Pudemos perceber que a professora Amélia desenvolve “tarefas” para trabalhar números, 

repetição de números, pintura das formas geométricas, soma simples dos numerais e, às vezes, 

propunha atividades com jogos. Já a professora Betânia trabalha com calendário, jogos, 

números com desenhos, contagem de tampinhas, dominós, utilizando também suportes, como 

fita métrica para trabalhar medidas.  

Conjecturamos, pois, que a forma como a professora Amélia desenvolve suas 

atividades, parece apresentar características de uma prática tradicional no trabalho com a 

matemática. Independente da forma como cada uma executa a própria prática, as atividades 

apresentadas por ambas, por si só, não irão garantir a apropriação do saber matemático por 

parte da criança. Segundo Duhalde e Cuberes (1998, p.30) o conhecimento matemático “hoje 

[...] se constrói a partir da resolução de problemas e no meio de um ambiente significativo 

para o aprendiz”. Nesse sentido, o que devemos buscar é proporcionar experiências 

significativas que favoreçam a criança a construir e resignificar seu pensamento.  

A professora Amélia utiliza como metodologia os jogos e brincadeiras para 

desenvolver o conhecimento matemático. A professora Betânia utiliza a roda de conversa para 

falar de temas referentes às questões matemáticas como contar as crianças separadas por 

gênero e o uso do material concreto.  

Os recursos utilizados nessas metodologias servem de suporte para facilitar, 

estimular, são vistos como necessários para o fortalecimento do ensino e aprendizagem dos 

conhecimentos pela criança. Em reforço a essa questão o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 71) 

explicita que “os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da 

tarefa educativa, uma vez que auxiliam a ação das crianças”. É imprescindível que o professor 

lance mão de recursos para promover aprendizagem, como também, um suporte que favoreça 
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a participação da criança no processo de construção e ampliação do conhecimento 

matemático. 

As professoras elencaram o uso de vários recursos disponíveis em sua prática, 

traçando a ideia do trabalho desenvolvido por elas na instituição.  

Sobre a utilização dos vários recursos para trabalhar a matemática, inicialmente 

Amélia apontou o giz, a lousa, os jogos, o uso de atividade xerocada, o DVD da Xuxa e 

brinquedo eletrônico. A professora Betânia apresentou como recurso peças de quebra-cabeça, 

palitos, tampinhas, folhas, caixas, garrafas pet, peteca e até areia para trabalhar os 

conhecimentos matemáticos.  

O que percebemos nos materiais elencados pela professora Amélia, foi que há 

uma prática tradicional por trás desses recursos, quando se refere à utilização de giz e lousa 

como ferramentas para trabalhar a matemática. Apesar dos recursos, como tarefa xerocada, 

DVD da Xuxa e brinquedo eletrônico, a prática da professora evidencia um trabalho dessas 

noções matemáticas de forma isolada, repetitiva, com base no treino e no condicionamento, 

que não possibilita que a criança desenvolva o pensamento lógico matemático. Portanto, 

lançar mão desses recursos não garante que a criança apreenda as noções matemáticas.  

Betânia, por sua vez, lista itens diversificados, porém, da mesma forma não 

apresenta uma finalidade clara quanto ao trabalho com a matemática ao propor a utilização de 

areia e confecção de jogos com as crianças.  

Diante de tudo que foi exposto, acreditamos ser necessário  que os professores de 

Educação Infantil fundamentem sua prática pedagógica de modo a compreender  que o 

processo de ensino e aprendizagem das experiências matemáticas envolvem contextos 

significativos das relações quantitativas, medidas, formas, e orientações espaços temporais 

contemplados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (CEARÁ, 

2009). Não basta apenas dar conta do que será trabalhado com a matemática com as crianças 

da pré-escola, é preciso apresentar-lhes experiências significativas que promovam a ação e 

reflexão sobre os conhecimentos matemáticos e sua funcionalidade no meio social.  

