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Ao salientar a postura epistemologicamente curiosa como 

absolutamente fundamental à constituição do espaço ou 

contexto teórico é preciso deixar clara a importância do 

espaço em si. A atenção devida ao espaço escolar, 

enquanto contexto aberto ao exercício da curiosidade 

epistemológica deveria ser preocupação de qualquer sério 

projeto educativo. (FREIRE, 2013, p. 136). 

 

  



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar se as atividades de matemática contidas na 

coleção de livros didáticos Buriti Mirim da Editora Moderna, direcionados à educação infantil, 

proporcionam a construção do número pelas crianças pequenas. Como objetivos específicos, 

elencamos os seguintes: O livro possui atividades de seriação, classificação e ordenação, uma 

vez que são fundamentais para a construção do número; observar como a professora da classe se 

utiliza desse instrumento e observar que estratégias as crianças utilizam para realizar as 

atividades. A pesquisa foi realizada no último ciclo de uma escola privada de educação infantil 

localizada na cidade de São Paulo que adota o material em questão e os sujeitos foram sete 

crianças de 5 anos de idade e uma professora. Utilizamos abordagem metodológica de cunho 

qualitativo e, como instrumento de coleta de dados fizemos uso da observação participante. As 

análises dos dados foram pautadas na proposta de análise de conteúdo de Bardin. Como 

referencial teórico, recorreremos aos seguintes autores: Piaget (2013); Kamii (2012), Ramos 

(2009), para fundamentar a categoria construção do número; Barbosa (2009), Campos (2005), 

Campos et al. (2011), Oliveira (2010), para fundamentar a categoria educação infantil; Gomes e 

Magalhães (2012), D’Ambrosio (2005, 2012),  Zorzan (2007), Skovsmose (2013), para 

fundamentar a categoria ensino da matemática. Também analisamos alguns documentos que 

regem a educação infantil. Como resultados, constatamos que o livro traz preocupações em 

trabalhar atividades práticas com as crianças e não somente como registros de atividades. 

Contribui auxiliando a professora nos pressupostos do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), embora muitas atividades partem do professor e não da criança 

como protagonista. Algumas atividades têm fim em si mesmas. O lúdico faz parte do universo 

das crianças e, de maneira geral, auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, 

favorecendo a construção do número. As atividades do livro funcionam apenas como um 

recurso para o professor e não um instrumento indispensável.  

Palavras-chave: Livro didático. Atividades de matemática. Educação infantil. Construção do 

número. Crianças de 5 anos. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze if the mathematical activities contained in Buriti Mirim's 

collection of textbooks of Editora Moderna, directed to Early Childhood Education, provide 

the construction of the number for young children. As specific objectives, we highlight the 

following: the book has classification, serialization and ordering activities since they are 

fundamental for number construction, observing how the class teacher uses this instrument 

and observing what strategies the children use to carry out the activities. The research was 

conducted in the last cycle of a private school of Early Childhood Education located in the 

city of São Paulo which adopts the material in question and the subjects were seven children 

aged five years and a teacher. We used a qualitative methodological approach and, as an 

instrument of data collection, we made use of participant observation. The analysis of the data 

was based on the proposal of content analysis of Bardin. As a theoretical reference, we will 

betake the following authors: Piaget (2013), Kamii (2012), Ramos (2009) to substantiate the 

number construction category; Barbosa (2009), Campos (2005), Campos et al. 2011), Oliveira 

(2010) to support the category early childhood education; Gomes and Magalhães (2012), 

D'Ambrosio (2005, 2012), Zorzan (2007) Skovsmose (2013) to base the category 

mathematics. We also analyzed some documents that rules Early Childhood Education. As a 

result, we find out that the book has concerns about working with children and not just 

records of activities. It contributes to the teaching of the National Curricular Reference 

Framework for Early Childhood Education (RCNEI), although many activities starts with the 

teacher and not with the child as the protagonist. Some activities have an end in itself. The 

playful is part of the universe of children and, in general, helps the development of logical-

mathematical reasoning, favoring the construction of numbers. The book's activities works 

only as a resource for the teacher and not as an indispensable tool. 

Keywords: Textbook. Mathematics activities. Early childhood education. Number 

construction. Children aged 5 years. 

  



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar si las actividades de matemáticas contenidas 

en la colección de libros de texto Buriti Mirim de Editora Moderna dirigidas a proporcionar el 

construcción de número de Educación Infantil por niños pequeños. Los objetivos específicos 

se indican las siguientes: El libro tiene la serialización, la clasificación y la ordenación, ya que 

son fundamentales para la construcción de número, observan cómo el maestro de la clase 

utilizando este instrumento y tenga en cuenta que los niños estrategias utilizadas para llevar a 

cabo las actividades. La encuesta se llevó a cabo en el último ciclo de una escuela privada de 

la Educación Infantil en la ciudad de Sao Paulo se adopta el material en cuestión y los sujetos 

eran siete niños de 5 años y un maestro. Utilizamos enfoque metodológico de carácter 

cualitativo y, como un instrumento de recolección de datos hace uso de la observación 

participante. El análisis de los datos se basó en el análisis de contenido de Bardin propuesto. 

Como marco teórico, utilizaremos los siguientes autores: Piaget (2013); Kamii (2012), Ramos 

(2009) para apoyar el número de categoría de la construcción; Barbosa (2009), Campos 

(2005, et al (2011) Oliveira (2010) para apoyar a la categoría de Educación Infantil; .. Gomes 

y Magalhães (2012) D'Ambrosio (2005, 2012) Zorzan (2007) Skovsmose (2013) de apoyar la 

educación de la categoría matemáticas. también se analizaron algunos de los documentos que 

rigen la educación en la primera infancia. como resultado, nos encontramos con que el libro 

plantea preocupaciones acerca de las actividades prácticas de trabajo con los niños y no sólo 

como registros de actividad. contribuye ayudando al maestro en los supuestos del Plan de 

Estudios Nacional de Referencia para la Educación Preescolar (RCNEI) aunque muchas 

actividades comienzan desde el maestro y no el niño como protagonista. Algunas actividades 

son fines en sí mismos. la parte lúdica del universo de los niños y en general ayudar en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático, favoreciendo número del edificio. las 

actividades del libro funciona sólo como un recurso para el profesor y no en una herramienta 

indispensable. 

Palabras clave: Libros de texto. Actividades de matemáticas. Educación infantil. Número del 

edifício. Los niños de 5 años. 
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 APRESENTAÇÃO 

 

 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 

por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do 

acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo, o 

direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade, o gosto de pergunta, 

da crítica, do debate. (FREIRE, 1997, p. 60).  

 

Para que eu possa explicar ao leitor o porquê da escolha do meu objeto de pesquisa – a 

construção do número em atividades contidas em um livro didático de matemática utilizado 

na educação infantil – recorro, inicialmente, à minha história de vida, pois ela aponta que, 

antes da entrada na escola, aprendi diferentes conceitos com alegria e satisfação, nos espaços 

informais nos quais convivi e, como aluna, fiquei presa à rigidez dos manuais da época, os 

quais, da forma como foram utilizados, cercearam minha criatividade e vontade de aprender. 

Minha infância foi regada de liberdade e experiências, gerada por minha inquietação 

com o mundo. Aos poucos fui descobrindo o ambiente a minha volta, o da conquista de 

saborear um fruto pego no alto da mangueira, a satisfação com a descoberta na observação do 

crescimento dos girinos – transformando-se em sapos feito magia –, a sensação da brisa em 

meu rosto nas escaladas dos morros da cachoeira, o cheiro da vegetação e o medo de 

despencar. 

Conhecia os animais domésticos e muitas vezes me frustrei com a matança. Foi muito 

triste ver o cabritinho com o qual eu brincava e ao qual perseguia, pendurado na cerca, inerte 

e sangrando. Com os porcos, galinhas e vacas eu não ligava muito, sabia que me alimentava 

deles e dos produtos derivados. Minha mãe me conta que aos três anos, mais ou menos, eu 

usava um acúleo de rosa para perfurar a linguiça que ela havia feito com as tripas de carne do 

porco abatido, no interior do Paraná, onde nasci. 

Passava as férias com meus tios no interior de São Paulo, andava a cavalo, ajudava na 

rotina com as vacas, do pasto para o curral. Às vezes, sentia muito medo de ser chifrada por 

vacas que estavam amamentando os filhotes, contudo era muito corajosa.  

Sempre soube explorar o mundo ao meu redor, facilitada pelo meio rural de minha 

família. Aos poucos fui experimentando os encantos da vida. Aprendi, sem ninguém me 

contar, que de algumas plantas podemos extrair óleo ao deixá-las imersas na água. Com a 

participação nos plantios, aprendi na prática o uso da matemática ao mensurar a distância 

entre uma cova e outra e depositar a quantidade correta de grãos. Ficava atenta ao crescimento 
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dos pés de milho e não via a hora de colher, debulhar e depois degustar um bolo cheiroso e as 

pamonhas. Observava atenta minha mãe moendo, triturando os grãos das espigas de milho, 

bem como a habilidade em suas mãos fechando a palha com agulha e linha para pôr o preparo 

e cozinhar. Aquilo era um ato mágico!  

Aos 7 anos, em 1966, ingressei no grupo escolar. Foi muito frustrante: não podia 

conversar na fila e tampouco brincar com os colegas. Paradoxalmente, recebi uma educação 

escolar ditatorial com muitas regras, completamente diferente daquela que meus pais 

proporcionavam no ambiente familiar e, diante desse fato, fui perdendo o encanto pelo 

conhecimento. Era uma aluna mediana, ganhava medalhas de prata e assim cheguei à sexta 

série. Em 1971, entrei em conflito por perceber incongruências nas aulas de história e nos 

ensinamentos da Igreja Católica. Fiquei assustada e entrei em conflito sem saber em quem 

acreditar. Se nos ensinamentos da Igreja, passados tão fortemente pela minha família, ou no 

conhecimento escolar, nas aulas de história, os quais julgava inquestionáveis e absolutos. 

Minha saída foi a somatização. Chorava e passava mal, tanto na sala de aula quanto na igreja. 

Tinha que ser retirada dos ambientes quase desfalecida. Minha mãe, coitada, não entendia 

nada e, às vezes, me castigava. Fui ficando muito rebelde e repeti a série. 

O ano seguinte foi de muita luta e não sei bem de onde retirei forças para superar a 

reprovação. Lembro-me de uma professora de ciências que me incentivava frequentemente. 

Penso que nessa relação de confiança e credibilidade que recebia dela fui impulsionada a 

recobrar minha autoestima e minha vontade em aprender. Ali foi a divisão de águas para 

buscar sempre o meu melhor. 

Estava novamente desejosa por aprender. Minhas aptidões artísticas, expressão 

corporal, criatividade, noções espaciais eram muito aguçadas. Pretendia ser desenhista, 

dançarina, arquiteta – adorava medir espaços e transformá-los. Apreciava tudo relacionado à 

arte. Com 15 anos tive a certeza e optei por fazer o curso do Liceu em arquitetura. 

A frustração foi grande quando meus pais avaliaram meu pedido. O curso era público, 

porém um motorista de ônibus e uma doméstica que costurava para melhorar o orçamento da 

família não puderam dar conta dos custos dos materiais. Minha mãe, muito sábia e 

preocupada com minha tristeza, levou-me até o diretor da escola estadual, onde tinha o curso 

de magistério. Lembro desse momento até hoje. O diretor, hoje falecido, foi muito cuidadoso 

e respeitoso, falou-me da nobreza da grandeza do curso e eu senti um apoio e uma 

compreensão tamanha que deixei todas minhas vontades de lado e abracei com todas as forças 
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o curso. Mesmo sendo destaque entre os alunos, às vezes, tinha algumas crises. Porém, fui 

percebendo a felicidade em meus atos.  

Com o curso do magistério segui a carreira de professora da educação infantil (EI) e 1ª 

série do ensino fundamental (EF I). Assim, na década de 1980, iniciei minha trajetória na 

educação como professora alfabetizadora. No início da carreira de professora alfabetizadora, 

por volta de 1984, recordo-me de minhas discussões com a diretora da escola em que 

trabalhava sobre o excesso de materiais gráficos. Sempre que possível tentava convencê-la 

que essa não era a melhor maneira de ensinar, todavia a prática já estava instaurada. As 

escolas elitizadas estavam à frente das outras por priorizar as produções dos alunos. Na 

ocasião, tinha em média 40 alunos na 1ª série do ensino fundamental que utilizavam o 

somatório de 20 instrumentos, entre livros e cadernos.  

Essas vivências me impulsionaram à coordenação pedagógica, da qual participo desde 

2002 em um colégio da rede particular de ensino. Hoje tenho o prazer em mediar o trabalho 

dos professores e das crianças da educação infantil, do 1º ano do ensino fundamental e dos 

estagiários do curso de pedagogia. Certamente os cursos do magistério, pedagogia e 

psicopedagogia contribuíram para fortalecer minha profissão, solidificando minha prática, que 

busco melhorar a cada dia.  

Sempre tive muita preocupação com as crianças das quais sou responsável, 

certificando-me de suas conquistas, bem como a forma como os conteúdos são desenvolvidos, 

buscando atendê-las para que tenham um pouco de liberdade e felicidade dentro do ambiente 

escolar por meio de atividades lúdicas. Minha prática é pautada pela compreensão, paciência e 

pelo respeito.  

Minha intenção durante esta trajetória sempre foi a de tratar as crianças como crianças, 

ou seja, um ser com necessidades e especificidades próprias que devem ser respeitadas; 

porém, nesses últimos anos na coordenação, fui incomodada com a escolha de manuais 

didáticos sugeridos pelas editoras e requerido pelos pais de alunos, principalmente com a 

implementação da Lei n.º 11.274, que instituiu o ensino fundamental de 9 anos.  

Quando iniciei na coordenação, em 2002, a direção da escola, assim como a maioria 

das escolas particulares, participava da prática adotando livros para os pequenos. Portanto, 

não tive opção, tampouco autonomia para mudar o cenário. Atualmente, como coordenadora 

responsável pela educação infantil, percebo que o cenário é o mesmo; embora receba o apoio 

da direção, não me senti à vontade para tentar uma mudança tão radical perante as práticas 
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arraigadas da grande maioria das escolas particulares, fato este que gera muita angústia 

enquanto profissional.  

Para mim, os conteúdos livrescos, se trabalhados sem criticidade pelo professor podem 

aprisionar a criança desde muito cedo às carteiras escolares, fazendo-as executar de forma 

mecânica exercícios preparatórios para a alfabetização, contrariando as diretrizes e bases 

estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).  

Sabemos que o excesso dessas práticas significa um entrave no desenvolvimento 

global dos pequenos. A criança tem o direito de brincar, de correr, de explorar o mundo. 

Durante minha trajetória, presenciei muita criança chorar, recusar a realizar as tarefas, queixar 

de dores no punho. Lembro-me de um aluno que tentava mostrar sua insatisfação com a 

escola jogando-se no chão e tentando agredir os colegas, o que não era comum na ocasião, já 

que a disciplina era mais rígida do que atualmente. Contudo percebo que, atualmente, a escola 

é um local de convivência para as crianças e as atividades realizadas trabalham as múltiplas 

linguagens dos pequenos e são direcionadas pelo professor de forma lúdica.   

Acabei por entender que o livro didático nem sempre é o vilão, mas sim a apropriação 

que os professores fazem desse material. Para mim, ele deve ser utilizado como um guia 

depois que os docentes esgotaram as múltiplas possibilidades de desenvolver os conteúdos de 

forma lúdica, ouvindo as crianças a respeito do que elas pensam e sabem sobre determinada 

temática. Além disso, as atividades não precisam ser respondidas na ordem como se 

encontram e nem precisam ser feitas caso as crianças não tenham domínio. 

Diante dessa inquietação, no final de 2014, prestei o processo seletivo no Programa de 

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) na Universidade Nove de Julho 

(Uninove) a fim de aprofundar e buscar mais conhecimentos para que eu possa repensar 

minha prática e ir em busca de alternativas de trabalho que possibilitem às crianças momentos 

de aprendizagem prazerosos considerando suas necessidades. 

Em março de 2015, iniciei o mestrado e meus estudos se centralizaram na Linha de 

Pesquisa Intervenção e Metodologias da Aprendizagem e Práticas de Ensino (LIMAPE). 

Nesse percurso no mestrado, publiquei três capítulos em livros, a saber:  

a) Educação Infantil: o livro didático em pauta. In: STANGHERLIM, Roberta; 

VERCELLI, Ligia de Carvalho Abões (Org.). Educação de crianças: temas de 

pesquisa e intervenção em debate.  São Paulo: Porto de Ideias, 2016. v. 3, p. 105-120;  

b) Uma Análise do Conceito de Mãe "Suficientemente Boa" de Winnicott por meio do 

filme "O Quarto de Jack". In: VERCELLI, Ligia de Carvalho Abões (Org.). Educação 
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e Infância: uma leitura por meio da linguagem cinematográfica. São Paulo: BT 

Acadêmica, 2016. v. 1, p. 71-84;  

c) Gestão no Ensino Fundamental público e privado. In: ROGGERO, Rosemary 

(Coord.). Gestão na Educação Básica: Casos de Gestão. São Paulo: BT Acadêmica, 

2016. v. 1, p. 77-94. 
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INTRODUÇÃO   

 

 Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação infantil passa a ser 

um direito da criança pequena e, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

reafirma esse direito; porém, foi em 1996, com a promulgação na nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n.º 9.394/96), que a educação infantil passa a 

fazer parte da educação básica, como primeira etapa desse nível de ensino. A lei apresenta, 

em seus artigos 4, 21, 29 e 31, as seguintes normativas em relação à educação infantil: 

 

Art. 4 – [...] atendimento gratuito em creches e pré‐escolas às crianças de 0 a 

6 anos de idade; [...]. 

Art. 21 – A educação escolar compõe‐se de: I – Educação Básica, formada 

pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; [...]. 

Art. 29 – A educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o pleno desenvolvimento da criança [...]. 

Art. 30 – a educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de 0 a 3 anos de idade; II – pré‐escolas, para 

crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Art. 31 – A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: I - avaliação mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao 

ensino fundamental; [...]. (BRASIL, 1996). 

 

 Após a LDB, novas Diretrizes, Resoluções e Pareceres são publicados pelo Ministério 

da Educação (MEC) apontando os avanços alcançados no que se refere aos direitos e 

concepções de crianças de modo que elas possam ser cuidadas e educadas levando-se em 

conta as necessidades da infância. 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, documento publicado pelo MEC em 

2010, apontam que as creches e pré-escolas se caracterizam como “[...] espaços institucionais 

não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais público ou privado que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade [...]” (BRASIL, 2010, p. 12). Tal 

documento apresenta uma concepção de criança como, 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(BRASIL, 2010, p. 12).  

 

O currículo para a educação infantil, nesse documento, é definido como um 
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Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das 

crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (BRASIL, 

2010, p. 12).   

 

Portanto, as práticas pedagógicas deveriam ter como eixos norteadores as interações e 

as brincadeiras. Porém, ainda há um distanciamento entre o que dizem as leis e o que de fato 

ocorre no cotidiano das escolas de educação infantil. Nesse sentido, Campos (2005, p. 27) 

afirma que a legislação e a realidade da educação infantil no Brasil estão divorciadas há muito 

tempo, pois “[...] nossa tradição cultural e política sempre foi marcada por essa distância e, até 

mesmo, pela oposição entre aquilo que gostamos de colocar no papel e o que de fato fazemos 

na realidade”. 

Pesquisas realizadas pela neurociência, entre elas, Cosenza e Guerra (2011) e 

Bartoszeck e Kulevicz (2009) apontam que, logo após o nascimento, o cérebro infantil se 

desenvolve com muita intensidade, portanto, quanto mais as crianças são estimuladas, melhor, 

porém tal estimulação tem de ser de acordo com a que cada uma é capaz de responder.  

Lajolo (1996) conceitua o livro didático como um conjunto de materiais do aluno e do 

professor e que são utilizados na e pela escola como instrumento no processo de ensino e 

aprendizagem e de formação. O livro do aluno contém textos informativos, formativos e 

literários, além de exercícios e atividades organizados de acordo com os conteúdos 

estipulados para cada ano escolar. O livro do professor contém exercícios com seus 

respectivos resultados e apresenta os pressupostos teóricos e concepção de educação do autor 

da obra, orientações metodológicas e sugestões de atividades. 

 Mafra (2014), citando diferentes autores, ressalta que o livro didático é a fonte mais 

acessível e utilizada por professores e alunos. Segundo ele, 

 

Sob o ângulo de suas funções pode ser visto como “material impresso, 

estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de 

aprendizagem ou formação” (OLIVEIRA; GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984, 

p. 11);  ou como “uma obra escrita [...] com a finalidade específica de ser 

utilizada numa situação didática” (MOLINA, 1987, p. 17); ou ainda como 

“aquele que da forma mais simples, clara e compreensível, procura 

transmitir à criança o conhecimento de certas disciplinas” (CASTRO, 1973 

apud FREITAG, 1987, p. 60). (MAFRA, 2014, p. 41). 

 

Mafra, fazendo referência a Meksenas, menciona que o livro é também compreendido 

como um produto social de determinado modo de produção. É um produto do campo 
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editorial. Mafra (2014) também relata que a discussão sobre o livro didático está longe de ser 

resolvida, assim como outros autores. 

Sob a ótica mercadológica, é considerado livro didático aquele que é definido pelas 

editoras, podendo ou não ser adotado pelas escolas, sendo definido “[...] sob seu aspecto 

utilitário e concreto, qual seja, o manual básico do processo ensino-aprendizagem ocorrido 

cotidianamente na educação formal” (MAFRA, 2014, p. 43). 

Para o autor, trata-se de um instrumento de uso diário que chega aos professores por 

meio das escolas ou é enviado gratuitamente pelas editoras, porém, antes de adotá-lo, torna-se 

necessário manter um olhar crítico em relação ao material a fim de decodificá-lo, 

compreendê-lo, observar sua tendência, coerência ou incoerência e os objetivos que, muitas 

vezes, são explicitados de forma subliminar. 

Batista e Galvão (2009, p. 44) classificam a produção didática brasileira ao longo do 

tempo em quatro categorias, a saber:  

 

i. Os manuais e seus satélites: são obras que funcionam como suporte para o 

trabalho em sala de aula. Em geral destinadas a uma disciplina em um nível 

específico, esses materiais se referem a um programa preciso, cuja 

progressão significa “vencer” todos os conteúdos necessários para avançar 

ao nível seguinte. Os satélites são objetos de apoio que gravitam em volta do 

livro didático (manual do professor, cadernos de exercícios...). O livro 

selecionado como objeto de estudo da pesquisa pertence a essa categoria.  

ii. As edições clássicas: edições de obras latinas, gregas, estrangeiras ou em 

língua materna, escolhidas pelos professores de acordo com as aptidões de 

seus alunos e seu próprio gosto.  

iii. As obras de referência: obras que podem ser utilizadas em sala de aula ou 

em casa e não se limitam a uma série, mas sua utilização se estende por um 

ciclo ou grau de ensino, como dicionários e atlas.  

iv. As obras paradidáticas: auxiliares facultativos da aprendizagem, cuja 

função é resumir, aprofundar ou intensificar o conteúdo transmitido pela 

escola. 

 

Segundo os autores, os livros didáticos orientam o planejamento e a prática do 

professor e, nesse sentido, salientam que  

 

Um forte discurso contrário à utilização de livros didáticos, [sendo essa] 

vista como um dos principais fatores responsáveis pela desqualificação 

profissional de professores: os livros didáticos criaram uma dissociação entre 

aqueles que executam o trabalho pedagógico – os docentes – e aqueles que 

os concebem, planejam e estabelecem suas finalidades – os autores de livros 

didáticos e as grandes editoras (BATISTA; GALVÃO, 2009, p. 44). 
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Portanto, o livro didático é um instrumento que oferece possibilidades de atividades 

que podem ser ressignificadas pela professora1 e utilizadas de acordo com o conteúdo que está 

sendo desenvolvido. Dessa forma, se determinado conteúdo contido no livro não for 

trabalhado por algum motivo, não há necessidade da aplicação da atividade. 

Com o início do processo de redemocratização brasileira em 1985, com o Decreto n.º 

91.542, o MEC instituiu o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Os livros didáticos 

foram responsáveis por sessenta por cento de todo o faturamento da indústria livresca no 

Brasil. 

 
Das inúmeras formas experimentadas pelos governantes para levar o 

livro didático à escola durante 67 anos (1929-1996), só com a extinção 

da FAE, em 1997, e com a transferência integral da política de 

execução do PNLD para o FNDE é que se iniciou uma produção e 

distribuição contínua e massiva de livros didáticos. O PNLD tem como 

foco o ensino fundamental público, incluindo as classes de 

alfabetização infantil, e assegura a gratuidade dos livros. (FREITAS; 

RODRIGUES, 2007, p. 4). 
  

Segundo as autoras, o PNLD objetiva subsidiar o trabalho pedagógico dos professores 

distribuindo as coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica, incluindo as 

classes de alfabetização infantil (1º ano em diante). As obras são avaliadas pelo MEC, que as 

publica no Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. Esse 

guia é encaminhado às escolas, que optam, entre os títulos disponíveis, por aqueles que 

melhor se adequem ao seu projeto político-pedagógico (PPP). A distribuição é trienal e 

também atende ao público da educação especial, como obras em Braille das disciplinas em 

questão.  

O PNLD não avalia os livros que são utilizados na educação infantil. Segundo 

Luciana Vendramin, diretora editorial da Leya Educação, em entrevista concedida por e-

mail, informou que existem dois procedimentos que comumente podem ser adotados pelas 

editoras. O primeiro diz respeito à encomenda de original, isto é, quando a editora define 

qual obra pretende editar e lançar; o segundo é sobre a avaliação de original de autor, o que 

significa que a editora recebe um original de determinado autor ou apenas o projeto de uma 

nova obra. 

