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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar como as professoras da 

Educação Infantil desenvolvem suas práticas pedagógicas em relação às 

experiências de aprendizagem voltadas ao conceito de Matemática em turmas de 

creches. Constituíram-se ainda, como objetivos específicos: investigar como as 

professoras inserem a Matemática no seu planejamento diário; averiguar como se 

efetiva, na prática, o ensino dos conceitos matemáticos; e identificar quais as 

condições de trabalho e quais instrumentos ou materiais são utilizados na prática 

das professoras em relação ao ensino da Matemática.  O embasamento teórico 

desta pesquisa se deu à luz de alguns estudiosos que discutem sobre a inserção da 

Matemática no universo da Educação Infantil e sobre como a mesma está inserida 

em muitas atividades do cotidiano escolar das crianças —nas rodas de conversas, 

nas histórias infantis, nas brincadeiras e jogos — bem como a sua relação com a 

arte. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, utilizando características de um 

estudo de caso comparativo entre uma instituição pública e outra privada, no seu 

procedimento metodológico. As estratégias de coleta de dados foram a observação 

em sala de atividade e a aplicação de entrevistas semiestruturadas. Como sujeitos 

da pesquisa, foram pesquisadas uma professora em cada instituição. A partir dos 

dados coletados, pudemos concluir que os conceitos matemáticos estão sendo 

trabalhados não somente nos momentos destinados às aulas dessa área, mas estão 

inseridos em outras atividades pedagógicas. Apesar de algumas dificuldades que as 

professoras enfrentam, como falta de brinquedos, material pedagógico, livros 

didáticos, paradidáticos, dentre outras, as mesmas tentam realizar um trabalho que 

insira esses conhecimentos matemáticos. Entretanto, percebemos que existem 

ainda práticas tradicionais, concepções equivocadas, atividades desestimulantes, 

carência de brincadeiras e pouca interação das crianças nas atividades propostas. 

 

Palavras chaves: Ensino da Matemática. Práticas Pedagógicas. Educação Infantil.  
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ABSTRACT 
 

 
This study aimed to analyze how teachers of early childhood education develop their 

pedagogical practices with respect to learning experiences geared to the concept of 

mathematics at daycare classes. It constituted further specific objectives to 

investigate how teachers belong mathematics in their daily planning; figure out how 

to be effective in practice the teaching of mathematical concepts and also identify the 

working conditions and what tools or materials are used in the practice of teachers in 

relation to the teaching of mathematics. The theoretical basis of this research took 

place in the light of some scholars who argue about the inclusion of Mathematics in 

Early Childhood Education universe and how it is embedded in many activities of 

daily school life of children, as the wheels of conversations in children's stories, in 

plays and games and its relationship with art. The research had a qualitative 

approach, using characteristics of a comparative case study between a public and 

private institution another, as a methodological procedure. Data collection strategies 

were the observation activity room and application of semi-structured interviews. As 

research subjects were surveyed a teacher in each institutions. The data collected in 

this study we can conclude that mathematical concepts are being worked not only in 

times for the classes that area, but are included in other pedagogical activities. 

Despite some difficulties that teachers face, such as lack of toys, teaching materials, 

textbooks, textbooks, among others, they try to do a job that enter these 

mathematical knowledge. However, we realize that there are still traditional practices, 

misconceptions, discouraging activities, lack of jokes and little interaction of children 

in the proposed activities. 

 

Key words: Mathematics Teaching. Pedagogical Practices. Childhood Education. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a Educação Infantil não é mais aquela que, em meados do 

século XIX, foi pensada para atender às crianças das mulheres inseridas no 

mercado de trabalho, quando surgiu a necessidade de ter algo ou alguém que 

cuidasse dessas crianças enquanto suas mães trabalhavam. Essa proposta inicial 

era centrada na ideia de uma educação voltada para “o cuidar” e não para “o 

educar”, como cita Aquino (2008) no livro Reflexões sobre a Infância e Cultura. No 

referido livro, a autora trata que era de responsabilidade do Departamento Nacional 

da Criança (DNCr), vinculado ao Ministério da Saúde, a responsabilidade pelo 

atendimento à criança, sendo confiado à Legião Brasileira de Assistência (LBA) — 

entidade filantrópica governada pela primeira dama do governo federal e subsidiada 

por verba pública.  

Como as verbas destinadas para essas instituições eram baixíssimas, 

pois o atendimento era destinado às crianças de famílias pobres, para as mães 

trabalhadoras, como citado anteriormente, constituía-se em um atendimento “pobre 

para pobres”, entendido na época, pelos governantes, como “um mal necessário”, 

pois a intenção da política utilizada nesse período era uma estratégia de controle 

social e não havia a preocupação com um atendimento voltado para o educar.  

No entanto, através das lutas de profissionais da área da educação e de 

movimentos sociais — movimento feminista, movimento pela redemocratização do 

país, movimentos de pesquisadores e da sociedade de um modo geral —, 

ocorreram avanços no que concerne à legislação, bem como nas concepções 

relativas ao atendimento educacional para as crianças pequenas. Com isso, a 

Educação Infantil passou a ter a relevância adequada no cenário educacional, como 

expressa o Parecer 020/2009, que fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação infantil (2009): 

 

O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das 
crianças se concretiza na Constituição de 1998, com o reconhecimento da 
Educação infantil como dever do Estado com a educação, onde, a partir 
desse novo ordenamento legal, creches e pré-escolas passaram a constituir 
nova identidade na busca de superação de posições antagônicas e 
fragmentadas, sejam elas assistencialistas ou pautadas em uma 
perspectiva preparatória a etapas posteriores a escolarização (BRASIL, 
Parecer 020/2009, p.1).  
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Essa nova conjuntura em que se insere a Educação Infantil no século XXI 

nos traz reflexões e inquietações sobre como se traduz o currículo nessa etapa de 

ensino. Entretanto, a nossa atuação nesta pesquisa se apresenta como um recorte 

desse currículo, mais especificamente sobre o ensino da Matemática. 

No nosso contexto de atuação tanto pessoal quanto profissional, a 

Matemática sempre nos chamou a atenção. No que concerne à nossa experiência 

acadêmica, já no Ensino Fundamental esta era uma disciplina que nos atraía. Mais 

adiante, no Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, essa 

disciplina voltou a nos inquietar. O ponto principal que instigou esse tema se deu a 

partir das aulas da professora Jorgiana Ricardo, na disciplina de Brinquedos e 

Brincadeiras no Cotidiano da Educação Infantil, quando a mesma solicitou um 

relatório de observação de uma instituição que ofertasse Educação Infantil. Através 

desse momento de pesquisa e das aulas do professor Idevaldo Bodião, com a 

disciplina que tratava da Matemática na Educação Infantil, o anseio se tornou mais 

forte. 

Paralelo a isso, nossa atuação como técnica da Secretaria Municipal de 

Educação no município de Ibaretama também colaborou com a intenção de 

investigar sobre o tema. Quando no acompanhamento às instituições de creches e 

pré-escolas, sempre era algo que ressaltava o interesse — saber como eram as 

ações educativas dos professores em relação ao trabalho da Matemática na 

Educação Infantil. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem matemática faz parte do 

currículo, além de considerá-la indispensável para que as crianças desde cedo se 

apropriem de habilidades que lhe são necessárias tanto no convívio com seus 

familiares quanto na sua vida escolar, é que o presente trabalho tem como objetivo 

principal analisar como as professoras da Educação Infantil desenvolvem suas 

práticas pedagógicas em relação às experiências de aprendizagem voltadas ao 

conceito de Matemática em turmas de creches.  

Como suporte a esse objetivo, faz-se necessário, ainda, investigar como 

as professoras inserem a Matemática no seu planejamento diário; averiguar como se 

efetiva na prática o ensino dos conceitos matemáticos; e identificar quais as 

condições de trabalho e quais instrumentos ou materiais são utilizados na prática 

das professoras em relação ao ensino da Matemática.                 
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Consideramos esse tema de grande importância para o aprendizado das 

crianças desde pequenas. Autores como Mercedes Carvalho e Marcelo Almeida 

Baírral (1996), no livro Matemática e Educação infantil, citam como crianças ainda 

tão pequenas, que não sabem ler nem escrever, já conseguem resolver alguns 

problemas matemáticos, pois os mesmos acreditam que: 

 

O trabalho com a Matemática na Educação Infantil acontece, em grande 
parte, nas atividades com jogos e brincadeiras, leitura e dramatizações de 
histórias infantis, exploração e movimentação no espaço e organização de 
informações. (...) “problematizar situações simples e do cotidiano da criança 
mostra-se uma prática pedagógica interessante, pois coloca a criança no 
movimento do pensamento matemático” (CARVALHO; BAÍRRAL, 1996, 
p.121-122). 

 

Podemos fazer referência também a Constance Kamii (2012), com o seu 

livro A Criança e o Número: Implicações Educacionais da Teoria de Piaget para a 

Atuação junto a Escolares de 4 a 6 anos, no qual a autora retrata muitos assuntos 

importantes sobre a aplicabilidade das aulas de Matemática com as crianças, bem 

como quando fala sobre a natureza do número, os objetivos para ensinar números, 

os princípios de ensino e as situações escolares que o professor pode usar para 

ensinar números. 

Outro material que ajudou bastante para o aprofundamento sobre o 

conhecimento voltado para a Matemática na Educação Infantil foi o texto de uma 

publicação do MEC, chamado Professor da Pré-escola, o qual expressa que: 

“Assim, antes de chegar a escola, a criança terá tido a oportunidade de lidar com 

situações aritméticas, elaborando certas hipóteses a respeito de quantidades e de 

possíveis representações” (BRASIL, 1991, p. 43). 

Quanto à existência de pesquisas científicas no âmbito do Estado do 

Ceará e, especificamente, no município de Ibaretama, em nossas buscas não 

localizamos nenhuma sobre o ensino da Matemática na Educação Infantil. Portanto, 

partindo do pressuposto de que a Educação Infantil é a base, o alicerce da 

Educação Básica, este trabalho se configura como elemento significativo e relevante 

para a comunidade educacional de um modo geral. 

Para melhor compreensão, o texto está estruturado em quatro capítulos, 

sendo o primeiro deles esta parte introdutória. O capítulo seguinte trata do 

referencial teórico da pesquisa e discorre sobre o que é a Matemática e de como ela 

está inserida na Educação Infantil. É ainda neste capítulo que fazemos um breve 
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resgate histórico dessa etapa da Educação Básica e das concepções que a 

consolidam.  

Além disso, é feita uma inferência de como a criança deve aprender a 

Matemática, e analisamos como experiências de aprendizagem voltadas para os 

conceitos matemáticos podem estar inseridos em diversas atividades do cotidiano 

escolar das crianças — nas rodas de conversas, nas histórias infantis, nas 

brincadeiras e jogos —, bem como sua relação com a arte. Nesse capítulo 

dialogamos com Kramer (2003), Oliveira (2005), Monteiro (2010), Reame (2012), 

Montenegro (2012), Kishimoto (2002), dentre outros. 

No terceiro capítulo, tratamos dos procedimentos metodológicos para a 

realização da pesquisa de campo, como sua caracterização, enfatizando os porquês 

da escolha da abordagem qualitativa, e fazemos também uma síntese da história do 

município de Ibaretama, onde foi efetivada a pesquisa. Também há a 

contextualização das instituições escolhidas para a realização do trabalho, 

finalizando com a apresentação dos sujeitos da pesquisa, que se constituem em 

duas professoras que atuam nas turmas de creche. 

No último capítulo é apresentada a análise dos dados da pesquisa, 

colhidos através das observações e entrevistas. Nesse capítulo buscamos fazer um 

entrelaçamento entre os dados colhidos e o referencial teórico em que nos 

embasamos. Para melhor exploração do tema, a análise foi subdividida em três 

categorias, que tratam do planejamento e das práticas de ensino da Matemática; do 

cotidiano das professoras em sala de aula; e do ensino da Matemática e das 

condições de atuação das professoras.  

Finalizamos o trabalho apresentando, nas considerações finais, o que 

pudemos perceber e apreender no decorrer da pesquisa em relação às experiências 

voltadas para a aprendizagem matemática, enfatizando as práticas das duas 

professoras no ambiente da creche, as quais se configuram como as conclusões da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO II – A INSERÇÃO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste capítulo discorremos sobre o ensino da Matemática na Educação 

Infantil e sobre algumas estratégias pedagógicas utilizadas atualmente nessa etapa 

da educação e que poderão ser utilizadas na inserção dos conceitos matemáticos. 

Contudo, antes de adentrar no tema, consideramos necessário fazer um rápido 

passeio histórico sobre como a Educação Infantil se constituiu no Brasil, bem como 

sobre as concepções de criança, infância e currículo nessa etapa da educação, 

construídos ao longo do tempo. 

 

2.1  Uma perspectiva histórica sobre a infância 

 

    Desde a Idade Média, observamos que, de uma forma ou de outra, 

estudiosos e pesquisadores têm discutido sobre a educação de crianças pequenas. 

Embora, no início, não houvesse uma compreensão da sua relevância no 

desenvolvimento das crianças, essas discussões contribuíram para que, 

posteriormente, fosse reconhecida a importância da Educação Infantil. 

