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traçado: a Matemática. 
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RESUMO 

 

 

O principal objetivo desta pesquisa foi compreender como a linguagem matemática é 

vivenciada por crianças de três anos no interior de uma instituição pública de Educação 

Infantil. Para isso, pretendeu-se descrever como a linguagem matemática é vivenciada por 

essas crianças, identificar os momentos, espaços e situações, vividas por elas, que envolvem a 

linguagem matemática, e perceber o lugar dessa linguagem na prática docente da Educação 

Infantil. A primeira etapa foi a realização de revisão de literatura, visando conhecer a situação 

atual do campo no meio acadêmico. Em seguida, foi realizada a observação em uma escola 

pública de Contagem, em uma turma composta por 15 alunos de três anos. Foi feita uma 

intervenção, na qual as crianças elegeram uma brincadeira através de votação, fazendo o 

registro em forma de gráfico. Esse momento se justifica pela necessidade de se trabalhar o 

tratamento da informação na Educação Infantil, apontada por Smole (2003). As crianças 

participaram de diversas brincadeiras com a corda e, ao final, foram incentivadas a realizar 

uma roda de conversa sobre as brincadeiras, com o registro desse momento. Para a análise dos 

dados, tanto da revisão de literatura quanto da observação e da intervenção foram mobilizados 

conceitos diversos de autores como Kamii (1990), que desenvolve estudos sobre a noção de 

número pela criança; Dias e Faria (2007), que fala sobre o conhecimento matemático no 

currículo da Educação Infantil; Lorenzato (2010), e Lopes (1999), que discute o tratamento da 

informação na Educação Infantil. Promover as reflexões das crianças e os registros, 

desenvolvendo noções espaciais, corporais, regras e conceitos matemáticos, permitiu 

constatar a importância da brincadeira para desenvolver a linguagem matemática na Educação 

Infantil. Pode-se afirmar que, muitas vezes, essa linguagem não é intencional e que as 

crianças vivenciam experiências matemáticas fora da escola que nem sempre são objetos de 

discussão ou de trabalho intencional dentro da escola. Assim, concorda-se com Smole e Diniz 

(2001) que uma proposta de trabalho com a matemática deve visar à aprendizagem 

significativa, encorajando a exploração de várias ideias matemáticas, a fim de desenvolver o 

prazer e conservar a curiosidade das crianças acerca da matemática.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil; linguagem matemática; brincadeiras com corda; registro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A temática deste estudo se insere no campo das pesquisas sobre a linguagem 

matemática na Educação Infantil. A definição do tema se deu a partir de particular interesse 

de pesquisa pela Educação Infantil e, mais especificamente, pela linguagem matemática do 

cotidiano das crianças na primeira infância. Acredita-se que, muitas vezes, a aprendizagem da 

leitura e escrita é privilegiada pelas educadoras
1
 em detrimento do conhecimento matemático. 

Esse é outro motivo que impulsionou o desenvolvimento deste trabalho e o envolvimento com 

o tema.  

A relevância da temática em questão no campo acadêmico se dá pelo fato de que a 

linguagem matemática com crianças de três anos constitui-se em campo de pesquisas ainda 

incipiente no Brasil. Dessa forma, vale ressaltar a importância social do presente estudo para 

que as profissionais da Educação Infantil possam privilegiar a linguagem matemática tanto 

quanto as demais linguagens da criança nessa faixa etária. 

Entende-se que a linguagem matemática está presente na vida do ser humano desde o 

nascimento, bem como nas outras fases da vida. Diariamente, diferentes situações são 

experienciadas, as quais exigem a linguagem matemática. No brincar, a criança também 

vivencia essa linguagem, embora muitas vezes não conheça seus conceitos, valendo-se da 

linguagem infantil para marcar a passagem do tempo, medir distâncias, distinguir o peso, 

elaborar conceitos espaciais, dentre outras ações.  

Desse modo, a questão que orienta esse trabalho é: como a linguagem matemática é 

vivenciada por crianças de três anos no interior de uma instituição pública de Educação 

Infantil? 

 Para responder essa questão, pretendeu-se: descrever e analisar como a linguagem 

matemática é vivenciada por crianças de três anos no cerne de uma instituição pública de 

Educação Infantil; identificar os momentos, espaços e situações vividas pelas crianças que 

envolvem a linguagem matemática na escola; perceber o lugar da linguagem matemática na 

prática docente da Educação Infantil. 

 A hipótese inicial que orientou esta pesquisa foi a de que, embora a linguagem 

matemática esteja presente na instituição escolar, ainda falta uma maior intencionalidade, por 

parte das educadoras, na elaboração de atividades voltadas a essa prática. Outra hipótese é a 

                                                 
1
 Nesse momento, optou-se pelo feminino devido à maioria dos/as educadores/as de crianças de três anos serem 

desse gênero.  
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de que, embora a linguagem matemática muitas vezes não seja privilegiada pelas educadoras 

nessa faixa etária, as crianças demonstram grande interesse em discutir e pensar sobre essa 

linguagem, bem como sobre seus saberes e conhecimentos, através de brincadeiras e de 

experiências com situações cotidianas, como as de compra e venda, marcação do tempo, 

dentre outras.    

Pretendeu-se realizar um estudo qualitativo, no qual os dados reunidos compõem-se de 

uma revisão de literatura sobre o tema pesquisado (no caso, a linguagem matemática na 

Educação Infantil), da observação do campo de pesquisa por meio de uma amostra (uma sala 

de aula composta por crianças de três anos) e, também, de uma intervenção sobre esta 

amostra.  

 Nesse sentido, essa pesquisa se enquadra no que se pode chamar de pesquisa-

intervenção, que constitui uma tendência das pesquisas participativas. Esta, por sua vez, busca 

investigar a vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, assumindo uma intervenção 

de caráter socioanalítico (ROCHA e AGUIAR, 2003, p. 61). 

A pesquisa-intervenção, desse modo, consiste em acompanhar o cotidiano das 

práticas, criando um campo de problematização para que o sentido possa ser extraído das 

tradições e das formas estabelecidas, instaurando tensão entre representação e expressão, o 

que permite novos modos de subjetivação. Rodrigues e Souza (1987) evidenciam que a 

pesquisa-intervenção se constitui como uma crítica à política positivista de pesquisa:  

 

A antiga proposta lewiniana vem sendo re-significada à luz do pensamento 

institucionalista: trata-se, agora, não de uma metodologia com justificativas 

epistemológicas, e sim de um dispositivo de intervenção no qual se afirme o ato 

político que toda investigação constitui. Isto porque na pesquisa-intervenção 

acentua-se todo o tempo o vínculo entre a gênese teórica e a gênese social dos 

conceitos, que é negado implícita ou explicitamente nas versões positivistas 

'tecnológicas' de pesquisa. (RODRIGUES E SOUZA, 1987, p.31) 

 

Alvez-Mazzotti (2003), após analisar a relação entre a pesquisa e a prática 

educacional, discute as principais razões que poderiam explicar a pouca vinculação entre 

esses dois aspectos. A autora aponta a pobreza teórico-metodológica como a principal 

responsável pela pulverização e irrelevância das pesquisas desenvolvidas e, ainda, pela adesão 

aos modismos e pela preocupação com a aplicabilidade imediata dos resultados.  

Outros pesquisadores também abordam essa questão, como Tardif (apud ALVES-

MALAZZOTTI, 2003, p.41), que propõe um estudo do conjunto dos saberes realmente 

utilizados pelos professores em suas tarefas cotidianas, por constatar que um grande problema 
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das pesquisas em ciências da educação consiste em considerar o que as professoras deveriam 

saber, fazer e ser, em detrimento do que sabem, fazem e são realmente. 

Para a análise dos dados, tanto da revisão de literatura, quanto da observação e da 

intervenção, foram mobilizados conceitos diversos de autores que abordam a temática da 

linguagem matemática na Educação Infantil, como Kamii (1990), que desenvolve estudos 

sobre a noção de número pela criança; Dias e Faria (2007), que discute o conhecimento 

matemático no currículo da Educação Infantil; Lorenzato (2010), que trata das experiências 

matemáticas das crianças, vivenciadas através da percepção visual, da estimativa e da 

comparação direta, como por exemplo, a comparação de comprimentos, de peso e capacidade, 

a marcação de tempo e a noção de temperatura; e Lopes (1999), que aborda o tratamento da 

informação da Educação Infantil. 