Destacamos nesse trabalho a importância da proposta pedagógica, como um 

documento de orientação em que estão organizadas as experiências de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças das instituições de Educação infantil.  

Aparentemente, no Centro de Educação Infantil de Paraipaba em que as 

professoras Amélia e Betânia trabalham parece não existir proposta pedagógica que sirva de 
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norte para o trabalho lá desenvolvido, já que ambas afirmaram desconhecer qualquer 

documento.  Sob essa hipótese, questionamos sobre outros documentos que poderiam nortear 

o trabalho dessas professoras.  Com isso percebemos que a professora Amélia se orienta por 

meio de vários livros disponíveis na escola e conta com a ajuda da coordenadora no 

planejamento. De forma diferente, a professora Betânia diz orientar-se a partir das 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil (2011) onde faz uso desse documento para 

fazer seu planejamento. Também utiliza outras fontes de orientação como à revista Nova 

Escola, internet e a obra de Teca de Alencar de Brito autora do livro Música na Educação 

Infantil.  

Diante dessa constatação, verificamos que as professoras se esforçam para realizar 

um trabalho dinâmico e significativo, cada uma em sua respectiva sala de Educação Infantil, 

na busca por um caminho que direcione a sua prática, procuram propiciar situações 

interessantes para que as crianças aprendam e se desenvolvam. Por outro lado, a escola não 

tem definida de forma clara a sua função sociopolítica e pedagógica de prover um 

atendimento à criança de modo integral. Ressaltamos que além de pensar em um currículo que 

busca integrar experiências e saberes, é necessário que a instituição tenha uma proposta 

pedagógica que oriente o trabalho, onde estão definidas metas, o contexto sociocultural 

concreto, a organização das atividades etc., que consolidarão as ações cotidianas das crianças 

e professores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na presente pesquisa procuramos identificar e analisar as concepções dos 

professores de Educação Infantil sobre o trabalho com a matemática na pré-escola.  

Para tanto, buscamos analisar a concepção das professoras sobre criança, 

Educação Infantil e papel do professor. Investigar de que forma elas compreendem como as 

crianças aprendem, em especial, os conhecimentos matemáticos. Também foi importante 

saber como as professoras organizam sua prática para a apropriação dos conhecimentos 

matemáticos pelas crianças, identificando os principais desafios enfrentados quanto ao ensino 

da matemática e de que forma os documentos, especialmente os Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (2009) norteiam o trabalho do professor no que diz respeito ao ensino da 

matemática na pré-escola.  

Sabemos que a criança desde os primeiros anos de vida é repleta de curiosidade 

com o mundo que a cerca, desde o momento que aprende a andar, a falar e a interagir com o 

outro. E nesses ambientes de aprendizagem, temos a instituição de Educação Infantil que, 

para a criança, é um espaço rico de oportunidades, onde ela poderá consolidar os 

conhecimentos que já tem adquirido por meio de sua vivência como um ser social que é.  

Dentre esses conhecimentos que fazem parte da cultura humana temos a 

matemática que sempre esteve presente nas instituições de Educação Infantil e que, durante 

algum tempo, esteve submetida à ideia equivocada de que os conteúdos poderiam ser 

aprendidos de forma fragmentada, com práticas que conduziam a memorização, ao treino e 

repetições, ou contato visual para aprender as noções matemáticas.  

Diante desta elucidação, partimos da premissa de que as professoras de Educação 

Infantil carregam concepções, às vezes, contraditórias e com diferentes interpretações sobre 

sua prática ao trabalhar os conhecimentos matemáticos, no que diz respeito às relações 

quantitativas, medidas, formas e orientação espaço temporal com as turmas de pré-escola e a 

forma como se estabelecem a apropriação desses conhecimentos pelas crianças. Concepções 

estas que foram sendo construídas durante a trajetória de sua formação profissional como 

professoras que atuam na Educação Básica.  
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Nesse ínterim, o trabalho com matemática na primeira infância, vem passando por 

transformações significativas – ao mesmo tempo em que se busca construir uma nova 

identidade da Educação Infantil. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998) se apresentam como um instrumento que norteia o professor quanto 

às experiências que são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças da 

Educação Infantil. O mesmo, ressaltamos, apresenta-se editado em volumes que servem de 

base para que o professor desenvolva uma prática pedagógica na égide de um ensino que se 

apresente significativo em vários aspectos, em diversas áreas do conhecimento, inclusive com 

a área de matemática, postulando que as aprendizagens são construídas pelas crianças de 

modo integral e articuladas com as outras áreas de conhecimentos. 