Os estudos desenvolvidos ao longo da história foram essenciais para a 

compreensão do atendimento à Educação Infantil no Brasil, motivo pelo qual 

adentraremos brevemente na discussão dessa construção histórica desde a Idade 

Média. Apresentaremos a ideia de infância que se tinha nessa época, através do 

diálogo com alguns estudiosos que discorrem sobre a evolução do pensamento 

sobre a infância, como as pesquisas do historiador Philippe Ariès (1981). 

            O referido autor desenvolveu seus estudos a partir do exame de pinturas, 

antigos diários de famílias, testamentos, igrejas e túmulos, tendo influenciado 

pesquisadores e cientistas sociais americanos e europeus quanto à evolução na 

mudança de atitudes em relação à família e, principalmente sobre a infância. A 

análise de Àries (1981) centrou-se principalmente nas mudanças ocorridas na 

maneira de organização da sociedade, que trouxe melhor esclarecimento sobre a 

infância, a qual, atualmente, não mais é compreendida como um problema em si, 

mas entendida segundo a perspectiva do contexto histórico em que está inserida.  

Na Idade Média, segundo afirma Áries (1981), as crianças eram vistas 

como adultos em miniatura, pois trabalhavam, vestiam-se, comiam, se divertiam e 
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dormiam entre os adultos. Isso se dava devido à crença de que, logo que a criança 

apresentava certo sentido de discernimento de si e do mundo à sua volta e já 

conseguia realizar algumas atividades sozinhas, sem a ajuda de seus familiares ou 

cuidadores, já poderiam ser inseridas na sociedade adulta. 

Segundo Pinto & Sarmento (1997), outros dois autores que trouxeram 

contribuições para o entendimento dessa construção do sentimento de infância 

foram John Locke (1632-1704) e Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Conforme os 

autores, Locke apresentou uma concepção que marcou por muito tempo as atitudes, 

metodologias e práticas de muitos educadores também na Educação Infantil: a 

Teoria da Tábula Rasa. Segundo essa teoria, acreditava-se que o ser humano, ao 

nascer, seria como uma folha em branco, sem nenhum conhecimento prévio e, com 

o passar do tempo, os adultos poderiam escrever aquilo que acreditavam ser correto 

e necessário para o seu desenvolvimento, principalmente as pessoas mais 

próximas, como os pais e seus mestres escolares.  

Assim, Pinto & Sarmento (1997) afirmam que, para Locke, o mais 

importante e essencial era cuidar da proteção e formação das crianças, para que 

pudessem se tornar pessoas ativas e civilizadas, alfabetizadas e racionais, ou seja, 

um adulto responsável por suas ações. 

Sobre o pensamento de Rousseau, os autores apontam que o teórico 

apresentou uma proposta educacional considerada revolucionária para sua época, 

pois combatia preconceitos e ideias autoritárias que violassem a liberdade de 

expressão, acreditando que o tempo de criança não era apenas uma preparação do 

indivíduo para o mundo adulto, mas tinha seus próprios valores, os quais deveriam 

ser respeitados.  

No lugar de uma educação autoritária e disciplinar, Pinto & Sarmento 

(1997) afirmam que Rousseau aconselhava que a educação deve ser voltada para a 

liberdade, sem opressão ou medo, na qual o indivíduo pudesse aprender por meio 

de atividades com vivências práticas, de livre movimentação, de expressão, com 

inúmeras possibilidades de contato com a realidade à sua volta, pois acreditava que 

a criança nasce pura e boa, sendo merecedora de proteção, piedade e amor.  

Ainda segundo Pinto & Sarmento (1997), Rousseau acreditava que a 

primeira educação não deveria ser influenciada, mas conservada em sua inocência. 

Assim, foi adverso aos dogmas religiosos da sua época, que apregoavam o domínio 
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dos adultos sobre as crianças e priorizavam o aprendizado através de estudos 

rígidos por livros com uma educação tradicional e disciplinada. 

 Já nos séculos XIX e XX, destacam-se três autores que muito 

contribuíram para o enriquecimento da humanidade sobre o conhecimento e 

desenvolvimento das crianças: Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), 

e Henri Wallon (1879-1962). 

Segundo Carvalho & Matos (2009, p. 128) para Piaget a  

 

aprendizagem é um processo de construção e reconstrução de 
conhecimentos, apoiado na ação do sujeito sobre o objeto e dependendo do 
desenvolvimento da inteligência, ou seja, para o indivíduo aprender 
determinado conteúdo é necessário ter desenvolvido dadas estruturas 
cognitivas que propiciem esse aprendizado.  

 

As autoras refletem que Piaget apoiava seus estudos nos quatro estágios 

de desenvolvimento da inteligência, que são: 

a) Sensório-motor (0 a 2 anos): considerado o primeiro estágio do 

desenvolvimento da inteligência, é assim denominado por que a 

inteligência está diretamente ligada ao plano de experiência imediata, 

totalmente prática e não verbalizada;  

b) Pré-operatório (2 a 6/7 anos): caracteriza-se pela representação, que 

ocorre pela transformação (interiorização) dos esquemas de ação em 

esquemas representativos, que capacita a criança a diferenciar um 

significante do significado; 

c) Operatório concreto (7 a 11/12): caracteriza-se, principalmente, pelo 

nascimento das operações, ou seja, pelo estabelecimento das relações 

entre os elementos da realidade, como comparar e/ou agrupar objetos 

que poderão estar presentes ou serem mentalmente representados;  

d) Operatório formal: as estruturas cognitivas atingem seu nível mais 

elevado do desenvolvimento. As operações dão lugar a uma abstração 

total do pensamento, tornando o adolescente não apenas capaz de 

pensar logicamente, mas também de formular hipóteses e buscar 

soluções, sem depender somente da observação da realidade. 

 

Wallon (1989), ao discorrer sobre a complexa dinâmica do 

desenvolvimento infantil, afirmava que o desenvolvimento da pessoa se dá como 
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uma construção progressiva através de certas fases, em que predomina a 

alternância entre dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existe 

uma relação estreita, tanto que as condições medíocres de um podem ser 

superadas pelas condições mais favoráveis do outro.   

Dessa forma, enquanto Piaget se referia a apenas quatro estágios para o 

desenvolvimento, Wallon considerou cinco estágios, que são:  

a) Impulsivo-emocional (0 a 1 ano): é compreendido em dois momentos. 

No primeiro momento, o impulsivo, predominam as atividades de 

exploração do próprio corpo em relação às suas atividades internas e 

externas. No segundo momento, o emocional, é possível perceber 

padrões emocionais diferenciados para medo, raiva, alegrias, iniciando-

se o processo de discriminação de formas de se comunicar com o 

corpo; 

b)  Sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos): caracteriza-se pela atividade 

de exploração da realidade exterior, a aquisição da aptidão simbólica e 

o início da representação; 

c)  Personalismo (3 a 6 anos): caracteriza-se por ser um momento de 

construção da personalidade e enriquecimento do eu;  

d) Categorial e o estágio da adolescência (6 a 12 anos): tem, como fio 

condutor, o domínio cognitivo, embora o desenvolvimento no plano 

motor e afetivo continue. 

 

Já Levi Vygotsky atribuía um enorme papel às interações sociais para o 

desenvolvimento do ser humano (REGO, 1995). A autora, ainda referindo-se a 

Vygotsky, afirma que este defendia que: 

 

[...] o desenvolvimento está intimamente relacionado ao contexto sócio-
cultural em que a pessoa se insere e se processa de forma dinâmica (e 
dialética) através de rupturas e desequilíbrios provocadores de contínuas 
reorganizações por parte do indivíduo (REGO, 1995, p.58). 

 

 

Vygotsky (1984), ao referir-se à interação entre o aprendizado e o 

desenvolvimento, aponta que existe uma zona de desenvolvimento, a qual 

denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). O autor identifica dois 



18 

 

níveis de desenvolvimento: um chamado de real e o outro, de potencial. O primeiro 

nível, conhecido como nível de desenvolvimento real, refere-se àquelas funções, 

capacidades e atividades que a criança já consegue realizar sozinha sem a ajuda de 

alguém mais experiente próximo a ela, como alguém de sua família, por exemplo. O 

segundo nível, conhecido como nível de desenvolvimento potencial, também trata 

sobre aquilo que a criança já consegue fazer, só que através da mediação de outras 

pessoas — como quando a criança precisa solucionar problemas matemáticos e 

assim faz, mas através do diálogo e da experiência compartilhada por parte de um 

professor.  

Dessa maneira, entre um nível e o outro, ou seja, a distância entre aquilo 

que a criança é capaz de fazer de maneira autônoma e entre aquilo que ela faz com 

o auxílio de algo ou de alguém, Vygotsky chama de Zona de Desenvolvimento 

Proximal.  

Vygotsky ainda afirma que “aquilo que é zona de desenvolvimento 

proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã — ou seja, aquilo que 

uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 

amanhã” (VYGOTSKY, 1991, p. 98).  

Todas essas correntes de pensamento sobre a infância e sua educação 

influenciaram o desenvolvimento dessa questão no Brasil. Kramer (2003) afirma que 

vários estudos contribuíram para identificar esse acontecimento ainda no período do 

Brasil colonial. Esses estudos ainda fornecem dados sobre a diversificação desse 

sentimento de acordo com a inserção social da criança, bem como do contexto 

político e econômico do país. Quanto a isso, a autora afirma:  

 

Deve-se partir do princípio de que as crianças (nativas ou imigrantes, ricas 
ou pobres, brancas ou negras) tinham (e tem) modos de vida e de inserção 
social completamente diferentes umas das outras, o que correspondia (e 
corresponde) a diferentes graus de valorização da infância pelo adulto, a 
partir de suas condições econômicas, sociais e culturais, e do papel efetivo 

que exerciam (e exercem) na sua comunidade (KRAMER, 2003, p. 20). 

 

Acerca dos primeiros passos da Educação Infantil propriamente dita no 

Brasil, até meados do século XIX, segundo Oliveira (2005), o atendimento em 

creches ou jardins de infância praticamente não existia. A autora ressalta que: 

 

No que se referem à educação da criança pequena em creches e pré-
escolas, práticas educativas e conceitos básicos foram sendo constituídos 



19 

 

com base em situações sociais concretas que, por sua vez, geraram 
regulamentações e leis como parte de políticas públicas historicamente 
elaboradas. Concepções, muitas vezes antagônicas, defendidas na 
Educação Infantil têm raízes em momentos históricos diversos e são postas 
em prática hoje sem considerar o contexto de sua produção. (OLIVEIRA, 
2005, p.57). 

 

Sobre como se dava o cuidado e a educação das crianças pequenas, 

Oliveira (2005) registra que as mesmas, ainda no início do século XIX, eram 

consideradas de responsabilidade das famílias, particularmente da mãe, que era a 

pessoa mais próxima, visto que a mulher não trabalhava fora do lar e tinha somente 

a responsabilidade de cuidar das tarefas domésticas e dos filhos. Logo após a fase 

em que a criança deixava de mamar e atravessava o período de dependência de 

outras pessoas para o atendimento às suas necessidades físicas, passavam a 

ajudar os adultos nas atividades cotidianas, em que aprendiam o básico para sua 

integração no meio social.  

Segundo Oliveira (2005), essa situação se modifica um pouco a partir da 

segunda metade do século XIX, justamente no período da abolição da escravatura 

no país, quando a migração das pessoas para a zona urbana começa a crescer e 

nas cidades surgem condições para o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, 

bem como para a proclamação da República como forma de governo.  

Sabe-se que foi no final do século XIX que aqui no Brasil, com a proposta 

de construção de uma nação moderna, pautada no ideário liberal, os estudiosos e a 

elite da época se reuniram em torno de um atendimento sobre os preceitos 

educacionais do Movimento da Escola Nova1. Também houve mudanças nos 

centros das transformações sociais realizadas na Europa e trazidas para nosso povo 

brasileiro por influência tanto americana quanto europeia: os conhecidos jardins-de-

infância2.  

Enquanto que, para alguns setores da sociedade, essa ideia foi recebida 

com entusiasmo e alegria, para os políticos da época, no entanto, foi um momento 

                                                           
1 O movimento da Escola Nova foi um movimento de educadores que discutiam e propunham ideias 
pedagógicas inovadoras, em oposição às práticas educacionais predominantes no sistema educacional; ideias 
que, mesmo com divergências, congregavam a valorização do aluno como um ser livre e ativo e a defesa de 
uma prática educativa pautada na atividade e na descoberta (CARVALHO; MATOS, 2009). 
2 Jardins-de-infância foi o nome usado para designar os primeiros anos de Educação Infantil na concepção da 
botânica. Acreditava-se que as crianças eram plantinhas de um jardim, cujo jardineiro seria o professor. A 
criança se expressaria através das atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo. A 
linguagem oral se associaria à natureza e à vida (REGO, 1995). 
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de muitos conflitos e debates, pois acreditavam que os jardins-de-infância seriam 

iguais às salas de asilo francesas, conhecidas apenas pela guarda das crianças. 

Questionava-se, ainda, o processo de escolaridade precoce, pois muitos 

acreditavam ser prejudicial às crianças o fato de saírem tão cedo do ambiente 

doméstico, do convívio familiar e principalmente, de perto da mãe. Contudo, a maior 

polêmica envolvendo esse tipo de atendimento se dava em torno da questão de os 

jardins-de-infância surgirem com o intuito de caridade à classe menos favorecida e 

que não deveriam, portanto, ser sustentadas pelo poder público. 