A origem e a composição da palavra matemática podem contribuir para entendermos 

seu significado - “aquilo que se pode aprender” - e seus termos matema (explicar, entender, 

conhecer, aprender para saber e fazer) e tica (habilidades, artes e técnicas) (D’AMBRÓSIO 

apud CONTAGEM, 2002b, p.17). Compreender esse significado envolve perceber que a 

Matemática tem uma linguagem própria, que se desenvolve tal como se aprende a falar, a ler e 

a comunicar-se em outra língua. D’Ambrosio explica: 

 

[...] o fato de a matemática ser uma linguagem (mais fina e precisa que a linguagem 

natural) que permite ao homem comunicar-se sobre fenômenos naturais, 

consequentemente, ela se desenvolve no curso da história da humanidade desde os 

“sons” mais elementares, e, portanto intimamente ligada ao contexto sociocultural 

em que se desenvolve (D’AMBROSIO, 1986, p.35).  

 

No presente estudo, o termo linguagem matemática é concebido e utilizado para se 

referir à cultura matematizada, na qual a criança está imersa desde o nascimento. Essa cultura 

trata de aspectos relacionados ao número e ao sistema de numeração, às formas e às 

orientações espaço-temporais, às grandezas e medidas, bem como ao tratamento da 

informação que perpassa todos esses eixos.   

Segundo Castera (2004), a Matemática tem como um de seus mais importantes 

objetivos a construção de procedimentos para organizar o mundo, portanto, ao selecionar os 

conteúdos, é necessário respeitar a coerência interna da linguagem matemática, organizando-

os previamente. É necessário, ainda, considerar o nível de desenvolvimento da criança, bem 

como seus conhecimentos prévios, para que ela construa novos conhecimentos a partir desses 

esquemas mentais (CASTERA, apud ARRIBAS, 2004). 
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Assim, é fundamental pensar em um trabalho que desenvolva a linguagem matemática 

através de experiências significativas para as crianças. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, no seu artigo 9º, definem que: 

 

Art.9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que [...] 

IV- recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais. (BRASIL, 2009, p. 4) 

 

Essas relações quantitativas, de medidas, formas e orientações espaço-temporais, 

foram discutidas por Piaget, que fez a distinção entre três tipos de conhecimento: o 

conhecimento físico; o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. Por esta 

razão, nesta pesquisa, a análise dos dados obtidos foi realizada através do conceito de 

conhecimento lógico-matemático de Piaget. Para o autor, “conhecimento lógico matemático é 

a coordenação de relações criada mentalmente por cada indivíduo entre os objetos” (PIAGET, 

apud CONTAGEM, 2012b, p.9).  

Em outra premissa deste estudo, acredita-se que uma forma de fazer matemática na 

Educação Infantil é através do trabalho com jogos. Portanto, a análise dos jogos será realizada 

a partir das pesquisas de Kamii (1991). Para essa autora, o jogo é uma atividade interativa 

com regras estabelecidas, com um clímax preestabelecido, ou seja, um objetivo em que cada 

jogador deve assumir papéis interdependentes, opostos e cooperativos. Ao abordar a 

matemática através do jogo, é possível desenvolver: observação e respeito às regras, tomada 

de decisões, escolha de estratégias e representações mentais e simbólicas. De acordo com 

Kamii, os critérios para se escolher e propor jogos que mobilizem o pensamento das crianças 

são: 

 

 “1. Propor alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças resolver; 2. 

permitir que as crianças possam se auto-avaliar quanto ao seu desempenho; 3. 

Permitir que todos os jogadores possam participar ativamente do começo ao fim do 

jogo.” (KAMII, 1991, p.87) 
 

Por fim, para uma melhor organização do texto, esta monografia foi dividida em três 

capítulos. O capítulo um, Revisão de literatura, permite-nos conhecer a situação atual da 

linguagem matemática na Educação Infantil no meio acadêmico, situando este trabalho dentro 

dessa área de pesquisa, contextualizando-o. Pretendeu-se, nessa etapa, avaliar o conhecimento 

produzido em pesquisas prévias, destacando conceitos, procedimentos, resultados, discussões 

e conclusões relevantes para este trabalho. 
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Já o capítulo dois, A linguagem matemática em duas perspectivas: o espaço e a rotina 

escolar, apresenta o contexto histórico da Educação Infantil no Brasil, em Contagem e na 

instituição pesquisada. Além disso, discute como a linguagem matemática é desenvolvida na 

instituição de Educação Infantil pesquisada por meio da observação realizada em duas 

perspectivas: o espaço escolar e a rotina. O capítulo traz, ainda, outras possibilidades e 

experiências com a linguagem matemática. 

  O capítulo três, A brincadeira como experiência de linguagem matemática: uma 

intervenção possível, apresenta a proposta de intervenção realizada, bem como os resultados 

de sua aplicação. A partir dessa intervenção, há uma discussão sobre as brincadeiras e o 

registro e sobre a possibilidade de desenvolvimento da linguagem matemática nas crianças. 

Ao final, a monografia traz Algumas considerações, em que se busca evidenciar as 

reflexões mais importantes realizadas durante a pesquisa. Diferentemente de apontar certezas 

sobre o tema, esse texto suscita novas questões, sugerindo que outros trabalhos sejam 

elaborados, colaborando, assim, para o crescimento das pesquisas sobre a linguagem 

matemática na Educação Infantil.  
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1- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O presente capítulo pretende apresentar algumas pesquisas que versam sobre o 

trabalho com a Matemática na Educação Infantil. O objetivo central é o de compreender como 

tem sido tratado esse tema dentro do campo de investigações da educação brasileira. De 

acordo com Ferreira (2002), nos últimos quinze anos têm-se produzido um conjunto 

significativo de pesquisas denominadas de “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. 

Segundo essa autora, essas pesquisas:  

 
Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear 

e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 

épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de 

congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p.257) 

 

Buscou-se mapear o quadro de pesquisa sobre o tema de interesse dessa monografia, a 

Matemática na Educação Infantil, e foi realizado um levantamento no site da Associação 

Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e no Scientific Electronic Library 

Online – SciELO. 

A análise dos trabalhos publicados pela ANPEd, do banco de teses e dissertações da 

Capes e da SciELO, permitiu constatar a pouca produção sobre a linguagem matemática na 

Educação Infantil. Esse fato está ligado ao interesse mais acentuado por outras linguagens na 

Educação Infantil, como o brincar e a linguagem escrita. Assim, esta pesquisa torna-se 

relevante por colaborar para compor o quadro, ainda pequeno, de pesquisas que tratem da 

linguagem matemática na Educação Infantil. 

Entre os meses de abril e maio de 2013, o movimento inicial foi de busca pelas teses e 

dissertações produzidas entre os anos de 2008 a 2012 no site http://www.anped.org.br para 

verificar a produção cientifica da área. Buscou-se os trabalhos apresentados no Grupo de 

Trabalho Educação Matemática e no Grupo de Trabalho de Educação de Crianças de 0 a 6 

anos da ANPEd. 

 

  

 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.anped.org.br/
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Tabela 1 – Número de trabalhos no grupo de trabalho Educação Matemática e no grupo de 

trabalho Educação de 0 a 6 anos da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 

Educação – ANPEd, no período de 2008 a 2012. 

 

 

Ano 

 

Total de 

trabalhos do 

GT Ed. 

Matemática 

Trabalhos 

realizados na 

Educação 

Infantil 

Trabalhos 

realizados 

em outros 

segmentos 

Total de 

trabalhos do 

GT Ed. de 0 a 

6 anos 

Trabalhos 

abordando a 

linguagem 

matemática 

Trabalhos 

abordando 

outros temas 

2008 16 1 15 19 0 19 

2009 10 0 10 16 0 16 

2010 18 1 17 17 1 16 

2011 14 1 13 15 0 15 

2012 12 1 11 18 0 18 

5 anos 70 4 66 85 0 85 

 

De acordo com a tabela acima, é possível afirmar que, em cinco anos, o site da ANPEd 

publicou setenta pesquisas no grupo de trabalho “Educação Matemática” e, dessas setenta, 

apenas quatro pesquisas foram realizadas na Educação Infantil. Enquanto isso, no mesmo 

período, o grupo de trabalho “Educação de 0 a 6 anos” publicou o total de oitenta e cinco 

pesquisas, sendo que apenas uma delas abordou a linguagem matemática.  

Além disso, podemos concluir que a Educação Matemática e a Educação Infantil são 

objetos de estudo, porém investigados de forma dissociada. Nesse sentido, a linguagem 

matemática na Educação Infantil constitui-se um tema de pesquisa ainda pouco explorado nos 

trabalhos do campo da educação.  