Tanto na primeira situação quanto na segunda, a obra ou o projeto recebido dos 

autores deverão passar pelo processo de análise crítica e/ou análise técnica antes de ser 

aprovada e incorporada ao plano editorial. Como é um material destinado à educação infantil, 

                                                 
1  Usamos o termo no feminino, pois observamos somente mulher. 
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a análise crítica tem uma importância fundamental. Isso porque o projeto deverá atender à 

expectativa do grupo de professores foco do departamento comercial da editora. Embora esse 

parâmetro comercial seja fundamental para aprovação da obra, esta não poderá se distanciar 

do referenciais curriculares para a educação infantil. 

O original primitivo aprovado passará pelo processo de edição de texto; preparação de 

texto; definição de projeto gráfico e seleção de imagens, e só então o original definitivo 

entrará em diagramação. O material normalmente passa por três provas, envolvendo os 

setores de arte, revisão, direitos autorais, iconografia e editorial, para garantir a correção 

conceitual, adequação visual das imagens selecionadas ao projeto, correção gramatical e 

ortográfica.  

Ao longo da produção editorial, ainda poderá ocorrer nova leitura técnica da obra. 

Após a finalização da produção editorial, a obra é encaminhada para a produção gráfica em 

PDF. Para a preparação da divulgação da obra, ainda são envolvidos os setores editorial, arte, 

revisão e marketing. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998a), na aprendizagem da matemática não se deve trabalhar o que já é sabido, mas 

proporcionar o desenvolvimento de novos conhecimentos a partir daqueles que a criança já 

possui. Para tanto, tais situações deveriam ser rigorosamente planejadas e contextualizadas 

levando em consideração os conhecimentos prévios de cada uma a fim de que se amplie o 

“[...] repertório de estratégias no que se refere à resolução de operações, notação numérica, 

formas de representação e comunicação etc., e mostrando-se como uma necessidade que 

justifique a busca de novas informações” (BRASIL, 1998a, p. 212). 

O documento também aponta que, ao trabalhar com conhecimentos matemáticos, tais 

como numeração, medidas, espaço e formas, por meio da resolução de problemas, as crianças, 

consequentemente, desenvolvem sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, 

formular hipótese, deduzir e argumentar. Assim, entendemos que o uso do livro didático de 

matemática perde todo o sentido se as atividades nele propostas não forem trabalhadas, 

antecipadamente, de forma interativa, lúdica e reflexiva. 

Para a realização desta pesquisa, fizemos, inicialmente, um levantamento de teses e 

dissertações, que vêm ao encontro do nosso objeto, no Portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e no Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), bem como um levantamento de artigos no site 

da Scientific Eletronic Library Online (Scielo), somente na área da educação, no período de 
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2010 a 2015, utilizando os seguintes descritores: educação infantil e livro didático de 

matemática, educação infantil e a construção do número pela criança. Com o primeiro 

descritor encontramos apenas um trabalho, apresentado no quadro 1; com o segundo, 

nenhum. 

Quadro 1 – Produções acadêmicas relevantes à nossa temática 

TÍTULO DO TRABALHO AUTOR 
UNIVERSIDADE – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Classificação na Educação 

Infantil: o que propõem os 

livros e como é abordada por 

professores 

Edneri Pereira Cruz 

 

 

Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife - 2013 

(dissertação) 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Cruz (2013), em sua dissertação intitulada Classificação na Educação Infantil: o 

que propõem os livros e como é abordada por professores , aponta a importância do 

processo de classificação – com as referências de Piaget, Inhelder, Vigotsky, Vergnaud, Lúria, 

entre outros – das estruturas lógicas do pensamento, com o objetivo de investigar como a 

classificação vem sendo tratada na educação infantil, especialmente na faixa etária de quatro e 

cinco anos de idade.  

A autora discute o livro didático na perspectiva de Oliveira (1984)2, Batista (1999)3 e 

Lajolo (1996)4 e menciona os objetivos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), de 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores da educação básica. Para isso, as coleções 

passam por uma análise rigorosa, e critérios definidos por especialistas de cada área.  Nesse 

sentido, Cruz (2013, p. 39) comenta: 

 

A partir de 2001, outra importante mudança foi realizada pelo MEC, que 

estabeleceu parceria com universidades públicas de vários estados para a 

realização do processo de avaliação das coleções submetidas à análise.  

Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de 

livros didáticos com as resenhas das coleções consideradas aprovadas para passarem 

por um processo de escolha trienal por parte de professores do Ensino Fundamental 

de unidades escolares públicas de todo país. Tais ações possibilitaram um ganho 

sem precedentes na qualidade dos livros didáticos adotados.  
 

                                                 
2  OLIVEIRA, J. B. A Política do Livro Didático. Campinas: Summus, 1984. 
3  BATISTA, A. A. G. Um objeto variável: textos, impressos e livros didáticos. In: ABREU. M. Leitura, 

história e história da leitura. Campinas: Associação de leitura do Brasil/Fapesp, 1999. p. 529-575. 
4  LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. São Paulo: Ática, 1996. 
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Complementa, ressaltando que o PNLD não inclui os livros destinados à educação 

infantil; portanto, os materiais utilizados nas salas de aula dessa etapa de ensino não passam 

por nenhum tipo de avaliação. Questiona a qualidade destes livros e os aspectos que norteiam 

a elaboração dessas coleções. A autora apresenta em seu trabalho um levantamento realizado 

em escolas da rede pública e privada do Recife constatando que a maior parte dos professores 

utiliza o livro didático como recurso em sala de aula, no caso das escolas particulares, ou 

como apoio para a elaboração, com relação às escolas públicas. Nessa mesma direção, a 

autora ressalta que  

 

[...] estudo realizado por Nascimento (2012) aponta uma tendência 

preocupante que vêm crescendo entre os municípios do estado de São Paulo. 

A pesquisa revelou que alguns sistemas públicos vêm adotando apostilados 

dos Sistemas Privados de Ensino (SPE) para o trabalho com as turmas da 

Educação Infantil como suposta garantia de qualidade “assegurada pelo 

próprio nome da empresa, sua grife”. O estudo foi realizado em 644 

municípios de São Paulo entre 2008 e 2009, tendo como objetivos: (1) 

Verificar quais redes utilizavam os SPE, por que utilizavam e como 

utilizavam e, (2) Verificar se os responsáveis técnicos pela Educação Infantil 

dos municípios que utilizavam os SPE reconheciam esse material como 

adequado para a Educação Infantil e como justificavam seu uso (CRUZ, 

2013, p. 39). 

 

A autora destaca não ser seu intuito assumir uma postura favorável ou contrária à 

utilização do livro didático em salas da educação infantil, todavia a análise de sua obra é 

justificada pela ausência de avaliações desse recurso e por acreditar que possivelmente o livro 

didático é utilizado por professores da rede pública com a intenção de consulta para 

planejamento de atividades.  

Cruz (2013) também destaca a ênfase no trabalho com alfabetização na educação 

infantil notada em alguns documentos oficiais publicados pelo MEC, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e os Indicadores de 

Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 2009b). Versa que neste último documento não há 

menção sobre a matemática e outros componentes curriculares, reiterando a escassez de 

estudos voltados para a matemática na educação infantil, como é percebida na pequena 

quantidade de publicações em periódicos e anais de congressos. 

Na Scielo, utilizando os mesmos descritores acima mencionados, encontramos sete 

artigos apontados no quadro 2. 
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Quadro 2 – Artigos científicos relevantes à nossa temática, disponíveis na íntegra 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR 
PERIÓDICO – ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

O livro didático na Educação 

Infantil: reflexão versus 

repetição na resolução de 

problemas 

Ana Carolina Brandão 

Ana Coelho V. Selva 

Revista Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v. 25, 

n. 2, p. 69-83, jul./dez. 1999. 

 

A educação matemática e a 

construção do número pela 

criança, mediada pela 

tecnologia digital 

Luís de França Ferreira 

Ana Cristina Rangel 

Magda Bercht 

Novas Tecnologias na 
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Brandão e Selva (1999), no artigo O livro didático na educação infantil: reflexão 

versus resolução de problemas matemáticos, examinaram doze coleções de livros a partir de 

quatro eixos e concluíram que os livros didáticos de pré-escola analisados pretendem 

trabalhar com a resolução de problemas; no entanto, as situações propostas são repetitivas e 

não estimulam o desenvolvimento e o confronto de estratégicas diversas por parte das 

crianças.  

No artigo A educação matemática e a construção do número pela criança, mediada 

pela tecnologia digital, Ferreira, Rangel e Bercht (2005) apresentam situações de 
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aprendizagem na educação matemática, que, segundo os autores, estão apoiadas no uso de 

objetos de aprendizagem baseados em computação gráfica, simulações digitais e jogos 

educativos. De acordo com os autores, as tecnologias digitais favorecem a construção do 

conhecimento pela criança. Trata-se de um assunto atual, já que o número de pesquisas sobre 

o aprendizado com artefatos digitais, através da ação instrumentalizada, tem aumentado 

consideravelmente nestes últimos anos. Segundo Ferreira, Rangel e Bercht (2005), os 

artefatos digitais exercem na atualidade uma influência decisiva na atividade e no 

desenvolvimento humano. Mencionam que o número de pesquisas sobre o aprendizado com 

artefatos digitais, através da ação instrumentalizada, tem aumentado consideravelmente nestes 

últimos anos, porém as questões, segundo eles, estão relacionadas ao “o quê”, ao “como” e ao 

“quanto” se aprende na ação instrumentalizada, quando usamos estes artefatos. De acordo 

com os autores, a prática do uso intensivo de tecnologia para criar ambientes que 

proporcionem melhores condições para a aquisição e construção do conhecimento vem 

sofrendo uma incrível expansão.  

Zacarias e Moro (2005), no texto A matemática das crianças pequenas e a literatura 

infantil, descrevem elaborações iniciais de matemática de crianças pré-escolares, no contexto 

de trabalho com literatura infantil. O grupo de estudo é composto de sete crianças na faixa 

etária de cinco anos, alunos de uma instituição particular. Esse grupo passou por três sessões 

de aprendizagem sobre noções da aritmética elementar apresentadas na forma de problemas 

sobre eventos da história "Branca de Neve e os Sete Anões". Na pesquisa é discutida a 

importância das histórias infantis como contexto favorável às elaborações matemáticas na 

educação infantil, e também como forma de integrar o trabalho em matemática ao de 

exploração do vocabulário e da imaginação infantis e como o professor pode fazer 

intervenção.  

Emmel e Araújo (2012), em artigo intitulado A Pesquisa sobre o livro didático no 

Brasil: contexto, caracterização e referenciais de análise no período 1999-2010, fizeram um  

levantamento sobre o “estado da arte” do livro didático no Brasil e mostraram a relevância em 

pesquisar sobre o tema, destacando o fato de que as universidades polo das discussões 

concentram-se na Região Sudeste e também que a maioria dos trabalhos mostra preocupação 

com o ensino fundamental e médio e recomendando a investigação de novas pesquisas sobre 

o tema. Os autores conceituam o livro didático como um instrumento de informação a serviço 

do professor e dos estudantes, que se constituiu muitas vezes num método/guia de ensino. 

Para os autores, as pesquisas em educação propiciam a construção de uma visão crítica de 
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docentes e alunos, no processo de formação profissional, sobre a qualidade dos livros 

didáticos, limites e possibilidades de uso. Portanto, é fundamental que a investigação e 

caracterização das concepções e práticas descritas evidenciem as concepções históricas dessa 

produção. Em nenhum momento, os autores abordam o livro didático na educação infantil.  

Silva (2012), no artigo Literatura infantil e a formação de conceitos matemáticos em 

crianças pequenas, objetivou analisar a possibilidade de construção significativa do conceito 

de multiplicação. Tendo por base a literatura infantil, pesquisou as salas de aula da educação 

infantil e do ensino fundamental, numa escola da rede municipal de João Pessoa (PB). O foco 

de estudo está relacionado à aprendizagem de matemática, em conexão com a literatura 

infantil. Investigaram como o processo de construção do conceito de multiplicação, de forma 

significativa e interdisciplinar, pode ser facilitado no processo de numeramento matemático, 

quais as contribuições que a literatura infantil pode trazer para tal processo de construção e 

também como a compreensão das ideias matemáticas, dos símbolos, da linguagem pictórica 

do texto poderá contribuir na formação do aluno leitor.   

Lopes e Alves (2013), no artigo A História do Livro Didático de Matemática, fazem 

uma análise da forma como a história da matemática é abordada em livros didáticos e 

afirmam que conhecer a origem do saber matemático é um recurso para tornar a 

aprendizagem mais significativa. Os autores enfatizam que os saberes matemáticos não 

surgiram sistematizados, como algoritmos prontos que podem ser aplicados em situações com 

ou sem significado real. Ressaltam que o desenvolvimento desses conhecimentos ao longo do 

tempo pode facilitar sua compreensão e significação dentro do espaço escolar, até porque está 

“[...] cada vez mais difícil motivar os alunos para uma ciência cristalizada. Não é sem razão 

que a história vem aparecendo como um elemento motivador de grande importância” 

(D’AMBRÓSIO, 2007, p. 29 apud LOPES; ALVES, 2013). Os autores afirmam que muitas 

coleções do ensino fundamental, de modo geral, apoiam-se na história do surgimento da 

matemática e seus conteúdos como uma tendência nos dias atuais, e que há disponível uma 

vasta literatura mostrando que os saberes matemáticos são construções humanas elaboradas ao 

longo de muito tempo. Também alertam quanto aos riscos do uso da história da matemática 

como metodologia para as aulas dessa disciplina; é importante evitar uma visão ingênua 

acerca de sua aplicação. Segundo Silva e Ferreira (2011, p. 1-2 apud LOPES; ALVES, 2013), 

“[...] a História da Matemática sozinha, sem o auxílio de outros recursos didáticos, não é 

suficiente para resolver todos os problemas pedagógicos que permeiam uma sala de aula”. 
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O artigo Devir-criança da Matemática: experimentações em uma pesquisa com 

imagens e infâncias, de autoria de Chisté, Leite e Oliveira (2015), tem como propósito refletir 

sobre a criança, a infância, a educação e a educação matemática. Trata-se de uma pesquisa 

desenvolvida em uma escola pública de educação infantil em Vilhena (RO), na qual 

utilizaram como metodologia a produção de imagens por crianças. Os autores levantaram a 

seguinte problemática: o que pode uma pesquisa de produção de imagens com crianças 

pequenas provocar a matemática, a educação matemática e a pesquisa em educação 

matemática a pensar? Buscam discutir a pesquisa e sua relação com a experiência, como 

movimento de se colocar à prova invenções, experimentações de sentidos, de sensações, de 

saberes. Eles entendem que a pesquisa aponta uma importante discussão para a educação 

matemática. 

Além do levantamento de trabalhos na Capes e no Ibict e de artigos na Scielo, também 

fizemos uma busca nas cinco últimas reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa (Anped): 2010 – 33ª reunião; 2011 – 34ª reunião; 2012 – 35ª reunião; 2013 – 36ª 

reunião e 2015 – 37ª reunião, nos seguintes Grupos de Trabalho (GT 2, 7, 8 e 18) que 

correspondem, respectivamente, aos GTs História da educação, Educação de crianças de 0 a 6 

anos, Formação de professores, Educação matemática. Nesta busca também não encontramos 

nenhum trabalho publicado. 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar se as atividades de 

matemática contidas na coleção de livros didáticos Buriti Mirim, da Editora Moderna, 

direcionados à educação infantil, proporcionam a construção do número pelas crianças 

pequenas. Como objetivos específicos elencamos os seguintes: verificar se o livro possui 

atividades de seriação, classificação e ordenação, uma vez que são fundamentais para a 

construção do número; observar como a professora da classe utiliza esse instrumento;  

observar que estratégias as crianças utilizam para realizar as atividades.  

Buscamos responder as seguintes perguntas: O livro possui atividades de seriação, 

classificação e ordenação, uma vez que são fundamentais para a construção do número? 

Como a professora da classe se utiliza desse instrumento? Que estratégias as crianças utilizam 

para realizar as atividades?  

A pesquisa foi realizada no último ciclo de uma escola privada de educação infantil 

localizada na cidade de São Paulo, que adota o material em questão, e os sujeitos foram sete 

crianças de 5 anos de idade e uma professora. Utilizamos abordagem metodológica de cunho 

qualitativo e, como instrumento de coleta de dados, fizemos uso da observação participante. 
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As análises dos dados foram pautadas na proposta de análise de conteúdo de Bardin (2011). 

Todas as etapas metodológicas são explicadas no capítulo 3 desta dissertação. 

Como referencial teórico, recorreremos aos seguintes autores: Para fundamentar a 

categoria construção do número, recorremos a Piaget (2013), Kamii (2012) e Ramos (2009); 

para fundamentar a categoria educação infantil, fizemos uso de Barbosa (2009), Campos 

(2005), Campos et al. (2011) e Oliveira (2010, 2011); para fundamentar o ensino da 

matemática, recorremos aos seguintes autores: Gomes e Magalhães (2012), D’Ambrosio 

(2012, 2005), Zorzan (2007) e Skovsmose (2013). Também analisamos alguns documentos 

que regem a educação infantil.  

 Segundo a coordenadora da escola, o critério de escolha da coleção Buriti Mirim deu-

se após reunião com a equipe de professores no início do ano letivo de 2015. À época foram 

analisadas várias coleções, sendo que a coleção Buriti Mirim foi a que mais se adequou às 

expectativas, uma vez que gestores e professoras buscavam um livro de apoio na educação 

dos pequenos e que priorizasse a ludicidade, o movimento, a cultura e a preocupação com a 

infância na sua singularidade.   

Esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, intitulado A educação 

infantil e o ensino da matemática, apresentamos um breve histórico da educação infantil e da 

história da matemática no Brasil.  

No segundo capítulo, intitulado O desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, 

apontamos como a criança desenvolve o raciocínio lógico-matemático e como constrói a 

noção de número. Discutimos também a matemática no RCNEI.  

No terceiro capítulo, O percurso metodológico da pesquisa e a análise dos dados, 

apresentamos a metodologia utilizada, a caracterização da escola na qual foi realizada a 

pesquisa, a caracterização dos sujeitos da pesquisa e a coleção Buriti Mirim, especificamente 

algumas atividades do livro de matemática e as análises dos dados.  

Por fim, as considerações finais da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 – A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar um panorama da educação infantil a partir da 

Constituição Federal de 1988, apontando os documentos que regem essa etapa de ensino e um 

breve histórico da matemática no Brasil. 

 

1.1 A educação infantil a partir da Constituição Federal de 1988 

 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, as políticas públicas no Brasil 

preconizavam o assistencialismo. De acordo com Oliveira (2011, p. 107), o que prevalecia era  

 

[...] uma política de ajuda governamental às entidades filantrópicas e 

assistencialistas ou de incentivo a iniciativas comunitárias, por meio de 

programas emergenciais de massa, de baixo custo, desenvolvidos por pessoal 

leigo, voluntário, com envolvimento de mães que cuidavam de turmas de 

mais de cem crianças pré-escolares [...]. 

 

Oliveira (2011) e Kramer (2006) ressaltam que, na década de 1970, diferentes teorias 

elaboradas nos Estados Unidos e na Europa afirmavam que as crianças provenientes das 

camadas sociais mais pobres eram vítimas da “privação cultural”, portanto poderiam fracassar 

na escola. Com isso, foi comum nessa época a utilização de conceitos tais como carência, 

marginalização cultural e educação compensatória, sem que houvesse uma leitura mais crítica 

sobre as questões sociais que levavam a criança ao fracasso, fato este que influenciou nas 

políticas de educação infantil. Para as autoras, o atendimento pré-escolar seria a solução para 

minimizar as carências sociais. 

Kramer (1995) ressalta que o discurso do poder público, no que se referia às crianças 

de baixa renda, estava atrelado a uma concepção de infância padronizada e homogênea. Para a 

autora, as crianças oriundas das classes sociais mais baixas eram consideradas “[...] carentes, 

deficientes e inferiores na medida em que não correspondiam ao padrão estabelecido; 

faltariam a essas crianças privadas culturalmente, determinados atributos ou conteúdos que 

deveriam ser nelas incutidos” (KRAMER, 1995, p. 24). 

Segundo a autora, ao contrário do discurso acima mencionado, estudos de diferentes 

áreas do conhecimento, tais como da antropologia, da sociologia e da psicologia, 

possibilitaram o entendimento de que uma situação desigual foi imposta às crianças e que, 
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[...] combater a desigualdade e considerar as diferenças é tarefa difícil 

embora necessária se a perspectiva que se objetiva consolidar é democrática, 

contrária à injustiça social e à opressão. Assim, ao mesmo tempo em que 

começaram a ter sua especificidade respeitada, as crianças passaram a ser 

consideradas – ao longo destes 30 anos – cidadãs, parte de sua classe, grupo, 

cultura. Assistência, saúde e educação passaram a ser compreendidas como 

direito social de todas as crianças. (KRAMER, 2006, p. 800). 

 

Dessa forma, segundo Oliveira (2011), sob a égide da “educação compensatória”, 

propostas voltadas para estimulação precoce e para a alfabetização de crianças de 0 a 6 anos, 

foram elaboradas, porém sem deixar de lado o viés assistencialista da educação e do ensino. 

Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, houve um aumento significativo de 

creches e pré-escolas, principalmente na rede particular que, nesse momento, priorizavam os 

aspectos cognitivos, emocionais e sociais dos pequenos. Porém, os discursos assistencialistas 

predominavam no atendimento aos filhos de operários, enquanto que para crianças de classe 

média e alta, predominavam as propostas de desenvolvimento afetivo e cognitivo 

(OLIVEIRA, 2011). 

Sob essa ótica, Kramer (1995) ressalta que a pré-escola funcionaria como elemento 

fundante de mudança social, uma vez que possibilitaria a democratização das oportunidades 

educacionais. Porém, para ela,  

 

Ambas as funções podem ser desmistificadas. Ao nível da primeira função, 

considera-se a educação como promotora da melhoria social, o que é uma 

maneira de esconder os reais problemas da sociedade e de evitar a discussão 

dos aspectos políticos e econômicos mais complexos. A proposta que ressurge, 

de elaborar programas de educação pré-escolar a fim de transformar a 

sociedade no futuro, é uma forma de culpar o passado pela situação de hoje e 

de focalizar no futuro quaisquer possibilidades de mudança. Fica-se, assim, 

isento de realizar no presente ações ou transformações significativas que 

visem a atender às necessidades sociais atuais. (KRAMER, 1995, p. 30).  

 

Oliveira (2011) salienta que, na década de 1980, no que se refere ao trabalho 

pedagógico, professores questionavam os programas compensatórios e a abordagem da 

privação cultural na educação infantil, pois havia evidências que esses programas não estavam 

beneficiando as crianças e sim discriminando-as e marginalizando-as cada vez mais cedo. 

Em 1985, após o período militar, foram instituídas no Plano Nacional de 

Desenvolvimento, elaborado em 1986, novas políticas para as creches; portanto, admitia-se 

que o atendimento de crianças até três anos era de responsabilidade do Estado e das empresas. 

Tal fato foi incorporado nas campanhas eleitorais de candidatos a prefeitos e governadores 

nos anos de 1985 e 1986 (OLIVEIRA, 2011). 
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Nessa mesma época, segundo a autora, foram retomadas as discussões pedagógicas, 

que buscavam romper com o caráter meramente assistencialista ou compensatório acerca da 

educação infantil, com propostas voltadas ao desenvolvimento linguístico e cognitivo das 

crianças. 

Com a Constituição Federal de 1988, a educação infantil passa a ser um direito da 

criança pequena. Podemos constatar no artigo 205 onde se lê que “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Portanto, a educação passa a 

ser um direito, consequentemente o acesso e permanência na escola, como percebido no artigo 

206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola [...]” (BRASIL, 1988).  

Essas conquistas são percebidas também no artigo 208: “O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV – educação infantil, em creche e pré-

escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 1988).  

Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n.º 8.069) reafirma a 

necessidade da educação para a formação integral das crianças, afirmando que elas são 

sujeitos de direitos, com direito não apenas à educação, mas também à vida e à saúde; à 

liberdade, ao respeito e à dignidade; à convivência familiar e comunitária, ao lazer e à 

proteção. No que se refere à educação infantil, lê-se no artigo 54, “IV – atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1990). 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n.º 9.394) 

estabelece que as crianças pequenas devem ser atendidas da seguinte forma:  de 0 a 3 anos, na 

creche, e 4 a 6 anos, na pré-escola. Essa lei reafirma, no artigo 3º, princípios anteriormente 

estabelecidos pela Constituição Federal, a saber: 

 

I – igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

VII – valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; [...]. (BRASIL, 1996, p. 1).  
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Após a LDB, novas diretrizes, resoluções e pareceres são publicados pelo MEC 

apontando os avanços alcançados no que se refere aos direitos e concepções de crianças, de 

modo que elas possam ser cuidadas e educadas levando-se em conta as necessidades da 

infância. 

Em 1998, o MEC homologa os seguintes documentos: Subsídios para o 

credenciamento e o funcionamento das instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1998b) e 

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998a). O primeiro 

documento estabelece que a creche e a pré-escola são equipamentos educacionais e não 

apenas assistenciais, surgindo desta forma uma nova concepção de educação infantil: a 

integração do cuidar e do educar. Diante das particularidades do desenvolvimento da criança 

de zero a seis anos, à educação infantil cabe funções indispensáveis e indissociáveis de cuidar 

e educar, complementando, assim, a ação da família e da comunidade. Quanto à formação do 

profissional de educação infantil, o documento aponta que:  

 

2.1. O docente de Educação Infantil tem a função de educar e cuidar de 

forma integrada da criança na faixa de zero a seis anos de idade. 2.2. Os 

docentes de Educação Infantil devem ser formados em cursos de nível 

superior (licenciatura de graduação plena), admitida como formação mínima 

a oferecida em nível médio (modalidade normal). 2.3. A formação inicial e 

continuada dos profissionais de Educação Infantil terá como fundamentos: 

(a) associação entre teorias e práticas; (b) conhecimento da realidade das 

creches e pré-escolas, visando à melhoria da qualidade do atendimento, e, (c) 

aproveitamento, de acordo com normas específicas, da formação e 

experiência anterior em instituições de educação. 2.4. O currículo da 

formação inicial do profissional de educação infantil deve: (a) contemplar 

conhecimentos científicos básicos para sua formação enquanto cidadão, 

conhecimentos necessários para a atuação docente e conhecimentos 

específicos para o trabalho com a criança pequena; (b) estruturar-se com 

base no processo de desenvolvimento e construção dos conhecimentos do 

próprio profissional em formação; (c) levar em conta os valores e saberes 

desse profissional, produzidos a partir de sua classe social, etnia, religião, 

sexo, sua história de vida e de trabalho; e (d) incluir conteúdos e práticas que 

o habilitem a cumprir o princípio da inclusão do educando portador de 

necessidades especiais na rede regular de ensino. 2.5. Formação e 

profissionalização devem ser consideradas como indissociáveis, tanto em 

termos de avanço na escolaridade, quanto no que diz respeito à progressão 

na carreira. 2.6. A formação do profissional de Educação Infantil, bem como 

a de seus formadores, deve pautar-se pelos princípios gerais e orientações 

expressos neste documento. (BRASIL, 1998b). 