Segundo Kramer (2003), foram inseridos, na política de atendimento à 

infância, critérios de funcionamento para as creches e berçários estabelecidos pelos 

órgãos da saúde, pelo Ministério da Educação e pelas secretarias estaduais e 

municipais. 

Posteriormente, surgiu a necessidade da mulher no mercado de trabalho, 

devido ao fato de a maioria dos homens estar nas lavouras. As fábricas começaram 

a admitir grande número de mulheres, pois estas recebiam remuneração bem 

inferior à que se pagava aos homens. 

Com a ascensão ao mercado de trabalho, as mulheres não tinham com 

quem deixar suas crianças e, dessa forma, o atendimento em creches passou a ser 

ofertado somente para os filhos das mães trabalhadoras e de famílias pobres, além 

das creches fundadas pelos próprios donos das fábricas. Sendo de posse das 

próprias empresas, as creches ou as demais instituições sociais voltadas aos 

cuidados das crianças das operárias eram usadas com o objetivo de ajustar as 

relações do trabalho, pois percebeu-se que as operárias, por estarem com os seus 

filhos mais próximos de si, aumentavam sua produção de trabalho.  

Segundo Aquino (2008), o atendimento educacional para crianças 

pequenas, durante meados do século XIX, voltava-se somente para crianças que 

necessitavam de cuidados, visando mantê-las limpas, alimentadas e protegidas. 

Nenhuma atitude se voltava para a preocupação com o ato de educar e, durante 

muito tempo, a ideia que predominava era a de que a criança pequena necessitava 

apenas de guarda.  

Ainda segundo a autora, entre as décadas de 1940 a 1970 a creche foi 

vista como um mal necessário, devido à forma como era realizado o trabalho nas 

creches. Nessa época, o atendimento às crianças com idade anterior à escolaridade 

obrigatória era de responsabilidade do Departamento Nacional da Criança (DNCr), 
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vinculado ao Ministério da Saúde, e executado pela Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) — entidade filantrópica governada pela primeira dama do governo federal e 

subsidiada por verba pública.  

Essa entidade implantou, por quase todo o país, unidades de atendimento 

às crianças da classe pobre com organização de atendimento de emergência 

alternativa e seus colaboradores eram pessoas sem remuneração, ou seja, o 

trabalho era voluntário.  

Como havia baixo investimento nessas instituições, visto que o 

atendimento era destinado às crianças de famílias pobres, constituía-se em um 

atendimento “pobre para pobres”, pois a intenção da política usada nesse período 

era uma estratégia de controle social e não havia a preocupação com uma melhor 

assistência. Como afirma Kuhlmann Jr (1998, pp. 182-183): 

 

A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma pedagogia 
da submissão, uma educação assistencialista marcada pela arrogância que 
humilha para depois oferecer o atendimento com uma dádiva, como favores 
aos poucos selecionados para receber. Uma educação que parte de uma 
concepção preconceituosa da pobreza e que, por meio de um atendimento 
de baixa qualidade, pretende preparar os atendidos para permanecer no 
lugar social a que estariam destinados. Uma educação bem diferente 
daquela ligada aos ideais de cidadania, de liberdade, igualdade e 
fraternidade. 

 

Dessa forma, percebe-se que a educação era oferecida às crianças da 

primeira infância como forma de favor às famílias, como algo que não fosse 

obrigação por parte do governo, mas como ajuda às classes mais necessitadas, 

deixando as famílias em dívida com os governantes. Como citado anteriormente, 

estes tinham a intenção de incutir na mente das pessoas que estas deveriam aceitar 

permanecer na classe social em que estavam, pois esse era seu destino. 

Muitas instituições surgiram no final do século XX para o atendimento à 

criança pequena — creches, escolas maternais, jardins de infância e pré-escolas —, 

e por iniciativa de diferentes entidades e órgãos — filantrópicos, religiosos, 

empresariais, públicos e privados. Contudo, infelizmente a sociedade ainda era 

regida por um pensamento segregacionista e preconceituoso, pois diferenciava a 

criança segundo sua classe social. 

 Desse modo, diante de todos esses entraves que a Educação Infantil 

sofreu, muitas mudanças surgiram, mas a passos lentos. Primeiro a criança passou 

a ser vista como criança, ou seja, um ser em constante desenvolvimento e que 
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precisava de cuidados, a partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 

1988. Através dessa Constituição, a Educação Infantil passou por mudanças 

significativas, pois foi a partir desse período que passou a ser definida como direito 

educacional e passou a compor o quadro da Educação Básica. 

São muitos os direitos adquiridos e assegurados nos quais se reconhece 

o valor da criança, vista agora como um sujeito social que merece todo o cuidado, 

respeito e atenção não somente da família, mas do Estado e da sociedade de um 

modo geral. Um dos principais artigos constitucionais estabelece a nova condição da 

infância em nosso país, definem de forma clara os direitos das crianças e 

adolescentes, encontra-se no artigo 227, que integra o capítulo VII, onde nos diz: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão (BRASIL, 1988). 

 

No entanto, Aquino (2008) cita que essa inclusão da Educação Infantil 

como política pública de educação em nosso país é recente, ocorrida após as 

mudanças legais da década de 1980. Afinal, anteriormente todas as ações que se 

relacionavam ao atendimento às crianças estavam alocadas em outras áreas, como 

a assistência social e a saúde.  

Foi somente a partir desse reconhecimento da criança como um ser de 

direitos que a educação para a primeira infância foi inserida na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e considerada como primeira etapa 

da Educação Básica em nosso país. Com essa nova definição, muitas mudanças 

surgiram no atendimento às crianças pequenas em educação e as creches 

passaram a ter um caráter não apenas assistencialista, incluindo ações de cuidar e 

educar, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos pequenos. 

Essa compreensão é reforçada na Constituição Federal de 1988 (p.13), 

quando nos aponta: 

 
Educação Infantil não é, portanto um “luxo” ou “favor”, é um direito a ser 
melhor reconhecido pela dignidade e capacidade de todas as crianças 
brasileiras, que merecem de seus educadores um atendimento que as 
introduza a conhecimentos e valores, indispensáveis a uma vida plena e 
feliz. (BRASIL, 1988, p. 13) 
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A partir de então, as políticas passaram a rever as metas educacionais 

para a primeira infância e a considerar que a Educação Infantil, por ser a base da 

educação, o alicerce, deveria ser inserida nas ações públicas, garantindo que todas 

as crianças, independentemente de sua classe social, pudessem ser vistas como 

sujeitos de direitos, que agem e interagem com o meio, com direito a um ambiente 

educacional onde sejam proporcionadas condições para aprender, se desenvolver e 

ampliar seu universo sociocultural. 

Percebe-se que houve melhoria em relação ao atendimento em creches e 

que o governo tem investido para que as crianças tenham uma educação de 

qualidade. Ações de formação de professores e gestores, investimento em 

infraestrutura e material pedagógico são alguns exemplos; entretanto, ainda são 

insuficientes para garantia da qualidade do atendimento à Educação infantil. 

Ações como essas também têm de estar articuladas com as políticas 

locais e, principalmente, com o acompanhamento da prática educacional dos 

professores. A articulação de um currículo que possibilite a utilização dos saberes, 

dos equipamentos e dos materiais, bem como da gestão pedagógica dos espaços 

escolares, é fundamental para o desenvolvimento de modo global das crianças. 

A respeito do currículo na Educação infantil, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) apontam que é necessário pensar  

 
um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas 
educativas intencionalmente voltadas para experiências concretas da vida 
cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida 
coletiva e para a produção de narrativas, individuais e coletivas de 
diferentes linguagens (BRASIL, 2010).  

 

Percebe-se, através de estudos feitos nas DCNEI, que o currículo deve 

ser planejado na intenção do desenvolvimento de um modo geral da criança, 

contemplando todos os saberes que devem ser adquiridos e aprendidos por elas no 

decorrer de sua passagem pela Educação Infantil; proporcionando experiências 

variadas, linguagens diversificadas, interações, acesso à cultura, ao teatro, dança e 

ao movimento, ao lazer, levando em conta a valorização do lúdico nas brincadeiras e 

na cultura do mundo infantil; e fazendo com que a criança se sinta um ser 

completamente valorizado pela instituição em que está inserida e saia de lá com os 

conhecimentos adequados para uma boa atuação no Ensino Fundamental (BRASIL, 

2010). 
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Dessa forma, todas as ações do professor para a Educação Infantil 

devem estar voltadas para atividades que visem proporcionar esses preceitos, 

inclusive no que concerne ao ensino dos conceitos matemáticos.  

A seguir, discutiremos como as experiências matemáticas se constituem 

na Educação Infantil e como essa área do conhecimento pode ser inserida nas 

atividades cotidianas nas salas de aulas. 

  

2.2 A Matemática na Educação Infantil 

 

Desde muito cedo, mesmo antes de irem à escola, as crianças já 

começam a ter contato com o universo da Matemática e com suas primeiras noções, 

mesmo sem consciência desse fato. Segundo o texto Professor da pré-escola 

(Fundação Roberto Marinho, 1991), a aprendizagem escolar não parte nunca do 

zero, mas é sempre precedida pelas ideias que a criança já construiu acerca dos 

objetos que busca conhecer.  

Antes de chegar à escola, a criança teve a oportunidade de lidar com 

situações aritméticas, elaborando certas hipóteses a respeito de quantidades e de 

suas possíveis representações, tais como: quando ouve os adultos expressarem 

quantidades; quando visualizam números e já resolvem pequenos problemas de 

operações; quando comparam tamanhos e massas de objetos, até mesmo de seus 

brinquedos; quando percorrem e exploram as diferenças de espaços e distâncias 

entre eles e os outros seres, etc.  

Segundo Monteiro (2010), todos esses conhecimentos são considerados 

assistemáticos e heterogêneos, variando em maior ou menor grau, dependendo do 

meio social e cultural que a criança vive, servindo como ponto inicial para novas 

aprendizagens e conquistas e possibilitando a ampliação no repertório de 

estratégias, mostrando-se como uma necessidade que justifique a busca de novas 

informações e conhecimentos.  

Dessa forma, cabe às instituições de Educação Infantil saber utilizar as 

experiências adquiridas no convívio social das crianças, os conhecimentos ofertados 

dentro da própria instituição, e os conhecimentos matemáticos, que devem ser 

criteriosamente planejados e articulados aos conhecimentos prévios das crianças. 

Para tanto, é preciso organizar situações que desafiem os conhecimentos iniciais 
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das crianças, ampliando-os e sistematizando-os. Monteiro (2010) afirma que, 

segundo as DCNEI:  

 
A finalidade central do ensino da Matemática para os pequenos é começar 
a introduzi-los em um modo próprio de produção de conhecimento. (...) é 
preciso instalar nas turmas de Educação Infantil uma atividade de certa 
maneira análoga as desenvolvidas pelos matemáticos na sua tarefa que 
envolve: fazer perguntas, procurar soluções, buscar pontos de apoio no que 
sabe para encontrar o que não sabe experimentar, errar, analisar, corrigir ou 
ajustar suas buscas, comunicar seus procedimentos e resultados, defender 
seu ponto de vista e considerar a produção dos outros, estabelecerem 
acordos e comprovar (MONTEIRO, 2010. p. 94). 

                              

A autora ainda retrata que as atividades matemáticas na Educação Infantil 

podem ser organizadas em torno de três blocos de conteúdos: espaço e forma; 

número e sistema de numeração; e grandezas e medidas. Esses conteúdos podem 

ser inseridos naturalmente no contexto escolar, nas atividades desenvolvidas pelo 

professor, sem, no entanto, se constituírem como uma disciplina a parte ou um 

trabalho realizado por áreas do conhecimento. 

Serão apresentadas, a seguir, algumas possibilidades apontadas por 

pesquisadores da área, que a Educação Infantil utiliza e que podem ser 

desenvolvidas pelo professor no ensino da Matemática como ferramenta de melhoria 

do processo de aprendizado das crianças. 

 

2.2.1 A matemática nas rodas de conversa 

 

Os momentos de sentar em uma roda de conversa são uma das inúmeras 

estratégias que a Educação Infantil utiliza, pois, além de brincar, conversar, interagir, 

e distrair-se, muitas são as possibilidades de aprendizagem nesse momento. 

A prática de se organizar em roda para conversar traz inúmeros significados, e 

expressar-se por meio da linguagem oral, de sentimentos, ideias e valores são 

possibilidades presentes nessa atividade. Segundo os Referenciais Curriculares 

para Educação Infantil: 

 
[...] a roda de conversa e o faz de conta, porém, constituem-se em situações 
privilegiadas para a explicitação das características pessoais, para a 
expressão dos sentimentos, emoções, conhecimentos, dúvidas e hipóteses 
quando as crianças conversam entre si e assumem diferentes personagens 
nas brincadeiras (BRASIL,1998, p. 62).  
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Embora sendo uma prática comum na Educação Infantil, alguns 

profissionais da área relatam que essa estratégia de sentar em roda com crianças 

pequenas de creche não é algo simples, principalmente logo no início do ano letivo. 

Entretanto, reconhecem que esse momento contribui para que as crianças sejam 

capazes de construir conhecimentos importantes para o seu desenvolvimento. 