O mesmo acontece no Banco de Teses e Dissertações da CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ao realizar uma busca pelas pesquisas sobre 

“matemática e Educação Infantil”, no site http://www.periodicos.CAPES.gov.br, observou-se 

que o tema também é pouco investigado em nível de teses e dissertações produzidas no Brasil. 

O resultado pode ser observado na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Quantidade de artigos dos principais temas das teses e dissertações do portal de 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, do período de 

2008 a 2012. 

 

Temas  Número de 

artigos 

Estatística na Educação Infantil 3 

Praxeologias matemático-didáticas 1 

Formação matemática do professor  9 

O espaço na Educação Infantil 1 

O livro didático na Educação Infantil 2 

http://www.periodicos.capes.gov.br,observou-se/
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Literatura infantil e Matemática 1 

Trabalho infantil 1 

Aprendizagem matemática na EJA 1 

Dimensão corporal na Educação Infantil 1 

O ensino de xadrez 1 

Avaliação na Educação Infantil 3 

Adaptação escolar 1 

Sentido de número 3 

Geometria 1 

A adição no Ensino Fundamental 1 

Coordenadas espaciais 1 

Total 31 

 

Do total de trinta e uma pesquisas encontradas no site da CAPES, nove abordaram o 

tema “a formação matemática do professor” e três pesquisas abordaram “o sentido de 

número”, “a estatística” e “a avaliação na Educação Infantil”. Estes representam os quatro 

temas mais abordados em pesquisas envolvendo a Educação Infantil. 

Os trabalhos envolvendo a matemática na Educação Infantil encontrados nos dois sites 

representam investigações que têm por objetivo o estudo da prática docente com relação à 

matemática; o conhecimento de procedimentos e conceitos matemáticos em crianças surdas 

da Educação Infantil e a inserção da educação estocástica na infância. 

Grando e Nacarato (2007), em “Educadoras da infância pesquisando e refletindo sobre 

a própria prática em matemática” investigaram quais as dinâmicas vivenciadas em um gupo 

de formação de educadoras da infância que possibilitaram a aprendizagem profissional em 

matemática. Dentre as dinâmicas que revelaram indícios de aprendizagem profissional 

destacaram-se: 

 

(I) o registro da criança possibilitando uma investigação da própria prática; (II) as 

leituras teóricas produzindo sentidos à prática docente; (III) o jogo e a brincadeira 

infantil possibilitando um redimensionamento curricular da matemática na Educação 

Infantil; (IV) a apropriação e (re)significação pelas professoras da dinâmica de “dar 

a voz”. (GRANDO e NACARATO, p. 240 e 241) 

 

As professoras participantes puderam: produzir, aplicar e analisar atividades; analisar 

os registros produzidos pelos alunos e elaborar reflexões que foram socializadas no grupo de 

formação, tendo como suporte os textos teóricos lidos. Tal estudo reforçou a importância de 

contextos de formação que privilegiam os saberes dos professores e tomam suas práticas 

como objeto de estudo e reflexão. 
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Lamonato (2008) investigou quais conhecimentos são revelados por professoras da 

Educação Infantil quando discutem sobre geometria e seu ensino em um contexto 

exploratório-investigativo.  

Já Lamonato e Gama (2010) realizaram uma pesquisa com abordagem qualitativo-

interpretativa, na qual analisaram as narrativas de professoras, alunas de um curso de 

especialização. Afirmam que a formação “centra-se no sujeito, nas experiências que ele 

constroi, nas transformações que ocorrem em diversos espaços-tempo, quer seja na criança, na 

formação ou no professor”. 

No estudo de Barbosa (2011), o interesse foi investigar o conhecimento de 

procedimentos e conceitos matemáticos em crianças surdas da educação infantil. Os 

resultados apontados constatam que, para diminuir o desnível de rendimento escolar na área 

da matemática entre crianças surdas e ouvintes, são necessários programas educacionais para 

a educação infantil “que garantam condições de desenvolvimento para o conhecimento 

informal quantitativo numérico destas crianças” (BARBOSA, 2011). 

Em seu estudo denominado “A educação estocástica na infância”, Lopes (2012) 

discute a inserção da educação estocástica na infância, considerando a estocástica como uma 

parte do currículo de matemática que estuda a combinatória, a probabilidade e a estatística de 

forma interligada. Em sua conclusão, a autora afirma que o trabalho com os estudantes da 

educação básica “deve permitir-lhes a percepção e a elaboração de modelos, regularidades, 

padrões e variações dentro dos dados.” Aponta, ainda, para a necessidade de um investimento 

na formação inicial e contínua de professores que ensinam matemática, bem como para a 

urgência de produção de materiais que possam subsidiar o trabalho docente. 

Selva (2004) realizou uma pesquisa de caráter exploratório em que se buscou explorar 

a compreensão de gráficos de barras por crianças da Educação Infantil. Para isso, a autora 

utilizou atividades de resolução de problemas aditivos que envolviam blocos de encaixe e 

gráficos de barras, analisando as relações entre essas duas formas de representação. 

Além dos estudos desses autores, realizou-se, ainda, uma busca no site da Scientific 

Electronic Library Online – SciELO http://www.scielo.org/php/index.php, com os termos 

“matemática na Educação Infantil”, e foram encontrados dois artigos diferentes. Um dos 

artigos trata do livro didático na educação infantil e a resolução de problemas matemáticos e o 

outro discute o acesso à educação infantil e as trajetórias de desempenho escolar no ensino 

fundamental. 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/php/index.php
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Brandão e Selva (1999) desenvolveram uma pesquisa com objetivo de analisar o 

tópico de resolução de problemas de estrutura aditiva de livros didáticos utilizados em salas 

de educação infantil. Foi analisada a forma de introdução aos conceitos de adição e subtração; 

os tipos de problemas propostos; a utilização das ilustrações nos enunciados dos problemas e 

o tipo de registro solicitado às crianças. Esse estudo concluiu que os livros didáticos de pré-

escola analisados pretendem trabalhar com resolução de problemas, no entanto as situações 

propostas são repetitivas e não estimulam o desenvolvimento e o confronto de estratégias 

diversas por parte das crianças. 

Gardinal-Pizato; Marturano e Fontaine (2012), partindo do pressuposto de que a 

Educação Infantil contribui para trajetórias escolares mais favoráveis, desenvolveram uma 

pesquisa com o objetivo de verificar o impacto do tempo de exposição à educação infantil 

sobre o desempenho acadêmico e avaliar o progresso escolar das crianças na trajetória do 3º 

ao 5º ano do ensino fundamental, em função da exposição à educação infantil. Controlado o 

efeito do nível socioeconômico, a análise mostrou que o acesso à educação infantil foi 

consistentemente associado a melhor desempenho, porém um tempo maior de exposição a 

esse segmento não teve efeito adicional. O estudo aponta que este último resultado requer 

verificação e esclarecimento por meio de novas pesquisas, dadas suas implicações para 

políticas públicas. 

A partir dessa breve síntese dos trabalhos produzidos nas três fontes de pesquisas 

selecionadas, é possível constatar que as pesquisas que abordam a linguagem matemática ou a 

Educação Infantil, como apontado anteriormente, em geral, não contemplam a linguagem 

matemática vivenciada por crianças da Educação Infantil. Nesse sentido, o presente estudo 

pretende contribuir para compor esse campo de estudos.  

Além dos estudos encontrados nesses sites, outros pesquisadores desenvolveram 

estudos abordando a matemática na primeira infância: Kamii (1984; 1986; 1990; 1991; 1992; 

1994; 1995; 2005) que aborda os processos envolvidos na contrução do conceito de número 

pelas crianças e Smole (1996, 1999; 2001; 2003) que discute a teoria das inteligências 

múltiplas.  

Constance Kamii
2
 foi aluna e colaboradora de Jean Piaget, fez diversos cursos de pós-

                                                 
2
Dentre as principais obras de Kamii estão: Aritmética: novas perspectivas - implicações da teoria de Piaget; O 

conhecimento físico na educação pré-escolar; A criança e o número; Crianças pequenas continuam reinventando 

a aritmética; Crianças pequenas: reinventam a aritmética; Desvendando a aritmética: implicações da teoria de 

Piaget; Jogos em grupo na educação infantil; Piaget para a educação pré-escolar; Reinventando a aritmética: 

implicações da teoria de Piaget; Autonomia do professor e formação científica. 
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doutoramento ligados à Epistemologia Genética e a outras áreas educacionais relacionadas à 

teoria piagetiana e de outros pesquisadores. Autora de diversos trabalhos, Kamii trata das 

questões da natureza do número; objetivos para "ensinar" o conceito de número; princípios de 

ensino; situações na escola que podem ser usadas pelos professores para "ensinar" o conceito 

de número e a prática pedagógica de professores. Enfatiza a importância do conceito de 

quantidade e suas múltiplas aplicações na vida das crianças, com todas as consequências 

pedagógicas. Partindo da afirmação de Piaget de que "o jogo é um tipo de atividade 

particularmente poderosa para o exercício da vida social e da atividade construtiva da 

criança", a autora pontua em seus trabalhos os jogos em grupo, como fator de importância 

para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e interpessoal, sendo mais eficiente e 

prazeroso, ao invés de folhas de exercícios e atividades similares.  