 

Com relação à proposta pedagógica, deve-se “[...] levar em conta o bem-estar da criança, 

seu grau de desenvolvimento, a diversidade cultural das populações infantis, os conhecimentos a 

serem universalizados e o regime de atendimento (tempo integral ou parcial) [...]” (BRASIL, 
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1998b, p. 6), como também considerar a criança numa concepção de ser humano completo, 

integrando aspectos afetivos, intelectuais, físicos, morais e sociais, em processo de 

desenvolvimento e dependente do adulto para sua sobrevivência e crescimento; “[...] não é apenas 

um ‘vir a ser’; como um ser ativo e capaz, impulsionado pela motivação de ampliar seus 

conhecimentos e experiências e de alcançar progressivos graus de autonomia frente às condições 

de seu meio; como um sujeito social e histórico [...]” (BRASIL, 1998b, p. 8).  

No que tange à avaliação, esta será realizada mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, sem a função de promoção ou pré-requisito para o acesso ao 

ensino fundamental, conforme artigo 31 da LDB. 

A educação infantil, seguindo os princípios da educação em geral, será guiada pelo 

princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, “[...] liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber [...]” 

(BRASIL, 1998b, p. 6).  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) é composto por 

três volumes, sendo que o primeiro volume traz  considerações sobre: creches e pré-escolas no 

Brasil; fundamentação da concepção de criança; educar: cuidar, brincar, aprender em 

situações orientadas, interação, diversidade e individualidade, aprendizagem significativa e 

conhecimentos prévios, resolução de problemas, proximidade com as práticas sociais reais, 

educar crianças com necessidades especiais; o professor de educação infantil: perfil 

profissional; organização do material: organização por idade, âmbitos e eixos, componentes 

curriculares, objetivos, conteúdos, organização dos conteúdos por blocos, seleção de 

conteúdos, integração dos conteúdos, orientações didáticas, organização do tempo, atividades 

permanentes, sequência de atividades, projetos de trabalho, organização do espaço e seleção 

dos materiais, observação, registro e avaliação formativa; objetivos gerais da educação 

infantil; a instituição e o projeto educativo: condições externas e internas, ambiente 

institucional, formação do coletivo institucional, espaço para formação continuada, espaço 

físico e recursos materiais, versatilidade do espaço, recursos materiais, acessibilidade dos 

materiais, segurança do espaço e dos materiais, critérios para formação de grupos de crianças, 

organização do tempo, ambiente de cuidados, parceria com as famílias, respeito aos vários 

tipos de estruturas familiares, acolhimento das diferentes culturas, valores e crenças sobre 

educação de crianças, estabelecimento de canais de comunicação, inclusão do conhecimento 

familiar no trabalho educativo, acolhimento das famílias e das crianças na instituição, a 

entrada na instituição, os primeiros dias, remanejamento entre os grupos de criança, 
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substituição de professores, passagem para a escola, acolhimento de famílias com 

necessidades especiais. 

O volume 2 aborda a “Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo”. Neste 

volume é enfatizado o âmbito de experiência favorecendo os processos de construção da 

identidade e autonomia das crianças e está disposto da seguinte forma: concepção: processos 

de fusão e diferenciação, construção de vínculos, expressão da sexualidade; aprendizagem, 

imitação, brincar, oposição, linguagem, apropriação da imagem corporal; objetivos: crianças 

de zero a três anos, crianças de quatro a seis anos; conteúdos:  crianças de zero a três anos, 

orientações didáticas, autoestima, escolha, faz-de-conta, interação, imagem, cuidados, 

segurança, crianças de quatro a seis anos, orientações didáticas, nome,  imagem,  

independência e autonomia, respeito à diversidade, identidade de gênero,  interação,  jogos e 

brincadeiras, cuidados pessoais; orientações gerais para o professor: jogos e brincadeiras, 

organizando um ambiente de cuidados essenciais, proteção, alimentação, cuidados com os 

dentes, banho, troca de fraldas sono e repouso, organização do tempo, atividades 

permanentes, sequência de atividades, projetos, observação, registro e avaliação formativa. 

No volume 3 do documento, é tratado o âmbito de experiência. Intitulado 

“Conhecimento de Mundo”, contém os eixos de trabalho, os quais são “[...] orientados para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os 

objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 

Natureza e Sociedade e Matemática” (BRASIL, 1998a). É um instrumento didático e cabe aos 

professores, em sua prática educativa, ter consciência de que a construção de conhecimentos 

se processa de maneira integrada e global e perceber as inter-relações que há entre os 

diferentes eixos sugeridos a serem trabalhados com as crianças e não utilizá-los de forma 

fragmentada.  

Apesar de ter sido escrito há quase duas décadas, mostra questões da atualidade que 

contribuem para o planejamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas. Traz 

considerações sobre: pluralidade e diversidade étnica, religiosa, de gênero, social e cultural 

das crianças brasileiras. Todas essas questões favorecem a construção de propostas educativas 

que respondem às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país, 

como aponta o documento. Em cada eixo descrito anteriormente, o documento traz sempre 

introdução, objetivo, conteúdos diferenciados por idade – crianças de zero a três anos e 

crianças de quatro a seis – bem como orientações gerais para o professor. Este volume, no que 

se refere ao eixo matemática, será discutido no capítulo 2 desta pesquisa. 
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Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) que vigorou até 2010 e, 

em sua primeira meta, dedicada à educação infantil, valorizou a importância do trabalho 

realizado com crianças de até seis anos de idade, uma vez que:  

 

[...] descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial 

humano. Ao contrário, atendê-la com profissionais especializados capazes de 

fazer a mediação entre o que a criança já conhece e o que pode conhecer 

significa investir no desenvolvimento humano de forma inusitada (BRASIL, 

2001, p. 31-32). 

 

Em 2006, a Lei n.º 11.274 instituiu o ensino fundamental de nove anos, tornando 

obrigatório o ensino das crianças de 6 anos; assim, foi estabelecido que até o ano de 2016 os 

municípios assegurem que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola. Tal documento 

enfatiza que mais crianças serão incluídas no sistema nacional brasileiro, principalmente 

aquelas pertencentes às classes populares, uma vez que as crianças de seis anos pertencentes 

às classes média e alta já têm acesso à educação infantil e primeira série do ensino 

fundamental. 

Ainda, nesse ano, são instituídos os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil e, em 2009, os Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil. O 

primeiro documento apresenta-se em dois volumes, 1 e 2, contendo referência de qualidade 

para a educação infantil a serem utilizadas pelos sistemas educacionais, promovendo a 

igualdade de oportunidades educacionais, levando-se em conta as diversidades e 

desigualdades do Brasil e as muitas culturas nele contidas. Para propiciar o cumprimento do 

preceito constitucional da descentralização administrativa e de cumprir a meta do MEC que 

preconiza a construção coletiva das políticas públicas para a educação, a elaboração do 

documento recebeu a contribuição de secretários, conselheiros, técnicos, especialistas, 

professores e outros profissionais, como demonstrado na introdução deste documento. Os 

autores consideram esta produção um fato histórico da maior importância para a educação 

infantil, e também pelas conquistas para esta primeira etapa da educação básica. Outro fato 

importante é a contribuição para um processo democrático de implementação das políticas 

públicas para as crianças de 0 até 6 anos, tornando-se referência para a organização e o 

funcionamento dos sistemas de ensino.  

Os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, publicados em 2009, referem-se a 

uma  autoavaliação da qualidade das instituições de educação infantil. Foi elaborado por meio 

de um processo participativo e aberto a toda a comunidade, sob a coordenação conjunta do 

Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria da Educação Básica (SEB), da Ação 
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Educativa, da Fundação Orsa, da União do Dirigentes Municipais de Educação do Estado de 

São Paulo (Undime) e do Fundo da Nações Unidas para a Infância (Unicef).  

Este documento colabora com as instituições de educação infantil para que encontrem 

seu próprio caminho na direção de práticas educativas, buscando respeitar os direitos 

fundamentais das crianças e ajudando a construir uma sociedade mais democrática.  

Desta forma, a qualidade pode ser concebida de diversas maneiras, dependendo do 

contexto histórico, cultural e das condições objetivas locais. Portanto, o processo de definir e 

avaliar a qualidade de uma instituição educativa deve ser participativo e aberto, conforme 

aponta o documento, pois possibilita a reflexão e a busca de um caminho próprio para 

melhorar o trabalho pedagógico das instituições. 

A Emenda Constitucional n.º 59, de 2009 (EC nº 59/09), estabelece a “[...] educação 

básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2009a, 

art. 1º), o que deverá ser implementado, de forma progressiva, até 2016. Em 4 de abril de 

2013, essa proposta foi incorporada à LDB por meio da Lei n.º 12.796.   

Em 2015, foi homologado o novo Plano Nacional de Educação que, em sua meta 1, 

pretende “[...] universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma 

a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças até 3 (três) anos até 2024 [...]” 

(BRASIL, 2015, p. 23), que caracteriza o final da vigência deste PNE. Contudo, de acordo 

com o site observatório do PNE, 2016,5 

 

Com 89% das crianças de 4 e 5 anos atendidas, a meta de universalização da 

Pré-escola até 2016 não parece distante para o País. Mas é preciso ressaltar 

que os 11% restantes significam cerca de 600 mil crianças e que as 

desigualdades regionais são marcantes. Além disso, o foco não pode se 

restringir ao atendimento, sem um olhar especial para a qualidade do ensino. 

Já na etapa de 0 a 3 anos, o País patina de forma recorrente. O Plano 

Nacional de Educação de 2001-2010 já estabelecia o atendimento de 50% 

até 2005, meta solenemente descumprida e agora postergada para o final da 

vigência do plano atual. Ao déficit de vagas, calculado em cerca de 2,4 

milhões, soma-se o desafio de levantar dados mais precisos, que permitam 

planejar detalhadamente a expansão do atendimento. 

 

O PNE (2015), a Constituição Federal e a LDB indicam os municípios como entes 

federados responsáveis pela oferta e pela gestão da educação infantil.  

 

                                                 
5  Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/>. Acesso em: 15 set. 2016. 



38 

 

 

No caso das creches, a legislação permite que instituições privadas sem fins 

lucrativos façam parte do sistema público, oferecendo atendimento gratuito. 

Para isso, deve ser firmado um convênio ou outro tipo de parceria público-

privada entre a prefeitura e a instituição [...]. (BRASIL, 2015, p. 22).  

 

Essas conquistas se deram num contexto histórico não de forma linear. De acordo com 

as Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 7),  

 

[...] o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos 

movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de 

trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, 

evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação [...].  

 

As DNCEI são fixadas pela Resolução n.º 5, de 17 de dezembro de 2009, que 

determina algumas definições como: educação infantil, criança, currículo e proposta 

pedagógica. Vejamos a definição que o documento traz sobre educação infantil (BRASIL, 

2010, p. 12): 

 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do 

sistema de ensino e submetidos a controle social. 

 

No tocante à proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, o documento 

ressalta que se trata do  

 

[...] plano orientador das ações da instituição e define as metas que se 

pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são 

educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação 

da direção, dos professores e da comunidade escolar [...]. (BRASIL, 2010, p. 

13). 

 

Observa-se nas diretrizes a concepção de proposta pedagógica das instituições de 

educação infantil como forma de garantir que elas cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica:  

 

 Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais;  

 Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias;   
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 Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas;   

 Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância;  

 Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa 

(BRASIL, 2010, p. 17).  

 

Os objetivos da proposta pedagógica das instituições de educação infantil, de acordo 

com esse documento, garantem o  

 

[...] acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 

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

à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças [...]. 

(BRASIL, 2010, p. 18). 

 

Com relação à concepção da educação infantil são apontados os procedimentos da 

matrícula, sendo obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 

5 anos; a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino 

fundamental e as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às 

residências das crianças. 

A jornada será em tempo parcial, no mínimo, quatro horas diárias e, em tempo 

integral, com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que 

a criança permanece na instituição.  

Após algumas considerações sobre as DNCEI, vejamos o que apontam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, estabelecidas em 2013, no que se refere às etapas 

da educação básica:  

 
I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes 

etapas do desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a 

Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos;  

II – o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) 

anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a 

dos 4 (quatro) anos finais;  

III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos.  

Estas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, 

são diversas quando se atenta para alguns pontos como atraso na matrícula 

e/ou no percurso escolar, repetência, retenção, retorno de quem havia 

abandonado os estudos, estudantes com deficiência, jovens e adultos sem 
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escolarização ou com esta incompleta, habitantes de zonas rurais, indígenas 

e quilombolas, adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens 

e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. 

(BRASIL, 2013, p. 36). 

 

De acordo com as DCNEB, a educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento 

integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Seus sujeitos 

encontram-se na faixa etária com condições específicas, singulares a cada tipo de 

atendimento, com exigências próprias. Esses atendimentos possuem marcas singulares 

antropoculturais, porque as crianças provêm de diferentes e singulares contextos 

socioculturais, socioeconômicos e étnicos.  

Nessa etapa da educação básica, as crianças, como sujeitos do processo educativo,  

 

[...] devem ter a oportunidade de se sentirem acolhidos, amparados e 

respeitados pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos 

princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e 

pluralidade. [O atendimento deverá acontecer] independentemente das 

diferentes condições físicas, sensoriais, mentais, linguísticas, étnico-raciais, 

socioeconômicas, de origem, religiosas, entre outras, no espaço escolar [...] 

(BRASIL, 2013, p. 36). 

 

Nesta fase do desenvolvimento infantil, como apontado no documento, é necessário 

estimular a curiosidade das crianças a partir das brincadeiras, sempre com a atenção intensiva 

dos profissionais da educação, portanto, cabe às unidades de educação infantil definir no seu 

projeto político-pedagógico.   

Desta forma, a proposta pedagógica terá base na convivência tanto individual quanto 

coletiva. Ao professor cabe estimular e motivar a criança com atividades programadas e não 

improvisando ou deixando os pequenos ao bel prazer, respeitando os limites e potencialidades 

de cada criança sem esquecer de seus familiares. Nesta fase da criança, 

 

[...] deve-se assumir o cuidado e a educação, valorizando a aprendizagem 

para a conquista da cultura da vida, por meio de atividades lúdicas em 

situações de aprendizagem (jogos e brinquedos), formulando proposta 

pedagógica que considere o currículo como conjunto de experiências em que 

se articulam saberes da experiência e socialização do conhecimento em seu 

dinamismo [...]. (BRASIL, 2013, p. 37). 

 

Outra questão importante a ser discutida, e que é apontada nos documentos, é a 

indissociabilidade entre educar e cuidar.  

De acordo com o RCNEI, há uma necessidade de que as instituições de educação 

infantil percebam integradas as funções de educar e cuidar, sem diferenciar e hierarquizar os 
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profissionais e instituições que atuam com as crianças pequenas dos que trabalham com as 

maiores. Apontam que as novas funções para a educação infantil devem estar associadas a 

padrões de qualidade.  

Considerar a criança pequena “[...] nos seus contextos sociais, ambientais, culturais 

e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos 

relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos 

para a construção de uma identidade autônoma [...]” (BRASIL, 1998a, p. 23) significa 

atender aos padrões de qualidade desejada para os pequenos. Portanto, às instituições cabe 

tornar acessível a todas as crianças, sem distinção, os elementos da cultura que enriquecem 

o seu desenvolvimento e inserção social a qual pertencem, regadas de atividades 

significativas. 

Deve-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas 

brincadeiras e que as intenções pedagógicas, orientadas pelos adultos, promovam de maneira 

integrada o processo de desenvolvimento infantil. De acordo com o RCNEI, educar significa, 

portanto, “[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de 

relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito 

e confiança, [...]” (BRASIL, 1998a, p. 23), bem como o acesso aos conhecimentos da 

realidade social e cultural.  

Cuidar é parte integrante da educação, como aponta o RCNEI; a base do cuidado 

humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar 

significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades; é um ato em relação ao outro e a si 

próprio.  Para cuidar é preciso estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser 

solidário e construir vínculo. Nessa relação com a criança, “[...] cuidar é sobretudo dar 

atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, 

compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades [...]” 

(BRASIL, 1998a, p. 25), interessar-se por ela, visando seu progresso para a autonomia. 

Segundo Barbosa (2009, p. 68), “[...] a reivindicação pela articulação da educação e do 

cuidado na Educação Infantil caracteriza-se como um processo histórico que visou garantir, 

enquanto afirmação conceitual, um lugar para além da guarda e assistência social [...]”. Com a 

intenção de demarcar o caráter educativo, legalmente legitimado pela Constituição de 1988, a 

autora ressalta que:  
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No momento em que a educação infantil passou a ser considerada a primeira 

etapa da Educação Básica, integrando-se aos sistemas, através da LDBEN de 

1996, foi necessário interrogar e pensar sua especificidade. Para demarcar 

sua “identidade”, seu lugar nas políticas públicas e na Educação Básica 

brasileira, e para retirar a creche da assistência social e a pré-escola da 

“preparação para o ensino fundamental”, foi necessário sublinhar e insistir 

na indissociabilidade do educar/cuidar, enquanto estratégia política para 

aproximá-los, redimensionando a educação da infância. (BARBOSA, 2009, 

p. 68). 

 

E complementa:  
 

[...] cuidar e educar significa afirmar na educação infantil a dimensão de 

defesa dos direitos das crianças, não somente aqueles vinculados à proteção 

da vida, à participação social, cultural e política, mas também aos direitos 

universais de aprender a sonhar, a duvidar, a pensar, a fingir, a não saber, a 

silenciar, a rir e a movimentar-se [...]. (BARBOSA, 2009, p. 69). 

 

Por fim, a autora condena as propostas educacionais que estabelecem currículos 

prontos e estereotipados, com vistas apenas aos resultados acadêmicos, os quais não 

conseguem atender a especificidade das crianças pequenas como sujeitos sociais, históricos e 

culturais; esses sujeitos têm direito à educação e ao bem-estar.  

Barbosa (2009) traz a importância do respeito incondicional ao brincar e à brincadeira; 

essa prática social é a experiência inaugural de sentir o mundo pelo exercício lúdico da 

liberdade de expressão, expressão cultural que caracteriza o ser humano.  

Para a autora, são as primeiras experiências de cuidado corporal que desencadeiam os 

processos de criação do campo da confiança, gerando a autonomia dos pequenos quando 

desafiados pelos adultos em ambientes favoráveis. Ao sentir-se segura, a criança pode 

abandonar o conforto da proteção e se lançar em sua aventura com o mundo,  

 

[...] o divertimento resiste a toda análise e interpretação lógicas, porque se 

ancora na dinâmica de valorar e significar o vivido através da imaginação, 

mostrando que somos mais do que simples seres racionais [...]. [Desta forma 

vivencia] o brincar como uma atividade cultural que supõe aprendizagens de 

repertórios e vocabulários que a criança opera de modo singular em suas 

brincadeiras e jogos. [...]. 
Brincar, jogar e criar estão intimamente relacionados, pois iniciam juntos. O 

brincar é sempre uma experiência criativa, uma experiência que consome um 

espaço e um tempo, configurando uma forma básica de viver. Um momento 

significativo no brincar é aquele da admiração, no qual a criança surpreende 

a si mesma. (BARBOSA, 2009, p. 71). 

 

Diante do exposto, entendemos que as atividades de matemática analisadas contidas 

no livro didático devam ser trabalhadas de forma que o lúdico se faça presente para que a 
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criança possa, assim como afirma Barbosa (2009), surpreender a si mesma, percebendo que é 

capaz de resolver situações-problema e elaborar hipóteses. 

 

1.2 O ensino da matemática no decorrer da história 

 

A compreensão de dimensões históricas do ensino da matemática tem que considerar 

os conhecimentos gerais relativos ao passado dos níveis mais elementares da educação 

brasileira; “[...] não há histórias do ensino da Matemática completas, e num país imenso e 

diverso como o Brasil, muito existe e muito existirá sempre a se pesquisar para conhecer essas 

histórias, para compreender melhor o nosso passado [...]” (GOMES; MAGALHÃES, 2012, p. 

14). 

De acordo com Oliveira e Marim (2014), há uma distinção entre educação matemática 

como prática pedagógica e educação matemática como prática científica. De acordo com os 

autores,  

 

A Educação Matemática e a produção de pesquisa em Educação Matemática 

– da  Matemática – também vista como prática social – seria tão equivocada 

quanto tornar essa associação obrigatória ou forma única de caracterizar a 

Educação Matemática e a pesquisa em Educação Matemática (OLIVEIRA;  

MARIM, 2014, p. 9).  

 

Para os autores, falar de educação matemática e de pesquisa em educação matemática 

exige diálogo entre os diversos campos do saber, bem como entre diversas práticas sociais; há 

também de se ultrapassar uma concepção linear de pesquisa em educação matemática. 

Após o quarto congresso internacional de matemática, realizado em Roma em 1908, 

estabeleceu-se uma comissão tendo como meta proceder a um estudo sobre o ensino 

secundário da matemática em vários países, incluindo o Brasil. Esse foi o primeiro 

movimento internacional para a modernização do ensino, e tinham como propostas: “[...] 

promover a unificação dos conteúdos matemáticos abordados na escola em uma única 

disciplina, enfatizar as aplicações práticas da Matemática e introduzir o ensino do cálculo 

diferencial e integral no nível secundário” (GOMES; MAGALHÃES, 2012, p. 19). 

O maior adepto das ideias modernizadoras foi o professor catedrático de matemática 

do Colégio Pedro II, Euclides Roxo. De acordo com a autora, a característica mais evidente 

dessa proposta era a unificação das antigas disciplinas de aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria, antes ensinadas por docentes distintos e uso de livros diferentes, em uma nova 

disciplina chamada matemática.  
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A proposta curricular da nova disciplina matemática na reforma Francisco Campos 

começa com uma exposição das finalidades do ensino da matemática:  

 

O ensino da Matemática tem por fim desenvolver a cultura espiritual do 

aluno pelo conhecimento dos processos matemáticos, habilitando-o, ao 

mesmo tempo, à concisão e ao rigor do raciocínio pela exposição clara do 

pensamento em linguagem precisa. Além disso, para atender ao interesse 

imediato da sua utilidade e ao valor educativo dos seus métodos, procurará, 

não só despertar no aluno a capacidade de resolver e agir com presteza e 

atenção, como ainda favorecer-lhe o desenvolvimento da capacidade de 

compreensão e de análise das relações quantitativas e espaciais, necessárias 

às aplicações nos diversos domínios da vida prática e à interpretação exata e 

profunda do mundo objetivo. (GOMES; MAGALHÃES, 2012, p. 18). 

 

Essa proposta enfatiza que o ensino da matemática deve estar voltado ao grau de 

desenvolvimento e interesse do aluno. O estudante seria um descobridor e não um receptor 

passivo de conhecimentos. Além disso, salientava-se que o ensino deveria partir da intuição; 

para a geometria, antes formal, agora com atividades de experimentação e construção. O 

conceito de função, como “ideia central do ensino”, apresentado primeiro intuitivamente, e 

desenvolvido gradativamente ao longo das séries. Na quinta série, noções básicas do cálculo 

diferencial e integral. Havia orientações específicas quanto à aritmética, à álgebra e à 

geometria, e, por fim, a lista de conteúdos para cada uma dessas áreas, nas cinco séries do 

ensino fundamental.  

Segundo Gomes e Magalhães (2012, p. 21), 

 

Professores de Matemática que se posicionavam favoravelmente ao ensino 

tradicional, no qual a Matemática era concebida principalmente como 

disciplina mental, consideraram que a nova proposta, que começou a ter 

repercussões em alguns livros didáticos de caráter mais intuitivo, rebaixava o 

ensino.  
 

Os autores complementam que, após a reforma Francisco Campos, foram publicadas 

várias coleções de livros didáticos que visavam atender ao disposto em sua proposta para o 

curso fundamental.  

O Movimento da Matemática Moderna objetivava integrar os campos da aritmética, da 

álgebra e da geometria no ensino, mediante a inserção de alguns elementos unificadores, tais 

como a linguagem dos conjuntos, as estruturas algébricas e o estudo das relações e funções, 

conferindo mais importância aos aspectos lógicos e estruturais da matemática, em oposição às 

características pragmáticas. Os defensores do movimento sugeriam a substituição da 

abordagem clássica inspirada nos elementos, de Euclides, pelo enfoque das transformações 
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geométricas, com o estudo dos conceitos de vetor, espaço vetorial e transformação linear 

(GOMES; MAGALHÃES, 2012). 

D’Ambrósio (2012) ressalta que, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande 

desenvolvimento da pesquisa científica, com a criação de Conselho Nacional de Pesquisas em 

1955 e seu Instituto de Matemática Pura e Aplicada/Impa e a realização dos Colóquios 

Brasileiros de Matemática, a partir de 1957, em Poços de Caldas. Desde então, a pesquisa 

matemática no Brasil vem crescendo consideravelmente e hoje tem destaque internacional. 