Inúmeras são as atividades surgidas através desta dinâmica: a 

organização da roda, as regras de formação e as brincadeiras, todas podem se 

transformar em divertidas atividades matemáticas. O momento da conversa que se 

destina à investigação, entendida como a busca, a pesquisa, a indagação com a 

finalidade de saber algo ou de saber melhor algo, não é comum no cotidiano escolar. 

Portanto, essa estratégia de ação didática do professor pode ser utilizada como um 

momento para discutir e trabalhar experiências matemáticas. 

A distribuição dos alunos em roda facilita e favorece o momento de 

conversa, além de contribuir para a elaboração e organização da rotina do dia-a-dia, 

como dizem os RCNEI (1998, p. 73): 

 
Considera como instrumento de dinamização da aprendizagem, facilitador 
das percepções infantis sobre o tempo e o espaço, uma rotina clara e 
compreensível para as crianças é fator de segurança. A rotina pode orientar 
as ações das crianças, assim como dos professores, possibilitando a 
antecipação das situações que irão acontecer. 

 

Tendo como enfoque as possibilidades de exploração de ações 

matemáticas nessa atividade, apresentamos quatro atividades muito presentes na 

organização da roda de conversa e sua rotina no cotidiano, que são: a chamada e a 

exploração do quadro de presença; a construção de calendários mensais; o 

planejamento das atividades que serão realizadas no dia; e a escolha do ajudante 

do dia. Embora essas não sejam a finalidade das rodas de conversas, é comum a 

realização dessas atividades, que devem ocorrer dentro de outro contexto. 

A primeira atividade citada, a chamada, com a exploração do quadro de 

presença, é uma atividade essencial dentro das salas de aula da Educação Infantil. 

Sendo realizada diariamente, permite às crianças o reconhecimento de si e dos 

outros, a identificação dos nomes, dentre outras possibilidades. No momento da 

execução dessa atividade, podem-se observar as ideias matemáticas quando o 

professor, em conjunto com as crianças, pode organizar os dados da frequência em 

tabelas: separar meninos de meninas; identificar a quantidade de meninos e 
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meninas no dia, comparando os dados; interpretar informações em uma tabela, 

explorando, assim, o procedimento de contagem de um modo geral. 

Reame (2012), tendo como em vista ideias matemáticas que podem ser 

desenvolvidas com base na exploração do quadro de presença, destacou os 

seguintes objetivos: 

a) organizar dados em uma tabela; 

b) ler e interpretar informações apresentadas em uma tabela; 

c) explorar procedimentos de contagem; 

d) representar quantidades; 

e) comparar quantidades pelo uso das expressões “mais que”, “menos 

que”, “o mesmo número que”, “a mesma quantidade que”; 

f) resolver problemas que envolvem idéias das operações de adição e 

subtração; 

g) resolver problemas que envolvem a comparação de quantidades. 

 

Outra atividade em que é possível trabalhar conceitos e práticas 

matemáticas é a exploração de calendários. É uma atividade permanente, realizada 

geralmente no início da aula; na medida em que exploram o calendário, as crianças 

podem trabalhar com a noção de números e medidas. Aprendem, por meio desse 

estudo, o sistema de contagem de tempo, dia, semana, mês e ano, além de 

começarem a aprender a se encontrarem no tempo. 

Segundo Reame (2012), o uso do calendário tem como objetivo a 

seguinte proposta: 

a) Nomear os dias da semana; 

b) Reconhecer a sequência dos dias da semana; 

c) Identificar o primeiro e último dia da semana; 

d) Reconhecer a semana como período de sete dias; 

e) Utilizar vocabulário específico relacionado ao tempo: ontem, hoje, 

amanhã; 

f) Reconhecer o mês como período de 28, 29, 30 ou 31 dias; 

g) Reconhecer que o mês é formado por semanas (4 a 5); 

h) Explorar a contagem da rotina nomeando os números até 31; 

i) Identificar, ler e escrever números até 31; 
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j) Reconhecer o sucessor e o antecessor de um número na sequência 

numérica até 31. 

 

Quanto à terceira proposta desenvolvida nas rodas de conversa — o 

planejamento e apresentação da rotina do dia, ou o planejamento das atividades —, 

Reame (2012) afirma que o tempo da criança é marcado por “momentos” que 

podem servir de referência para ela compreender e organizar suas ações diárias — 

o momento de sair de casa e ir para a escola, de entrar na sala de aula, de brincar 

no parque, de lanchar com os amigos, de ouvir uma história, de jogar, de se arrumar 

e de esperar o responsável para sair da escola e voltar para casa. É nesse conjunto 

de ações realizadas em determinada ordem e duração que a criança se organiza no 

espaço e no tempo, individual e coletivo, seu e da turma. 

No nosso dia-a-dia, a todo o momento e em tudo que vamos realizar 

fazemos um planejamento, e na sala de aula não é diferente, principalmente na 

Educação Infantil. Afinal, toda ação é educativa, desde o momento da chegada ao 

ambiente escolar até o momento da saída, desde o simples ato de higiene ao 

momento de práticas de atividade na sala de aula.  

Nessa intenção, a roda cumpre esse papel, sendo uma atividade de 

cunho permanente e diário na organização do tempo e do espaço das crianças e 

tornando-se um momento adequado para o planejamento do dia, pois é nessa 

oportunidade que o professor e as crianças dialogam e decidem sobre as atividades 

que irão realizar naquele dia e em que momento. 

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação 

Infantil (RCNEI), as atividades permanentes: 

 
São aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, 
aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de 
uma constância. “A escolha dos conteúdos que definem o tipo de atividades 
permanentes a serem realizadas com freqüência regular, diária ou semanal, 
em cada grupo de crianças, depende das prioridades elencadas a partir da 
proposta curricular” (BRASIL, 1998, p.55). 

         

Sendo assim o “planejamento das atividades do dia” é visto como uma 

atividade permanente, pois Reame (2012) considera que o trabalho com a rotina na 

Educação Infantil permite ao aluno: 

a) Participar do planejamento e da organização da rotina de trabalho da 

turma; 
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b) Registrar as atividades da rotina por meio do desenho e da escrita; 

c) Utilizar o conhecimento que dispõe sobre o sistema de escrita para 

registrar a rotina de trabalho da turma; 

d) Situar-se e organizar-se no espaço e no tempo; 

e) Aproximar-se da construção de conceitos relativos à sucessão e à 

duração do tempo, como ontem, hoje, amanhã, antes, depois, durante 

e agora.  

 

Por fim, acerca da última atividade desenvolvida nas rodas de conversas 

— a escolha do ajudante do dia —, Reame (2012) afirma que essa prática, muito 

comum na Educação Infantil, pode ser uma estratégia para refletir e discutir com as 

crianças sobre as responsabilidades das tarefas em sala. Considerando a escolha 

de apenas algumas crianças por dia como ajudantes, essa atividade pode se 

transformar em propostas de resolução de problemas. 

Esse tipo de atividade é muito importante para o desenvolvimento das 

crianças, pois explora a habilidade de elaboração de perguntas e resolução de 

problemas em diferentes áreas do conhecimento, exercício fundamental para o 

desenvolvimento.  

           

2.2.2 A Matemática nas histórias infantis 

 

Em relação ao contexto da literatura infantil para a exploração de ideias 

matemáticas, Montenegro (2012) partiu do princípio de que tanto a linguagem 

quanto a Matemática desenvolvem algumas habilidades semelhantes no que se 

refere a interpretar, analisar e sintetizar, que permitem melhorar a descrição do 

mundo que está à volta das crianças.  

Segundo a autora, linguagem e Matemática andam juntas e apresentam 

funções e metas que se complementam: ambas promovem o desenvolvimento 

indissociável de habilidades de leitura e de escrita ao estabelecerem múltiplas 

formas de comunicação e expressão.  

Devido a essa compreensão, Montenegro (2012) apresenta algumas 

ideias que justificam o trabalho com a literatura infantil como um dos recursos 

significativos para o desenvolvimento das habilidades matemáticas, pois, no 

momento da leitura e da exploração de textos literários, as crianças logo são 
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inseridas no ato da leitura, da expressão da fala, do ouvir e do escrever de forma 

espontânea em um contexto real de comunicação, no qual aparecem ideias e 

conceitos interdisciplinares e, especificamente, as experiências de atividades 

matemáticas. 

 Acredita-se, portanto, que a literatura infantil oferece uma diversidade de 

atividades que englobam o conceito matemático a partir da leitura de uma história 

infantil, pois envolve vários processos de investigação para que ocorra a resolução 

de alguns problemas, como quando faz o levantamento de hipóteses, a escolha de 

estratégias de resolução, a seleção de informações, a tomada de decisões, bem 

como a conexão de diferentes conceitos e pensamentos. 

A interdisciplinaridade da atividade de contação de histórias infantis pode 

ser utilizada no trabalho com os conceitos matemáticos. Vale ressaltar que o 

professor deve realizar a escolha adequada e criteriosa do livro, tendo cuidado com 

o gênero textual escolhido, a linguagem, as imagens das figuras, a qualidade textual, 

temática, gráfica e estética, além da adequada forma de disposição dos alunos e 

leitura prazerosa e envolvente.  

Em síntese, se a escolha do livro de histórias infantis for bem planejada, o 

professor pode trabalhar com as crianças conceitos matemáticos, como noções 

sobre tempo, espaço, formas geométricas e números, para que haja um 

aproveitamento adequado para o aprendizado das crianças. 

 

2.2.3 A Matemática, a brincadeira e os jogos 

 

Sabe-se que as brincadeiras e o lúdico de um modo geral não são 

atividades específicas da Matemática, nem tampouco somente da Educação Infantil, 

visto que todas as disciplinas e modalidades de ensino podem e devem incluir em 

sua rotina e prática profissional o contato com as brincadeiras. Vygotsky, no seu livro 

A formação social da mente (1998, p.135), aponta que: 

 

A brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças da 
necessidade e da consciência criando um novo tipo de atitude em relação 
ao real. Nela aparece à ação na esfera imaginava numa situação de faz de 
conta, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida 
real e das motivações volitivas, construindo-se, assim, no mais alto nível de 
desenvolvimento pré-escolar. 
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Pensando na possibilidade da aprendizagem acontecer de maneira 

prazerosa, filósofos e estudiosos, como Platão e Aristóteles, já refletiam sobre a 

aprendizagem das crianças através de jogos, associando a ideia de estudo ao 

prazer. Percebiam que os jogos fazem isso acontecer, pois a criança se encanta, se 

entusiasma, viaja para outros lugares e mundos, além de concretizar suas fantasias 

através do imaginário quando está livre para brincar. 

Quanto ao contexto histórico em que surgem o jogo educativo e as 

brincadeiras, seu primeiro aparecimento se dá em Roma e na Grécia Antiga. 

Segundo Kishimoto (2002), Platão, em Les Lois (1948), comenta a importância do 

aprender brincando, em posição à utilização da violência e da repressão. Aristóteles, 

ao contrário, indica, para a educação de crianças pequenas, a utilização de jogos 

em atividades mais sérias, de ocupações adultas, como uma forma de preparar a 

criança para o seu futuro.  

Enquanto isso, para os romanos, os jogos eram somente destinados ao 

preparo físico, voltados para a preparação de soldados e cidadãos obedientes e 

devotos, influenciados pela cultura física, formação estética e espiritual. O interesse 

pelos jogos surgiu nos escritos de Horácio e Quintiliano, quando se referiam à 

presença de pequenas guloseimas em formas de letras, produzidas pelas doceiras 

de Roma, destinadas ao aprendizado das letras (KISHIMOTO, 2002). 

Assim, foi com o advento do cristianismo que, segundo Kishimoto (2002), 

o interesse pelos jogos decresceu, pois a poderosa sociedade cristã que toma posse 

do Império desorganizado impõe uma educação disciplinadora. Escolas episcopais e 

anexas a mosteiros impõem dogmas e se distanciam do desenvolvimento da 

inteligência por meio de jogos e brincadeiras, que até então, para eles, eram 

consideradas inadequadas e delituosas para a educação das crianças, comparadas 

à prostituição e à embriaguez, ou seja, como algo pecaminoso. Na realidade 

daquela época, os mestres recitavam as lições e liam cadernos, enquanto aos 

alunos caberiam a memorização e a obediência aos mestres — uma educação em 

nada dinâmica, tampouco dialogada. 

Com o surgimento de novas ideias, novas concepções pedagógicas 

apareceram e reabilitaram os jogos. Foi com a chegada do Renascimento que a 

felicidade terrena, tida como algo pecaminoso e considerada ilegítima, não exigiu 

mais a mortificação do corpo, mas o seu desenvolvimento. Dessa maneira, 

Kishimoto, em O jogo e a Educação Infantil (2002), retrata que, a partir do momento 
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em que o jogo deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorpora-se no cotidiano de 

jovens, não somente como diversão, mas como tendência natural do homem.  

Os jogos começam, então, a se popularizar, pois antes eram restritos 

somente à educação de nobres e príncipes. Permanece ainda, contudo, o caráter 

disciplinador, com vistas a inculcar na mente da população a aceitação do domínio 

dos nobres, pois, se eram jogos de trilha, contavam a glória dos reis, suas vidas e 

ações; se fossem jogos de tabuleiro, divulgavam eventos históricos que serviam 

como um instrumento de doutrinação popular. 