Kátia Smole
3
 também produziu vários estudos sobre a linguagem matemática. A 

pesquisadora é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, coordenadora do 

grupo Mathema de formação e pesquisa, além de membro do conselho consultivo da revista 

pedagógica Pátio, de Porto Alegre, e coordenadora pedagógica da Rede Salesiana de 

Escolas. Foi professora de matemática no ensino médio da rede pública de São Paulo até 

1998, técnica em pesquisa e educação do Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de 

Matemática - CAEM - no Instituto de Matemática e Estatística IME/USP, de 1989 a 1999, 

onde participou de diversos projetos de formação e pesquisa sobre ensino de matemática, 

entre eles o Projeto de Formação em Serviço de Professores das Séries Iniciais de 1997 a 

2000. É conferencista convidada de muitos eventos brasileiros ligados à Educação 

Matemática, autora de diversos livros, além de atuar como assessora de escolas públicas e 

privadas nas áreas de ensino de matemática, avaliação e planejamento. Sua ideia surge 

como alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, única e geral.   

Em seu livro “A matemática na Educação Infantil: a teoria das inteligências múltiplas 

na prática escolar”, Smole (2003) apresenta um panorama abrangente das concepções de 

inteligência, bem como uma apresentação das ideias de Gardner sobre as Inteligências 

Múltiplas, seguida de suas implicações educacionais, além de um delineamento das ações a 

serem implementadas no ensino da Matemática. A autora apresenta exemplos práticos e bem-

sucedidos nos objetivos de problematizar a questão da avaliação na Educação Infantil e 

                                                 
3
 Dentre as principais obras de Smole sobre a matemática na educação infantil estão: A matemática na educação 

infantil: a teoria das inteligências múltiplas na prática escolar; Coleção matemática de 0 a 6; Ler, escrever e 

resolver problema; Era uma vez na matemática: uma conexão com a literatura infantil; Matemática e literatura 

infantil. 
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articular o desenvolvimento das habilidades lógico-matemáticas com o de todas as outras 

competências: linguística, espacial, corporal-cinestésica, intrapessoal, interpessoal, música e 

pictórica.  

Já Smole, Diniz e Cândido (2000, a e b) organizaram, na coleção Matemática de 0 a 6 

anos, uma série de atividades para a Educação Infantil que incentivam a exploração de uma 

grande variedade de ideias matemáticas. As autoras sugeriram sair da noção apenas numérica, 

mas abordar também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de estatística, de 

forma que as crianças desenvolvam e conservem com prazer uma curiosidade acerca da 

matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. O grande diferencial da 

perspectiva metodológica de resolução de problemas proposta é o de estimular o 

desenvolvimento não só das habilidades linguísticas e lógico-matemáticas, mas também as 

competências espaciais, pictóricas, corporais, musicais, interpessoais e intrapessoais. 

Como foi apontado, a linguagem matemática é um tema de pesquisa pouco explorado 

quando se trata da Educação Infantil. Nesse sentido, o presente trabalho procurou sustentar e 

mover-se pelo desafio de conhecer o já construído e produzido no sentido de atender tanto aos 

anseios internos da pesquisadora quanto à necessidade de se produzir estudos a fim de compor 

uma “rede de vários fios que se cruzam, que se rompem, que se unem, que se questionam 

dependendo do ponto que se estabelece como partida” (FERREIRA, 2002, p. 270).  

O conjunto de pesquisas aqui apresentado em torno da linguagem matemática 

apresenta uma das possíveis histórias da produção acadêmica, sendo, portanto, necessário 

pensar que essa “história” é não linear e que tem limitações. Pensar a linguagem matemática 

na Educação Infantil e realizar uma pesquisa de intervenção caminha no sentido da 

articulação entre teoria/prática e sujeito/objeto, na medida em que o conhecimento e a ação 

sobre a realidade faz-se na investigação das necessidades e interesses locais, bem como na 

produção de uma intervenção efetiva sobre essa realidade.  
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2- O CONTEXTO HISTÓRICO E A LINGUAGEM MATEMÁTICA EM DUAS 

PERSPECTIVAS: O ESPAÇO E A ROTINA ESCOLAR 

 

O presente capítulo pretende fazer uma breve apresentação histórica da Educação 

Infantil no Brasil, já que, nas últimas décadas, esse segmento passou por importantes 

mudanças. Além de caracterizar a Educação Infantil brasileira, optou-se por elaborar um 

panorama do município de Contagem, onde a infância foi tema de discussões, que resultaram 

em grande investimento em pesquisas e publicações nos últimos oito anos. Acredita-se na 

importância de apresentar a situação brasileira e municipal para, então, caracterizar a 

instituição e a turma pesquisada.  

Além desse contexto histórico da Educação Infantil, pretende-se discutir como a 

linguagem matemática é desenvolvida na instituição de Educação Infantil pesquisada, 

baseando-se em duas perspectivas: nos diversos espaços e na rotina escolar. Por fim, 

pretende-se apresentar outras possibilidades e experiências com a linguagem matemática. 

Entender a forma como as crianças se apropriam dos conhecimentos matemáticos significa 

discutir como, a partir das suas especificidades, elas vão interagindo com a matemática que 

aparece em situações cotidianas. Ou seja, a criança já nasce em um mundo repleto de 

produções culturais do qual o conhecimento matemático é parte integrante, como objeto de 

uso social.  

 

2.1- Perspectivas da Educação Infantil  

 

2.1.1- No Brasil 

 

A Educação Infantil constitui uma importante modalidade do processo educativo e, 

nas últimas décadas, tem obtido destaque no campo educacional, devido aos marcos 

regulatórios e sua crescente expansão, impulsionando muitos pesquisadores a direcionarem 

seus estudos a essa fase da vida humana. 

A Educação Infantil no Brasil sofreu, no decorrer dos tempos, diferentes mudanças em 

suas funções, as quais passaram por assistencialismo, custódia e privação cultural, até chegar 

à função educativa. As duas últimas décadas significaram um tempo de conquistas sobre os 

direitos da criança brasileira, marcada pela opção da família em dividir a educação dos filhos 

com o dever do Estado na garantia de todos esses direitos (OLIVEIRA, 2002).  
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Segundo o artigo 29, da LDBEN 9394/96, a Educação Infantil é a primeira etapa da 

educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade (BRASIL, 1996). De acordo com as DCNEI/2009, essa etapa educacional é 

ofertada em Instituições de Educação Infantil 

 

[...] as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 

constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e 

cuidam das 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 (BRASIL, 2990, p. 1).   

 

Pascoal e Machado (2009) apontaram que, do ponto de vista histórico, houve um 

avanço significativo da legislação da Educação Infantil com o reconhecimento da criança 

como cidadã, como sujeito de direitos, inclusive o direito à educação de qualidade desde o 

nascimento. 

Nascimento, Campos e Coelho (2011) apontam os principais avanços da última década 

para a Educação Infantil: a ampliação do acesso; a consolidação de uma coordenação única da 

política assumida pelo setor da educação; a definição de parâmetros de qualidade; a regulação 

do estabelecimento de convênios para oferta da educação infantil, com mudança da emissão 

do Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social (Cebas); a atualização das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI); o aumento do número de 

professores habilitados; a vinculação constitucional de recursos à matrícula da educação 

infantil pública por meio do Fundeb; a inclusão da Educação Infantil no Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE); no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e nos 

programas de material pedagógico; o estabelecimento de um percentual per capita 

diferenciado da alimentação escolar na creche; o investimento do governo federal na 

construção de 6.000 novas creches e a aprovação da Lei n
o
 12.499, que autorizou a União a 

transferir recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de 

prestar apoio à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil. 

Em função dessas novas exigências legais previstas para a Educação Infantil, 

pesquisadores como Grando e Nacarato (2007), Barreto (1998) e Kishimoto (2002), discutem 

sobre a importância de uma nova formação profissional e da constante atualização em serviço. 