Para o autor, a criação do Grupo de Estudos de Educação Matemática (Geem) em São 

Paulo, na década de 1960, em seguida em Porto Alegre, o Geempa, o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Matemática (Gepem), no Rio de Janeiro, mostra a importância na 

identificação de novas lideranças na educação matemática e na aproximação dos 

pesquisadores com educadores com o advento do Movimento da Matemática Moderna. 

Segundo Gomes e Magalhães (2012), foi observado um aumento da importância dos 

livros didáticos no ensino de todas as disciplinas escolares, especialmente na matemática. 

Nesse período, com a propagação das ideias do Movimento da Matemática Moderna, foram 

publicadas muitas coleções de livros didáticos, a partir de 1963..Para Gomes e Magalhães 

(2012, p. 24), 

 

Esses livros, fundamentados na organização estrutural dos conjuntos 

numéricos, na maior parte das vezes se iniciavam pela abordagem dos 

conjuntos, em que se evidenciava fortemente a presença da linguagem 

simbólica. Somente depois se focalizavam os conjuntos numéricos, na 

seguinte ordem: naturais, inteiros, racionais e reais, enfatizando a relação de 

inclusão de cada um deles naquele que o seguia. Na abordagem dos 

conjuntos numéricos, insistia-se nas propriedades estruturais das operações 

neles definidas, destacando-se, para a adição e a multiplicação, a 

associatividade, a comutatividade, os elementos neutro e inverso, a 

distributividade da multiplicação em relação à adição.  

 

Um dos efeitos da disseminação das ideias do Movimento da Matemática Moderna, de 

acordo com vários autores, foi uma diminuição da presença dos conteúdos geométricos nas 

práticas pedagógicas realizadas nas escolas. Completando a informação, Zorzan (2007, p. 2) 

afirma que, 

 

[...] até as décadas de 60 e 70, o ensino da matemática, em diferentes países, 

recebeu influências do movimento conhecido como “matemática moderna”, 

cujo enfoque central era o ensino voltado para o desenvolvimento excessivo 

da abstração, enfatizando muito mais a teoria do que a prática. Mas, no 

decorrer do ensino-aprendizagem da matemática, foi percebida a 

inadequação de alguns princípios dessa matemática moderna; ocorreram, 



46 

 

 

então, novas discussões curriculares, que promoveram reformas em nível 

mundial. 

 

Essas reformas, de acordo com a autora, dão ênfase na resolução de problemas, na 

exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano, bem como a 

importância do uso da tecnologia, aguçando a aquisição de competências básicas ao cidadão e 

colocando a criança no processo da construção do conhecimento. Zorzan (2007) aponta que as 

tendências em educação matemática, alvo de discussões e produções teóricas e práticas, são: a 

etnomatemática, a modelagem, a resolução de problemas, a tecnologia e a educação 

matemática, a filosofia da educação matemática.  

No que se refere à etnomatemática, Passos (2008) ressalta que, após o fracasso da 

matemática moderna, ocorrido na década de 1970, surgem, entre os matemáticos, diferentes 

correntes educacionais dessa disciplina que, unanimemente, eram contra a existência de um 

currículo comum e de um olhar unilateral para o modo de se ensinar a disciplina dissipando 

verdades absolutas. Esses teóricos também perceberam que a matemática moderna não 

valorizava o conhecimento prévio da criança, fruto da sua relação com o meio no qual se 

encontra. De acordo com a autora, D’Ambrosio, em ocasião do Quinto Congresso 

Internacional de Educação Matemática (ICME-5), em 1985, utiliza pela primeira vez o termo 

etnomatemática que para o pesquisador tem como foco explicar como o conhecimento 

matemático é gerado, organizado e difundido.  

Para D’Ambrosio (2005), o trabalho da etnomatemática objetiva, principalmente, 

valorizar a matemática dos diversos grupos sociais, a matemática produzida no dia a dia, não 

de modo a substituir a matemática formal, porém como ponto de partida para apreensão da 

matemática acadêmica. Nas palavras do autor, 

 

Etnomatemática não é apenas o estudo de “matemáticas das diversas etnias”. 

Criei essa palavra para significar que há várias maneiras, técnicas, 

habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com 

(matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade 

(etnos). (D’AMBROSIO, 2005, p. 113-114). 

   

O autor traz discussões acerca dos sistemas educacionais os quais são afetados pelos 

efeitos da sociedade globalizada: eliminar as diferenças sociais para promover uma cultura 

planetária. Para ele, isso acarreta a eliminação da cultura nas instituições escolares, porque cria-se 

novos imaginários sociais, “[...] desprovido de referentes históricos, geográficos e temporais, 

caracterizados por uma forte presença da cultura da imagem [...]” (D’AMBROSIO, 2005, p. 99). 
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Se a matemática moderna não produziu os resultados pretendidos, o 

movimento serviu para desmistificar muito do que se fazia no ensino da 

matemática e mudar – sem dúvida, para melhor – o estilo das aulas e das 

provas e para introduzir muitas coisas novas, sobretudo a linguagem 

moderna de conjuntos. Claro, houve exageros e incompetência, como em 

todas as inovações. Mas o saldo foi altamente positivo. Isso se passou, com 

essas mesmas características, em todo o mundo. (D’AMBROSIO, 2012, p. 

53). 

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus (LDB n.º 5.692) de 

1971,  dividiu-se o ensino em dois níveis. O primeiro grau, com duração de oito anos e o 2º 

grau como curso de preparação profissional, com o propósito de desviar parte da demanda 

pelo ensino superior. 

 

O que se verificou, em parte devido à expansão da rede escolar 

desacompanhada do oferecimento de uma formação docente de qualidade 

em larga escala, num contexto em que a álgebra assumiu papel 

preponderante, foi quase a total ausência do ensino da geometria nas escolas 

públicas nas décadas de 1970 e 1980. (GOMES; MAGALHÃES, 2012, p. 

25). 

 

Nos últimos trinta anos do século XX, outros marcos importantes ao ensino da 

matemática no Brasil foram: a implantação de programas de pós-graduação em matemática 

nas universidades, desde 1971, e, a partir de 1987, a criação de cursos específicos de pós-

graduação em educação matemática, em nível de especialização, mestrado e doutorado em 

vários estados brasileiros. Destaca-se, também, a relevância de encontros de educação 

matemática, bem como a fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), 

com caráter científico e cultural, cuja finalidade principal é congregar profissionais da área de 

educação matemática ou áreas afins.  

Destacamos outro ponto importante sobre o movimento da educação matemática 

crítica na década de 1980. Segundo Skovsmose (2013, p. 7), 

 

Esse movimento se preocupava fundamentalmente com os aspectos políticos 

da educação matemática. Em outras palavras, traz para o centro do debate da 

educação matemática questões ligadas ao tema poder. Perguntas como: a 

quem interessa que a educação matemática seja organizada dessa maneira? 

Para quem a educação matemática deve estar voltada? Como evitar 

preconceitos nos processos analisados pela educação matemática que sejam 

nefastos para grupos de oprimidos como trabalhadores, negros, “índios” e 

mulheres? 

 

De acordo com Skovsmose (2013), esse movimento se desenvolveu nos Estados 

Unidos, com Marlyn Frankestein e Arthur Powell;  na África, com Paulus Gerdes e John 
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Volmink; na Palestina, com Munir Fasheeh; no Brasil, com Ubiratan D’Ambrosio; e na 

Europa, com Ole Skovsmose e Sting Mellin-Olsen, embora nem todos usaram a denominação  

educação matemática crítica. A ênfase do trabalho diz respeito à questão da democracia. O 

autor discute também os trabalhos com projetos conhecidos como modelagem. 

Skovsmose (2013) traz para a discussão as relações professor-alunos com a 

“pedagogia emancipadora” de Paulo Freire, o diálogo no processo de democratização. 

 

Para a EC, a relação entre professor e alunos tem um papel importante. 

Vários tipos de relação são possíveis, mas a EC enfatiza que um princípio 

importante é que os parceiros sejam iguais. E traz Paulo Freire que discute a 

relação professor-alunos em conexão com o que chama de “pedagogia 

emancipadora”. (SKOVISMOSE, 2013, p. 17). 

 

As propostas contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio incorporaram os 

resultados de pesquisas acadêmicas em educação matemática no Brasil e no exterior, desde o 

final da década de 1970 e trazem elementos comuns, como 

 

[...] a colocação da necessidade de incorporação, nas práticas pedagógicas 

escolares, das tecnologias da informação e da comunicação, dos jogos e 

materiais concretos, da história da Matemática, e almejam, sobretudo, que os 

conhecimentos matemáticos na formação escolar básica tenham realmente 

significado para os estudantes, ultrapassando a simples preparação para as 

carreiras profissionais que eventualmente venham a seguir. (GOMES; 

MAGALHÃES, 2012, p. 27). 

 

Apesar de o nosso objeto de pesquisa não estar voltado para a formação de professores 

vimos como importante apontar que com as mudanças do ensino fundamental de oito para 

nove anos instituído em 6 de fevereiro de 2006, por meio da Lei n.º 11.274, com a inclusão 

das crianças de seis anos nesse nível de ensino, a autora destaca que novas demandas serão 

necessárias à formação de professores e à produção de materiais didáticos.  

As novas tendências de ensino da matemática apontam que os educadores devem 

repensar as práticas pedagógicas que contextualizem os saberes escolares, bem como 

compreendam os fundamentos teórico-metodológicos, pois, segundo Zorzan (2007), toda 

proposta surge de situações, de exigências e necessidades que circundam determinado 

contexto histórico. A autora menciona que é preciso refletir sobre os princípios 

epistemológicos e as ideologias subjacentes ao saber e ao método de ensino. Desta forma, 

destaca que os cursos de licenciatura em matemática têm como objetivo a formação de 

professores para a educação básica. Para ela, a matemática é componente do currículo, e há 
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grande quantidade de materiais atualmente disponíveis para o seu ensino, alguns deles muito 

difundidos, como os livros didáticos. 

É importante olhar para o passado de nosso país, constatando que houve mudanças no 

que diz respeito ao oferecimento das oportunidades de educação. A autora complementa que 

essas mudanças foram significativas em relação aos objetivos, aos conteúdos e aos modos de 

ensinar os conhecimentos matemáticos.  

No que diz respeito à formação de professores de matemática, Gomes e Magalhães 

(2012) enfatizam que não devemos esquecer dos anos iniciais da escolarização, pois 

constituem a época em que se ensinam e aprendem os primeiros conhecimentos matemáticos 

e que são o principal componente do processo de alfabetização, integrando a célebre tríade 

“ler, escrever e contar”.  

De acordo com Resende e Costa (2015), existe uma preocupação dos educadores em 

geral com a formação de professores que ensinam matemática na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. As autoras mencionam a importância dessa formação inicial, 

porque são esses futuros professores que alfabetizarão as crianças. Ressaltam que o papel do 

professor é fundamental como organizador do processo de ensino e de aprendizagem, porém 

exige preparo, competência e responsabilidade. 

Para as autoras, a falta de densidade dos conhecimentos específicos e a fraca relação 

da teoria e prática são aspectos que estão deixando a desejar na formação de professores que 

vem sendo realizada no Brasil. 

Segundo Resende e Costa (2015, p. 122), 

 

[...] pode-se afirmar que o objetivo de formar professores para os anos 

iniciais da escolarização básica não foi levado muito a sério nos currículos 

dos cursos da Pedagogia. A trajetória histórica mostra que esse curso foi 

incorporando esse objetivo, paralelamente e outros que os definiam, como a 

formação de técnicos em educação, especialistas, pesquisadores no campo da 

educação. 

 

 

Outro fato trazido pelas autoras diz respeito à formação de professores nas Escolas 

Normais, embora tivesse problema, tinha clareza no seu objetivo principal desde sua criação: 

a de formar professores para atuar na escola primária, hoje, anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

A definição do âmbito de aplicação das Diretrizes, descrita no artigo 2º, e a 

descrição das funções dos pedagogos, elencadas no artigo 4º, são muito 
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abrangentes. A tentativa de não separar a licenciatura do bacharelado 

provocou um inchaço das atribuições e mais uma vez a explicitação da falta 

de identidade que tem marcado o curso. As atribuições e mais do pedagogo 

vão de ensino à gestão, das atividades em ambientes escolares às realizadas 

em ambientes não escolares. Ainda que essas atividades demandem alguma 

base comum, como pretendem as Diretrizes, cada uma tem as suas 

especificidades que não podem ser ignoradas. (RESENDE; COSTA, 2015, p. 

123). 

 

No que se refere à disciplina de matemática contida na matriz curricular do curso de 

pedagogia para atuação do profissional na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental, as autoras afirmam que: 

 

A superficialidade e a precariedade são certamente a marca desta formação. 

Para ensinar matemática não é suficiente saber superficialmente os conteúdos. 

É imprescindível o conhecimento dos fundamentos históricos e 

epistemológicos desses conteúdos. A construção do conceito de número – e 

das relações entre eles, por exemplo – e das operações exige um conhecimento 

que ultrapasse o “saber fazer” de forma mecânica, cheio de regras. Faz-se 

necessário ter um domínio desses conteúdos que ultrapasse o que vai ser 

ensinado, assim como o conhecimento pedagógico desse conteúdo para que o 

professor possa fazer uma transposição didática eficiente, eficaz, significativa, 

prazerosa. (RESENDE; COSTA, 2015, p. 125). 

 

Outra questão levantada pelas autoras está relacionada com o perfil dos alunos do 

curso de pedagogia. Nesse sentido, apontam que  

 

A condição socioeconômica e cultural dos alunos que se dirigem para o 

curso de Pedagogia, aliada aos fracos resultados da Educação Básica, 

principalmente nas escolas públicas, onde a maioria desses estudantes fez o 

ensino básico, traz consequências para o curso que não podem ser ignoradas. 

[...] (RESENDE; COSTA, 2015, p. 126). 

 

Complementam que a formação do professor que ensina matemática tem relação 

negativa com a disciplina, fruto de experiências anteriores com a matemática e que a 

formação é fragilizada, como se percebe pelos cursos de formação continuada oferecidos a 

esses profissionais, algo não considerado pelas diretrizes com relação a essa formação.  

 

Nessa ótica, pode-se afirmar que a formação continuada e a prática 

pedagógica convergem no sentido de integrar essa formação ao cotidiano 

dos professores e das escolas; são atividades que se comunicam e procuram 

desenvolver um processo de renovação do docente, conforme propõe Porto 

(2000). Assim, a experiência adquirida nos cursos de formação continuada 

reformula a experiência do docente, sua vivência e sua autoavaliação, 

permitindo-lhe olhar para a sua prática e formação na busca de melhorias. 

[...]. (RESENDE; COSTA, 2015, p. 131). 
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Diante do exposto, percebemos que o livro didático pode ser a “salvação” para muitos 

profissionais que não sabem que atividades desenvolver, nem como e nem porquê. Utilizam o 

material de forma rígida colocando a criança pequena em situação de escolarização sem que 

seus corpos possam se expressar. Portanto, reafirmamos que o problema não está no livro, 

mas no uso que se faz dele. 

No capítulo seguinte abordaremos como ocorrem as questões sobre o desenvolvimento 

das operações e a construção da noção de número por parte da criança, bem como traremos as 

proposições do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) referente à 

matemática. 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTRUÇÃO DO NÚMERO PELA CRIANÇA E OS 

POSTULADOS DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL (RCNEI) 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar como ocorre o desenvolvimento das operações 

e a construção da noção de número por parte da criança. Discutimos também o que propõe o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) no que se refere à 

matemática. 

 

2.1 O desenvolvimento das operações 

 

É comum vermos nas escolas crianças brincando de pular corda, amarelinha, pique-

esconde, recitando parlendas, brincando de feira ou supermercado, fantasiando o uso de 

celulares, telefones, imitando a mãe a desenvolver uma receita, dentre outras brincadeiras da 

infância; e em todas o número está presente. Elas presenciam os familiares trocando os 

números de telefones, participando de contagens de objetos, usando o sistema monetário, 

como pagamentos, recebimento de mercadorias; enfim, o sistema de numeração está 

presente em suas vidas e desde muito cedo e elas se arriscam principalmente nas contagens 

orais.  

Desde muito cedo as crianças imitam os adultos, seja um bebê mostrando um dedinho 

para o primeiro aniversário, balbuciando junto à mãe a contagem dos primeiros passos, 

contando os degraus ao subir uma escada; enfim, a criança recita a contagem para se apropriar 

da cultura. 

Assim, a construção das operações e do conceito de número se inicia desde a mais 

tenra infância, por meio da educação informal e formal. Na educação informal, ocorre quando 

os pequenos vivenciam as experiências do cotidiano e, na educação formal, inicia na educação 

infantil, por meio das interações entre crianças e professoras, com atividades planejadas e 

objetivos claros. 

Num processo de compreensão, as crianças vão adquirindo consciência da importância 

que o número tem no seu meio social; levantam hipóteses, estabelecendo relações para a 

compreensão deste sistema, assim como fazem com a linguagem escrita das palavras. Esse 

processo não é tão simples como parece; leva tempo para a efetiva compreensão da criança. 
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Quanto mais estímulos a criança receber, mais significado perceberá para a completa 

compreensão, pois, segundo Piaget (1975, p. 7 apud MACEDO, 1994, p. 147), 

 
O conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos nem de 

uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de uma interação entre 

ambos, que resulta em construções sucessivas com elaborações constantes de 

estruturas novas graças a um processo de equilibrações majorantes, que 

corrigem e completam as formas precedentes de equilíbrio.  

 

Portanto, este tópico trará a contribuição de Piaget (2005), Kamii (2012), Ramos 

(2009), Rangel (1992), Garcia, Camargo e Franca (2012) e Costa (2009) para 

compreendermos como ocorrem o desenvolvimento das operações e a construção da noção de 

número por parte da criança. 

 Piaget (2005) foi um estudioso que se preocupou com a construção das operações 

matemáticas nas crianças. Para ele, o desenvolvimento da inteligência matemática ocorre 

quando a criança, ao solucionar problemas do cotidiano, entra em contato e apreende os 

conceitos matemáticos, pois 

 
[...] todo aluno normal é capaz de um bom raciocínio matemático desde que 

se apele para a sua atividade e se consiga assim remover as inibições afetivas 

que lhe conferem com bastante frequência um sentimento de inferioridade 

nas aulas que versam sobre essa matéria  (PIAGET, 2005, p. 57).  

 

 Complementa ressaltando que existe uma dissociação entre as questões lógicas e as 

numéricas, isto é, a lógica deve ser construída aos poucos. O desenvolvimento das 

capacidades dedutivas deve ser desvinculada do cálculo; é construído por meio de 

correspondências lógicas, o que leva a criança a elaborar mecanismos operatórios cada vez 

mais precisos. As crianças fazem elaboração intelectual de forma espontânea, as construções 

matemáticas ocorrem qualitativamente e as representações são feitas por meio de relações 

topológicas.  

 Portanto, deve-se ensinar matemática por meio das ações que as crianças exercem 

sobre os objetos ao seu redor. É necessário que elas os manipulem e se utilizem de jogos e 

atividades lúdicas. Nesse sentido, diz Piaget (2005, p. 61): “[...] o objetivo da educação 

intelectual não é saber repetir ou conservar verdades acabadas, é aprender por si próprio a 

conquista do verdadeiro, correndo o risco de despender tempo nisso e de passar por todos os 

rodeios que uma atividade real pressupõe”. Para tal, faz-se necessário entender os conceitos 

de assimilação, acomodação, estrutura, esquema e equilibração, cunhados por Piaget.  
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 Assimilação é o processo de apreensão dos objetos às suas estruturas, portanto, 

classificar, ordenar, andar ou qualquer outra ação são formas de assimilação. Assim, assimilar 

implica ajustar a ação às características dos objetos. De acordo com Macedo (1994, p. 148),  

 

Esse ajustamento ou acomodação, como diz Piaget, é, portanto, um processo 

complementar ao da assimilação e indica que, da mesma forma que o sujeito 

incorpora o objeto às suas estruturas, estas se ajustam às características do 

objeto, isto é, modificam-se [...]. 

  

A estrutura, segundo Piaget, supõe um conjunto de elementos e a relação existente 

entre eles, apresentando as seguintes características: totalidade, uma vez que, a relação entre 

os elementos nunca resulta em outro elemento diferente aos demais; transformação, porque os 

elementos sempre se relacionam entre si; e autorregulação, porque uma estrutura nunca pode 

ser regulada por outra. 

 Um esquema é uma coordenação de ação por meio do qual o sujeito assimila os 

objetos às suas estruturas, sendo que elas são compostas por um conjunto de esquemas. A 

equilibração seria o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, um mecanismo 

autorregulador, necessário para assegurar ao sujeito uma interação entre ele e o meio no qual 

se encontra. 

 O desenvolvimento das operações lógicas ocorre, segundo Piaget (2015a), por três 

estágios sucessivos, os quais ele denominou como: estágio sensório-motor (0 a 2 anos); 

estágio pré-operatório (2 a 7 anos), estágio operatório, sendo que este divide-se em operatório 

concreto (7 a 11 anos) e operatório formal (11 anos em diante). Para esta pesquisa, 

explicaremos apenas os dois primeiros, pois compreendem as crianças até 5 anos (nosso 

foco). 

 No que se refere ao estágio sensório-motor, o autor ressalta que a criança utiliza as 

percepções e os movimentos, sem ser capaz de representação ou de pensamento. Trata-se de 

uma inteligência prática na qual a criança constrói esquemas de ação que tem por objetivo 

servir de subestruturas às operações operatórias. Por volta dos 9 ou 10 meses de vida, o bebê 

passa a construir o conceito de objeto permanente, ou seja, ela percebe que um objeto mesmo 

fora do campo visual ainda existe. 

 Nesse estágio, também é possível observar a formação de estruturas quase reversíveis, 

“[...] tais como a organização de deslocamentos (déplacements) e das posições num grupo 

caracterizado pela possibilidade de retornos e desvios (mobilidade reversível)” (PIAGET, 

2015a, p. 27). Além disso, no estágio sensório-motor, assiste-se à constituição de relações 
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causais, que de início estão voltadas à própria ação e, posteriormente, vinculadas à construção 

do objeto, do espaço e do tempo. 

 Por volta dos 2 anos de idade inicia-se o estágio pré-operatório e seu término se dá por 

volta dos 7 ou 8 anos. A característica mais importante nesse momento é a formação da 

função simbólica ou semiótica, isto é, a criança passa a representar os objetos por meio de 

símbolos ou de sinais diferenciados. Um exemplo disso são os desenhos, o jogo simbólico, a 

imitação, a imagem mental e, acima de tudo, a linguagem. De acordo com Piaget (2015a, p. 

27), 

 

A função simbólica permite, deste modo, que a inteligência sensório-motora 

se prolongue em pensamento, mas duas circunstâncias retardam, pelo 

contrário, a formação das operações propriamente ditas, e de tal modo que, 

durante todo esse segundo período, o pensamento inteligente permanece pré-

operatório. 

 

 Portanto, a criança ainda precisa de tempo para interiorizar as ações em pensamento e 

isso significa reconstruí-la sobre um novo plano, o que ocorrerá por volta dos 7 ou 8 anos de 

idade. 

 

2.2 A construção do número pela criança 

 

O processo de construção do número pela criança vai além da apresentação de 

símbolos e sua nomenclatura, como também não faz sentido apresentar à criança um número 

de cada vez, pois o número é um dos atributos de uma coleção de objetos.  

Kamii (2012) aponta a diferença entre os três tipos de conhecimento matemático: 

físico, lógico-matemático e social, bem como o modo como se estruturam. Para ela, 

 

Piaget reconhecia fontes internas e externas do conhecimento. A fonte do 

conhecimento físico (assim como do conhecimento social) é parcialmente 

externa ao indivíduo. A fonte do conhecimento lógico-matemático, ao 

contrário, é interna. (KAMII, 2012, p. 19). 

 

 Segundo a autora, Piaget concebeu dois polos de conhecimento. De um lado, o 

conhecimento físico que é o conhecimento dos objetos, da realidade externa. Oposto a ele, o 

conhecimento lógico-matemático, construção mental, que consiste na coordenação de relações 

dos objetos, portanto, o número é a relação criada mentalmente (interna) por cada indivíduo. 
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Para o conhecimento físico, a autora menciona que Piaget usou o termo abstração 

empírica (ou simples) e para o conhecimento lógico-matemático usou o termo abstração 

reflexiva, sendo que um não existe sem o outro. Para Kamii (2012, p. 21), 

 

Portanto um sistema de referência lógico-matemático (construído pela 

abstração reflexiva) é necessário para a abstração empírica, porque nenhum 

dato poderia ser “lido” a partir da realidade externa se cada fato fosse isolado 

do conhecimento, sem nenhuma relação com o conhecimento já construído 

numa forma organizada.  

 

É relevante mencionar que quando a criança está aprendendo os números até 10, a 

distinção entre os dois tipos de abstração (empírica e reflexiva) pode ser pouco importante; de 

acordo com a autora, entretanto, ao prosseguir com números maiores, digamos 900, é 

impossível aprender pela abstração empírica. À medida que a criança constrói relações, os 

números são aprendidos pela abstração reflexiva. 

Na construção do número, a abstração reflexiva não ocorre separada da sua forma 

empírica (KAMII, 2012). Por isso, a necessidade de as escolas utilizarem materiais concretos 

para a estruturação desses conhecimentos. 

Segundo Piaget, a criança inicia a construção do número por meio dos números 

perceptuais e números elementares. Números perceptuais são números pequenos, até quatro 

ou cinco, que são distinguidos pela percepção, sem a necessidade do raciocínio lógico-

matemático, e números elementares são os números pequenos maiores que cinco, distinguidos 

pela percepção do raciocínio lógico-matemático. 

Para entender melhor, explicamos o que Piaget entende por ordem. A criança pequena 

sente a necessidade lógica de ordenar objetos para facilitar a contagem, porém a ordem se 

torna irrelevante depois que a criança conta. Com o tempo, a criança vai se utilizando da 

contagem e se aprimorando, chegando à nomeação: nomeia coisas e dá nome à quantidade das 

coisas. 