Kishimoto (2002) nos diz que, com o século XIX, o término da Revolução 

Francesa e o surgimento das inovações pedagógicas, muitos estudiosos chegaram 

a público, como Pestalozzi e Froebel. Ainda nessa reflexão, Kishimoto (2002) afirma 

que foi Froebel, o criador do jardim-de-infância, que trouxe à tona que o jogo, 

entendido como objeto e ação de brincar, caracterizado pela liberdade e 

espontaneidade, passa a fazer parte do centro de currículo da Educação Infantil. 

Agora, pela primeira vez, as crianças podem brincar na escola, manipular 

brinquedos para aprender conceitos e desenvolver habilidades. Os jogos, a música, 

a arte e as atividades externas e diversificadas integram o programa diário composto 

pelos dons e ocupações froebelianas. 

Depois de muitas pesquisas e estudos sobre a importância dos jogos e 

brincadeiras diversificadas para o desenvolvimento de nossas crianças da Educação 

Infantil, atualmente considera-se que o momento de brincar, de participar dos 

cantinhos de fantasias, de ir às casas das bonecas, ao baú de brinquedos, ao 

parquinho da escola, aos momentos de brincadeiras livres como, rodar, subir, 

escorregar, pular, enfim, todos esses momentosos representam as mais esperadas 

atividades permanentes da rotina da Educação Infantil por parte das crianças, por 

ser um momento prazeroso e de troca de experiências umas com as outras.  

Diante de todas essas possibilidades oferecidas para os alunos, estes 

têm, muitas vezes, a disponibilidade de escolher a brincadeira que desejam. 

Wajskop (2012) afirma que a educação das crianças pequenas deve contemplar 

duas dimensões: aquela que é vivenciada e a da reflexão, considerando as duas 

como essenciais para a aprendizagem. 

  Essa afirmação nos retrata que a criança precisa tanto ter o momento 

em que a brincadeira sirva como contexto para uma reflexão de alguma experiência 

anteriormente trabalhada, ou como o momento de brincar livremente, pois é na 
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brincadeira que elas estabelecem relações umas com as outras, desenvolvem sua 

linguagem, dialogam, assumem diferentes papéis, resgatam a memória individual e 

coletiva, desenvolvem respeito mútuo, compartilham saberes, enfim, criam e recriam 

momentos e ações diversas que contribuem para o seu desenvolvimento global. 

 Segundo as DCNEI (2009), as práticas pedagógicas que compõem a 

proposta curricular da Educação Infantil devem ter, como eixos norteadores as 

interações e as brincadeiras. Voltando-se para o conhecimento matemático, as 

mesmas preceituam, no inciso do artigo 9º da Resolução 5/2009, que as propostas 

devem garantir experiências que: 

 
Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos da criança; 
Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 
Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar; 
Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, 
a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e 
social, ao tempo e à natureza; 
Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos (BRASIL, 
2009). 

 

Assim, cabem às creches e às instituições de Educação Infantil, na 

construção da proposta curricular, pensar em uma proposta que esteja em acordo 

com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, estabelecendo modos de integração dessas 

experiências.  

No contexto da matemática e da ludicidade como suporte e ferramenta 

para o desenvolvimento cognitivo na Educação Infantil, segundo Piaget (1967), “o 

jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar 

energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”. O 

autor revela que o jogo, além de favorecer para o divertimento e a alegria das 

crianças, bem como para o desenrolar da convivência entre elas, contribui para o 

enriquecimento no conhecimento de um modo geral das crianças. 

Moura (2000) complementa que “o jogo aproxima-se da matemática via 

desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, permitindo, assim, 

trabalhar os conteúdos culturais inerentes ao próprio jogo”.  



34 

 

O jogo é, ainda, essencial para que a criança manifeste sua criatividade, 

utilizando suas potencialidades de maneira integral. Falar em aprendizagem 

significativa é assumir que aprender possui um caráter dinâmico, exigindo que as 

ações de ensino se direcionem para que os alunos aprofundem e ampliem os 

significados que elaboram mediante suas participações nas atividades de ensino e 

aprendizagem (SMOLE, 2000).  

Nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil na 

Matemática (1998, p. 235), lemos que: 

 
Vários tipos de brincadeiras e jogos que possam interessar à criança 
pequena constituem-se rico contexto em que idéias matemáticas podem ser 
evidenciadas pelo adulto por meio de perguntas, observações e formulação 
de propostas. São exemplos disso cantigas, brincadeiras como a dança das 
cadeiras, quebra-cabeças, labirintos, dominós, dados de diferentes tipos, 
jogos de encaixe, jogos de cartas etc. Os jogos numéricos permitem às 
crianças utilizarem números e suas representações, ampliarem a contagem, 
estabelecerem correspondências, operarem. Cartões, dados, dominós, 
baralhos permitem às crianças se familiarizarem com pequenos números, 
com a contagem, comparação e adição.  

 

                       Desta forma, percebe-se que a brincadeira traz um mundo de idéias e 

possibilidades para que a criança interaja com seus pares e, nesse momento de 

interação e descobertas, há um aprendizado para os pequenos, pois as brincadeiras 

são ricas em conhecimentos e perpassam os diversos momentos de experiências de 

aprendizagens, tanto na matemática como em qualquer outro. 

 

Os Referenciais continuam frisando que: 

 

[...] os jogos com pistas ou tabuleiros numerados, em que se faz 
deslocamento de um objeto, permitem fazer correspondências, contar de 
um em um, de dois em dois etc. Jogos de cartas permitem à distribuição, 
comparação de quantidades, a reunião de coleções e a familiaridade com 
resultados aditivos. Os jogos espaciais permitem às crianças observarem as 
figuras e suas formas, identificar propriedades geométricas dos objetos, 
fazer representações, modelando, compondo, decompondo ou desenhando. 
Um exemplo desse tipo de jogo é a modelagem de dois objetos em massa 
de modelar ou argila, em que as crianças descrevem seu processo de 
elaboração. Pelo seu caráter coletivo, os jogos e as brincadeiras permitem 
que o grupo se estruture que as crianças estabeleçam relações ricas de 
troca, aprendam a esperar sua vez, acostumem se a lidar com regras, 
conscientizando-se que podem ganhar ou perder (BRASIL,1998, p.235). 

 

 

Dessa forma, tudo o que foi citado anteriormente sobre os jogos e sua 

inserção na Matemática nos faz refletir como estes são importantes para a 
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compreensão de muitos conceitos sobre a Matemática, e de como a criança pode 

desenvolver sua aprendizagem através dessa dinamicidade com a brincadeira. 

Sendo assim, a escola deve ser o ambiente que propicie esses momentos, cabendo 

ao professor esta responsabilidade: fazer com que as brincadeiras, ao mesmo 

tempo em que sejam atividades lúdicas, sejam também um momento de 

aprendizado.   

 

 2.2.4 A Matemática e a relação com a arte 

 

A matemática sempre esteve associada à arte. Segundo Martinho (1996, 

p. 42), a “Arte e a Ciência caminharam juntas durante muitos séculos, não sendo 

difícil reconhecer que comportam um fator comum essencial: a criatividade como 

motor gerador de formas e ideias”. O mundo matemático e o mundo da arte estão 

intrinsecamente relacionados. Escher (1994) estudou essa relação metafísica e 

acrescenta:   

 
Aquele que se maravilha com alguma coisa tem ele mesmo a consciência 
da maravilha. Olhando de olhos abertos os enigmas que nos rodeiam e 
ponderando e analisando as minhas observações entro em contacto com o 
domínio da Matemática. Embora não tenha qualquer formação e 
conhecimento das ciências exatas, sinto-me frequentemente mais ligado 
aos matemáticos do que aos meus próprios colegas de profissão. 

    

 

Sampaio (2012, p. 50), em seu livro A matemática através da arte, afirma 

que: 

A Matemática não é uma mecanização de conceitos, trata-se de uma 
necessidade, de uma arte a descobrir por todos. Esta relação fecunda 
possui um potencial pedagógico no ensino da Matemática. Através de 
muitos estudos realizados no assunto se conclui que as imagens são mais 
eficazes em memória do que apenas palavras. 

  

  

Sampaio ainda frisa que, de acordo com Lieury (1997), “a memória de 

imagens é extremamente poderosa e duradoura (…) mas a memória das imagens 

não é a memória “fotográfica” da concisão popular, mas sim a da síntese da 

imagem”, tratando-se, então, do resultado de variados mecanismos (SAMPAIO, 

2012, p. 50). Segundo essa análise, para conseguir fazer uma leitura de imagem, 

tem-se sempre de associá-la a palavras/conceitos, o que leva mais tempo, mas 

permite uma melhor internalização do conteúdo.  



36 

 

 Sampaio (2012, p. 50) refere-se também a Munari (1968), quando afirma 

que “conhecer as imagens que nos rodeiam significa também alargar as 

possibilidades de contacto com a realidade, significa ver mais e perceber mais”.  

 A obra de Escher também é um exemplo concreto de como as imagens 

podem aperfeiçoar o entendimento de assuntos complexos, no lugar da exclusiva 

utilização de palavras. Através das suas pavimentações, ele consegue exemplificar 

as transformações do plano — translações, rotações e reflexões —, tornando-as 

mais simples aos nossos olhos. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 108) 

diz: 

[...] Os ateliês ou os ambientes de trabalho nos quais são oferecidas 
diversas atividades simultâneas, como desenhar, pintar, modelar e fazer 
construções e colagens, para que as crianças escolham o que querem 
fazer, é um exemplo de atividade permanente. Esses ateliês permitem o 
desenvolvimento do percurso individual de cada criança, na medida em que 
elas podem fazer suas escolhas, regular por si mesmas o tempo dedicado a 
cada produção e experimentar diversas possibilidades [...] 

 

Dessa forma, levando em consideração que as manifestações artísticas 

se utilizam de diferentes linguagens, torna-se acessível e possível promover na sala 

de aula um trabalho que faça a conexão entre a Matemática e a arte. As atividades 

que possibilitam essa interação são indicadas nos PCNs de Matemática, quando 

dizem: 

 
Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino de geometria consiste 
em levar o aluno a perceber e valorizar sua presença em elementos da 
natureza e em criações do homem. Isso pode ocorrer por meio de 
atividades em que ele possa explorar formas como flores, elementos 
marinhos, casa de abelha, teia de aranha, ou formas em obras de arte, 
esculturas, pinturas, arquitetura ou ainda em desenhos feitos em tecidos, 
vasos, papéis decorativos, mosaico, pisos etc. (BRASIL. 1998, p. 128). 

 

Tais propostas podem ser trabalhadas com modelagem, reprodução de 

obras de arte, simetria, mosaicos, dobraduras, enfim: podem ser exploradas na 

Educação Infantil visando ao contato da arte com a Matemática, como nas 

atividades com dobraduras, em que se consideram uma forma de expressão visual, 

um contexto para formulação de problemas e os aspectos do planejamento de 

atividades com dobradura. 

As dobraduras como uma forma de expressão visual podem favorecer o 

desenvolvimento da arte com a Matemática, quando oportunizam a resolução de 
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problemas e o levantamento de hipóteses. Na medida em que a criança está 

realizando uma atividade com dobraduras, ela mesma, sem entender o que está 

fazendo, elabora um plano de ação, cria estratégias para resolver o problema e as 

executa para chegar à solução. 

Quanto aos aspectos do planejamento de atividades com dobraduras, 

existem duas proposições: as atividades com dobraduras livres e as orientadas. As 

proposições livres dizem respeito a atividades voltadas para dobraduras em que a 

criança pode agir livremente, tendo a oportunidade de manusear o seu material da 

maneira que achar melhor, estando apto para surpresas e descobertas conforme a 

sua própria criatividade. As dobraduras orientadas são aquelas em que o professor é 

o mediador do processo de criatividade da criança, levando em consideração as 

aprendizagens que as mesmas já trazem consigo e promovendo novos 

conhecimentos criativos. 

Todas as possibilidades de atividades apresentadas até agora, como as 

rodas de conversa, a contação de histórias, a brincadeira e arte, constituem-se como 

possibilidades de apresentação de conteúdos matemáticos na Educação Infantil e 

que estarão como foco de observação nesta pesquisa.  

A seguir, após a reflexão teórica sobre a contribuição de estudiosos e 

pesquisadores sobre a inserção da Matemática nessa etapa de ensino, iremos 

adentrar na metodologia da pesquisa e dos instrumentos utilizados ao longo deste 

percurso. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O capítulo que segue trata de como esta pesquisa foi realizada, seu 

percurso, estratégias e sujeitos pesquisados. Trataremos inicialmente da 

caracterização da pesquisa e de sua abordagem, e posteriormente, antes de 

contextualizar o locus e sujeitos envolvidos, faremos um breve histórico sobre o 

município de Ibaretama, caracterizando-o em relação ao atendimento na Educação 

infantil. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa: os porquês da escolha 

        

A pesquisa ora realizada teve uma abordagem qualitativa, com 

características de um estudo de caso comparativo, com duas professoras em duas 

realidades diferentes: uma de escola pública e outra da escola privada. Para atender 

a essa perspectiva, foram selecionadas, como estratégias de coleta de dados, a 

entrevista semiestruturada e a observação da ação das professoras em sala de aula. 