Em sua obra, Kishimoto (2002), ao tratar dos avanços e retrocessos na formação de 

profissionais de Educação Infantil, apresenta a formação docente como uma das variáveis de 

maior impacto sobre a qualidade na educação. 
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2.1.2- No município de Contagem 

 

O município de Contagem está localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

conta com uma rede de atendimento com 69 escolas de Ensino Fundamental, 48 instituições 

de Educação Infantil públicas e 31 instituições conveniadas, e atende, em 2013, a mais de dez 

mil crianças de zero a seis anos.  

A equipe da Educação Infantil da Secretaria de Educação e Cultura de Contagem 

organizou, a partir de 2008, uma Coleção sobre o currículo da Educação Infantil. Entendendo 

o currículo como um conjunto de experiências, a Coleção organizou dez campos de 

experiências para o trabalho com as crianças. Acredita-se que, embora haja uma seleção e 

organização das experiências que irão compor o currículo, as profissionais devem estar 

abertas, atentas às necessidades e interesses das crianças, para a construção de uma proposta 

curricular rica, plural e dinâmica.  

O conceito de currículo da Educação Infantil de Contagem foi representado pela 

mandala a seguir: 

 

FIGURA 1: Mandala que representa o currículo da Educação Infantil de Contagem 

 

FONTE: Coleção Currículo da Educação Infantil de Contagem: experiências, saberes e conhecimentos.  
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No centro da mandala está o desafio de oferecer à criança a centralidade e o 

protagonismo do processo educativo. A criança se constitui como sujeito social, histórico, 

cultural e ser da natureza na relação com o mundo por meio dos dez campos de experiências 

propostos. As experiências são determinadas pelas necessidades, interesses, bem como pelas 

especificidades do desenvolvimento das crianças. Essa relação possibilita a formação humana 

em várias dimensões, que acontece de forma intencional nas instituições. A mandala traduz a 

“articulação do trabalho necessário para que as crianças aprendam, se desenvolvam e 

construam suas identidades, como cidadãs e sujeitos de direito.” (CONTAGEM, 2012a, p. 54) 

Tanto a Coleção de currículo quanto o projeto político-pedagógico da instituição 

pesquisada apresentam a concepção de criança como um sujeito de sua formação, construtora 

de diversas culturas, cidadã de direitos e deveres que traz consigo uma bagagem cultural e 

social. O PPP da instituição aponta, ainda, o objetivo de oferecer às crianças interações que 

possibilitem a formação de seus próprios valores, garantindo as questões de vínculo, 

segurança e afeto. 

 

Acreditamos que a criança é uma pessoa em processo de crescimento, sujeito 

curioso, ativo, histórico, dinâmico, participativo, capaz de agir e interagir no meio 

em que vive. A criança faz escolhas, expressa sua opinião, pensamentos e toma 

decisões. Entendemos também que a criança apresenta singularidades, desejos e 

expectativas que devem ser respeitadas no processo de formação. (Retirado do 

projeto político-pedagógico do CEMEI Pés no Chão) 

 

2.1.3- Na instituição 

 

Esta pesquisa foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Pés no Chão - 

CEMEI Pés no Chão, localizado no bairro Santa Edwiges, na cidade de Contagem. O bairro 

possui Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, centro social, igrejas, posto de 

saúde, saneamento básico, água, luz e telefone. Possui também uma pequena rede de lojas, 

salão, supermercado, padaria, farmácia, indústria alimentícia, empresa de terceirização de 

serviços, empresa do ramo do aço, posto de gasolina, oficina mecânica e restaurante. Os 

dados apresentados a seguir fazem parte do projeto político-pedagógico da instituição e foram 

obtidos pelas educadoras através de uma entrevista com as famílias das crianças matriculadas 

no início de 2013.  

A instituição existe desde 1982, porém era uma Creche Comunitária da associação de 

moradores do bairro. A partir de 2007, a Prefeitura assumiu as ações. A comunidade atendida 

apresenta uma grande diversidade étnica, além de diferentes tipos de família. A grande 



25 

 

maioria são trabalhadores de baixo poder aquisitivo. Percebe-se diversidade religiosa, com 

predomínio da religião evangélica, o que interfere na participação das crianças em atividades 

festivas e culturais.  

 O CEMEI é uma importante referência para essa comunidade, sendo visto de forma 

positiva e tratado com respeito. Para o transporte, a comunidade conta com duas linhas de 

ônibus e proximidade à principal avenida do município. Para o lazer, o bairro possui uma 

praça, com academia popular e um parquinho. Alguns bairros do entorno ainda não possuem 

condições básicas para moradia, constituindo-se vilas ou aglomerados. 

As famílias, em sua maioria, têm, na presença das mulheres, mães e avós, a sua maior 

referência. A taxa de natalidade é alta, com grande incidência de gravidez na adolescência. Os 

conflitos de relacionamento estão presentes nas vivências diárias e alguns casos de violências 

relatados pelas crianças.  

Houve uma melhoria na qualidade de vida dessas famílias nos últimos anos, a partir da 

construção de novas moradias, da urbanização e do saneamento. Apesar disso, constatam-se 

casos de crianças com cáries, bem como falta de higiene das roupas e problemas de pele.  

O CEMEI possui quatro salas e atende a oitenta crianças, tendo duas turmas de 2 anos, 

organizadas em período integral, e 4 turmas de três anos, sendo duas em cada turno.  A equipe 

pedagógica é composta por 12 Agentes de Educação Infantil, que trabalham com as crianças 

em dois turnos de 6 horas, duas porteiras, duas auxiliares de serviços, uma pedagoga por turno 

e uma vice-diretora.   

A escola possui quatro salas pequenas, um refeitório, um pátio, dois banheiros infantis 

e uma sala para a vice-diretora. A única reforma que aconteceu após a prefeitura assumir a 

instituição foi no piso do pátio, que deixou de ser de cimento e ganhou cerâmica 

antiderrapante. 

A formação continuada é oferecida às educadoras em duas modalidades: cursos da 

Secretaria de Educação e formação interna aos sábados. Quando uma educadora é inscrita 

para participar de uma formação durante a semana, as outras da equipe ficam com as crianças 

na instituição. Quanto às formações aos sábados, todas devem participar, bem como contribuir 

para a escolha do tema e do convidado para ministrar a formação. Ao final do ano, as 

educadoras ganham um certificado com todas as horas das formações.  

A pesquisa foi realizada em umas das salas de três anos do turno da manhã. Essa 

turma possui quinze crianças, divididas entre nove meninas e seis meninos, que são atendidas 
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por uma educadora. A educadora é formada em pedagogia e atualmente está cursando o 

magistério. 

 

2.2- A linguagem matemática na perspectiva dos espaços 

 

As crianças da turma pesquisada frequentam, diariamente, quatro ambientes: sala de 

atividades, brinquedoteca, pátio e refeitório. Durante a pesquisa, foi possível construir um 

panorama de todos os ambientes. Como primeira análise, optou-se por descrever os espaços 

utilizados pelas crianças, refletindo em que medida esses espaços propiciam ou não o trabalho 

com a linguagem matemática. Considerando que o processo de aprendizagem da criança 

acontece a partir das relações que ela estabelece com o mundo e com a cultura, explorar o 

espaço envolve organizar deslocamentos, traçar caminhos, estabelecer referências, identificar 

posicionamentos e comparar distâncias (BRASIL, 1998). 

A sala de atividades é uma sala de aproximadamente 12m
2
, possui cinco mesas com 

quatro cadeiras em cada mesa, um armário e uma mesa para a educadora. Nas paredes da sala 

possuem ganchos na altura das crianças com uma plaquinha em cada gancho com o nome e a 

fotografia de cada criança. Elas utilizam esses ganchos para pendurar as mochilas. Além 

disso, possui em uma das paredes, um alfabeto, situado pouco acima da altura média das 

crianças.  

A brinquedoteca é um espaço de aproximadamente 14m
2
 e organizado em cantinhos. 

Há os cantinhos da fantasia, da casinha, da construção, da leitura e escrita e do cineminha. Os 

cantinhos são organizados com tatames coloridos e separados com prateleiras e brinquedos. 

Todos os brinquedos estão dispostos à altura das crianças, o que permite que elas escolham 

com o que e onde querem brincar. Esse espaço propicia um trabalho com a linguagem 

matemática a começar com a organização de cada cantinho quando as crianças precisam 

separar e organizar os brinquedos no lugar apropriado. Além disso, no cantinho da construção 

as crianças podem compor e decompor objetos em jogos e brinquedos de montar como 

toquinhos, legos, quebra-cabeça.   