De acordo com Ramos (2009, p. 19), 

 

Uma criança do nível pré-operatório, com até três anos ou quatro anos, 

provavelmente fará classificação formando figuras, pois para ela cada objeto 

é considerado o complemento da figura que está imaginando. Um triângulo 

será um excelente chapéu, um círculo será um rosto, um retângulo será o 

corpo. Deseja criar histórias. Essa é uma atitude própria da inteligência pré-

operatória: o cenário. E cada elemento será uma parte desse cenário. Nessa 

fase, a relação entre as partes é elemento-elemento.  
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 Assim, segundo Piaget, o número é resultado de duas relações que a criança elabora: a 

ordem e a inclusão hierárquica. A ordem se refere à capacidade da criança em estabelecer 

uma organização entre os objetos de um determinado conjunto, sendo essa ordenação mais 

mental do que física.  

Avançando mais no seu desenvolvimento, quando a criança se encontra no nível da 

classificação operatória ela é capaz de perceber a inclusão hierárquica, isto é,  

 

[...] implica compreender que “todos” os elementos de uma subclasse podem 

ser “alguns” de uma classe em que estão incluídos. Isso pressupõe que a 

criança seja capaz de realizar inclusões hierárquicas, ou seja, reconhecer 

classes encaixadas sucessivamente umas nas outras. Agora, as relações 

acontecem entre classes e subclasses. (RAMOS, 2009, p. 21). 

 

De acordo com Kamii (2012), a construção do número é a síntese da ordem e da inclusão 

hierárquica, isto é, a síntese de dois tipos de relação que a criança elabora entre objetos por 

abstração reflexiva. Chega o momento em que a criança percebe que os elementos pertencem ao 

mesmo conjunto e, para continuar contando, é necessário incluir cada elemento dentro do outro. A 

isso, Piaget chamou de inclusão hierárquica, isto é, para contar o dois é necessário contar o um e 

assim sucessivamente. Dessa forma, é possível afirmar que a construção do número não se dá pela 

linguagem e sim pelas relações criadas e coordenadas pelas crianças. 

Na fase da série operatória, Ramos (2009) salienta que a criança ordena a partir de 

critérios lógicos, não precisa fazer tentativas para acertar, é capaz de antecipar. Sobre a 

relação entre o desenvolvimento do número e da estrutura lógico-matemático, a autora afirma: 

 

Um dos conceitos fundamentais de toda a matemática e da própria formação 

do pensamento lógico-matemático é o da relação. É na medida que o sujeito se 

torna capaz de criar, em sua mente, relacionamentos entre objetos e coordenar 

tais relacionamentos que sua inteligência progride. A condição necessária para 

a construção do conhecimento matemático é, pois, a possibilidade do ser 

humano estabelecer relações lógicas, sustentadas na sua ação transformadora 

sobre a realidade que interage. (RANGEL, 1992, p. 102). 

 

Piaget distinguiu dois tipos de relações distintas: simétricas e assimétricas. As relações 

simétricas originam a formação da estrutura lógico-matemática de classificação e as relações 

assimétricas originam a formação da estrutura lógico-matemática de seriação; complementa 

que o número, portanto, é a síntese por assimilação recíproca da classificação e seriação. 

Explicando melhor: 
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A estrutura lógica de classificação se desenvolve de forma gradual, em 

etapas sucessivas da infância até a adolescência. De início, a criança 

constrói seu primeiro conceito classificatório em contato com objetos. 

Pouco a pouco sua necessidade de elementos concretos diminui e, quando 

adolescente, será capaz de construir esquemas abstratos de classificação. 

Podemos estimular esse brincar na escola não como um conteúdo a ser 

ensinado, mas como uma habilidade a ser desenvolvida de forma 

progressiva e constante, adequada ao nível de desenvolvimento. 

(RAMOS, 2009, p. 19). 

 

Segundo Rangel (1992), Piaget anuncia que a classe operatória é possível 

somente quando o sujeito consegue realizar em sua mente uma assimilação recíproca 

entre a compreensão (aspecto qualitativo da classe) e a extensão (aspecto quantitativo da 

classe). 

Ao estimular uma criança para desenvolver a habilidade de classificar, dar nome ao 

todo, cria-se condições para que ela construa o número cardinal e ao estimular a habilidade de 

seriar, procurar o lugar de cada elemento em uma ordem, favorece a construção do número 

ordinal.  

No nível das coleções não figurais, a criança aproxima os elementos por atributos ou 

características comuns a todos. A relação entre os elementos já é elemento-classe; isso 

acontece por volta dos cinco anos. Nesse sentido, Rangel (1992, p. 123) aponta que 

 

A conduta de contar os elementos de uma coleção, expressando a quantidade 

total com uma única palavra sem ter atingido o número operatório, 

corresponde ao que no desenvolvimento da estrutura de classificação 

chamamos de coleções não figurais e, no desenvolvimento da estrutura de 

seriação, chamamos de série intuitiva. Nesse nível semi-operatório, tanto 

para a classificação e a seriação quanto para o número, a criança realiza uma 

série de coordenações de ações, ainda favorecidas, contudo, pelos fatores 

perceptivos.  

 

 Isso significa que, para trabalhar classificação e seriação, as crianças pequenas 

precisam realizar atividades concretas associadas às mais reflexivas utilizando diferentes 

materiais. O mesmo acontece quanto à conservação de quantidade numérica. 

Diante disso, Garcia, Camargo e Franca (2012) ressaltam a importância do trabalho 

com a classificação, uma vez que ela é a primeira e a mais simples operação lógica da mente, 

na qual objetos e seres são agrupados e organizados pela semelhança existente entre eles. Para 

as autoras,  

 
Classificar é estabelecer relações, comparar, separar em categorias. A 

classificação é uma operação lógica que consiste em separar objetos, 

pessoas, fatos, ideias em classes ou grupos, tendo por critério uma ou mais 
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características comuns. Ela tem uma estreita relação com a conservação 

numérica que favorece a formação do conceito de número. (GARCIA; 

CAMARGO; FRANCA, 2012, p. 6).  

 

 Complementam apontando que o trabalho de classificar propicia a construção do 

conceito de inclusão de classes, uma vez que o objeto classificado pode pertencer a um 

grupo maior. Tal conceito consiste em a criança perceber que um conjunto de objetos 

pode pertencer a um conjunto maior, isto é, que dentro de um grupo é possível formar 

vários outros grupos. O conceito de inclusão é fundamental para a construção do conceito 

de número. 

 No que se refere à seriação, as autoras salientam que trata-se de um arranjo de objetos 

em uma série a partir de critérios, tais como tamanho, forma, cor, peso, comprimento ou 

textura. Ao seriar segundo o tamanho, a criança também ordena, pois agrupa os objetos do 

menor ao maior e vice-versa, além de compreender a sucessão numérica. (GARCIA; 

CAMARGO; FRANCA, 2012).  

 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 

classificação e seriação são operações lógicas e favorecem a formação do conceito de 

número. 

 

A classificação e a seriação tem papel fundamental na construção de 

conhecimento em qualquer área, não só em Matemática. Quando o sujeito 

constrói conhecimento sobre conteúdos matemáticos, como sobre tantos 

outros, as operações de classificação e seriação necessariamente são 

exercidas e se desenvolvem, sem que haja um esforço didático especial para 

isso. (BRASIL, 1998a, v. 3, p. 210). 

 

 Outras atividades importantes para se trabalhar com as crianças são a sequência e 

a correspondência biunívoca. A primeira para que ela possa introjetar o nosso sistema de 

numeração, pois “Sequenciar significa suceder um elemento após o outro, mantendo 

sempre um mesmo padrão que se repete várias vezes” (GARCIA ; CAMARGO; 

FRANCA, 2012, p. 8). Já a correspondência biunívoca consiste em corresponder 

elementos um a um, ou seja, a cada elemento de um conjunto, há um correspondente em 

outro conjunto. 

Neste sentido, Rangel (1992, p. 124) complementa que,  

 

Para Piaget, o desenvolvimento da correspondência biunívoca e recíproca 

constitui-se numa das fontes do número operatório. Porém, se a 

correspondência termo a termo surge no decorrer da evolução desta 

estrutura,  
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a sua constituição, como também a da contagem, apesar de necessária, não é 

suficiente para a consolidação desta estrutura. 

 

 Para Piaget, a correspondência qualitativa se torna numérica quando a criança 

consegue igualar as diferenças acrescentando mais um número ao anterior. Nesse sentido,  

 

[...] o espaço ocupado entre esse elemento e o anterior já não importa na 

avaliação da quantidade, pois esse dado perceptivo é subordinado a essa 

relação de colocar mais um, apoiando-se, deste modo, o seu julgamento na 

ação transformadora e não mais no estado aparente (comprimento das filas). 

(RANGEL, 1992, p. 130). 

  

Também deve-se realizar atividades de conservação. Trata-se da capacidade de a 

criança perceber que a quantidade continua a mesma, apesar da mudança de forma, que a 

quantidade de líquido continua o mesmo apesar da mudança de vasilhames ou que a 

quantidade de elementos de um conjunto não muda se forem colocados em outra disposição. 

Tal conservação refere-se ao conceito de reversibilidade cunhado por Piaget. 

 Ainda no que se refere à conservação, Piaget descreveu três níveis, a saber:  no 

primeiro nível, a criança não consegue estabelecer a igualdade e nem a quantidade entre dois 

conjuntos; no nível dois, a criança consegue manter a igualdade no que se refere ao espaço 

onde se encontra determinada quantidade, mas não conserva a mesma; no nível três, a criança 

conserva quantidade, massa e número e não se confundem quando os adultos tentam 

contraargumentá-la (COSTA, 2009). 

 De acordo com Ramos (2009, p. 27), 

 

O princípio da conservação de quantidade numérica, também chamado de 

invariância numérica, é percebido pela criança quando ela é capaz de 

compreender que uma quantidade permanece idêntica seja qual for o arranjo 

das unidades que a formam, isto é, quando ela concorda que a totalidade 

dessa quantidade se mantém a mesma, independentemente do espaço que 

ocupar [...].  

 

A reversibilidade, segundo Piaget, é a capacidade de realizar ações e voltar ao ponto 

inicial, mentalmente. Segundo Kamii (2012, p. 15), “A criança progride na construção do 

conhecimento lógico-matemático pela coordenação das relações simples que anteriormente 

ela criou entre os objetos”. 

Para facilitar o entendimento da construção do raciocínio lógico, construímos o quadro 

a seguir 
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Quadro 3 – Esquema da relação do raciocínio lógico-matemático 

Realidade externa                                                                                         Realidade interna 

Ação física                                                                                                       Ação intelectual 

Abstração empírica                                                                                    Abstração reflexiva 

Conhecimento físico                                                          Conhecimento lógico-matemático 

Nível das coleções figurais      Nível das coleções não figurais      Nível da classificação operatória 

Números perceptuais                                                                              Números elementares 

Relações simétricas (classificação) número cardinal (nome da quantidade) 

Relações assimétricas (seriação) número ordinal (ideia de lugar) 

Construção do número = Ordem + Inclusão hierárquica 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 Portanto, segundo Kamii (2012), para se iniciar a construção do número por parte da 

criança, o quantificar deve anteceder o contar, o verbalizar e o representar, uma vez que a 

quantificação é, na maioria da vezes, observável e, a partir dela, a professora pode constatar se 

a criança está construindo o conceito de número.  

 Como vimos, todos os conceitos abordados nesse tópico são fundamentais para a 

construção do número pela criança; portanto, o livro didático de matemática deve conter 

atividades que os abarquem. Não podemos perder de vista que a atividade mais importante 

para a criança da educação infantil é o brincar. Assim, no nosso entendimento, os conceitos 

matemáticos devem ser trabalhados, antes da utilização do livro, de maneira lúdica com a 

participação da criança sem colocá-la em uma situação de escolarização, com atividades 

mecânicas, pois, segundo Freire (2004, p. 47), “[...] ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção [...]”. 

 As atividades de construção do número exigem que a professora dê condições para 

que a criança levante hipóteses a respeito, que use a criatividade, que a tire da zona de 

conforto para que ela possa raciocinar sobre uma determinada situação-problema. Isso 

significa respeito à autonomia e à dignidade da criança que, segundo Freire (2004), são 

imperativos éticos do trabalho docente. 

 Portanto, utilizar o livro didático na educação infantil significa explorar de várias 

maneiras as atividades contidas, sendo que estas devem fazer parte do repertório infantil, pois 

somente dessa forma o livro e a matemática farão sentido.  
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2.3 A matemática, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), no que diz 

respeito à matemática, aponta a preocupação com a questão dos conhecimentos matemáticos 

como parte fundamental no universo da criança desde muito cedo, participando de situações 

envolvendo números, relações entre quantidades, noções sobre espaço, bem como utilizando-

se de recursos próprios e pouco convencionais para contar e realizar operações para resolver 

problemas do dia a dia, tais como conferir diferentes elementos, marcar pontos de jogos que 

fazem uso no cotidiano, repartir doces, mostrar a idade com os dedos, usar o dinheiro e 

operar, entre outras ações. Além disso, a matemática contempla a observação e atuação no 

espaço que as rodeiam, deslocando-se e descobrindo novos caminhos a fim de identificar 

posições e comparar distâncias. Portanto, 

 

Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e 

comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, 

argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de 

experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para 

resolver problemas, entre outras coisas. Dessa forma as crianças poderão 

tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimento e não apenas 

executoras de instruções. (BRASIL, 1998a, p. 207). 

 

Vale dizer que a matemática contribui para a formação do cidadão autônomo, que 

pensa por conta própria e é capaz de resolver problemas. De acordo com o documento, 

trabalhar noções matemáticas na educação infantil favorece, por um lado, as necessidades das 

próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do 

pensamento e, por outro, participar e compreender um mundo que exige diferentes 

conhecimentos e habilidades. 

O RCNEI aponta como crítica que, no cotidiano das instituições de educação infantil, 

as práticas mais comuns utilizadas sobre as noções matemáticas referem-se à repetição, 

memorização e associação, com a ideia de que a criança aprende a matemática e outros 

conteúdos por repetição e memorização, por meio de uma sequência linear de conteúdos 

encadeados do mais fácil para o mais difícil. Contudo, segundo o documento, a ampliação de 

pesquisas realizadas no campo da educação matemática e dos estudos sobre o 

desenvolvimento infantil permite questionar a concepção de aprendizagem somente por meio 

dessas práticas. 
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Outra ideia presente e apontada no documento é que primeiro costuma-se trabalhar o 

conceito no concreto para depois trabalhá-lo no abstrato. Nesse sentido, 

 

O concreto e o abstrato se caracterizam como duas realidades dissociadas, 

em que o concreto é identificado com o manipulável e o abstrato com as 

representações formais, com as definições e sistematizações. Essa 

concepção, porém, dissocia a ação física da ação intelectual, dissociação que 

não existe do ponto de vista do sujeito. Na realidade, toda ação física supõe 

ação intelectual. A manipulação observada de fora do sujeito está dirigida 

por uma finalidade e tem um sentido do ponto de vista da criança. Como 

aprender é construir significados e atribuir sentidos, as ações representam 

momentos importantes da aprendizagem na medida em que a criança realiza 

uma intenção. (BRASIL, 1998a, p. 209-210). 

 

Com relação às atividades pré-numéricas, segundo o documento, algumas 

interpretações das pesquisas de Piaget transformam as operações lógicas e as provas 

piagetianas em conteúdos de ensino, supondo que o ensino da matemática seria beneficiado 

por um trabalho que priorizasse o desenvolvimento de estruturas do pensamento lógico-

matemático, considerando a aquisição da noção de número pelas ações de classificar, 

ordenar/seriar e comparar objetos. “A conservação do número não é um pré-requisito para 

trabalhar com os números e, portanto, o trabalho com conteúdos didáticos específicos não 

deve estar atrelado à construção das noções e estruturas intelectuais mais gerais [...]” 

(BRASIL, 1998a). 

Outra interpretação ou ideia presente nas práticas pedagógicas está relacionada ao 

jogo. De acordo com o RCNEI, o jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, 

educadores e pesquisadores por sua importância para a criança e também pela ideia de que a 

prática auxilia no desenvolvimento infantil. Todavia não pode ser entendido que, pela 

manipulação livre ou a aplicação de algumas regras sem uma finalidade muito clara, aprende-

se matemática. Há de se ter uma intencionalidade do professor em propiciar situações para 

emergir a iniciativa da criança, sua intenção e curiosidade em brincar, porque a situação de 

jogo se caracteriza desta forma: a criança como produtora de cultura.  

O jogo, por ser um fenômeno cultural, possui diferentes manifestações e significados, 

que variam a cada contexto histórico e a cada cultura. É a iniciativa da criança, sua intenção e 

curiosidade que caracteriza o jogo, pois ela brinca com aquilo que lhe interessa e com as 

regras que por ela é colocada. Vale lembrar que o jogo propicia o desenvolvimento das 

noções matemáticas, porém seu uso não significa, necessariamente, a realização de um 

trabalho matemático. 
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As crianças constroem conhecimentos sobre qualquer área a partir do uso que faz 

deles em suas vivências, da reflexão e da comunicação de ideias e representações; assim, cabe 

à escola propiciar a exploração de situações-problema pelos pequenos. Nesse sentido, “O jogo 

pode tornar-se uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo 

adulto visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar à criança algum tipo de 

conhecimento, alguma relação ou atitude [...]” (BRASIL, 1998a, p. 211), levando em 

consideração o conhecimento prévio dos pequenos. 

 Isso significa que não se trata de trabalhar com as noções que a criança já sabe, mas de 

propiciar novos conhecimentos a partir daqueles que ela já tem. Tais conhecimentos não são 

homogêneos entre as crianças, pois elas vivem diferentes experiências, porém são o marco 

inicial para a resolução de problemas; portanto, devem ser considerados pelas professoras. A 

escola de educação infantil, ao partir dos conhecimentos prévios da criança, deve propor 

estratégias para ampliá-los, pois somente dessa forma, ela desenvolverá o conhecimento 

matemático. Sistema de numeração, medidas, espaço e formas, são conhecimentos 

matemáticos e, a partir deles, a criança será capaz de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, 

formular hipóteses, deduzir, refletir e argumentar (BRASIL, 1998a). 

 Para a construção dos conhecimentos matemáticos por parte da criança, as professoras 

podem propor atividades de sequência numérica, de comparar quantidades e de se localizar no 

espaço. Para tal, podem fazer uso de histórias, contos, músicas, jogos, brincadeiras etc. 

No que se refere aos objetivos que deveriam ser trabalhados com as crianças de 4 a 5 

anos, o RCNEI aponta os seguintes:  

 

 reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens 

orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no seu 

cotidiano;  

 comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e 

resultados encontrados em situações-problema relativas a quantidades, 

espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem 

matemática;  

 ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos 

prévios. (BRASIL, 1998a, p. 215). 

  

 Quanto ao conteúdo, o documento elenca: 
 

 aprender matemática é um processo contínuo de abstração no qual as 

crianças atribuem significados e estabelecem relações com base nas 

observações, experiências e ações que fazem, desde cedo, sobre 

elementos do seu ambiente físico e sociocultural;  
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 a construção de competências matemáticas pela criança ocorre 

simultaneamente ao desenvolvimento de inúmeras outras de naturezas 

diferentes e igualmente importantes, tais como comunicar-se oralmente, 

desenhar, ler, escrever, movimentar-se, cantar etc. (BRASIL, 1998a, p. 

217). 
 

Os conceitos aritméticos e espaciais são as primeiras expressões das ideias 

matemáticas elementares pela criança, portanto, a proposta não deve ser de forma 

simplificada como nas práticas sociais e sim levar em conta tanto a natureza do objeto de 

conhecimento (complexidade) como o processo (provisoriedade) pelo qual as crianças passam 

ao construí-lo. (BRASIL, 1998a). 

 Para as crianças de 4 e 5 anos, os conteúdos são organizados em três blocos, a saber: 

“Números e sistema de numeração”, “Grandezas e medidas” e “Espaço e forma”. Apesar de o 

documento separar os conteúdos em blocos, as crianças os vivenciam de maneira integrada. 

Referente aos números e sistema de numeração, o documento aponta o bloco de 

conteúdo envolvendo contagem, notação e escrita numéricas e as operações matemáticas, tais 

como: 

 

 Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta para 

resolver problemas.  

 Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral, a notação 

numérica e/ou registros não convencionais.  

 Identificação da posição de um objeto ou número numa série, 

explicitando a noção de sucessor e antecessor.  

 Identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram.  

 Comparação de escritas numéricas, identificando algumas regularidades. 

(BRASIL, 1998a, p. 219-220). 

 

 A criança adquire os conhecimentos numéricos por meio dos problemas cotidianos 

que ocorrem no ambiente familiar, nas brincadeiras, pelos meios de comunicação, entre 

outros. Os números fazem parte do dia a dia da criança e “[...] servem para memorizar 

quantidades, para identificar algo, antecipar resultados, contar, numerar, medir e operar [...] 

(BRASIL, 1998a, p. 220). 

 O bloco “Números e sistema de numeração” também traz informações sobre a 

contagem. Trata-se de uma estratégia realizada pela criança em diversos contextos por via de 

transmissão social. De modo singular, ela se beneficia desse meio, 

 

[...] para estabelecer o valor cardinal de conjuntos de objetos. Isso fica 

evidenciado quando se busca a propriedade numérica dos conjuntos ou 

coleções em resposta à pergunta “quantos?” (cinco, seis, dez etc.). É aplicada 
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também quando se busca a propriedade numérica dos objetos, respondendo à 

pergunta “qual?”. Nesse caso está também em questão o valor ordinal de um 

número (quinto, sexto, décimo etc.) [...]. (BRASIL, 1998a, p. 220). 

 

A criança também pode recitar palavras “[...] numa ordem própria e particular, sem 

necessariamente fazer corresponder as palavras da sucessão aos objetos de uma coleção [...]” 

(BRASIL, 1998a, p. 220). Auxiliá-la na contagem oral, na sucessão dos números, embora seja 

fundamental para apropriação do sistema numérico, é preciso evitar a mecanização, pois o 

sentido de suas ações é mais importante.   

Para isso, o professor terá que ficar atento aos progressos de cada criança, perceber e 

respeitar suas etapas de desenvolvimento, considerar o que a criança traz como 

conhecimentos prévios, bem como considerar a alfabetização matemática com tamanha 

importância que merece, assim como a alfabetização da linguagem. Estimulá-la a diversas 

formas de contagem, desafiando-a a contar reagrupando de dois em dois, de cinco em cinco 

etc. 

Com essas atividades diárias de contar objetos, por exemplo, os pequenos aprendem a 

distinguir os objetos que já contaram dos que ainda faltam contar, e que não precisam contar 

duas vezes, ou mais, o mesmo objeto. Percebem, também, que não precisam repetir as 

palavras numéricas já ditas, independentemente da ordem que se utiliza para contar. 

Reiteramos que esse processo deverá ser acompanhado pelo professor. 

Nesse sentido, Freire (1997) ressalta que não se reduz a formação das crianças a um 

processo técnico e mecânico de transferência de conhecimento, há de se respeitar o 

pensamento, os gostos, os desejos e a curiosidade que lhe são próprios. O autor reitera que é 

preciso assumir a politicidade da educação, é preciso pensar o espaço da escola desvinculado 

de neutralidade, como luta de classe e não simplesmente um espaço em que as crianças são 

vistas como aprendizes.  

Se entendemos as crianças como seres históricos é necessário oferecer condições e 

recursos para que elas usufruam seus direitos civis, humanos e sociais,  

 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 

por puro favor mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do 

acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o 

direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade, o gosto de pergunta, 

da crítica, do debate (FREIRE, 1997, p. 60).  

 

De acordo com experiências da prática pedagógica, percebe-se que o problema da 

reprodução das práticas estabelecidas da educação infantil está muito mais relacionado na 
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preparação dos pequenos para a continuidade do ensino fundamental, com excesso de 

exercícios preparatórios para as séries posteriores – neste caso, 1º ano –, do que propriamente 

no seu desenvolvimento integral, como postulam as recomendações do MEC e referenciais 

teóricos.   

Outro conteúdo, tratado no RCN, diz respeito à notação e escrita numéricas, herança 

do sistema hindu-arábico, hoje, universal.  

  
A importância cultural dos números e do sistema de numeração é 

indiscutível. A notação numérica, na qual os símbolos são dotados de valores 

conforme a posição que ocupam, característica do sistema hindu-arábico de 

numeração, é uma conquista do homem, no percurso da história, e um dado 

da realidade contemporânea. (BRASIL, 1998a, p. 222). 

 

É comum vermos nas escolas professores preocupados em ensinar números, as ordens 

numéricas, os registros e, concomitantemente, vemos também, na grande maioria dos livros 

didáticos, a mesma preocupação. Sabemos que  

 

[...] ler os números, compará-los e ordená-los são procedimentos 

indispensáveis para a compreensão do significado da notação numérica [...] 

[todavia]. Propor situações complexas para as crianças só é possível se o 

professor aceitar respostas diferentes das convencionais, isto é, aceitar que o 

conhecimento é provisório e compreender que as crianças revisam suas 

ideias e elaboram soluções cada vez melhores. (BRASIL, 1998a, p. 222).  

 

Dentro do espaço escolar, a equipe de profissionais deve conduzir as atividades 

propiciando à criança o contato com diferentes materiais que revelam a cultura numérica, 

como telefones, agendas, calendários, jogos, a fim de chamar atenção para o mundo ao seu 

redor; por exemplo, um percurso pelo quarteirão em que os pequenos possam discutir sobre as 

placas de trânsito, se têm números ou letras, as placas de identificação das residências, os 

letreiros dos ônibus, entre outros; desta forma, ela é desafiada a aprender, a desenvolver o seu 

próprio pensamento e a produzir conhecimentos a respeito, levantando hipóteses como: “quais 

os algarismos que o compõem?”, “como se chamam?”, “como são escritos?”, “como podem 

ser combinados?”, “o que muda a cada combinação?”[...]” (BRASIL, 1998a, p. 222); enfim, 

como os números se apresentam pelo valor posicional. 