Por questões de ética da pesquisa buscamos preservar a identidade das 

duas instituições, bem como a das professoras que concordaram em participar como 

sujeitos pesquisados.  

              A abordagem qualitativa requer, como afirma Dante Galeffi (2009, pp.13-

14): 

 
[...] realizar o processo de desenvolvimento do conhecimento humano em 
sua dinâmica gerativa e em sua organização vital, em sua natureza histórica 
e existencial, e em seu modo de comportamento conjuntural e complexo. 
[...] tudo isso reúne a possibilidade de uma epistemologia da pesquisa 
qualitativa configurada a partir das experiências humanas, experiências 
refletidas e apropriadas no labor da compreensão articuladora que conjuga 
as possibilidades e efetividades disponíveis na consecução de um 
conhecimento a serviço do ser humano [...].  

 

Para atender a essa perspectiva, selecionamos, como informado 

anteriormente, a entrevista e a observação da ação do professor em sala de aula 

como estratégias de coleta de dados. Acerca da entrevista, Bogdan & Biklen (1994, 

p. 134) afirmam que esta possibilita “uma riqueza de dados, recheados de palavras 

que revelam as perspectivas dos respondentes. (...) permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 
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aspectos do mundo”.  Já a observação pode possibilitar ao pesquisador “a análise 

dos documentos e de outras técnicas”, como esclarecem Bogdan & Biklen (1994, p. 

134). 

Para cada uma das estratégias selecionadas elaboramos um roteiro 

específico3, que, no caso da entrevista, foi um roteiro semiestruturado, por 

compreender que contemplaria os elementos necessários às discussões elencadas 

nos nossos objetivos. 

A coleta de dados em campo — tanto as observações quanto as 

entrevistas — ocorreu por todo o mês de março de 2015, nas duas instituições, a 

pública e a privada. Para as entrevistas, utilizamos como instrumentos de coleta o 

gravador e, para a observação, o registro de um diário de campo seguido através de 

um roteiro de observação pensado e planejado pela pesquisadora, juntamente com 

sua orientadora, para a realização da pesquisa. 

A inserção no campo de pesquisa ocorreu da seguinte maneira: 

a) Tivemos um momento de conversa com as diretoras das escolas 

pública e privada, para conhecer as instituições e identificar as 

possíveis turmas a serem pesquisadas; 

b) Após esse primeiro momento, realizamos um contato com as duas 

professoras das turmas a serem pesquisadas, para explicar os 

objetivos deste estudo e também para apresentar o Termo de 

Consentimento para a realização da pesquisa, o qual foi assinado 

pelas professoras; 

c) Posteriormente, estabelecemos um calendário para a observação 

das atividades em sala com as crianças, bem como para o momento 

das entrevistas. 

   

3.2 O lócus e os sujeitos da pesquisa 

 

Definimos como lócus da pesquisa duas instituições de Educação Infantil 

localizadas no município de Ibaretama-CE; porém, antes de apresentar as 

instituições, apresentaremos uma breve contextualização do município. 

                                                           
3 Roteiros de observação e entrevistas anexos a esta pesquisa. 
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Ibaretama, palavra oriunda do tupi guarani e composta de ibá: fruto, 

árvore frutífera; e retam: terra natal, pátria, região, originou-se pela doação da 

propriedade com a denominação inicial de Serra Azul, localizada, na época, no 

distrito de Quixadá, realizada pelo senhor Francisco Ferreira da Costa e por sua 

esposa, a senhora Leonor Maria da Conceição, em 28 de junho de 1905 (Site da 

Prefeitura Municipal, 2015).  

Sua denominação primeira era Serra Azul, devido às muitas serras que 

lhe rodeiam, das quais se tem uma visão azulada quando olhadas de longe. Depois, 

passou a se chamar São Luiz e, desde 1938, recebeu o nome oficial de Ibaretama. 

Anteriormente distrito de Quixadá, desmembrou-se pela Lei Nº 11431 de 8 de maio 

de 1988, sendo realizadas as primeiras eleições nesse mesmo ano. 

As origens e formações do município de Ibaretama, assim como da 

maioria dos municípios do interior, derivavam de dois componentes bem 

característicos: a fé católica, que determinava os primeiros núcleos urbanos com a 

construção de pequenas capelas em meio à rusticidade do sertão, e a criação de 

gado, que marcou a fase inicial de nossa colonização e povoamento. 

De acordo com os dados do IBGE (2010), Ibaretama possui uma 

população de 12.922 (população residente), uma área de 818.7km² e localiza-se na 

região do Sertão Central, aproximadamente a 134km da capital cearense. 

Os dados da Secretaria de Educação do município apontam que 

Ibaretama conta, atualmente, depois de algumas nucleações feitas, somente com 19 

escolas municipais, uma escola estadual de nível médio, uma escola privada de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e uma escola filantrópica chamada Creche 

das Irmãs, localizada na sede do município. 

Ainda conforme a SME, as escolas municipais têm um acompanhamento 

periódico por parte da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, com visitas técnicas de avaliações diagnósticas para saber como os alunos 

estão se desenvolvendo nas suas respectivas turmas; com propostas de 

intervenções para melhorar os resultados dos alunos com problemas na 

aprendizagem; e com formações dos professores que compõem o quadro de 

profissionais da Educação Infantil ao 5º ano. 

As formações, oferecidas pelo Governo Estadual e repassadas aos 

professores, são oriundas do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), 

para os professores da Educação Infantil ao 2º ano, e do PAIC +5, destinadas aos 
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professores do 3º ao 5º ano. Há ainda a formação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que atende aos professores do 1º ao 3º ano 

do Ensino Fundamental. 

Diante desse contexto municipal, as duas instituições foram escolhidas 

com a intenção de realizar uma pesquisa através de um estudo de caso 

comparativo, a fim de compreender como se dá o ensino da Matemática na 

Educação Infantil com turmas de crianças de creche (três anos de idade), em 

realidades diferentes.  

Como relatado anteriormente, o Ibaretama possui um número reduzido de 

escolas e com o intuito de conhecer realidades diferentes, optamos por pesquisar 

numa instituição pública e outra privada. Esta decisão em nada se restringe a 

identificar critérios de qualidade entre uma ou outra instituição, mas apenas de 

conhecer as práticas do ensino da Matemática em contextos diferenciados. Por 

existir somente uma instituição privada, a escolha da instituição pública buscou 

critérios de aproximação quanto ao atendimento na Educação Infantil. 

A seguir faremos uma breve descrição das duas instituições pesquisadas 

e dos sujeitos em questão. 

 

3.2.1 As instituições pesquisadas 

 

A instituição pública, que será assim chamada durante a pesquisa, tem 

uma estrutura física bem deficiente, composta somente por uma cantina, uma 

diretoria bem pequena, um pátio, um banheiro no pátio, duas salas de aulas com 

banheiros e uma sala de aula que funciona no pátio — fato que contribui para a 

dispersão das crianças, devido ao movimento de entrada e saída de pessoas na 

instituição. 

A gestora responsável pela instituição relatou que existe intenção da 

gestão municipal em realizar uma reforma ainda em 2015, quando será construída 

mais uma sala de aula, uma sala de leitura e outro pátio bem maior, para que as 

crianças tenham um espaço mais adequado para brincar e realizar suas atividades 

de recreação. 

A instituição foi fundada no ano de 1993 pelo segundo prefeito do 

município, o Sr. Joaquim Urçulino de Melo, e possui 21 anos de funcionamento. 

Ressalta-se que no município não havia instituição que oferecesse atendimento em 
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creche, e o atendimento na Educação Infantil que existia era realizado dentro das 

escolas que atendiam ao Ensino Fundamental.  

Atualmente, a instituição funciona com cinco turmas, sendo três no 

período da manhã e duas no período da tarde, das quais uma é uma sala de 

maternal em tempo integral. O quadro de funcionários conta com oito professoras 

efetivas, um porteiro, duas cozinheiras, duas faxineiras e uma gestora. 

A organização curricular da instituição, de acordo com o seu Projeto 

Político Pedagógico: 

 [...] atenderá as modalidades do Maternal I e II4 equivalentes a 02 e 03 
anos de idade onde seus conteúdos programados compreenderão: 
Recreação (Movimentos e Músicas); Artes e Educação; Religião; 
Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade e Matemática. Enquanto 
que o Pré-escolar I e II, destinados as crianças de 04 e 05 anos de idade, 
terá como conteúdos programados: Linguagem Oral e Escrita; Matemática; 
Natureza e Sociedade; Recreação (movimentos e Músicas); Artes e 
Educação (Projeto Político Pedagógico da Escola). 

 

As instituições de Educação Infantil do município, tanto as públicas 

quanto a particular, ainda utilizam as nomenclaturas de maternal e pré-escola. 

Sendo assim, a creche é mantida pela Prefeitura Municipal, que disponibiliza 

merenda e transporte escolar para as crianças das localidades vizinhas. Há também 

recursos destinados a essa unidade de ensino, disponibilizados através de 

programas federais, como o Programa de Dinheiro Direto da Escola (PDDE)5, 

utilizado na compra de material permanente e de consumo. Entretanto, como o 

recurso não é suficiente para os gastos, a Prefeitura entra com uma ajuda de custo 

para despesas complementares, conforme informou a gestora.  

A instituição também foi contemplada no Programa de Agricultura Familiar 

(PA) com alimentos comprados direto de agricultores da própria comunidade, como 

galinha caipira e outros tipos de carne, iogurte, cocadas e doces variados, bolos 

caseiros, mel de abelha, ovos de galinha caipira, dentre outros. 

                                                           
4 No Município de Ibaretama, assim como em outros municípios do interior cearense, ainda é comum 

a denominação de Maternal I, II e III para identificar a enturmação de crianças de creche na faixa 

etária de 1, 2 e 3 anos. 

5 O PDDE é um Programa do Governo Federal que destina recursos diretos para as escolas para a 

manutenção do ensino.  
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A instituição particular funciona desde o ano de 2002 e inicialmente 

atendia apenas à Educação Infantil, passando, anos mais tarde, a funcionar com o 

Ensino Fundamental I e II.  

Apesar de a instituição não apresentar o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), pois, conforme a gestora, em outro momento uma pesquisadora pediu o 

documento emprestado e até a data da pesquisa ainda não havia devolvido, as 

informações necessárias para a realização da pesquisa foram fornecidas pela 

secretária escolar. 

A estrutura física da instituição privada é composta por uma sala de 

recepção — ambiente em que, conforme percebemos, funciona a diretoria —, 

secretaria, sala de leitura e sala dos professores. A instituição possui ainda uma 

cantina, banheiros adequados para a Educação Infantil, banheiros adequados para o 

Ensino Fundamental, sala de multimeios, pátio de recreação com parque e uma 

varanda. 

Em relação ao pessoal e à organização pedagógica da instituição, 

colhemos as seguintes informações: 

a) O quadro de pessoal é composto pela diretora, coordenadora 

pedagógica, secretária escolar, uma auxiliar de serviços e quatro 

professores. Ressalta-se, no entanto, que a diretora só esteve presente 

na instituição durante a pesquisa (apenas um dia), visto que a mesma 

ocupa outro cargo na Prefeitura Municipal. Da mesma forma, o 

coordenador pedagógico não foi visto em nenhum momento durante o 

nosso tempo de permanência na instituição. 

b) O quantitativo de crianças da Instituição resume-se a 40 no total, sendo 

que 10 pertencem à Educação Infantil e as outras 30, ao Ensino 

Fundamental (1º ao 8º ano). 

 

3.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos escolhidos para a pesquisa, como citado anteriormente, foram 

uma professora da rede pública e uma professora da rede privada, que trabalham 

com crianças de creches. Nas duas instituições pesquisadas havia somente uma 

professora, em cada, que atendiam a esses critérios. Também visando resguardar a 

integridade e o anonimato das duas professoras que participaram da pesquisa, as 
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mesmas serão chamadas, quando forem citadas, de professora da rede pública e 

professora da rede particular. 

A professora da escola particular tem trinta e dois anos, é graduada em 

História, trabalha na instituição através de contrato e este é o primeiro ano em que 

leciona na referida escola. Entretanto, essa não é a sua primeira experiência como 

professora da Educação Infantil, pois já lecionou durante dois anos em escolas 

públicas municipais na localidade em que mora. A professora também leciona à 

tarde na mesma escola, mas em turmas do Ensino Fundamental II.  

Na turma de Educação Infantil em que atua existem 10 crianças, porém 

com idades diferenciadas, havendo crianças do Maternal ao Pré II. Dessas crianças, 

somente duas são do Maternal II (crianças de três anos), e não existe uma 

professora auxiliar nem dia reservado para planejamento.   

Já a professora da escola pública tem trinta e nove anos e também é 

graduada em História, mas tem o Pedagógico (modalidade normal), que a habilita a 

atuar na Educação Infantil. É concursada, tem 13 anos de experiência na Educação 

Infantil e sempre trabalhou apenas com crianças pequenas. No ano de 2015 está 

trabalhando somente no período da manhã, com uma turma mista de 19 crianças, 

que são, em sua maioria, crianças de maternal I (13 crianças de dois anos) e apenas 

seis crianças (de três anos) do maternal II.  

Essa professora divide a sala com outra professora que a auxilia em suas 

atividades e permanece com ela todos os dias da semana. Foi possível observar 

que essa auxiliar também tem um papel importante na sala de aula, pois ajuda 

bastante a professora titular. Existe, ainda, outra profissional, chamada professora 

de rodízio6, que fica um dia na semana em sua sala para que a professora titular 

possa planejar suas atividades.  