O pátio é um espaço de aproximadamente 80m
2
, possui o piso de cerâmica e é 

utilizado para brincadeiras ao ar livre, atividades corporais, rodona, apresentações culturais, 

teatros de fantoches, brinquedos do parquinho, escorregador, velotrol ou para os banhos de 

piscina e ducha em dias quentes. É também o espaço de circulação para banheiros e refeitório, 
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bem como o espaço onde as crianças realizam a higiene bucal, utilizando duas torneiras de 

água filtrada. Possui uma casinha de brinquedos e uma prateleira com diversos livros infantis. 

O refeitório possui quatro mesas e oito bancos para as crianças realizarem as refeições. 

Possui um purificador de água, uma geladeira, um forno de micro-ondas, um aparelho de 

DVD e uma televisão.  

A descrição dos ambientes é importante porque, de acordo com Dias e Faria (2007), 

para que as crianças se apropriem do conhecimento matemático, é imprescindível que elas 

sejam incentivadas a elaborar e confrontar hipóteses, estabelecer relações, dialogar com 

adultos e outras crianças num ambiente “matematizador”. Assim, o trabalho deve possibilitar 

à criança vivenciar de forma significativa as funções sociais e usos reais com a matemática, 

por meio da interação, da brincadeira, da imitação, da experimentação e exploração que são as 

formas como ela aprende e se desenvolve.    

O desenvolvimento da linguagem matemática deve partir da realização de experiências 

que as crianças fazem de forma espontânea na exploração do espaço que os rodeia e dos 

objetos que têm a seu alcance. Segundo Castera, “ao mesmo tempo, inicia-se uma reflexão 

sobre algumas das características da figura”. Essa autora pondera sobre a exploração do 

espaço. 

 

“Anotaremos apenas aquelas noções básicas que a criança deve compreender para se 

orientar no espaço, tendo como ponto de referência seu próprio corpo, já que delas 

vão surgir às noções que configurarão todas as experiências espaciais posteriores. 

Trata-se, em princípio, de relacionar o corpo com os objetos à sua volta, para, 

posteriormente observar a posição que os objetos ocupam entre si.” (CASTERA, 

2004, p.307)  

 

Portanto, a estruturação espacial não nasce com o indivíduo, mas é uma construção 

mental que se opera com a exploração dos objetos do seu entorno. Smole (2000) enfatiza que, 

nesse universo exploratório e manipulativo, surgem as noções intuitivas, que constituirão as 

bases para a sua competência espacial. Na construção do espaço infantil, o desenvolvimento 

do plano perceptivo precede o representativo, isto é, primeiro a criança conhece e explora o 

objeto num contato direto, para posteriormente ser capaz de evocar tal objeto e formas sem a 

presença deste. Para Lorenzato (2010), “as crianças com menos de cinco anos de idade não se 

prendem a características presentes nos objetos”.  
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2.3- A linguagem matemática na perspectiva da rotina escolar 

 

Diariamente, as crianças são acolhidas na sala de atividades, aonde chegam, colocam a 

agenda na mesa da educadora e podem ler livros de literatura enquanto esperam a chegada de 

todos os colegas. Após esse momento, as crianças participam de uma roda no pátio com todas 

as turmas. Nessa roda, todos cantam músicas, fazem uma oração e, posteriormente, fazem o 

desjejum. A linguagem matemática é, portanto, desenvolvida através de brincadeiras 

envolvendo cantigas, rimas, parlendas, que se utilizam de contagens e números. As crianças 

podem escolher as músicas que desejam cantar e, quando mais de uma criança levanta a mão 

simultaneamente, as educadoras constroem junto com as crianças a ordem das próximas 

canções. 

A turma realiza, diariamente, uma roda de conversa, às vezes na sala de atividades e 

outras no pátio. Uma das atividades da roda de conversa é a chamada. Em um dos dias 

observados, a professora pediu para cada criança pegar a sua ficha e colar no quadro 

organizando-as em duas colunas, uma de meninos e outra de meninas. Em seguida, ela contou 

quantos meninos e quantas meninas, mostrou com os dedos das mãos e comparou as 

quantidades junto com as crianças. Essa atividade foi um momento intencional da educadora 

em possibilitar algumas experiências fundamentais para o desenvolvimento da linguagem 

matemática: 

 quantificar os colegas da sala; 

 contar fazendo a correspondência um a um; 

 classificar as crianças da sala de acordo com critérios predefinidos; 

 comparar quantidades utilizando a contagem e a linguagem oral. 

Além disso, a roda de conversa permitiu às crianças contar e comparar quantidades, 

confrontando seus procedimentos e pontos de vistas na resolução de problemas. De acordo 

com Kamii, fazer matemática pressupõe que a criança possa escutar e expor ideias, levantar 

hipóteses, antecipar resultados, aceitar os erros, bem como construir noções e relações 

matemáticas por meio de experiências diversas. Nessa perspectiva, uma proposta de trabalho 

com a matemática deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias e 

possibilitar que a criança coloque todos os tipos de objetos em todas as espécies de relações 

(KAMII, 1985). 

Outra situação ocorreu quando a professora, ao escolher o ajudante do dia, faz “uni-

duni-tê”, colocando a mão na cabeça de cada um para ver quem é o escolhido. A estratégia da 



29 

 

professora ao realizar o “uni-duni-tê” promove a utilização de noções de cálculo e contagem 

como ferramentas para resolver problemas. Apesar dessa estratégia da professora não ter sido 

reproduzida pelas crianças de forma espontânea em nenhum outro momento, é uma vivência 

que estimula a linguagem matemática. 

O trabalho a ser desenvolvido na Educação Infantil precisa ser intencional e estar 

relacionado com as situações surgidas no cotidiano da instituição, contribuindo para que as 

crianças construam relações significativas quanto ao conceito de número e as relações de 

quantidade. Quanto ao conceito de número, a criança constroi essa abstração a partir de todos 

os tipos de relações possíveis que ela estabelece entre os seres e objetos. De acordo com 

Vygosty, é na interação social que esse processo acontece. 

Na hora da saída a professora mostra o número três com os dedos das mãos e diz: 

“Está faltando três minutos para abrir o portão”. Nesse momento, as crianças recebem uma 

informação sobre o tempo, porém na sala de aula não há um relógio, e não houve outro 

momento no qual as crianças fossem incentivadas a pensar sobre a contagem do tempo. Uma 

experiência significativa para a Educação Infantil é marcar o tempo por meio da observação 

de relógios, calendários ou outras estratégias convencionais ou não. Nesse momento, a criança 

está lidando com informações, dados, formas de representação que ela ainda não domina, 

mas, mesmo assim, está aprendendo a usar a linguagem matemática, aprendendo a comunicá-

las para os outros. Ao mesmo tempo, está desenvolvendo sua capacidade simbólica, o que lhe 

permite ir expressando por meio de registros próprios e, progressivamente, ir se apropriando 

da linguagem convencional. Desse modo, é também nas interações sociais que o tratamento 

da informação ganha sentido e significado. 

Na brincadeira com os blocos lógicos, a professora apresentou os nomes das figuras 

geométricas, fez perguntas sobre as cores e deixou que eles brincassem de maneira livre. 

Manusear blocos lógicos em diversas situações - montagem de mosaicos, maquetes, painéis, 

construções de miniatura e brincadeiras - colabora para a construção da percepção das 

propriedades dos objetos e figuras, como: forma, tipo de contorno, bidimensionalidade, faces 

planas, lados retos, dentre outras. Nessa linha, a simples observação dos blocos não é 

suficiente para que a criança construa, por exemplo, o conceito de forma. Segundo Castera, 

“para introduzir as características das figuras geométricas, as crianças devem descobri-las nos 

objetos da vida cotidiana” (CASTERA, 2004, p.310).  

Houve, durante a observação, um episódio de linguagem matemática espontânea 

quando as crianças brincavam de massinha. A turma estava agrupada em mesinhas com 
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quatro cadeiras, receberam uma massinha e um palito de picolé. Havia palitos arredondados e 

outros retangulares e ao observar essa diferença uma criança diz: “o meu palito é do O e o seu 

é do quadrado.” A professora não participou dessa conversa e, portanto, não aproveitou a fala 

da criança para desenvolver a linguagem matemática. Ao construir esses conceitos, a criança 

se orienta espacialmente e temporalmente a partir do seu próprio corpo, o que multiplica suas 

possibilidades de ação (OLIVEIRA, 2002).  

Em uma roda de conversa a turma vivenciou outro evento abordando a linguagem 

matemática. Aconteceu um diálogo entre a educadora e uma criança: 

 

Criança: _ Eu bati na Amanda. 

Prof.:_ Mas quantos anos a Amanda tem? 

Criança: _ Ela sabe andar é pequenininha. Ela tem um assim. (Mostra um dedo com 

as mãos). 