O documento sugere uma série de atividades que podem ser trabalhadas com a criança, 

elencadas a seguir: 

a) ler histórias incluindo a leitura do índice e da numeração das páginas; 

b) trabalhar com histórias em capítulos;  

c) trabalhar com coletâneas e enciclopédias por conta do índice;  
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d) confeccionar um livro junto com as crianças organizando o índice e a numeração 

das páginas;  

e) colecionar em grupo um álbum de figurinhas;  

f) confeccionar uma tabela numérica (com o mesmo intervalo numérico do álbum) 

para que elas possam ir marcando os números das figurinhas já obtidas; 

g) marcar o dia corrente no calendário e escrever a data na lousa;  

h) usar o calendário para organizar a rotina, marcando compromissos importantes do 

grupo, como os aniversários das crianças, a data de um passeio etc.; 

i) pesquisar as informações numéricas de cada membro de seu grupo (idade, número 

de sapato, número de roupa, altura, peso etc.);  

j) montar uma tabela, com ajuda do professor e criar problemas que comparem e 

ordenem escritas numéricas, buscando as informações necessárias no próprio 

quadro, à partir de perguntas como: “quantas crianças vestem determinado número 

de roupa?”, “quantos anos um tem a mais que o outro?”, “quanto você precisará 

crescer para ficar do tamanho de seu amigo?”.  

k) pesquisar a idade dos familiares, da pessoa mais velha da instituição, da cidade, do 

país ou do mundo;  

l) utilizar jogos de baralho, de adivinhação ou que utilizem dados;  

m) fazer anotações de quantidades e companrar resultados;  

n) confeccionar fichas que indicam a ordialidade (primeiro, segundo, terceiro).  

O último conteúdo sobre “Números e sistema de numeração” versa sobre as 

operações, especificamente o cálculo. Quando as crianças realizam ações de acrescentar, 

agregar, segregar e repartir relacionadas a operações aritméticas, como nos exemplos 

anteriores, ela está se utilizando do cálculo, o qual é aprendido junto com a noção de número.  

Em geral, as crianças calculam com apoio de diversos materiais, desde os dedos, lápis 

etc., porém é importante que elas também possam fazê-lo sem esse tipo de apoio, realizando 

cálculos mentais ou estimativas. Desta forma, a criança é capaz de comparar quantidades 

apoiadas na contagem, utilizando a correspondência termo a termo, o que permite referir-se a 

coleções ausentes.  

Recomenda-se ao professor comparar os resultados em situações diversas de cálculos 

entre as crianças, com representações não convencionais (desenho, por exemplo) para que 

elas percebam os procedimentos utilizados pelos colegas, isso facilita que ela adquira 
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confiança e também perceba seus equívocos criticamente, sem a imposição de um adulto; 

desta forma, 

  

[...] descobrir o melhor procedimento para cada caso e reformular o que for 

necessário permite que as crianças tenham maior confiança em suas próprias 

capacidades. Assim, cada situação de cálculo constitui-se num problema 

aberto que pode ser solucionado de formas diversas, pois existem diferentes 

sentidos da adição e da subtração, os problemas podem ter estruturas 

diferentes, o grau de dificuldade varia em função dos tipos de perguntas 

formuladas. Esses problemas podem propiciar que as crianças comparem, 

juntem, separem, combinem grandezas ou transformem dados numéricos. 

(BRASIL, 1998a, p. 225).  

 

No segundo bloco, “Grandezas e medidas”, os conteúdos a serem explorados são:  

 

 Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas.  

 Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, 

pela utilização de unidades convencionais e não convencionais.  

 Marcação do tempo por meio de calendários.  

 Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse 

das crianças. (BRASIL, 1998a, p. 225). 

 

Esse bloco de conteúdos está diretamente ligado às práticas sociais, em que “[...] o uso 

de medidas mostrou-se não só como um eficiente processo de resolução de problemas práticos 

do homem antigo como teve papel preponderante no tecido das inúmeras relações entre 

noções matemáticas [...]” (BRASIL, 1998a, p. 226), como a compreensão dos números, 

noções relativas ao espaço e às formas etc.  

Conforme o RCNEI, o fato de os povos egípcios demarcarem as terras, fazendo 

medições, culminou na criação dos números fracionários ou decimais, porém houve um longo 

caminho com problemas a serem resolvidos. Tudo ao redor da criança relaciona-se aos 

tamanhos, aos pesos, aos volumes, às temperaturas diferentes, sendo que essas diferenças, 

frequentemente, são percebidas pelos outros (longe, perto, mais baixo, mais alto, mais velho, 

mais novo, pesa meio quilo, mede dois metros, a velocidade é de oitenta quilômetros por hora 

etc.). 

Cabe ao professor perceber essas práticas e proporcionar à criança situações de 

vivência significativas para desabrochar os conhecimentos, porque a criança aprende a medir, 

observando e medindo. O RCNEI apresenta orientações didáticas sugeridas sobre grandeza: 

a) utilizar diferentes unidades de medida em receitas, como o tempo de cozimento e a 

quantidade dos ingredientes: litro, quilograma, colher, xícara, pitada etc.;  



70 

 

 

b) comparar comprimentos, pesos e capacidades, a marcação de tempo e a noção de 

temperatura, permitindo-lhes pensar, num primeiro momento, essencialmente 

sobre características;  

c) comparar grandezas e objetos opostos, como grande/pequeno, comprido/curto, 

longe/perto, muito/pouco, quente/frio etc.;  

d) estimular comparações a partir das características dos objetos, como, por exemplo, 

a casa branca é maior que a cinza; minha bola de futebol é mais leve e menor do 

que a sua etc.; 

e) reconhecer e utilizar objetos intermediários, como fita métrica, balança, régua etc.;  

f) efetuar a comparação entre dois ou mais objetos respondendo a questões como: 

“quantas vezes é maior?”, “quantas vezes cabe?”, “qual é a altura?”, “qual é a 

distância?”, “qual é o peso?” etc.; 

g) comparar distâncias e tamanhos: medir as suas alturas, o comprimento da sala etc., 

fazer uso de unidades de medida não convencionais, como passos, pedaços de 

barbante ou palitos; 

h) utilizar-se de instrumentos convencionais, como balança, fita métrica, régua etc., 

para resolver problemas: 

i) criar situações nas quais as crianças pesquisem formas alternativas de medir, 

propiciando oportunidades para que tragam algum instrumento de casa;  

j) utilizar pontos de referência e encadeamento de várias relações, como dia e noite; 

manhã, tarde e noite; os dias da semana; os meses; o ano etc., para mensurar o 

tempo; 

k) trabalhar noções de presente, passado e futuro; antes, agora e depois, como auxilio 

da estruturação do pensamento; 

l) utilizar o calendário e a observação das suas características e regularidades (sete 

dias por semana, a quantidade de dias em cada mês etc.);  

m) utilizar o calendário para marcar o tempo que falta para alguma festa, prever a data 

de um passeio, localizar as datas de aniversários das crianças, marcar as fases da 

lua etc.; 

n) resolver problemas e visualizar características da representação dos números 

naturais e dos números decimais contidas no dinheiro, bem como efetuar trocas, 

comparar valores para incentivar a contagem, o cálculo mental e o cálculo 

estimativo. 
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Quanto ao bloco “Espaço e Forma”, o RCNEI propõe que se trabalhe os seguintes 

conteúdos: 

 

 Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e objetos, 

utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas 

diversas situações nas quais as crianças considerarem necessário essa 

ação.  

 Exploração e identificação de propriedades geométricas de objetos e 

figuras, como formas, tipos de contornos, bidimensionalidade, 

tridimensionalidade, faces planas, lados retos etc.  

 Representações bidimensionais e tridimensionais de objetos.  

 Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no 

espaço.  

 Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, observando 

pontos de referência. (BRASIL, 1998a, p. 229). 

 

Cada criança constrói um modo particular de conceber o espaço por meio das suas 

percepções, do contato com a realidade e das soluções que encontra para os problemas. 

Assim, para construir o pensamento geométrico, a criança precisa construir relações, bem 

como representações espaciais desde bebê, explorando os objetos, inicialmente pelas 

percepções sensoriais, e também por ações e deslocamento pelo ambiente que a cerca.  

O desafio para os professores da educação infantil é o de promover as relações 

habituais das crianças com o espaço, auxiliá-la a construir e agir nesses espaços, a deslocar-se, 

a desenhar e comunicar ações, de propiciar situações significativas nas quais as crianças 

possam se apropriar do espaço para que adquiram um controle cada vez maior sobre suas 

ações a fim de possam resolver problemas de natureza espacial potencializando o 

desenvolvimento do pensamento geométrico.  

Os adultos, ao possibilitarem que a criança explore o espaço ao seu redor, facilitam 

que ela adquira, progressivamente, a compreensão dos objetos, descobrindo profundidades, 

formas, dimensões, bem como organize, mentalmente, seus deslocamentos. É importante 

ressaltar que quanto mais rica for a experiência, maior será a construção de sistemas de 

referências mentais permitindo à criança estreitar a relação entre o observado e o 

representado.  

A contribuição do adulto na promoção de jogos e brincadeiras favorece a exploração 

espacial em três perspectivas: “[...] as relações espaciais contidas nos objetos, as relações 

espaciais entre os objetos e as relações espaciais nos deslocamentos [...]” (BRASIL, 1998a, p. 

230).  
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A seguir, algumas orientações didáticas sobre “Espaço e Forma” propostas pelo 

documento: 

a) permitir à criança o contato e a manipulação de objetos para garantir percepção das 

relações espaciais contidas nesses objetos;  

b) promover a observação de características e propriedades dos objetos a fim de 

possibilitar a identificação de atributos, como quantidade, tamanho e forma;   

c) realizar trabalhos com as formas geométricas por meio da observação de obras de 

arte, de artesanato, de construções de arquitetura, pisos, mosaicos, vitrais de 

igrejas, ou ainda de formas encontradas na natureza, em flores, folhas, etc.;  

d) incluir corpos geométricos, como modelos de madeira, de cartolina ou de plástico, 

ou modelos de figuras planas que possibilitam um trabalho exploratório das suas 

propriedades, comparações e criação de contextos em que a criança possa fazer 

construções; 

e) proporcionar noções de orientação, como proximidade, interioridade e 

dimensionalidade; 

f) situar a criança em relação a uma referência, seja ela outros objetos, pessoas etc., 

parados ou em movimento, favorecendo, desta maneira, a percepção do espaço 

exterior e distante da criança;  

g) solicitar à criança para descrever suas experiências ao deslocar-se diariamente de 

casa até a instituição;  

h) propor jogos em que a criança precise movimentar-se ou movimentar um objeto no 

espaço;  

i) oportunizar a observação, a descrição e representação dos movimentos no espaço;  

j) utilizar o desenho como forma de representação, no qual a criança pode expressar 

suas ideias, bem como registrar informações, através da representação plana da 

realidade;  

k) desenhar objetos a partir de diferentes ângulos de visão, como visto de cima, de 

baixo, de lado; 

l) propor representações tridimensionais, como construções com blocos, maquetes, 

painéis etc.  

m) explorar, relacionar e transformar objetos em função de diferentes argumentos de 

faz de conta;  
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n) Disponibilizar diversos materiais para a criança utilizar em suas construções, como 

também blocos geométricos das mais diversas formas, espessuras, volumes e 

tamanhos;  

o) Propiciar espaços a partir de situações que permitam o uso de figuras, desenhos, 

fotos, mapas para a descrição e representação de caminhos, lugares, localizações 

etc.  

Diante do exposto, ressaltamos que as atividades sugeridas pelo RCNEI não devem 

ser utilizadas como um manual engessado e sem vida. Trata-se de orientações às professoras 

para que elas possam adaptar de acordo com a necessidade de cada criança e de cada turma. 

Além disso, é possível criar novas atividades às já estabelecidas. O RCNEI é muito 

criticado por muitos pesquisadores. Corroboramos com tais críticas, por ser um instrumento 

dividido por área de conhecimento, o que traz um caráter escolarizante para a educação 

infantil.  

No nosso entendimento, as atividades propostas para trabalhar os três grandes blocos 

da matemática se inter-relacionam com os demais eixos (linguagem oral e escrita, movimento, 

música, natureza e sociedade e artes visuais), possibilitando um trabalho interdisciplinar no 

qual a criança, ao utilizar as diferentes linguagens, constrói os conceitos de número, de 

grandeza, de espaço e de forma. 

Para que isso ocorra é necessário que a professora pesquise, reflita e faça articulações, 

entre as atividades propostas. Nesse sentido, recorremos a Freire (2004, p. 29), quando aponta 

que ensinar exige pesquisa. Para o autor, “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro [...]”. Somente pesquisando é que é 

possível o pensar certo. Para ele, 

 

Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao 

senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da 

educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção” da 

ingenuidade não se faz automaticamente (FREIRE, 2004, p. 29). 

  

Assim, uma análise crítica das formas e conteúdos dos livros didáticos deve ser 

embasada em uma teoria crítica da educação. Freire (2013, p. 24) afirma que: “A reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria 

pode ir virando um blá-blá-blá e a prática, ativismo”. 
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Isso significa que os recursos devem ser dados às crianças para que elas possam, a 

partir  

de situações-problema, criar, refletir e levantar hipóteses sobre os conhecimentos matemáticos 

para que elas superem o senso comum. Afinal não seria esse o papel da escola desde a mais 

tenra infância?  
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CAPÍTULO 3 – O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA, AS ANÁLISES 

DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE UM LIVRO DIDÁTICO E DAS 

OBSERVAÇÕES COM AS CRIANÇAS E COM A PROFESSORA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada, a caracterização da 

escola na qual foi realizada a pesquisa, os sujeitos da pesquisa e a coleção Buriti Mirim, 

especificamente, as atividades do livro de matemática. 

 

3.1 A metodologia 

 

Essa pesquisa segue a abordagem qualitativa e, como procedimento de coleta de 

dados, realizamos observações das atividades abaixo apresentadas com 7 crianças e 1 

professora do último ciclo da educação infantil a fim de verificar a lógica das crianças ao 

responderem as atividades e como a professora explicava e conduzia os pequenos. 

Optamos por uma pesquisa de cunho qualitativo porque, segundo Lüdke e André 

(2014), é um instrumento flexível quando se quer obter informações, em geral, de professores, 

diretores, orientadores, alunos e pais. A pesquisa qualitativa ou naturalística,  

 

[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no campo no contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 

que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1982 apud LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 14). 

 

As autoras, citando Bogdan e Biklen (1982), apontam cinco características da pesquisa 

qualitativa, a saber: 1) As entrevistas qualitativas possuem um ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2) os dados coletados 

são predominantemente descritivos; 3) a preocupação com o processo é muito maior que o 

produto; 4) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 5) a análise dos dados tendem a seguir um processo indutivo. 

Apontamos a seguir as características das etapas mencionadas: 

 

1) A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. 

[...]. 

2) [...] uma vez que todos esses dados empíricos são importantes. [...] O 

pesquisador deve, assim, atentar para o maior número possível de 

elementos presentes na situação estudada. [...]. 
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3) O interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é 

verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas. [...]. 

4) Ao considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos 

qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 

geralmente inacessível ao observador externo. [...]. 

5) Os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que 

comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos. [...] O fato 

de não existirem hipóteses ou questões específicas formuladas a priori 

não implica a inexistência de um quadro teórico que oriente a coleta e a 

análise dos dados. (BOGDAN; BIKLEN, 1982 apud LÜDKE; ANDRÉ, 

2014, p. 12-14). 

   

No que se refere à observação, Lüdke e André (2014) ressaltam que se trata de um 

instrumento subjetivo. Cada pessoa olha para um objeto ou uma situação sob diferentes 

pontos de vista, dependendo da história pessoal de cada uma, principalmente no que tange à 

bagagem cultural; nesse sentido, priorizam aspectos da realidade em detrimento de outros. 

Para que se torne um instrumento válido, uma investigação científica de fato, as autoras 

sugerem que a observação seja controlada e sistematizada, o que requer um planejamento 

cuidadoso e uma preparação rigorosa do observador. 

Segundo as autoras, em primeiro lugar, é preciso determinar o objeto de estudo – “o 

que” observar. Ao determinar o foco da investigação e sua configuração espaço-temporal, 

determinam-se os aspectos do problema – “como observar” – e ainda complementam sobre o 

grau de participação do observador, bem como a duração. 

Outro destaque das autoras quanto à observação diz respeito ao preparo do observador 

para os registros do que é relevante para a pesquisa. Na fase de planejamento deve estar 

previsto também o treinamento do observador. Segundo Patton (1980 apud LÜDKE; 

ANDRÉ, 2014, p. 30), 

 

[...] para realizar as observações é preciso preparo material, físico, intelectual 

e psicológico. O observador, diz ele, precisa aprender a fazer registros 

descritivos, saber separar os detalhes relativos dos triviais, aprender a fazer 

anotações organizadas e utilizar métodos rigorosos para validar suas 

observações.  

 

Os dados das observações foram analisados com base na análise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011) que a fundamenta como, 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

A esse respeito, Bardin (2002, p. 48) aponta que esta  

 

[...] abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas justificadas, 

referentes à origem das mensagens tomadas em consideração [...]. [A] [...] 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não) [...]. 

 

Esta técnica tem o objetivo de identificar informações pontuais nos diferentes 

materiais disponíveis, de acordo com as necessidades do pesquisador. É uma fonte de 

pesquisa que solicita somente disponibilidade de tempo para que o pesquisador selecione e 

analise as informações relevantes para sua pesquisa. 

Como procedimento metodológico também analisamos os documentos citados nesta 

dissertação. Para Lüdke e André (2014), a análise documental é uma técnica riquíssima de 

abordagem dos dados qualitativos, embora pouco explorada nas áreas de ação social. São 

considerados documentos “[...] quaisquer materiais escritos que possam ser usados como 

fonte de informação sobre o comportamento humano” (PHILLIPS, 1974, p. 187 apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 38). Portanto, são documentos “[...] leis e regulamentos, normas, 

pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, 

roteiros de programa de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 38). 

 

3.2 O passo a passo das observações 

 

As observações ocorreram nos dias 19, 21, 24, 25, 27 e 31 de outubro e nos dias 4, 10 

e 24 de novembro do ano de 2016, somente no período da manhã. Preparamos um roteiro para 

cada página de atividade realizada pelas crianças. Esse roteiro é composto de 16 questões 

relacionadas à construção do número como demonstramos nas análises das atividades.  

A atividade da página 97 do livro, exposta logo abaixo, atividade teste observada por 

nós, foi realizada no refeitório e durou, aproximadamente, 30 minutos. 

A professora e as auxiliares estavam com tudo preparado na cozinha, a qual está 

localizada ao lado das mesas do refeitório. Notamos que seguiram as orientações do manual 

do professor, inclusive no que tange à quantidade de ingredientes suficiente para as turmas e 

qual criança auxiliaria na receita. Tudo estava previsto. As crianças estavam acompanhando 
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com o livro, porém registraram na sala de aula. As questões levantadas pela professora foram 

respondidas pelo grupo.  

Como o número de participantes era grande, houve dispersão dos pequenos, porque só 

estavam assistindo à execução da receita e não puderam participar ativamente. Nesses casos, o 

que se recomenda é trabalhar um grupo pequeno por vez, assim todos têm a oportunidade das 

vivências. 

Desta forma, isso nos auxiliou a repensar as etapas da observação e traçar os 

caminhos, porque com muitas crianças perderíamos detalhes relevantes. Portanto, optamos em 

trabalhar com grupos menores, 3 a 4 crianças por vez; nessa aproximação, os pequenos não 

estranhariam a presença de terceiros durante as atividades que, costumeiramente, são 

exercidas somente pela professora e auxiliares presentes no ambiente.  

Após finalizarem a receita, provaram o suco de maçã e responderam completando a 

página do livro. Sendo essa uma atividade de notação e escrita numérica com números 

pequenos, a grande maioria das crianças não teve dificuldade na grafia. A seguir, segue a 

figura mencionada:  

Figura 1 – Página 97 – Suco da Branca de Neve 

      

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna  
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Nesse mesmo dia foi escolhida uma sala com mesas e cadeiras adaptadas ao tamanho 

das crianças para os encontros. A pesquisadora sentou-se em uma dessas cadeirinhas junto aos 

pequenos, permanecendo praticamente na mesma altura que elas; isso aproximou ainda mais 

as crianças, permitindo a espontaneidade própria de cada uma.  

Como a escola é pequena e todas as salas estão localizadas no térreo, algumas vezes 

houve dispersão dos participantes pela proximidade desses ambientes. Algumas crianças se 

distraíram com barulhos externos, outras queriam ir ao banheiro quando ouviam um grupo se 

deslocando pela escola, contudo, pelo que observamos, essa rotina não prejudicou a pesquisa, 

pois logo a professora chamava as crianças para o foco da atividade. 

A pesquisadora estava sempre com o livro aberto para despistar a curiosidade peculiar 

dos pequenos e conseguimos fazer as anotações nos roteiros; todavia notamos que as questões 

trazidas pelas crianças eram importantes e, desta forma, decidimos gravar esses momentos, 

transcrevendo somente algumas questões nas análises desta pesquisa.  

No dia 19 de outubro do ano de 2016 observamos, portanto, a professora executando a 

primeira atividade da página 98, em dois horários, conforme informado anteriormente.  

Construímos o quadro abaixo com as atividades escolhidas, bem como os dias em que 

foram aplicadas, cuja análise será retomada no subitem 5.6 “Análise das atividades sobre a 

construção do número”.  

 

Quadro 4 – Atividades observadas 

Atividades Páginas Dias 

Atividade 1 99 e 10 24/10/2016 e 25/10/2016 

Atividade 2 97 e 98 19/10/2016 e 21/10/2016 

Atividade 3 60  27/10/2016 e 04/11/2016 

Atividade 4 100 31/10/2016 e 10/11/2016 

Atividade 5 121  04/11/2016 e 24/11/2016 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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3.3 Caracterização da escola 

 

Os dados apresentados a seguir foram retirados do projeto político-pedagógico 

(PPP) da escola que, para preservar sua identidade, passa a ser nomeada de “O Pequeno 

Príncipe”. Na mesma direção, os nomes das crianças e da professora são alusivos aos 

personagens do clássico literário. A escola pertence à rede particular de ensino, 

localizada na região norte da cidade de São Paulo, e funciona em horário matutino e 

vespertino. No horário matutino, o atendimento é do 6º ano do ensino fundamental II ao 

ensino médio; à tarde, da pré-escola (quatro e cinco anos) ao 5º ano do ensino 

fundamental, totalizando um atendimento aproximado de 1.200 alunos. Desse total , 240 

frequentam o ensino infantil. A escola não oferece atendimento às crianças de 0 a 3 

anos. 

Como nosso objeto está voltado para a educação infantil, nesse momento, 

caracterizamos somente esse nível de ensino. A estrutura física é adaptada para as crianças 

pequenas. No que se refere à infraestrutura, o prédio foi projetado de forma a ter seus espaços 

e instalações adequados às finalidades de ensino, com quadra coberta, salas de aulas 

adequadas (algumas com banheiros), brinquedoteca e sala de leitura, sala de fantoches e 

vídeo, sala de descanso, quadra, cantinho da alimentação (para o lanche), sala de artes, 

playground, pátio descoberto, tudo decorado e mobiliado de acordo com a faixa etária, 

oferecendo o melhor conforto aos alunos que ali permanecem.  

 A escola possui uma sala ampla para a Direção e a Coordenação, localizadas no nível 

térreo. A sala é composta por mesa para reunião, armários, cadeiras, computador com 

multimídia e acesso a rede e telefone. A sala dos professores localiza-se no térreo, possui duas 

mesas grandes e dez cadeiras. 

 A recepção fica localizada no térreo, no saguão de entrada para facilitar o acesso dos 

alunos e pais de alunos. Para o desenvolvimento do trabalho, a secretaria é composta de mesa, 

telefone, fax, máquina de xerox, cadeira, armário, arquivo e computador ligado à rede e à 

Internet. Também conta com uma auxiliar de Coordenação que executa os serviços 

necessários designados pela secretária. 

As salas de aula são bem ventiladas, possuem boa iluminação natural e artificial e 

mobiliário adequado. Todas as salas estão localizadas no térreo. Cada sala possui o número de 

carteiras e cadeiras de acordo com o número de alunos de cada turma, lousa, armário, 
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prateleiras, varal, ventilador, mesa e cadeira para a professora e lixeira. Duas salas do infantil 

I possuem banheiro.  

 Também há uma sala multidisciplinar localizada no térreo; ela possui seis mesas 

grandes e 24 cadeiras, um armário e uma lousa. É um espaço apropriado para o 

desenvolvimento de atividades diversificadas.  

 A sala de descanso é destinada ao repouso das crianças que sentem sono, ou não estão 

dispostas. Possui dois almofadões, três colchonetes pequenos, travesseiros e edredons.  

O setor de multimeios conta com um acervo selecionado de filmes, CDs, DVDs, livros 

e brinquedos educativos relativos à idade de 4 e 5 anos.   

 A instituição desenvolve uma política de modernização dos equipamentos visando à 

sua permanente atualização. Esta política, baseada na adequação dos equipamentos às 

necessidades pedagógicas e na manutenção de contemporaneidade das inovações, orienta-se 

no sentido tanto de ampliação quanto, sobretudo, de substituição. 

A proposta inicial de equipamentos e material é feita por professores, coordenadores e 

diretor pedagógico. O diretor geral estabelece as prioridades das aquisições, levando em conta 

a proposta orçamentária anual e a dotação orçamentária da educação infantil. 

A brinquedoteca foi projetada para favorecer o desenvolvimento da criança 

ludicamente. Fica localizada no térreo, num ambiente de 38,64 m2 com diversos tipos de 

materiais, brinquedos e jogos, datashow com hi-fi.  

 O refeitório é arejado com 16 mesas para lanche e uma mesa com quatro cadeiras para 

as professoras. A copa está localizada na parte dos fundos, onde há pouca circulação das 

crianças e está equipada com utensílios necessários. 