Voltando o nosso olhar mais especificamente para a matemática, podemos 

destacar que ela, além de ser um conhecimento que faz parte do patrimônio histórico da 

humanidade, desempenha uma função social concreta no mundo em que vivemos, e que 

dentro da Educação Infantil não pode estar restringida apenas a ensinar mecanicamente a 

criança como conhecer números, identificar formas geométricas, a contar, dentre outros 

aspectos. Muito além disso, é importante que a experiência com a matemática proporcione as 

crianças momentos para “exporem ideias próprias, escutarem as dos outros, formularem e 

comunicarem procedimentos de resolução de problemas, [...] agindo como produtoras de 

conhecimento e não como apenas executoras de instruções” (BRASIL, 1998, p. 207).  

Na busca em compreender como as professoras desenvolvem sua prática, em 

especial, a exploração dos conhecimentos matemáticos na Educação Infantil, escolhemos um 

Centro de Educação Infantil de Paraipaba, para investigarmos, por meio de entrevista 

qualitativa, sobre as concepções relacionadas à matemática, de duas professoras. Dada à 

importância das respostas obtidas das professoras, parece ser possível traçar um caminho de 

intervenções e reflexões sobre o tema pertinente às concepções da prática pedagógica das 

professoras para uma aprendizagem significativa quanto ao ensino da matemática. 

A análise das respostas das entrevistadas, os resultados revelaram que as 

professoras não têm clareza quanto a seu papel no desenvolvimento das aprendizagens com as 

crianças quando envolvem jogos e brincadeiras e demonstram dificuldades em articular os 

conhecimentos matemáticos com as outras áreas dos conhecimentos. Outro ponto importante 

que uma das professoras destaca é o uso do material concreto para trabalhar relações 

quantitativas, em que carrega ideias equivocadas dos objetivos que permeiam o ensino e 
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aprendizagem desses conceitos. No que diz respeito à importância de as crianças vivenciarem 

experiências que envolvem relações quantitativas, medida, forma e orientação espaço 

temporal, as professoras demonstram conhecimento sobre o que é primordial para as crianças 

aprenderam na Educação Infantil. Outra situação que verificamos, foi a visão que as 

professoras possuem sobre se a matemática é fácil ou difícil de ser ensinada. Uma delas 

compreende como fácil por ser a detentora do conhecimento, e a segunda, julga como sendo 

difícil porque têm dificuldades de ensinar regras dos jogos às crianças. Dentre outras coisas 

que foram abordadas a respeito da metodologia e recursos, as professoras, durante a sua 

prática, sutilmente permanecem como sujeitos centrais do planejamento, não apontam de 

forma clara os objetivos pontuais dos mesmos, além de apresentarem práticas desvinculadas 

das especificidades da Educação Infantil. 

Detectamos que as professoras desconhecem a existência da proposta pedagógica 

da escola e que a única coisa que as orientam no trabalho quanto à sua prática e aprendizagem 

da criança a respeito do conhecimento matemático são os livros dispostos na escola, bem 

como as sugestões da coordenadora, as Novas Diretrizes, revistas e pesquisa na internet.  

Diante de todas as situações analisadas na pesquisa, o que nos deixou animados, 

foi a constatação da qualificação específica das professoras, que recentemente concluíram a 

especialização em Educação Infantil pelo Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA). 

Embora, tenham demonstrado algumas contradições durante suas repostas na pesquisa, 

acreditamos que o primeiro passo já foi dado, quando as professoras optaram em se 

especializarem em Educação Infantil.  