Prof.:_ Então olha, você tem 4 e ela tem 1. Quantos anos você tem a mais que ela? A 

professora conta nos dedos: um, dois, três anos a mais que ela. 

 

Nesse momento, a professora explorou os dados das idades das crianças para contar e 

comparar a idade. Então, um menino diz: “eu tinha três, agora eu tenho quatro”. O acesso ao 

mundo dos números permite à criança, além de construir esse conceito, descobrir seus 

diferentes usos e funções sociais, bem como realizar operações matemáticas cada vez mais 

complexas (CONTAGEM, 2012, p. 18).  

Ao final da roda, a professora disse que faria três combinados antes de irem à 

brinquedoteca. Ela mostrou três dedos, em seguida apresentou os combinados fazendo, em 

cada um, a correspondência de um dedo. Nesse mesmo dia uma criança pega a sua ficha 

enquanto a turma brinca na brinquedoteca e conta quantas letras tem o seu nome. A criança 

vai indicando as letras com os dedos, fazendo a correspondência de um dedo para cada letra. 

A professora está ao lado da criança e o incentiva e parabeniza pela contagem. Segundo 

Kamii (1985), é importante entender que, para a criança compreender o conceito de número, é 

fundamental que ela estabeleça uma ordenação entre os objetos, no momento em que ela os 

conta. 

Uma vez por semana todas as turmas se reúnem no pátio e fazem o que denominam 

“interação”. Nessa semana, era a brincadeira de “esconde-esconde”: todas as crianças tampam 

os olhos em uma parede e contam de um a dez enquanto uma educadora esconde. Depois 

todos procuram a educadora escondida enquanto outra educadora vai dando as pistas se estão 

quentes ou frios. Em seguida, algumas crianças pedem para esconder e o restante procura. 

Através de uma brincadeira orientada, as crianças são incentivadas a deslocar-se, a partir das 
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pistas relacionadas às distâncias no percurso, observar as diferenças entre as pistas “quente” e 

“frio”, bem como construir noções espaciais de orientação, direção, proximidade e distância. 

Smole e Diniz ponderam sobre a importância de propiciar experiências lúdicas. 

 

Uma proposta de trabalho em matemática que vise a aprendizagem significativa 

deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas, não 

apenas numéricas, mas também relativas à geometria, às medidas e às noções 

estatísticas de forma que [...] desenvolvam o prazer e conservem a curiosidade 

acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. 

(SMOLE; DINIZ, 2001, p.16)  
 

Em outro momento observado, em uma roda de conversa a professora apresentou uma 

caixa surpresa para que as crianças tentassem adivinhar o que havia dentro da caixa. Uma 

criança solicitou à professora que os deixasse segurar e balançar a caixa. Cada criança teve a 

sua vez de segurar a caixa e responder: 

 

Prof.:_ A caixa está leve ou pesada? 

Criança 1: _ Eu achei leve. 

Prof.:_ Você acha que ela está cheia ou vazia? 

Criança 1: _ Eu acho que não está cheia. 

Prof.: _ E você, Daniel? 

Criança 2: _ Ela está dura. 

Prof.: _ Olha só gente, o Daniel achou a caixa dura. 

  

 

Ainda na rodinha, uma criança pede para o colega balançar a caixa e coloca o ouvido 

encostado para ouvir o som do objeto na caixa. A professora descreve todas as estratégias que 

eles utilizaram para tentar descobrir o que havia dentro da caixa. Em seguida, pergunta para as 

crianças o que elas acham que tem lá dentro. Após o levantamento de hipóteses, ela abre e 

mostra o “Fuleco” de pelúcia, o tatu-bola, mascote da Copa de 2014. Então ela comenta sobre 

as cores do tatu e as relaciona com a bandeira do Brasil. Nessa atividade, a matemática foi 

desenvolvida com o levantamento de hipóteses, com a experimentação dos conceitos cheio, 

vazio, duro, mole e ruidosa. Relacionar as cores da mascote com as cores da bandeira do 

Brasil também parte de uma ideia matemática.  

 A comparação de distâncias, de pesos e capacidade, a marcação de tempo e a noção 

de temperatura são experimentadas pelas crianças por meio da percepção visual, da estimativa 

e da comparação direta. Segundo Lorenzato é: 

 

a fase do “pôr e ver”, em que medir uma distância pode ser entendido como 

simplesmente percorrê-la, até mesmo com passos de diferentes tamanhos; e, se 

diferentes crianças encontrarem diferentes resultados para uma mesma distância, 
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estes provavelmente serão aceitos como verdadeiros, sem estranhamentos. Isso 

significa que, nessa fase, as crianças acreditam que a medida de um objeto não se 

conserva (LORENZATO, 2010, s.p.). 
 

Com o desenvolvimento dessa capacidade comparativa é que há uma evolução do senso de 

medida na criança. Ela percebe a diferença entre os objetos, comparando-os de forma indireta, 

com uma mesma unidade para medir todos os objetos, mas ainda sem padronização. O passo 

seguinte é o uso de medidas padronizadas e, posteriormente, as convencionais. 

 

2.4- Possibilidades de experiências com a linguagem matemática 

 

Observando-se a rotina da sala de aula pesquisada durante duas semanas perceberam-

se outras possibilidades do trabalho com a linguagem matemática a partir dos espaços que a 

escola oferece.   

De acordo com a Coleção de Currículo de Contagem (2012), a aprendizagem da 

linguagem matemática na Educação Infantil deve possibilitar às crianças: 

 

 explorar os diferentes usos sociais e funções da matemática no cotidiano. 

 construir estratégias para resolução de problemas matemáticos do seu cotidiano. 

 desenvolver noções espaços-temporais, tendo seu corpo como referência para 

localizar-se e orientar-se. 

 desenvolver a percepção, a orientação e estruturação espaço-temporal, por meio 

da exploração, movimentação, construção, organização e representação do espaço e 

do tempo. 

 comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados 

encontrados nas situações problemas relativas a quantidade, espaço físico e medida, 

utilizando a linguagem oral, o desenho e a linguagem matemática. 

 utilizar diferentes estratégias de contagem: correspondência um a um, estimativa, 

agrupamento. 

 desenvolver a linguagem matemática, utilizando formas convencionais e não 

convencionais de registro para representar os conhecimentos matemáticos. 

 construir a noção de número, desenvolvendo as operações mentais de contar, 

quantificar, comparar, numerar, fazer cálculos mentais simples, fazer estimativas. 

 identificar os significados do número em contextos diferentes que envolvam 

códigos numéricos, medidas e contagens. 

 compreender e utilizar os instrumentos convencionais e não convencionais de 

medida como formas de comparar quantidades contínuas e descontínuas. 

 identificar dados apresentados de maneira organizada na forma de tabela e 

gráficos (barra e pictórico). (CONTAGEM, 2012, p.20-21) 

 

Tendo em mente as diretrizes elencadas acima, procedeu-se à observação da turma em 

análise durante a pesquisa e à reflexão acerca das possibilidades de trabalho com a linguagem 

matemática.  
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Durante as refeições, uma boa possibilidade de trabalho com a linguagem matemática 

seria permitir às crianças que, ao término de cada refeição, façam a entrega dos vasilhames 

separando o resto de alimentos, pratos, copos e talheres. Usar situações contextualizadas e 

significativas como a distribuição de materiais, a arrumação das mesas, a coleta de objetos e a 

classificação são maneiras de as crianças viverem experiências em relação à matemática.

 As crianças construíram a sua maneira de marcar o tempo de algumas atividades, para 

isso, observam o horário de chegada e/ou saída de alguns servidores. Uma criança percebeu 

que o almoço é servido após a chegada de duas servidoras, então, quando estão no pátio e 

veem as servidoras chegando, uma delas confirma com a professora: 

 

Criança: _ Está na hora de ir almoçar, né tia? 

          Prof.: _ Está sim. Você já está com fome? 

  Criança: _ Não, eu sei por que a Carol chegou. 

 

Outra atividade de marcação do tempo é realizada diariamente através de um 

calendário que fica na parede da sala. Todos os dias a professora convida uma criança para 

marcar um X em cima do número que representa o dia. Essa tarefa é importante para 

conversas sobre os dias nos quais as crianças não têm aula, sobre uma comemoração na escola 

ou um trabalho de campo. Entender a passagem do tempo exige habilidades que começam na 

Educação Infantil.  