Quanto à turma em que atua a professora da rede pública, esta funciona 

no pátio da escola. Este constitui um espaço inadequado de atendimento às 

crianças, visto que o desenvolvimento de algumas atividades fica comprometido 

devido à dispersão dos pequenos, pois o que passa na rua — sejam pedestres ou 

                                                           
6 O termo professor ou professora de rodízio no município de Ibaretama é utilizado para aquele ou 

aquela profissional, no caso outro professor, que fica um dia na semana em sala de aula, 

desenvolvendo atividades de recreação, arte e ensino religioso, para que a professora titular possa 

ter o seu dia para planejar, cumprindo um quarto de sua carga horária. 
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meios de transporte de um modo geral, além das visitas que chegam à instituição — 

desvia a atenção das crianças. 

Quanto às duas professoras pesquisadas, pudemos perceber que há uma 

dedicação para com as crianças, o que nos leva a crer que dão o seu melhor; no 

entanto, após aprofundarmos nos estudos, percebemos que apenas isso não é 

suficiente para atuar em turmas de crianças pequenas. A fundamentação teórica é 

imprescindível para a boa atuação do professor e para a prática que considere a 

criança como sujeitos de direitos. Apesar de o tempo da pesquisa ter sido muito 

pouco — pois acreditamos que em um mês apenas observam-se poucos aspectos 

—, percebemos que as leituras e o embasamento teórico das duas professoras 

sobre a Educação Infantil e sobre todos os atributos para um bom funcionamento 

deixaram a desejar e precisam melhorar.  

Há necessidade de cada educador da Educação Infantil se especializar e 

aprofundar seus estudos no assunto que se refere à criança, às suas vivências; é 

imprescindível também a própria atualização do professor quanto ao ato de atuar em 

creche. E, quando afirmamos que as duas precisam melhorar, apoiamo-nos também 

na premissa de que todos nós estamos em constante aprendizado e que a todo o 

momento precisamos melhorar.  
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CAPÍTULO IV – PESQUISA EM CAMPO: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

No diálogo realizado entre a teoria e a prática, apresentaremos a análise 

dos dados colhidos a partir das observações das quatro aulas das professoras, bem 

como dos dados coletados nas entrevistas. Para um melhor entendimento, a análise 

dos dados foi subdividida em três itens, que são: planejamento e práticas de ensino 

da Matemática na perspectiva das professoras; a Matemática no cotidiano das 

professoras em sala de aula; o ensino da Matemática e as condições de atuação 

das professoras. 

 

4.1 Planejamento e práticas de ensino da Matemática na perspectiva das 

professoras 

 

Para toda ação didática, seja ela no ensino da Matemática ou em 

qualquer outra disciplina, o planejamento é algo indispensável para que o professor 

realize um bom trabalho. Como afirma Ferrari (2012, p. 46): “O planejamento global 

dos aspectos, das vivências e das situações que se pretende preparar para se 

alcançar os objetivos desejados (...) é condição imprescindível da qualidade da 

creche”.  

Concordamos com a autora por entender o quanto é importante o ato de 

planejar, pois é nesse momento que pensamos e preparamos as atividades que 

iremos realizar, refletimos sobre a nossa prática pedagógica e analisamos o que 

precisa ser mudado, bem como fazemos nossos estudos e pesquisas e preparamos, 

passo a passo, as atividades que serão propostas para promover o aprendizado 

integral das crianças. 

Essa necessidade do planejamento é ainda mais ressaltada nas 

instituições de Educação Infantil, em especial nas turmas de creches, devido à 

especificidade de atendimento a esse público. Ferrari (2012) ainda complementa 

que o ato de planejar deve levar em consideração a observação e o registro no 

planejamento e afirma: 

 
[...] Planejar, significa, também: refletir sobre as correspondências entre 
finalidades desejadas e meios para realizá-los; discutir e compartilhar um 
itinerário de trabalho; delinear um percurso praticável com bases em 
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premissas ideológicas de história cultural própria e de observação, de modo 
que a intervenção educativa seja de longo prazo. [...] Tal percurso, em que 
observação e planejamento se consolidam, permite que se conheça melhor 
a realidade a qual se parte, que se regule a intervenção educativa, que ela 
seja modificada e verificada em sintonia com uma dimensão de referência 
que está em contínua mudança (FERRARI, 2012, p. 47).  

 

Percebeu-se que as instituições possuem sistemáticas de planejamento 

diferenciadas. Na instituição pública, a professora tem tempo adequado para 

planejar suas aulas, pois o município regulamentou o direito a um terço do tempo do 

professor para planejamento e formação. Nesse momento, há a destinação de outro 

professor para assumir a turma, o professor rodízio, que fica responsável por 

desenvolver atividades de recreação, artes e ensino religioso. Ressalta-se que esse 

professor também tem um tempo para realizar seu planejamento. 

O professor titular tem, nesse um terço, o tempo adequado para fazer 

suas leituras, rever suas práticas e preparar seu material de trabalho, desde os 

jogos até as atividades pensadas para cada semana. Em relação a isso, a 

professora pesquisada reforça a importância desse tempo: “Tenho o dia de meu 

coletivo, aí eu sento e vou planejar, fazer meus planos diários e também fazer 

minhas atividades em acordo com o plano” (PROFESSORA DA REDE PÚBLICA). 

Para a professora da instituição privada, a realidade é bastante diferente, 

pois, além de não contar com uma professora auxiliar, não há espaço para se 

planejar, como ela confirma em sua fala: 

 
Eu não tenho o dia para planejar. A gente olha um dia antes e planeja em 
casa, ou aqui na hora do almoço, né? Aí eu vou olhar, aí é que eu planejo, 
pois eu não tenho o dia, não, de planejar, pois todo dia eu estou na sala 
(PROFESSORA DA INSTITUIÇÃO PRIVADA).  

 

Essa dificuldade encontrada no tempo do planejamento interfere 

consequentemente na qualidade da ação pedagógica, pois percebemos que a 

professora estava um pouco perdida diante de algumas atividades e que, a todo 

momento, se voltava para o livro do professor. 

Acerca do acompanhamento pedagógico do planejamento da professora 

na instituição pública, sabe-se que ela recebe, no início do ano letivo, durante a 

semana pedagógica estabelecida pelo município, orientações sobre o currículo, 

além de passar por uma formação continuada durante todo o ano letivo. Esse 

acompanhamento também é realizado pela equipe pedagógica da escola e por 

técnicos da Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pela Educação Infantil.  
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Enquanto na instituição privada, além de a professora não ter o seu dia de 

planejar, também não são oportunizados pela instituição momentos de formação 

para os profissionais. Além disso, a coordenadora pedagógica não permanece 

constantemente na instituição e, portanto, não oferece o suporte necessário à 

professora. 

Quanto à inserção da Matemática no planejamento, conforme o que foi 

relatado pela professora da instituição pública, não há um momento na programação 

diária somente para trabalhar conceitos matemáticos, pois estão inseridos em 

muitos momentos na sala de aula: na acolhida, quando se refere ao tempo, na 

verificação da quantidade de crianças presentes, na distinção entre meninos e 

meninas, nas rodas de conversas, nas contações de histórias, nos jogos e 

brincadeiras, no momento do faz-de-conta e até no momento de saída das crianças. 

A fala a seguir reflete essa afirmação: 

 
Contando os aluno… é no caso a contagem, né? A quantidade… aí depois 
tem as cores, as roupas… que cor é a roupa dos coleguinhas, qual o 
tamanho do aluno… é medir eles, né? Ver quem é o maior, quem é o 
menor, quem está com a roupinha azul, quem está com o shortinho 
vermelho… (PROFESSORA DA REDE PÚBLICA). 

 

No caso da professora da instituição privada, percebemos que há uma 

distribuição das atividades em sala através de tempos disciplinares e que é 

estabelecido um horário de aulas, como expressa a fala da mesma: 

 
Todo dia nós temos aula de Matemática. Só não tem sexta. E você vê que, 
por exemplo, aqui no material, trabalha segunda o conteúdo, terça é o 
mesmo, quarta… quer dizer: passa a semana todinha trabalhando o mesmo 
conteúdo. Aí todo dia tem Matemática, só não tem sexta (PROFESSORA 
DA REDE PRIVADA). 

 

Nessa fala, percebemos que há um tempo pedagógico para cada 

disciplina e que as aulas são planejadas conforme o conteúdo do livro, não havendo 

interdisciplinaridade ou contextualização dos conteúdos. Isso também foi 

comprovado durante a observação, quando, durante uma aula, a professora 

trabalhou o conteúdo de geometria através da seguinte orientação didática: colocar 

na mesa ou no chão três objetos iguais e um diferente, trabalhando também com 

objetos com curvas para reforçar o conceito de círculo. Solicitou-se a um aluno que 

retirasse e mostrasse aos colegas apenas objetos circulares, e continuou a dinâmica 

na sala com outros objetos até que todos participassem. Depois dessa atividade 
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prática, que envolvia a todos, independentemente da série, os alunos realizariam 

atividades no livro didático. 

Gostaríamos de frisar que o livro didático continha uma proposta de 

quatro dias de aula semanais destinados a Matemática e Linguagem, sendo o quinto 

dia livre para atividades complementares da turma, quando a professora pode 

realizar atividades de arte, recreação e religião. 

 

4.2 A Matemática no cotidiano das professoras em sala de aula  

 

Como já citado, a Matemática está inserida na vida escolar das crianças 

em todos os momentos, até mesmo antes de chegarem à escola, pois no dia-a-dia a 

criança lida com conceitos matemáticos mesmo sem perceber. Quando, por 

exemplo, vai ao mercado com seus pais fazer compras ou quando quer saber sobre 

a sua idade e a de seus familiares. Percebemos, assim, que os mesmos já trazem 

uma bagagem de casa, fato reconhecido, por exemplo, pela professora da Rede 

Pública: “Assim, muitos já trazem uma bagagem de casa e aí a gente só amplia.” 

A fala da professora ratifica o que já ressaltamos nesta pesquisa: de que 

a nossa prática na Educação Infantil deve proporcionar momentos às crianças para 

que o seu conhecimento matemático e todos os demais sejam ampliados de forma 

natural. Como diz Reame (2012, p. 11): “Contar, calcular, comparar, medir, construir 

figuras, resolver problemas... são algumas situações realizadas de forma natural e 

intuitiva pelas crianças em seu cotidiano”. 

Quanto à Matemática no cotidiano das professoras na sala de aula, as 

mesmas reforçam essa presença quase que cotidianamente. No entanto, cabe aqui 

discorrermos como isso acontece. A professora da rede pública afirma:  

 
As atividades são juntas. Geralmente, se for uma atividade de Matemática e 
Português, eu boto as letras e as cores, ou as quantidades e as cores. As 
formas geométricas eu trabalho com eles através de desenhos. Coloco no 
chão para eles desenharem, trabalho com colagem…  

 

Numa das aulas observadas, o conteúdo trabalhado pela professora da 

rede pública também foi geometria. As professoras (titular e auxiliar) fizeram um
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círculo no chão com a turma, apresentaram as formas geométricas que as mesmas 

haviam produzido para as crianças, desenharam com giz no chão e pediram para os 

alunos encaixarem as formas geométricas dentro dos desenhos feitos no chão. Após 

esse momento, apresentaram uma atividade de fixação, que foi de colagem. As 

crianças, juntamente com as professoras, procuraram e recortaram em revistas as 

formas geométricas e faziam a colagem de forma coletiva em um papel madeira. 

Para conclusão da atividade, a professora titular realizou uma contação de história 

do livro “Cadê o sol?”, de Vera Lúcia Dias e Romont Willy (PNBE, 2014), associando 

a leitura às formas geométricas.  

Nessa prática da professora é possível verificar o trabalho com alguns 

conceitos matemáticos utilizando estratégias metodológicas muitas vezes 

associadas à Língua Portuguesa. Essa pode ser considerada uma prática muito 

gratificante e importante, pois se percebe a intertextualidade, visto que são 

momentos de trocas de experiências de aprendizagens nas diversas áreas do 

conhecimento. Essa parece ser uma prática comum para professora, como reforça a 

sua fala:  

As atividades são juntas. Geralmente se for uma atividade de matemática e 
português eu boto as letras e das cores, ou as quantidades e as cores. As 
formas geométricas eu trabalho com eles através de desenhos, coloco no 
chão para eles desenharem, trabalho com colagem… (PROFESSORA DA 
REDE PÚBLICA). 

            
 

A professora da rede privada, apesar de ter afirmado que existe um dia 

específico para a Matemática, procura fazer uma articulação com as outras áreas do 

conhecimento, como reflete sua fala: 

 
O conteúdo da sexta é artes, também caligrafia e inglês e educação física. 
Mas às vezes, na arte, a gente trabalha a matemática, por que ‘quantos é 
animaizinhos na figura’? Trabalho sempre a matemática, a cor, não é? 
Acredito que a Matemática está presente em todo o momento e em todas as 
disciplinas, porque a gente vai trabalhar o Português, aí pergunta quantas 
letras tem, e não é a matemática… Quantos ‘A’ você circulou, e isso é a 
Matemática. Ela está presente em todo momento (PROFESSORA DA 
REDE PRIVADA). 