Faz-se necessário darmos continuidade a investigação e reflexão sobre as 

concepções dos professores sobre a prática pedagógica quanto ao ensino da matemática na 

pré-escola, e que o diálogo se estenda aos outros professores que atuam nessa primeira etapa 

da educação. É importante ressaltar que o caminho a ser trilhado, deve ser percorrido não só 

pelos professores, mas por toda a comunidade escolar. As novas concepções sobre o ensino e 

a aprendizagem na Educação Infantil estão explicitadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (2009), uma ferramenta que norteia as ações pedagógicas dos 

professores, aqui especificamente a matemática na Educação Infantil, não como uma área 

separada, estanque, mas articulada com outras áreas de conhecimento.  

Pretendemos, pois, com essa pesquisa abrir caminhos para um diálogo entre 

professores e gestores que trabalham na Instituição de Educação Infantil, por meio de 
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encontros pedagógicos com professores nas chamadas semanas pedagógicas, que antecedem o 

início do ano letivo, e posteriormente em encontros trimestrais com professores e 

coordenadores. Em vias de conclusão, ressaltamos que foram tomados como base para 

realização dos nossos estudos os documentos como RCN-EI (BRASIL, 1998) e as 

Orientações Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) que norteiam os trabalhos 

pedagógicos e autores como Oliveira (1992, apud MARTINS, 2002), Simonetti e Leitão 

(2003) e Cruz (2003), que tem trabalhos específicos focados nos conhecimentos matemáticos 

e apropriação pelas crianças no que diz respeito às relações quantitativas, medida, formas e 

orientação espaço temporal, presentes no currículo de Educação Infantil, além de Minayo 

(1994) que nos forneceu subsídios teóricos para realização da pesquisa qualitativa.  

Por fim, acreditamos que realizar uma pesquisa científica com vistas a uma 

reflexão crítica das abordagens qualitativas, nos possibilitou compreender concepções que 

temos e que podemos construir, para enfim resignificar nossa prática pedagógica e os 

processos de aprendizagem, valorizando e respeitando a criança na sua totalidade. 
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APÊNDICE A - Roteiro de perguntas para a entrevista 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nome: 

Função:                                                      Formação 

Nível de ensino: Educação infantil:                            Turma:  

Tempo de atuação na Educação Infantil: 

 

Bloco 1 

 

1. Por que você escolheu ser professora? 

2. Por que você escolheu trabalhar na Educação Infantil? 

3. Que vantagens você aponta no seu trabalho como professora de Educação Infantil? 

4. Que desvantagens você aponta no seu trabalho como professora de Educação Infantil? 

5. Como são as crianças da sua turma? Como você acha que as crianças se sentem na escola? Por 

quê? 

7. Como são as famílias das crianças da sua turma? O que você sabe sobre elas?  O que você acha 

que as famílias das crianças esperam da escola? Por quê? 

8. Na instituição em que você trabalha qual a área de conhecimento mais trabalhada? O que isso 

influencia na sua prática pedagógica? 

 

Bloco 2 

 

1. O que você diria sobre a forma como as crianças de sua sala aprendem os conhecimentos 

matemáticos? Qual é o seu papel nessa aprendizagem? 

2. O que é importante as crianças aprenderem na Educação Infantil com relação aos 

conhecimentos matemáticos? 

 

Bloco3 

 

1. Que atividades são desenvolvidas com as crianças para trabalhar os conhecimentos 

matemáticos? 

2. Que metodologia você utiliza para trabalhar a matemática com as crianças? 

3. Quais recursos são utilizados no desenvolvimento das atividades de matemática com as 

crianças? 

 
Bloco 4 

 

1. Na instituição existe proposta pedagógica que orienta o trabalho com as crianças quanto ao 

ensino da matemática? De que forma ela contribui na sua prática? 

2. Se não há proposta, que outros documentos orientam seu trabalho com a matemática na 

Educação Infantil? 