 Possui também uma sala multidisciplinar localizada no térreo, e possui uma televisão, 

um vídeo, um teatro de fantoches, almofadões, uma prateleira com 32 fantoches e uma 

prateleira com diversos livros de história. Essa sala é utilizada para vídeo, teatro de fantoches 

e sala de leitura. 

 O playground está localizado acima do nível térreo com acesso por uma rampa com 

corrimão, onde constam para diversão dos alunos: uma casa de bonecas e uma piscina de 

bolinhas. No piso inferior há um brinquedo denominado “a ponte do rio que cai”, com uma 

ponte, obstáculos, um escorregador e uma piscina de bolinha.   

 Também conta com uma quadra poliesportiva coberta, de dimensões 21,30 m x 9,83 

m. Fica localizada no térreo dentro da própria instituição. É utilizada para as aulas de 

educação física e para as aulas de futsal. Nos períodos em que não é utilizada para esses fins, 
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as professoras ficam livres para desenvolverem atividades diversificadas de recreação, 

pintura, jogos educativos, pesquisa, gincanas e campeonatos. 

A escola oferece uma ampla área livre com 140 m2 para o desenvolvimento de 

atividades diversificadas e banho de sol das crianças.  

 

3.4 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Os nomes das crianças e da professora são alusivos aos personagens da obra O 

Pequeno Príncipe, a saber: Raposa, Piloto, Serpente, Geólogo, Flor, Astrônomo e Rei. Desta 

forma, mantivemos o sigilo de suas identidades. 

 

Quadro 5 – Caracterização da professora 

Nome Idade Sexo Formação inicial Lato Sensu Tempo de 

magistério 

Rede de 

ensino em que 

trabalha 

Rosa 

 

38 

anos 
Feminino Graduada em 

pedagogia e 

administração 

escolar 

Psicopedagogia 

clínica e 

institucional 

11 anos Pública e 

privada 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

  

Quadro 6 – Caracterização das crianças 

Nome Idade Sexo Série Grau máximo 

de instrução 

da família  

Renda 

familiar 

Frequentou 

escola  

anteriormente 
Raposa 5 anos Feminino Infantil 

II 

Mãe e Pai 

universitários 

Não declarou CEI 

Piloto 5 anos Masculino Infantil 

II 

Pai Ensino 

Superior 

R$ 3.200,00 Rede particular 

Serpente 5 anos Feminino Infantil 

II 

Pai 

universitário 

R$ 3.000,00 EMEI 

Geógrafo 5 anos Masculino Infantil 

II 

Mãe 

ensino 

superior 

R$ 3.000,00 Rede particular 

Flor 5 anos Feminino Infantil 

II 

Irmão ensino 

médio 

R$ 1.700,00 EMEI 

Astrônomo 5 anos Masculino Infantil 

II 

Mãe 

ensino médio 

R$ 2.500,00 Rede particular 

Rei 5 anos Masculino Infantil 

II 

Pai e Mãe 

ensino médio 

R$ 900,00 CEI 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
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Por tratar-se do último ciclo da educação infantil, todas as crianças têm 5 anos, sendo 

4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A renda familiar varia de um a quatro salários 

mínimos e todas as crianças frequentaram escola anteriormente. Vale lembrar que a 

instituição na qual foi realizada a pesquisa oferece bolsa de 100% da mensalidade a todos 

alunos matriculados na educação infantil, pois sem isso muitas crianças não teriam acesso a 

essa escola. 

Os pais de Raposa estão cursando ensino superior. A mãe de Piloto é universitária e o 

e pai cursou o ensino superior. A mãe de Serpente completou o ensino médio e o pai está 

cursando o ensino superior. A mãe de Geógrafo completou ensino superior e o pai não 

completou ensino médio.  Flor tem mãe e pai com ensino fundamental completo. A mãe de 

Astrônomo completou ensino médio e pai não completou. A mãe do Rei não completou o 

ensino médio e o pai tem ensino fundamental incompleto.  

 

3.5 Apresentação da coleção Buriti Mirim  

 

A coleção Buriti Mirim apresenta duas versões: uma destinada às crianças e outra aos 

professores. A versão destinada às crianças está dividida em quatro cadernos, a saber: o 

Caderno principal, o Caderno de trabalho pessoal, o Caderno da família e o Caderno de 

cenários, além de materiais descartáveis que estão acondicionados em uma caixa resistente 

para guardar os jogos de encaixe.  

O caderno principal intitulado Buriti Mirim 3 – Educação Infantil, isto é, utilizado por 

crianças do último ciclo, 5 anos de idade, possui 175 páginas contendo seis eixos de 

aprendizagem: exploração e conhecimento de mundo; desenvolvimento pessoal e social; 

linguagem e comunicação; relações matemáticas; corpo e movimento; expressão e apreciação 

artística. As atividades estão distribuídas em oito unidades: 

Unidade 1 – Meu nome, meu jeito, minhas escolhas – 5 

Unidade 2 – Brincando com sombras e rimas – 25 

Unidade 3 – Festas – 45 

Unidade 4 – Cuidando do ambiente – 65 

Unidade 5 – Histórias – 85 

Unidade 6 – Crianças daqui e dali – 105 

Unidade 7 – Animais nas savanas, nas florestas e nos polos – 127 

Unidade 8 – Boa viagem – 149 
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O Caderno de trabalho pessoal possui 64 páginas. São atividades destinadas para 

colorir, desenhar, ligar/traçar e recortar. Em cada página existe um ícone localizado no canto 

contrário ao espiral da parte superior, indicando as ações da criança para a execução da 

atividade. Em algumas páginas, a criança pode executar duas ações, portanto, possui dois 

ícones no canto da página. 

Seguem exemplos dos ícones na figura 2. 

 

Figura 2 – Ícones do Caderno de trabalho pessoal 

 

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 

 

O terceiro, que recebe o título de Caderno da família, é composto por 32 páginas e 

tem a intenção de informar à família o que será estudado ao longo do ano. Explicita a 

pertinência dos assuntos abordados, estabelecendo paralelos com a fase de desenvolvimento 

da criança, bem como dando dicas aos familiares de como compartilhar a etapa da vida 

escolar das crianças; objetiva também apoiar a parceria entre escola e família. As propostas 

estão definidas em: 

I. Família e escola – 6 

II. Uma palavra aos pais sobre a importância da leitura – 8 

III. Apresentando o Buriti Mirim – 12 

IV. Conhecendo melhor o Buriti Mirim – 14 

O Caderno de cenário contempla o quarto caderno da coleção e é um material para ser 

utilizado juntamente com a caixa de jogos e materiais descartáveis. Esta caixa poderá ser 

montada com a família e as explicações encontram-se no Caderno da família. 

Os materiais descartáveis estão dispostos em um envelope, os quais serão destacados e 

organizados conforme as cores do verso e guardados nos respectivos boxes da caixa, 

respeitando também as cores. O quadro a seguir apresenta a quantidade das peças descartáveis 

e sua relação com o Caderno de cenário. 
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Quadro 7 – Caderno de cenário 

Cenários Peças cartonadas 

Base cartonada Letras e Números Móveis: 120 peças 

A Bela e a Fera: Castelo Bela, Fera, 2 irmãs e pai 

Rapunzel: Torre Rapunzel, príncipe e bruxa 

João e Maria: Casa dos Doces João, Maria, pai lenhador e bruxa 

Interior do Circo / Picadeiro Bailarina, mágico para vestir (6 peças) 

Caverna / Galáxia Super-heróis para vestir (6 peças) 

Savana / Paisagem Polar 13 peças 

Cata-Vento / Pipa / Figura / Foguete Jogo de construção: 60 peças 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Por último, 11 jogos:  

a) Jogo de dados;  

b) Teatro de sombras;  

c) Batalha;  

d) Cubra e descubra; 

e) Trilha do ambiente;  

f) Cadê;  

g) Dominó das crianças;  

h) Trilha do Polo;  

i) Memória de transportes;  

j) O pequeno polegar.  

O material do professor é composto pelos mesmos quatro cadernos da criança, 

materiais descartáveis e jogos. Acrescenta-se um livro paradidático intitulado Prisioneiros e 

prisioneiras, com 30 páginas, e também dois tabuleiros para jogos em grupo: Corrida maluca 

e Nos ares ou não? As peças estão anexadas no fim do manual do professor. O material vem 

embalado por um plástico e não conta com a caixa para acondicionar os jogos.  

O caderno principal intitulado Buriti Mirim 3 – Educação Infantil está disposto em 

192 páginas contendo os seis eixos de aprendizagem citados no manual do aluno, e as 

atividades estão distribuídas em oito unidades, porém com as páginas diminuídas para conter 

as orientações para o desenvolvimento das atividades.  

O Caderno de trabalho pessoal está disposto em 64 páginas com as respostas em 

vermelho e o da família é composto por 32 páginas, é somente uma cópia do manual do aluno.  

O Caderno de cenários contempla o quarto caderno da coleção e é um material 

composto por mais 15 páginas explicativas para a organização da caixa e disposição das peças 

por cores, como mostraremos a seguir: 
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1. A caixa de jogos é parte integrante do material do aluno; 

2. Organização e autonomia, objetivos importantes no trabalho da criança; 

3. Organize a atividade permanente: cantos de atividades diversificadas; 

4. Sugestões para uso; 

5. Planeje e realize atividades dirigidas; 

6. Sugestões de jogos com a caixa de jogos. 

 As atividades estão dispostas no livro principal e no canto esquerdo de cada página 

existe uma indicação do eixo de aprendizagem a que se destina: Exploração e conhecimento 

de mundo, Desenvolvimento pessoal e social, Linguagem e comunicação, Relações 

matemáticas, Corpo e movimento e Expressão e apreciação artística. Na figura 3 

demonstraremos os eixos existentes no livro. Em algumas páginas podem haver dois ou mais 

ícones indicando que a atividade pode estar interligada com outros eixos. 

 

Figura 3 – Ícones dos eixos de aprendizagem 

 

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 

 

As páginas destinadas ao eixo de conhecimento da matemática estão no quadro 8, 

separadas por unidades, totalizando quarenta páginas. 
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Quadro 8 – Páginas das atividades de matemática do livro Buriti Mirim 

Unidade Páginas Nº de páginas por unidade 

Unidade 1 14, 18, 19, 20, 21 5 

Unidade 2 39, 41, 41 3 

Unidade 3 46, 48, 59, 60, 61 5 

Unidade 4 78, 79, 80, 81 4 

Unidade 5 97, 98, 99, 100, 101 5 

Unidade 6 118, 119,120, 121, 122, 123 6 

Unidade 7 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 7 

Unidade 8 161,162,163, 164, 165 5 

Somatório  40 
Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

Destas páginas, faremos a análise da 60, 61, 97, 98, 99, 100 e 121. 

Na sequência, seguem algumas páginas do livro do aluno para ilustrar a forma de 

apresentação do material com os ícones mencionados anteriormente.  

 

Figura 4 – Disposição dos ícones dos eixos de aprendizagem 
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Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 

 

 

 

 



89 

 

 

 

3.6 Análise das atividades sobre a construção do número  

 

Iniciamos as análises trazendo todas as páginas que se destinam à matemática, de 

acordo com a divisão do livro em questão. Procuramos destacar os conteúdos ou 

conhecimentos que se espera despertar na criança. Para tanto, construímos o quadro a seguir. 

Quadro 9 – Conteúdos de matemática do livro Buriti Mirim 
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14  X                

18   X               

19    X              

20     X X            

21     X X            

39         X         

40  X       X         

41         X         

46  X                

48   
    

  X 
        

59  X  X  X   X         

60  X                

61  X                

78           X       

79    X              

80    X              

81            X      

97  X                

98             X     

99      X       X     

100    X              

101   
    

  
     

X 
   

118               X   

119                X  

120    X              

121                 X 

122              X    

123    X X X X           

139              X    

140        X     X     

141  X X          X     

142    X              
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143    X              

144  X    X        X    

145     X X            

161  X   X X X           

162 X                 

163  X   X X  X          

164  X           X     

165             X     

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 
 

  

3.6.1 Atividade 1 

 

Figura 5 – Página 99 – Manual do professor – Coleção de figurinhas 

 

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 
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Quadro 10 – Roteiro de questões – página 99 do livro Buriti Mirim 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Após fazermos um panorama das propostas das atividades sobre construção do 

número contidas no livro de matemática, iniciaremos com a análise do Manual do professor – 

figura 5, do Caderno de cenários – figura 6, bem como do quadro 10 – Roteiro de questões 

estabelecidas para a observação. Utilizamos o mesmo roteiro para as demais páginas. As 

questões sem respostas não se aplicam para a atividade. 

 

Fazendo a leitura do manual do professor, percebe-se na figura 5, atividade da página 

99, a preocupação em não utilizar somente o livro didático, mas o repertório da realidade da 

criança, quando sugere ao professor que as crianças podem trazer álbuns para apresentar para 

os colegas da classe; porém não há sugestão sobre essa etapa a qual julgamos importante, 

encerrando a atividade com a apresentação dos álbuns. Ou também se espera que o professor 

  

Questões 

 

Serpente 

 

 

Piloto 

  

Geógrafo 

 

Flor 

  

Raposa 

 

Astrônomo 

 

Rei 

1 A criança encontra dificuldade 

nessa atividade? 

Sim 

 

Sim 

 

Não Sim 

 

Sim Sim Não 

2 A criança consegue executar a 

atividade proposta sem auxílio? 

Não Não Não Não Sim Sim Sim 

3 A criança fez uso da contagem? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

4 A criança fez uso da ordenação?        

5 A criança fez uso da quantificação? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

6 A criança fez uso da classificação?        

7 A criança fez uso da seriação?        

8 A criança compreende as noções 

espaciais: em cima, embaixo, 

direita, esquerda, dentro, fora? 

       

9 A criança consegue relacionar as 

quantidades? Correspondência 

biunívoca. 

Não Não Sim Não Sim Sim Sim 

10 A criança consegue registrar 

corretamente o numeral? 
       

11 A criança registra os números 

seguindo a ordem correta? 
       

12 A criança consegue perceber a 

inclusão hierárquica através da 

atividade? 

Não Sim Sim Não Sim Sim Sim 

13 A criança consegue perceber padrão 

entre objetos? 

       

14 A criança consegue resolver 

mentalmente uma situação 

proposta?  

Não Sim Sim Não Não Sim Não 

15 A criança consegue somar com 

representação numérica? 

Não Não Sim Não Não Sim Não 

16 A criança compreende noções de 

quantidade (mais e menos, maior e 

menor)? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 



92 

 

 

tenha total domínio e formação para o propósito de sua função: auxiliar a criança no 

desenvolvimento integral.  

 

Ao considerar as crianças pequenas é preciso concebê-las como um todo, 

incluindo a sua multidimensionalidade. Há uma tendência educacional bastante 

comum, de dividir a compreensão integral das crianças a partir do estudo em 

separado das áreas de desenvolvimento. Uma das clássicas subdivisões 

utilizadas pela Pedagogia no momento de elaborar as propostas pedagógicas é 

fragmentar e retirar as crianças pequenas de seus contextos ao reduzi-las às áreas 

motora, afetiva, social e cognitiva. Como se fosse possível fazer uma atividade 

motora sem a presença da emoção e da cognição dentro das práticas sociais de 

uma dada cultura. A Pedagogia, ao destacar e considerar apenas áreas estanques, 

deixa de fora muitas outras dimensões, tão ou mais importantes, como a social, a 

imaginária, a cultural, a lúdica, a ética, a estética extremamente importantes para 

a formação humana. (BRASIL, 2009b, p. 24-25). 

 

A seguir, durante a atividade propriamente dita, a sugestão para o professor é a de 

tematizar com a classe sobre a validade dos registros de cada uma das personagens. Nota-se 

que a personagem Vitor representou a quantidade com riscos e a personagem Daniel utilizou 

os números convencionais do sistema de numeração utilizado no nosso meio social – hindu-

arábico –, cabendo às crianças respostas diferentes, o que, no nosso entendimento, é positivo, 

porque quebra com o paradigma de que todos precisam aprender ao mesmo tempo e da 

mesma forma que os demais.  

Percebemos, na observação com o primeiro grupo da pesquisa, que a professora chama 

a atenção das crianças para as personagens e pergunta como elas fizeram para juntar as 

figurinhas, iniciando assim a atividade.  

A seguir, alertou sobre as datas ao lado da tabela de cada personagem, comentando 

sobre o registro que as personagens fizeram.  Ao mesmo tempo que questiona, dá a resposta 

sem esperar a fala das crianças, lançando as questões uma atrás da outra como veremos a 

seguir: 

- Quantas figurinhas eles tinham contado? 

- Quantas eles juntaram?  

- Quantas figurinhas o Daniel havia juntado?  

- Como vamos saber quanto o Daniel juntou?  

- Quanto que dá? 

- Três mais dois, mais três? 

Entre uma questão e outra, algumas crianças chegaram ao resultado. Primeiro tentaram 

entender as questões, dando respostas evasivas. Na questão: “três mais dois, mais três” um 

menino respondeu 16 e, imediatamente, uma menina respondeu 17, completando a lógica da 
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sequência numérica, e continuaram a brincadeira num ritmo interessante e divertido, quebrado 

por mais indagações. No nosso entendimento, a professora poderia aproveitar esta brincadeira 

que estava fazendo sentido para o grupo e explorar mais, pois  

 

O jogo pode tornar-se uma estratégia didática quando as situações são 

planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de 

aprendizagem, isto é, proporcionar à criança algum tipo de conhecimento, 

alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário haver uma 

intencionalidade educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas 

pelo professor, para alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo 

atividades que lhe são decorrentes. (BRASIL, 1998a, p. 211).  

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o jogo é 

um fenômeno cultural com manifestações e significados, que variam conforme a época e a 

cultura e também o que caracteriza uma situação de jogo é a iniciativa da criança, sua 

intenção e curiosidade em brincar com assuntos que lhe interessam e a utilização de regras 

que permitem identificar sua modalidade. Nesta perspectiva, as crianças iniciaram um jogo, 

tinham interesse, porém não se deu continuidade.   

Temos a compreensão de que a questão sobre a educação infantil é nova no país e que 

“[...] os avanços na pesquisa sobre desenvolvimento e aprendizagem, bem como os novos 

conhecimentos a respeito da didática da Matemática, permitiram vislumbrar novos caminhos 

no trabalho com a criança pequena [...]” (BRASIL, 1998a, p. 211). Contudo é necessário e até 

urgente a discussão sobre esta fase do desenvolvimento. 

 

A instituição de educação infantil poderá constituir-se em contexto favorável 

para propiciar a exploração de situações-problema. Na aprendizagem da 

Matemática o problema adquire um sentido muito preciso. Não se trata de 

situações que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que 

possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos que 

já se tem e em interação com novos desafios. Essas situações-problema 

devem ser criteriosamente planejadas, a fim de que estejam contextualizadas, 

remetendo a conhecimentos prévios das crianças, possibilitando a ampliação 

de repertórios de estratégias no que se refere à resolução de operações, 

notação numérica, formas de representação e comunicação etc., e 

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

informações. (BRASIL, 1998a, p. 211-212). 

 

Retomando as considerações de Piaget (2005, p. 57), “[...] que toda criança é capaz de 

um bom raciocínio matemático desde que se apele para a sua atividade [...]”, notamos que 

faltou por parte da professora uma percepção mais apurada quanto ao conhecimento das 

capacidades dos pequenos. Existe um paradoxo na atitude dela, pois, ao mesmo tempo que 
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lança as questões para as crianças, atenta ao manual, perde-se desconsiderando o valor das 

respostas. Deixou de perceber qual o caminho e as estratégias que as crianças utilizaram para 

resolver a questão e registrar as dificuldades dos pequenos para buscar alternativas de saná-las 

numa próxima oportunidade. 

Em relação à questão do livro: “Qual dos dois facilitou mais a contagem?”, se o 

professor desconhece o nível de aprendizagem dos pequenos, ele pode induzir as respostas. 

Para que isso não aconteça, notamos que no final da página há uma informação para o 

professor com o título “ Conviver e Aprender”, em que o autor explica para o professor sobre 

o registro numérico, que nesta etapa do desenvolvimento infantil a contagem é de termo a 

termo; isto é, neste nível, de acordo com Ramos (2009), a criança atinge a capacidade de 

estabelecer a correspondência um a um. 

Essas informações contidas no manual auxiliam o professor. Como já citado no 

capítulo 1 desta dissertação, Resende e Costa (2015) discutem sobre a formação do professor 

de matemática na educação infantil e sobre a importância da formação inicial, ressaltando que 

essa formação de professores possui lacunas. Segundo as autoras, para se ensinar matemática 

há de ultrapassar os conteúdos, o “saber fazer” de forma mecânica.  

Nessa perspectiva, ou o professor se apoia totalmente no manual e não usa da 

criticidade para determinar e transformar a sua prática, ou pior, utiliza-se do livro apenas para 

registro e cumprimento de tarefa.  

Durante as observações notamos que a atividade proposta da página 99 não permitia 

que a criança utilizasse a contagem por causa do tamanho do registro. Quatro crianças se 

perderam, não porque não sabiam contar e sim porque, no registro, os risquinhos da 

personagem Victor estavam muito próximos um dos outros. Como as crianças têm o hábito de 

usar os dedinhos para acompanhar a contagem, nesse caso, os dedinhos tocavam dois registros 

de uma vez acarretando erro de contagem. Contudo ao serem alertados pela professora, 

ficaram mais atentos, recontando corretamente.  

Nesse caso, a professora poderia reproduzir a atividade utilizando-se de materiais tais 

como palitos, canudos de refrigerante ou os lápis das crianças, para que eles pudessem contar 

corretamente. 

Na questão: “Como podemos saber quantas figurinhas tem Daniel?” o que se espera é 

que cada criança busque estratégias para suas descobertas e, ao professor, que registre as falas 

das crianças com a finalidade de pontuar seus progressos, e não ao contrário, que a atividade 
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se resuma em verificar qual criança acertou a atividade fazendo um círculo ao redor do 

personagem Vítor.  

Observamos que somente duas crianças conseguiram somar mentalmente com 

representação numérica da coleção de figurinhas da personagem Daniel, as demais se 

utilizaram de desenhos. Umas desenharam bolinhas sugeridas pela professora, outras, 

risquinhos, como demonstrado no livro, enfim, todos concluíram a atividade. Tal fato é 

esperado uma vez que as crianças se encontram, segundo Piaget, no estágio pré-operatório, ou 

seja, ainda necessitam de materiais concretos nos quais possam se apoiar. 

Ao tratar da questão sugerida no manual, a professora, quando pergunta se Daniel tem 

mais ou menos que dez figurinhas, duas crianças responderam imediatamente que tem menos 

que dez e uma delas explicou com a contagem:  

 – “Olha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 10 vem depois”. 

Tal explicação da criança nos faz perceber que ela ainda não possui a reversibilidade 

de pensamento, como aponta Piaget, uma vez que foi necessário contar desde o início para 

concluir que a personagem Daniel tem menos que dez figurinhas. Vale lembrar que o 

pensamento não reversível também é característico do estágio pré-operatório. 

Outra sugestão ao docente, colocada no manual do professor, é sobre o uso do 

Caderno de cenários da figura 6. A primeira parte da proposta da atividade é comum nas 

escolas e interessante; o intento é que a criança siga a sequência numérica com a ajuda de uma 

parlenda – como sugestão, “A Galinha do Vizinho” – propondo oportunidades para a criança 

manusear esses números e memorizá-los. Durante a execução desta atividade, todas as 

crianças observadas cantaram sem dificuldade.  

Com relação ao ditado de numerais, na segunda parte da proposta, precisamos ficar 

atentos para não cometermos erros. Se pensarmos que a atividade em si pressupõe que a 

criança já conheça os  algarismos, que tenha noção de maior e menor, e que já conserve os 

números, cometeremos um engano. Quando se pede a uma criança de 5 anos para comparar 

um número de dois algarismos ou três algarismos com o outro e dizer se é maior ou menor, 

ela costuma dar respostas prendendo-se em sua própria lógica, porque ainda não se apropriou 

do sistema de numeração. Isso não significa que não podemos mostrar-lhe esses números; 

pelo contrário, não podemos negligenciar informações a ela.  De acordo com Ramos (2009), a 

criança de 5 a 7 anos ainda não lida com valores simbólicos. Quanto a isso, a autora ressalta 

que somente no 
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[...] 2º ano será o momento para iniciar a construção do sistema de 

numeração decimal. Esse sistema reúne os elementos, formando grupos de 

10, de 100, de 1.000, e assim sucessivamente. É um sistema posicional, no 

qual cada algarismo representa um valor, dependendo do lugar que ocupa no 

número. (RAMOS, 2009, p. 40). 

 

Embora essa informação não esteja no Manual do professor, pelas propostas de outras 

atividades do livro, esta atividade tem a intenção de apresentar os números como produto 

social, tão somente. 

O que notamos nesta atividade é que a problematização, ao invés de surgir das 

crianças como propostas fomentadas nas DCNEI, surge sempre do professor e o livro é um 

suporte para este professor trabalhar o registro dessas atividades. Vejamos o que diz no 

documento: 

 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações 

sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem com os 

professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas identidades 

(BRASIL, 2013, p. 86).  

 

Figura 6 – Página 10 – Caderno de cenário 

 

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 
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Quanto à atividade ilustrada na figura 6, o que nos chamou a atenção na utilização da 

caixa de jogos para a execução da página 10 do Caderno cenários foi que as crianças ao 

separarem os números da caixa para utilização, estão classificando por atributos. Ora usam as 

cores, ora as letras. Nesse sentido, a caixa é instrumento para organizar. 

Essa atividade permite também que a criança preste atenção nos números como 

produto social. Uma das questões levantadas pela professora foi sobre o número da casa deles. 

Uns sabiam dizer o número corretamente, outros recitaram unidade por unidade. A professora 

desafiou a todos para olharem em suas casas para que, no dia seguinte, contassem a ela. Caso 

a criança nunca tivesse notado que na casa na qual reside existe um número, isso serviu de 

estímulo para buscar essa informação.  