 

 

Dessa forma, reconhecemos que as educadoras já têm essa noção e o 

conhecimento de que a Matemática não é para ser vista e trabalhada de forma 

isolada, mas de forma dinamizada e em conjunto das demais disciplinas, sempre 
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que possível, nas várias atividades de sala de aula. Estar contando uma história, 

brincando ou jogando, ou os dois ao mesmo tempo, traz a Matemática para esses 

momentos. A professora da rede privada reconhece isso: “A Matemática vem para 

dentro da brincadeira. Também na hora da dinâmica da lata do lixo… aí eu vou 

cantando e vou perguntando: ‘quantos tem dentro do círculo?’ Através de uma 

música também”. 

Sobre o ensino da matemática no dia-a-dia, as duas professoras citaram 

a roda de conversa, como refletem as falas a seguir: 

 
Contando os alunos… é no caso a contagem, né? A quantidade… aí depois 
tem as cores, as roupas… que cor é a roupa dos coleguinhas, qual o 
tamanho do aluno… é medir eles, né? Ver quem é o maior, quem é o 
menor, quem está com a roupinha azul, quem está com o shortinho 
vermelho (PROFESSORA DA REDE PÚBLICA). 
 
Porque a gente pergunta ‘quantas pessoas moram na casa dela? O pai é 
maior ou menor?  O pai é gordo ou magro?’ Dá para trabalhar a 
Matemática, igual na hora da história também dá para trabalhar a 
Matemática (PROFESSORA DA REDE PRIVADA). 

 
 

No momento da acolhida e na hora de trabalhar o calendário também são 

realizadas essas inserções dos conceitos matemáticos, como considera a 

professora da rede privada: “Por causa que, na hora do calendário, vou trabalhar 

com os números, o dia, o mês e o ano… aí eu trabalho também quantos vieram, 

quantas meninas, quantos meninos, quantos vieram a mais… é assim: o tempo 

também é matemática. São esses momentos que eu trabalho”. 

A brincadeira, como eixo norteador das práticas na Educação Infantil, 

oportuniza, através de atividades de que as crianças gostam, a aquisição da 

aprendizagem do conhecimento proposto com mais facilidade. Afinal, como afirma 

Smole (2000, p. 13): 

Enquanto brinca, o aluno amplia sua capacidade corporal, sua consciência 
do outro, a percepção de si mesmo como um ser social, a percepção do 
espaço que o cerca e de como pode explorá-lo. (...) Brincar é tão importante 
e sério para a criança como trabalhar é para o adulto. Isso explica por que 
encontramos tanta dedicação da criança em relação ao brincar. Brincando 
ela imita gestos e atitudes do mundo adulto, descobre o mundo, vivencia 
leis, regras e experimente sensações. 

 

A respeito do brincar na instituição privada, percebemos que há uma 

preocupação em manter as crianças ocupadas com tarefas, para que não tenham 

tempo de fazer danações. Sentimos falta de momentos de brincadeiras, pois a 
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rigidez em fazer tarefas é o que mais se apresenta, além do fato de a escola, apesar 

de ser particular — ou seja, supostamente um ambiente rico de material pedagógico 

—, não dispor de brinquedos para as crianças. A ausência desse material para que 

as crianças tivessem momentos de lazer foi um fato foi questionado pela própria 

professora.  

Essa falta de brinquedos e de brincadeiras leva as crianças a se tornarem 

agitadas, inquietas, gerando o que a professora chamou de indisciplina. Uma das 

coisas que chamou a nossa atenção foi que a professora da instituição particular 

ainda se utiliza de ameaças acerca do cantinho da disciplina para conter as 

crianças. A turma é composta de somente dez alunos; mas, por serem de faixa 

etária diferenciada (dois a cinco anos) e as atividades propostas serem iguais, isso 

gera também inquietações e falta de estímulo. Muitas vezes a professora os 

ameaçou de colocá-los no cantinho da disciplina, mas essas ações já não os 

amedrontavam tanto. Ressalta-se que em nenhum momento durante as 

observações em sala de aula aconteceu de uma criança ir para esse cantinho, ou 

seja, foram apenas promessas.  

Sabe-se que esses cantinhos de disciplina foram estratégias criadas 

pelos professores para conter atitudes das crianças consideradas negativas. Essa 

ideia, infelizmente, ainda atravessa o pensamento de algumas professoras da 

Educação Infantil. Como forma disfarçada de castigo, visto que se acredita que a 

criança aprende pela repressão, são atitudes que já deveriam ser ultrapassadas, 

pois existem outras maneiras de apresentar às crianças o que estão realizando 

como atitude errada. Afinal, as crianças estão num processo de construção de 

alguns conceitos, inclusive da autonomia moral e, conforme Piaget (1994), é nas 

relações entre a criança e o adulto e da criança com outra criança que se adquire a 

consciência do dever e da realidade normativa, que é no que consiste a moral. 

 

4.3 O ensino da Matemática e as condições de atuação das professoras  

 

Em relação às condições de trabalho das professoras, tanto no que 

concerne ao ambiente quanto ao material pedagógico, nas duas realidades não há 

tanta diferença. Na instituição privada, a professora dispõe de livro didático e de uma 

sala de aula especialmente para as suas aulas, enquanto a professora da rede 

pública não dispõe de livro didático e sua sala de aula localiza-se no pátio da 
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instituição. Em relação a isso, a professora expressa: “A atividade… a gente não 

realiza uma atividade com eles sentadinhos, concentrados, por conta disso, por ser 

no pátio da escola. Todo barulho traz a atenção deles” (PROFESSORA DA REDE 

PÚBLICA). 

Por outro lado, a dificuldade maior enfrentada pela professora da 

instituição privada está no fato de ser uma turma constituída por crianças de 

diferentes faixas etárias e pela falta da disciplina das crianças, como assim ela 

analisa: 

 
Porque tem criança hiperativa, aí, enquanto eu estou tentando explicar, 
aquela criança está como você viu: no chão. Outras estão deitadas e a faixa 
etária diferente de idade dá problema, porque eu vou trabalhar o maior e 
menor para o maternal, aí, por exemplo, eu vou para o pré II… já é alto e 
baixo, aí a criança fica um pouco e todos participam de tudo. Por mais que a 
atividade no caderno ou no livro seja diferente, mas na hora da prática todos 
participam do mesmo conteúdo (Professora da Rede Privada). 

 

Nos momentos da pesquisa, realmente foi observada essa indisciplina da 

turma. Não sabemos se acontece devido à diferença de idade das crianças, pois há 

alunos de dois a cinco anos e, enquanto a professora tenta repassar o conteúdo 

para as crianças de uma determinada idade, as outras ficam um pouco ociosas e 

dispersas até que chegue a sua vez.  

Em relação aos recursos pedagógicos, pudemos perceber que as duas 

realidades estão praticamente iguais: dispõem de poucos materiais e de poucos 

brinquedos. Numa análise mais específica, parece-nos que a realidade da rede 

pública é um pouco melhor, apesar de ainda ser muito carente e necessitar de mais 

aportes financeiros, como afirma a professora: “Geralmente, quando a gente tem 

material suficiente e oportunidade, a gente usa atividades lúdicas com eles, faz 

brincadeiras, jogos… isso quando tem espaço e oportunidade. Em questão ao 

espaço e ao material que não é suficiente…” (PROFESSORA DA REDE PÚBLICA). 

Essa também é uma percepção da professora da rede privada: “Tem alguns 

materiais que a gente não dispõe, né? Na escola”.  

Assim, mesmo em ambientes impróprios, as professoras tentam criar um 

ambiente acolhedor e que instigue a aprendizagem. A sala que funciona no pátio 

possui o cantinho da leitura, da Matemática e dos brinquedos, a data dos 

aniversariantes, as datas comemorativas daquele mês e uma sacolinha com o nome 

de cada criança para guardar as atividades produzidas.  
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Na escola privada, o ambiente da sala de aula possui cartazes com o 

calendário contendo o dia, mês e ano, o nome das crianças com suas datas de 

aniversário em balões ao lado de um palhaço, o cantinho da leitura e uma sacola 

com poucos livros. Não há, no entanto, o cantinho da Matemática, havendo somente 

os números expostos e algumas formas geométricas. 

Por fim, percebemos, por parte das professoras, o interesse, o 

compromisso, o afeto com as crianças e o desejo de realizar um melhor trabalho 

com a turma, mesmo diante de algumas dificuldades que enfrentam, desde 

problemas com indisciplina à falta de material pedagógico e de espaço de aula 

adequado. No entanto, a disponibilidade em realizar um bom trabalho ainda impera, 

embora compreendamos que existem limitações de conhecimento, de formação, de 

concepções, além daquelas de ordem estrutural das próprias instituições. 

Finalizando, citamos o pensamento de Paulo Freire, quando afirma que 

nós, educadores, não podemos deixar de sonhar, e que os sonhos devem partir de 

um contexto, de uma determinada realidade. Portanto, sonhamos com uma 

Educação infantil que contemple as necessidades de desenvolvimento das crianças 

e as considerem como sujeitos de direitos na sua plenitude. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como proposta realizar um estudo de caso 

comparativo entre duas instituições de Educação Infantil, uma pública e outra 

privada, no que concerne à prática pedagógica de duas professoras em relação aos 

conteúdos matemáticos desenvolvidos com crianças de três anos de idade. Foi, 

ainda, intenção verificar quais estratégias são utilizadas pelas professoras, ou seja, 

como elas realizam suas aulas abordando conceitos matemáticos, desde o 

planejamento até o momento de sua prática com as crianças.    

O que tínhamos inicialmente como ponto de partida, a partir da nossa 

prática, era que os professores preocupam-se mais com a leitura e a escrita das 

crianças e com o ato de alfabetizar, enquanto as outras áreas do conhecimento são 

minimizadas. Mas, e quanto à Matemática? Será que o seu aprendizado, desde 

cedo, é tão importante quanto a leitura e a escrita? Sabe-se que a Matemática tem 

uma grande importância na vida de todo ser humano, até porque, a todo momento, 

mesmo sem perceber, estamos usando a Matemática. 

Observamos que os conceitos matemáticos no contexto pesquisado estão 

sendo inseridos no cotidiano das crianças, e que estão sendo trabalhados não 

somente nos momentos destinados às aulas dessa área, mas a todo momento se 

inserem nas atividades pedagógicas. Desde o início das atividades, na acolhida, até 

o momento da saída das crianças, bem como na roda de conversa, no momento da 

contação de histórias, na distribuição do material escolar, quando se trabalha a lista 

de frequência, a leitura do calendário, nas atividades recreativas, na arte e nos 

momentos de brincadeiras ela se faz presente. 

Apesar de todas as dificuldades relacionadas à ausência de material 

didático, de livros, de sala apropriada, de brinquedos adequados e em quantidades 

desejadas; ao fato de haver turmas com mais de uma série; à falta de uma 

preparação mais apropriada para melhorar o conhecimento e suas metodologias de 

ensino, as professoras pesquisadas tentam realizar um trabalho que incluam 

conhecimentos matemáticos e outros que consideram significativos para as 

crianças. 

No entanto, ainda existem práticas tradicionais, concepções equivocadas, 

atividades desestimulantes, carência de brincadeiras e pouca interação das 

crianças. Os processos formativos e de acompanhamento também são frágeis e isso 
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reflete consequentemente na ação junto às crianças. Assim, seus direitos essenciais 

são negados e o seu desenvolvimento integral é comprometido. 

Esperamos, com esta pesquisa, ter contribuído com os profissionais 

dessa área para o repensar das suas práticas. Quanto à nossa ação, acreditamos 

que o ato de observar e refletir sobre isso qualificou os nossos conhecimentos e, por 

conseguinte, terá respaldo na nossa prática. Pretendemos aplicar esses 

conhecimentos junto aos professores, bem como na Secretaria de Educação na 

elaboração de políticas públicas. 

Finalizamos o trabalho com o desejo de continuidade da pesquisa, seja 

no campo acadêmico, seja no ambiente profissional. Também pretendemos dar 

retorno às instituições acerca das observações realizadas e dos achados da 

pesquisa, sem, no entanto, configurar-se como uma avaliação do trabalho, mas 

como contribuição para reflexão das práticas pedagógicas na Educação Infantil. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADO COM PROFESSORES 

DE UMA INSTUIÇÃO PRIVADA E UMA PÚBLICA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE 

IBARETAMA  

 

1. Você poderia me falar da sua experiência profissional? 

2. Que tipo de atividades você desenvolve com as crianças? 

3. As crianças têm o momento de brincar? Que atividades são propostas nesse 

momento? 

4. Como você desenvolve o seu planejamento das aulas?  

5. Que tipo de atividades você desenvolve com as crianças de um modo geral? A 

Matemática está presente no seu planejamento? De que forma? 

6. Quais as dificuldades que você tem em sala para discutir com as crianças os 

conceitos matemáticos? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS OBSERVAÇÕES DE UMA INSTUIÇÃO 

PRIVADA E UMA PÚBLICA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE IBARETAMA 

 

1 Os espaços das instituições; 

2 As salas de aula pesquisadas; 

3 A organização das salas e os recursos pedagógicos; 

4 As práticas das professoras; 

5 As interações professores x crianças e criança x criança. 

 

 

 