Quando foram questionados sobre a idade, as crianças se animaram e responderam 

todos ao mesmo tempo, e brincaram de parabéns. A professora aproveitou a oportunidade 

para dizer a idade: 38 anos e os comentários das crianças foi com relação ao número: o 3 e o 

8. Uma das crianças lembrou o fato de que não iria mais andar de cadeirinha no carro. 

Salientamos que o mais interessante nesta atividade é o caminho e as possibilidades de 

a criança entrar em contato com a cultura da matemática. 
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3.6.2 Atividade 2 

 

Figura 7 – Página 98 – Manual do professor – Figurinhas 

 
 
Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna 
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Quadro 11 – Roteiro de questões da página 98 do livro Buriti Mirim 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

A proposta da atividade da página 98, apresentada na figura 7 acima, sugere que o 

professor leia a situação-problema em voz alta e explique às crianças que o espaço 

reservado no livro é para registrar, cada um à sua maneira, como pensaram para resolvê-

la; portanto, foi dessa maneira que a professora iniciou a atividade. Duas crianças 

contaram seis, errando o resultado, pela dificuldade de estabelecer correspondência termo 

a termo no desenho pequeno das figurinhas. Outras crianças contaram nos dedos e 

chegaram ao resultado esperado. Contudo não souberam como registrar. Ao nosso 

entender, a pergunta ficou vaga. 

A professora repetia:  

– Façam do jeito de vocês no espaço do livro. Como vocês pensaram? Com quantas 

figurinhas Pedro ficou? Desenhem no livro. 

 Questões Serpente Piloto Geógrafo Flor Raposa Astrônomo Rei 

1 A criança encontra dificuldade 

nessa atividade? 

Sim Não Não Sim Sim Não Não 

2 A criança consegue executar a 

atividade proposta sem auxílio? 

Não Sim Sim Não Não Sim Sim 

3 A criança fez uso da contagem? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

4 A criança fez uso da ordenação?        

5 A criança fez uso da quantificação?        

6 A criança fez uso da classificação?        

7 A criança fez uso da seriação?        

8 A criança compreende as noções 

espaciais: em cima, embaixo, 

direita, esquerda, dentro, fora? 

       

9 A criança consegue relacionar as 

quantidades? Correspondência 

biunívoca. 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

10 A criança consegue registrar 

corretamente o numeral? 

Não Não Sim Não Sim Sim Sim 

11 A criança registra os números 

seguindo a ordem correta? 
       

12 A criança consegue perceber a 

inclusão hierárquica através da 

atividade? 

       

13 A criança consegue perceber 

padrão entre objetos? 

       

14 A criança consegue resolver 

mentalmente uma situação 

proposta?  

Não Não Sim Não Não Sim Não 

15 A criança consegue somar com 

representação numérica? 

       

16 A criança compreende noções de 

quantidade (mais e menos, maior e 

menor)? 
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Pudemos notar que as crianças chegaram ao resultado ou próximo dele, porque usaram 

a contagem, porém não entenderam como fazer o registro. Ficaram em silêncio esperando 

uma orientação da professora. Mesmo insistindo, elas não sabiam como registrar. O silêncio 

foi quebrado com um comentário de uma criança: 

–   “A gente não sabe como fazer”! A professora deu uma ideia: 

–  Coloquem na folha as figurinhas do Pedro mais a do irmão para mostrar como ficou. 

Uma criança comenta: 

– “Mas já tem as figurinhas, não consigo”. Nesse momento percebemos a falha da 

atividade. Não faz sentido para as crianças registrarem se já viram as figurinhas expostas e 

contaram. Na representação do livro essa ação é demonstrada com a personagem Pedro 

sentado com 5 figurinhas próximas às mãos dele e o irmão andando em sua direção com duas 

figurinhas na mão.  

A proposta do livro foi interessante até o desafio da situação-problema: saber o total 

de figurinhas. Todavia a professora insistiu e elas registraram, mesmo sem fazer sentido para 

elas. As crianças tinham compreendido “quantos” porque tinham contado. 

Observemos o que traz o RCNEI sobre a contagem: 

 
Contar é uma estratégia fundamental para estabelecer o valor cardinal de 

conjuntos de objetos. Isso fica evidenciado quando se busca a 

propriedade numérica dos conjuntos ou coleções em resposta à pergunta 

“quantos?” (cinco, seis, dez etc.). É aplicada também quando se busca a 

propriedade numérica dos objetos, respondendo à pergunta “qual?”. 

Nesse caso está também em questão o valor ordinal de um número 

(quinto, sexto, décimo etc.). A contagem é realizada de forma 

diversificada pelas crianças, com um significado que se modifica 

conforme o contexto e a compreensão que desenvolvem sobre o número. 

(BRASIL, 1998a, p. 220). 

 

Notamos que a atividade, poderia partir primeiramente de um álbum de figurinhas, 

como é sugerido pelo livro. As crianças teriam a oportunidade de comparar a quantidade de 

figurinhas em relação a um amigo, por exemplo. Ver quantas faltam para completar uma 

página, saber quem tem mais, quem tem menos, incentivá-las a trocar etc. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998a), as crianças 

aprendem desde cedo a recitar a sequência numérica; nessas práticas, a criança às vezes se 

engana, para, recomeça e progride.  

Algo interessante no manual do professor diz respeito ao item “Conviver e 

Aprender”. Nele existe uma sugestão para o professor montar com a turma um álbum que 

seja de interesse geral, mostrando que o álbum possibilita um avanço na construção do 
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sistema de numeração decimal. A criança pode comparar números, identificar regularidades 

entre os números etc., porém ao nosso ver essa atividade deveria ser um prenúncio para a 

página 98. 

As atividades corporais, de acordo com Ramos (2009), embasada pela psicologia 

cognitiva e a psicomotricidade, se vivenciadas com materiais adequados para cada 

conceito, estimulam a percepção tátil, visual e auditiva, contribuindo com a memória 

sensorial. Portanto, o interessante para essa etapa (5 anos), mais que exercícios de 

registro, são as atividades corporais, motivadas, desafiadas pelos registros 

contextualizados.  

Embora tenhamos notado essa dificuldade de aplicabilidade da atividade, no 

livro há várias recomendações de atividades lúdicas, de experiência, vivências, que 

auxiliam o professor que se apropria deste manual; retomando Batista e Galvão (2009), 

o manual do professor funcionando como satélite, como suporte para a sala de aula, 

portanto, é preciso ficar atentos como esse instrumento é utilizado pelo professor, para 

que não ocorra práticas reprodutivas, sem observar sua tendência, como nos alerta 

Mafra (2014).  

 

3.6.3 Atividade 3  

 

Esta atividade é excelente para brincar, traz curiosidade e mistério. As crianças 

gostaram bastante e ficaram curiosas com as figuras. A professora iniciou seguindo as 

orientações do manual, mostrando o mapa do tesouro. As crianças foram falando todas juntas: 

– “Achei três tesouros”. Essa criança estava se referindo aos três baús dispostos no 

mapa do tesouro. Outro dizia: 

– Como é pra fazer? Então a professora comentou que daria dicas para  encontrar o 

tesouro e que teriam que prestar muita atenção, e fez a leitura do manual: 

– Para encontrar o tesouro, localize o tronco. Nessa hora não houve unanimidade entre 

as crianças. Cada uma apontou para um tronco de uma árvore, uma para uma árvore sem 

copa, outra só galhos. Nesse momento, a professora reorganizou a fala: 

– “Gente é um tronco que está caído no chão, não é uma árvore, nem galhos”. E 

todos localizaram. 
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Figura 8 – Página 60 – Manual do professor – A Ilha do Tesouro 

 

Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna. 
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Quadro 12 – Roteiro de questões da página 60 do livro Buriti Mirim 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Quando a professora começou a ditar a localização, as crianças se perderam. Eram 

muitas informações ao mesmo tempo. Primeiro localizar o tronco, depois começar a contar 

não pelo tronco e sim um quadrinho depois dele e mais: ter que pôr o foco da visão nos 

quadrinhos e não no desenho. A grande maioria se perdeu. Os quadrinhos eram pequenos 

para caber os dedinhos para a contagem, muitas informações ao mesmo tempo. Algumas 

crianças, na hora de andar 3 quadrinhos para a direita, subiam o caminho da ponte 

naturalmente. 

Isso ocorreu porque, segundo Piaget (2014, p. 46), cada sujeito percebe a sua maneira: 

  

[...] diante de uma figura complexa, sujeitos diferentes não irão perceber os 

mesmos elementos, e a escolha será inspirada por interesses diversos. A 

criança e o adulto também não perceberão os mesmos detalhes. Mas as leis 

 Questões Serpente Piloto Geógrafo Flor Raposa Astrônomo Rei 

1 A criança encontra dificuldade 

nessa atividade? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

2 A criança consegue executar a 

atividade proposta sem auxílio? 

Não Não Não Não Não Não Não 

3 A criança fez uso da contagem? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

4 A criança fez uso da ordenação? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

5 A criança fez uso da 

quantificação? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

6 A criança fez uso da 

classificação? 
       

7 A criança fez uso da seriação?        

8 A criança compreende as noções 

espaciais: em cima, embaixo, 

direita, esquerda, dentro, fora? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

9 A criança consegue relacionar as 

quantidades? Correspondência 

biunívoca. 

       

10 A criança consegue registrar 

corretamente o numeral? 

       

11 A criança registra os números 

seguindo a ordem correta? 
       

12 A criança consegue perceber a 

inclusão hierárquica através da 

atividade? 

       

13 A criança consegue perceber 

padrão entre objetos? 

       

14 A criança consegue resolver 

mentalmente uma situação 

proposta?  

       

15 A criança consegue somar com 

representação numérica? 

       

16 A criança compreende noções de 

quantidade (mais e menos, maior 

e menor)? 
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da percepção (que constituem a estrutura) permanecem as mesmas em todos 

os casos [...].  

 

Vendo a dificuldade, a professora foi direcionando passo a passo as ações e 

relembrando com as crianças as noções de espaço tais como em cima, embaixo, lado esquerdo 

e lado direito. Todos realizaram a atividade. 

Isso nos fez pensar como um professor pode trabalhar mais com jogos. Quanto mais a 

criança brinca mais se familiariza com esses conceitos. 

 

Ora, antes de qualquer linguagem, e, por conseguinte, qualquer pensamento 

conceptual e refletido, desenvolve-se na criança uma inteligência 

sensoriomotora ou prática, que vai tão longe na conquista das coisas que 

constrói, por si só, o essencial do espaço e do objeto, da causualidade e do 

tempo – em suma, organiza já no plano da ação todo um universo sólido e 

coerente (PIAGET, 2013, p. 146).  

 

Uma atividade complementar a ser tilizada seria a trilha. Ramos (2009) diz que o 

objetivo desta atividade, brincar de percurso, é perceber a ideia de lugar ocupado, que 

favorece a construção do número ordinal. Notamos que, no caso das crianças observadas, 

muitas não tinham familiaridade com esse jogo, demonstrando uma fragilidade na 

importância dos jogos para o desenvolvimento dos pequenos. O que vimos acontecer no 

ambiente foi a brincadeira da Amarelinha.  

 

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. 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 a distribuição, comparação de quantidades, a reunião 

de coleções e a familiaridade com resultados aditivos [...] . (BRASIL, 

1998, p. 235).  

 

Com a segunda turma, a professora foi mais preparada porque já tinha vivenciado as 

dificuldaes da atividade. Discutiu com as crianças sobre vocabulários: tronco, árvores, galhos. 

Pediu para olharem somente para os quadradinhos, dizia para marcar com um x cada vez que 

trilhassem o caminho, enfim a vivência da professora fez com que superasse as dificuldades 

das crianças. 
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3.6.4 Atividade 4 

 

Figura 9 – Página 100 – Manual do professor – Cadê? 

 
 
Fonte: Livro Buriti Mirim – Editora Moderna 
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Quadro 13 – Roteiro de questões da página 100 do livro Buriti Mirim 

 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Esta atividade é um jogo conhecido como Lince. Nenhum dos participantes conhecia, 

porém como é similar ao jogo da memória, não houve dúvidas quanto à execução. As crianças 

se divertiram bastante. 

Como de costume, a professora leu as instruções contidas na caixa de jogos informada 

no manual. As crianças se dividiram em duas duplas e um trio para jogar. No primeiro dia, 

jogaram duas duplas e no segundo dia o trio.  

As crianças marcaram os nomes dos participantes e naturalmente perguntavam como 

era o nome do colega. 

– “A brincadeira é um jogo e vocês vão pegar as fichas e os cartões”, disse a 

professora, e alertou para calcularem se cabe ou não os nomes nos espaços. 

A professora chamou a pesquisadora para demonstrar dizendo: 

 Questões Serpente Piloto Geógrafo Flor Raposa Astrônomo Rei 

1 A criança encontra dificuldade 

nessa atividade? 

Não Não Não Não Não Não Não 

2 A criança consegue executar a 

atividade proposta sem auxílio? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

3 A criança fez uso da contagem? Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

4 A criança fez uso da ordenação?        

5 A criança fez uso da 

quantificação? 

       

6 A criança fez uso da 

classificação? 
       

7 A criança fez uso da seriação?        

8 A criança compreende as noções 

espaciais: em cima, embaixo, 

direita, esquerda, dentro, fora? 

       

9 A criança consegue relacionar as 

quantidades? Correspondência 

biunívoca. 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

10 A criança consegue registrar 

corretamente o numeral? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

11 A criança registra os números 

seguindo a ordem correta? 
       

12 A criança consegue perceber a 

inclusão hierárquica através da 

atividade? 

       

13 A criança consegue perceber 

padrão entre objetos? 

       

14 A criança consegue resolver 

mentalmente uma situação 

proposta?  

       

15 A criança consegue somar com 

representação numérica? 

       

16 A criança compreende noções de 

quantidade (mais e menos, maior 

e menor)? 
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– “Prestem atenção, vamos olhar bem para as imagens e depois colocaremos a 

pecinha na imagem. Quem achar primeiro ganha”. Enquanto jogávamos, as crianças torciam 

muito empolgadas. Esse fato contagiou a todos.  

Uma regra estipulada pela professora foi a de todos esticarem as mãos para cima da 

cabeça antes do início. 

Mesmo as crianças que perderam, não demonstraram tristeza, irritabilidade; algumas 

ficavam tímidas, mas entenderam o espírito do jogo: “Um dia se ganha outro se perde”. Flor 

dava gargalhadas embora tivesse perdido o jogo e comenta que depois vai jogar mais. Uma 

das crianças, Piloto, quis parar porque estava perdendo e disse sorrindo:  

– “Quero revanche!” 

A professora encerra a atividade dizendo a todos que podem brincar em casa com a 

família. Essa é uma recomendação interessante do manual e as crianças gostaram da ideia de 

levar o jogo para casa.  

As crianças conseguiram jogar, registrar os nomes dos jogadores e os pontos de cada 

um. Algumas registraram o número espelhado, porém a professora os alertava imediatamente. 

Notamos que Serpente ainda encontra dificuldade com a correspondência termo a termo, 

porém está mais atenta. 

Temos que iluminar o caráter coletivo do jogo; essas brincadeiras, segundo os RCNEI, 

permitem que o grupo se estruture, que as crianças criem relações de troca, saibam esperar sua 

vez, familiarizem-se com as regras, entre outros ganhos. 

Outra observação que destacamos é que não é possível aplicar um jogo com turmas 

grandes antes de fazer uma avaliação diagnóstica. Conhecer as dificuldades para poder saná-

las. Para saber o processo de desenvolvimento dos pequenos tem que se acompanhar de perto 

e a formação de grupos menores favorece esse entendimento. O professor deverá estar atento 

aos passos das crianças para o entendimento do jogo.  

O que aprendemos com essa atividade? Embora o foco esteja na marcação dos pontos 

e sua soma final, as crianças vivenciaram muito mais que isso; puderam trabalhar as cores, 

pintaram a parte de trás das fichas com a intenção de não misturar com a dos colegas, pois 

cada uma usou uma cor;  ensinaram a escrita dos nomes para os amigos; aprenderam que é um 

jogo divertido e, portanto, irão cuidar para não perder as peças, contando na hora de guardá-

lo; aprenderam que nem sempre se ganha; fizeram o uso da contagem dos pontos. Enfim, não 

podemos resumir a atividade a um simples registro.  
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Nesse sentido, Kamii (2012, p. 72) nos adverte: “Quando uma criança de quatro ou 

cinco anos diz: – ‘Eu tenho sete e João oito’, não está, necessariamente, comparando os dois 

conjuntos. Essa declaração é, frequentemente, um simples anúncio do resultado de uma 

contagem [...]”. Continua dizendo que o melhor para a criança é introduzir a escrita quando 

fizer sentido e não quando o professor diz a hora de escrever nos cadernos de exercícios. 

Um outro fato a destacar diz respeito à professora. Nos últimos encontros estava bem 

mais tranquila com relação às ações da criança, apenas em um momento, porém, quando 

Piloto errou o nome de um amigo, ela pegou em sua mão para ajudá-lo. A ajuda é importante, 

porém não devemos fazer por elas.  

De acordo com os RCNEI, no cotidiano escolar o que se recomenda é a atenção 

permanente à questão da independência e autonomia. “O exercício da cidadania é um 

processo que se inicia desde a infância, desta forma temos que oferecer à criança 

oportunidades de escolha e de autogoverno [...]” (BRASIL, 1988, p. 39). Um ambiente em 

que não há espaço para o exercício da autonomia torna-se autoritário. Temos que oferecer 

condições para que as crianças dirijam por si mesmas suas ações. Para que isso seja possível, 

o professor poderá auxiliar no desenvolvimento de um senso de responsabilidade das crianças. 

Enfim, “Para favorecer o desenvolvimento da autonomia é necessário que o professor 

compreenda os modos próprios de as crianças se relacionarem, agirem, sentirem, pensarem e 

construírem conhecimentos [...]” (BRASIL, 1988, p. 40). 

Dessa forma, encerramos esta dissertação apontando que as atividades de construção 

do número analisadas na coleção Buriti Mirim respeitam as especificidades da infância, foram 

elaboradas de forma que o lúdico estivesse presente para que as crianças pudessem visualizar 

as diferentes propostas. Algumas alterações são necessárias, porém não tira o mérito do 

instrumento. Cabe à equipe gestora, junto com os professores, ler e discutir o material para 

que, juntos, possam, se necessário, adaptá-lo, pedir o material solicitado pelo livro do 

professor com antecedência para que as atividades sejam executadas da melhor forma 

possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar se as atividades de matemática contidas na 

coleção de livros didáticos Buriti Mirim, da Editora Moderna, direcionados à educação 

infantil, proporcionam a construção do número pelas crianças pequenas.  

Buscamos responder à seguinte pergunta: O livro possui atividades de seriação, 

classificação e ordenação, uma vez que são fundamentais para a construção do número, e 

como a professora da classe se utiliza desse instrumento? Que estratégias as crianças utilizam 

para realizar as atividades?  

Para tanto, utilizamos abordagem metodológica de cunho qualitativo e, como 

instrumento de coleta de dados, fizemos uso da observação participante. Também analisamos 

alguns documentos que regem a educação infantil.  

A pesquisa foi realizada no último ciclo de uma escola privada de educação infantil 

localizada na cidade de São Paulo, que adota o material em questão, e os sujeitos foram sete 

crianças de 5 anos de idade e uma professora. 

A estruturação partiu desta forma: no primeiro capítulo, estudamos como vem se 

ensinando a matemática no Brasil até os dias atuais. 

No segundo capítulo, vimos como a criança aprende matemática. Como a criança 

desenvolve o raciocínio lógico-matemático, como constrói a noção de número. Os 

documentos oficiais, embora escritos há mais de uma década, preservam a sua grandeza e 

merecem ser discutidos entre os que atuam diretamente com os pequenos. 

Os dados levantados nos documentos apontam que este conhecimento de matemática 

não é um conhecimento técnico, disciplinar ou fragmentado, portanto não é qualquer 

conhecimento.  

Notamos como a criança aprende, como compreende a aprendizagem a partir da 

experiência, e que precisa de autonomia, liberdade e emancipação para apropriação do 

conhecimento da matemática.  

No terceiro capítulo, fizemos as observações participativas com sete crianças e uma 

professora e percebemos, no decorrer das observações, que é possível trabalhar com as 

crianças em grupos sem ficarmos presos na prática sem sentido ou presos na seriação tão 

comum no ensino fundamental.  

Como resultados, constatamos que o livro traz preocupações em trabalhar atividades 

práticas com as crianças, registros de atividades e também contribui auxiliando a professora nos 
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pressupostos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), contudo 

algumas atividades são de difícil execução, como percebido na atividade da página 99, em que a 

proposta não dá conta das características dos pequenos. Hoje com os avanços das discussões 

sobre a educação infantil não podemos conceber o uso do livro simplesmente para cumprir 

tarefas ocupando os pequenos com atividades nas quais predominam respostas prontas, nem 

tampouco privá-los da convivência com os colegas ao optar por exercícios escritos. 

Os dados levantados nos permitiram perceber que as atividades do livro, embora 

muitas partam do professor e não da criança como protagonista, possuam fim em si mesmas. 

De modo geral, auxiliam no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos pequenos, 

assim como todas as experiências da cultura na qual a criança está inserida favorece a 

construção do número.  

Vale ressaltar que as crianças gostaram de realizar as atividades, pois as propostas 

fazem partem do seu universo e o modo que as atividades foram aplicadas, sempre com um 

grupo pequeno, permitiu a grandeza das observações no processo da aquisição de 

conhecimento, evidenciando a criança como produtora de cultura. Percebemos que ao 

contrário, numa sala com muitas crianças, não seria possível perceber a riqueza desses 

detalhes para auxiliá-las. Sabemos que é possível um trabalho de intervenção e observação 

durante a rotina dos pequenos, basta preparar os espaços de forma intencional e observá-las. 

Reiteramos que os registros das observações são de grande valia, porque permitem a 

comparação com os estágios anteriores favorecendo a retomada para futuras ações que 

promovam o progresso dos pequenos, propostas de avaliação mencionada nesta pesquisa. 

Constatamos que a grande maioria das crianças observadas vivencia, no dia a dia com 

suas famílias, situações que contribuem para a construção do número, criando estratégias para 

resolver as situações-problema que aparecem em suas vidas.  

Notamos que o livro em questão traz muitas atividades lúdicas no manual para dar 

suporte ao professor, até porque sabemos da fragilidade de sua formação, fato apontado neste 

trabalho. Todavia muitos livros editados atendem à demanda de mercado sem tampouco se 

atentar para o desenvolvimento integral da criança, priorizando o excesso de exercícios 

preparatórios, registros de números, bem como atividades descontextualizadas, prendendo os 

pequenos na carteira, o que acarretará um prejuízo no desenvolvimento da corporeidade, 

criatividade e liberdade. 

Não podemos pensar no currículo da educação infantil como algo acabado. 

Sistematizado, sim. Intencionado, sempre. O espaço de convivência na educação infantil tem 
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que permitir o despertar da cultura pela criança; enfim, ver a criança como produtora de 

cultura, como apontam os documentos. 

Podemos inferir, também, que as atividades do livro são apenas um recurso para o 

professor e não um instrumento indispensável. A forma como o livro é utilizado fará diferença 

nos espaços de educação infantil, como qualquer outro recurso, portanto cabe deixar uma 

alerta com relação ao uso que se faz do livro na educação infantil sem nenhum órgão oficial 

para avaliá-lo. Pensamos que há uma urgência nessas discussões para não transformarmos a 

educação infantil num espaço onde a educação jesuíta esteve e ainda está presente nas práticas 

das escolas.  

Outro fato a ser destacado diz respeito às atividades concretas discutidas nesta 

dissertação. Sem transformá-las em métodos, notamos sua importância, pois a criança pensa 

logicamente sobre os objetos concretos que lhes cercam e quando faz sentido para elas. Será 

que a maioria dos livros divulgados para esta etapa dão conta dessas atividades concretas? 

Ressaltamos que a grande questão para outras discussões é a de promover atividades 

que partam das necessidades dos pequenos e somente assim estimulá-las aos avanços da 

matemática e de outros conhecimentos; precisamos pensar o aluno em sua concretude 

também. 

Vimos que a professora observada utilizou o instrumento em questão procurando ler o 

manual antes dos encontros, diversificando suas ações quando a situação esperada pelos 

autores do livro não estava em consonância com as reações das crianças. Na verdade, não se 

pode prever tudo, principalmente quando se trata de crianças pequenas. Os pequenos anseiam 

por liberdade, gostam de experimentar e descobrir tudo que os rodeia. 

Podemos pensar que as coisas nem sempre têm que ser feitas da mesma maneira; 

podemos olhar mais longe, ser mais humanos, menos pragmáticos, olhar de maneira mais 

consciente para o que nos rodeia. Perceber o outro na relação é algo urgente em nossos dias. 

Para a construção de uma educação mais justa, igualitária e cidadã temos que ver a todos 

como sujeitos pensantes. 

Esta dissertação é resultado de um longo percurso de pesquisa, tanto bibliográfica 

quanto de campo, contribuindo para o crescimento da pesquisadora em querer ser mais e 

ajudar a transformar a educação. 

Esperamos que essa dissertação aguce a curiosidade de educadores e sirva de incentivo 

para trilhar novos caminhos em busca de uma educação de qualidade para os pequenos.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (Uninove) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa “Educação 

Infantil: Análise de um Livro Didático de Matemática”, portanto sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar seu consentimento. O objetivo 

principal deste estudo é analisar como o livro didático é utilizado pelos professores. Estou 

ciente que este estudo será conduzido por meio de entrevista. Os resultados obtidos poderão 

ser divulgados em periódicos acadêmicos, congressos ou qualquer outro tipo de evento, 

porém o seu nome será mantido em sigilo. Você receberá uma cópia deste termo onde consta 

o telefone e o endereço institucional da pesquisadora e da orientadora, podendo tirar suas 

dúvidas sobre a pesquisa e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

  

               São Paulo, __de ________ de 2016. 

 

      _____________________________________ 

                                         

 

 

_______________________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Eunice Ramos de Carvalho Fernandes 

  

   

    