Na brinquedoteca, percebeu-se que uma criança estava com moedas no bolso e 

aproximou-se para perceber se aquelas moedas iriam gerar alguma experiência espontânea ou 

pedagógica acerca da linguagem matemática. A criança deixa as moedas caírem do bolso e 

diz para um colega: “eu tenho quatro dinheiros”. Participar de jogos e brincadeiras 

envolvendo a contagem de dinheiro é uma maneira lúdica de trabalhar a ideia de que o valor 

do dinheiro não está na quantidade de notas ou moedas, mas no valor que ele representa. 

Na instituição, além de vivenciar jogos como adivinhação, corrida, esconde-esconde, 

comandos verbais, perseguição, alvo, boliche, cartas, incentivando as crianças a pensar 

matematicamente, é indispensável que elas também sejam incentivadas a elaborar formas de 

registro. 

Nesse sentido, o trabalho com matemática deve possibilitar que a criança construa 

conhecimentos, participando, compreendendo, intervindo e transformando o mundo. Enfim, o 

trabalho com a matemática na Educação Infantil é rico de possibilidades, pois ela está 

presente na arte, na música, nas histórias, nas brincadeiras, na dança, no mundo natural e 

social. As crianças estão vivendo a matemática quando descobrem objetos iguais e diferentes, 
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organizam, classificam, estabelecem relações, comparam o tamanho, brincam com as formas 

e ocupam um espaço. A linguagem matemática pode ser desenvolvida em diferentes 

momentos da rotina escolar, bem como nos diversos espaços da instituição. 
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3- A BRINCADEIRA COMO EXPERIÊNCIA DE LINGUAGEM MATEMÁTICA: 

UMA INTERVENÇÃO POSSÍVEL  
 

 

 O presente capítulo pretende apresentar a proposta de intervenção realizada em uma 

turma de crianças com três anos de uma instituição pública de Educação Infantil, bem como 

os resultados da sua aplicação. Pretende-se, ainda, discutir como a intervenção e o registro 

possibilitaram o desenvolvimento da linguagem matemática nas crianças. Alguns elementos 

da pesquisa-ação são utilizados, a fim de contribuir para repensar a linguagem matemática, já 

que: 

 
A pesquisa-ação, neste sentido é um processo investigativo de intervenção em que 

caminham juntas a prática investigativa, a prática reflexiva e a prática educativa. Ou 

seja, a prática educativa ao ser investigada produz compreensões e orientações que 

são imediatamente utilizadas na transformação dessa mesma prática, gerando novas 

situações de investigação. (FIORENTINI, 2004, p. 69) 

 

 

3.1- A proposta de intervenção 

 

A proposta inicial da intervenção consistia em realizar brincadeiras e propor que as 

crianças fizessem o registro dessas brincadeiras. O objetivo principal era compreender como a 

linguagem matemática pode ser desenvolvida por meio de atividades lúdicas no interior de 

uma instituição pública de Educação Infantil. Para isso foram realizados os passos a seguir:  

 Propor a realização de algumas brincadeiras com a corda no pátio da escola. 

 Conversar com as crianças apresentando as regras das brincadeiras. 

 Propor um registro da brincadeira através de desenho. 

 Propor uma roda de conversa sobre a linguagem matemática presente nas 

brincadeiras.  

 Após a roda de conversa propor um novo registro através do desenho. 

 Comparar os desenhos realizados antes e depois da roda de conversa. 

 Em outro dia repetir os procedimentos acima após realizar brincadeiras de roda. 

 

3.2- A realização da intervenção 

 

Para a obtenção dos dados a serem descritos e analisados foi realizada a filmagem. A 

intervenção realizada aconteceu seguindo os passos do projeto acima, porém optou-se por 
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repetir as brincadeiras com a corda para propor um novo registro e não realizar as brincadeiras 

de roda. Essa mudança justifica-se pelo fato de que cada vez que a criança brinca de uma 

mesma brincadeira ela elabora novas reflexões diante dos desafios e das novas estratégias que 

ela elabora para aquela brincadeira.  

 

 Para a intervenção, solicitou-se que a professora responsável pela turma sugerisse duas 

brincadeiras para serem realizadas com as crianças que pudessem desenvolver a linguagem 

matemática. Após a sugestão da professora, foi realizada uma votação na qual cada criança 

recebeu um quadradinho de papel. Após explicar como seria cada uma das brincadeiras foi 

confeccionado um cartaz para que cada criança pudesse fixar o seu quadradinho na coluna da 

brincadeira de sua preferência. Ao final as crianças contaram os votos para constatar a 

brincadeira mais votada. A escolha dessa metodologia foi uma possibilidade de envolver o 

tratamento de informação, um dos campos da linguagem matemática que será abordado mais 

a frente. 

 

Pesquisadora: __ Vamos contar cada brincadeira para ver qual foi a vencedora. 

Primeiro o boliche. 

Crianças: __ Um, dois, três, quatro, cinco. 

Pesquisadora:__ Quem sabem fazer o cinco na mão? Agora a corda. 

Crianças: __ Um, dois, três, quatro, cinco. 

Pesquisadora:__ E agora, o que aconteceu? Quem venceu? 

Criança 1: __ A corda. 

Criança 2: __ Não foi o boliche. 

Criança 3: __ Não, foi os dois.  

Pesquisadora:__ Então, agora que os dois ficaram iguais, o que podemos fazer para 

desempatar? 

Criança: __ Pode ser a Kelle e o Vitor que faltou. 

Pesquisadora: __ Então amanhã eles irão votar e veremos qual brincadeira será a 

vencedora. 
 

 No dia seguinte não havia nenhuma criança sem colocar o seu voto no cartaz, então a 

turma sugeriu que a professora desse o seu voto para desempatar. Após o voto da professora 

foi realizada a leitura do gráfico junto com as crianças para que elas pudessem perceber qual 

foi a brincadeira mais votada, portanto houve outra conversa com as crianças: 

 

Pesquisadora: __ Agora que a Josy votou, qual brincadeira ganhou? 

Criança 1: __ A corda, porque está maior. 
 

Nem todas as crianças foram capazes de concluir imediatamente qual foi a brincadeira 

campeã, algumas crianças precisaram ser incentivadas a recontar os votos e comparar as 
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quantidades. Acredita-se que realizar a análise de um gráfico exige habilidades que podem ser 

desenvolvidas desde a Educação Infantil.   

 

FIGURA 2 e 3: Crianças contando o gráfico da brincadeira vencedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 Percebeu-se que as crianças demonstraram grande interesse na confecção do gráfico, 

bem como na análise do resultado. A Coleção de Currículo do município pondera sobre o 

tratamento da informação. 

 

Perpassando os eixos de campo de experiência, temos o tratamento da informação, 

que se refere ao trabalho com estatística, com coleta e organização de dados. Essa 

forma de tratar as informações é uma necessidade social, uma vez que faz parte do 

nosso cotidiano, aparecendo constantemente em jornais, revistas, livros, internet. 

(CONTAGEM, 2012, p.12) 
 

 Desenvolver o tratamento da informação em todos os eixos da matemática nos 

possibilita coletar, organizar, interpretar e tomar decisões frente aos dados e às situações, 

utilizando, para tanto, de gráficos, quadros e tabelas como formas de representar ou 

interpretar as informações matemáticas, sejam elas numéricas, espaciais ou de medidas. 

Segundo Smole (2007), a coleta, organização e interpretação de dados é uma necessidade no 

processamento de informações, por isso, desde pequenas as crianças devem estar envolvidas 
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em atividades de coletar, organizar e descrever dados, pois durante a realização desse trabalho 

várias atividades são desenvolvidas como, por exemplo: exploração, investigação, conjectura 

e comunicação. Mais que isso, utilizar gráficos também é uma maneira de trabalhar com 

transferências de linguagem, otimizando, assim, a relação matemática/língua. (SMOLE, 2007, 

p.85) 

 Representar ideias, conceitos, resultados de jogos, pesquisas e investigações utilizando 

gráficos, tabelas, quadros e desenhos são experiências importantes para a Educação Infantil 

por propiciar que as crianças organizem melhor as informações, bem como proporcionar 

condições na aquisição de uma nova linguagem matemática. O trabalho com gráficos permite, 

ainda, que as crianças estabeleçam relações comparativas, observando quantidades 

organizadas de maneiras diferentes. Sobre o tratamento da informação, Lopes (1999) afirma 

que: 

 

Fica para o ensino da Matemática o compromisso de não só ensinar o domínio dos 

números, mas também a organização de dados e leitura de gráficos e tabelas. 

[...] 

Parece-nos essencial à formação de nossos alunos o desenvolvimento de atividades 

estatísticas que partam sempre de uma problematização, pois assim como os 

conceitos matemáticos, os estatísticos também devem estar inseridos em situações 

vinculadas ao cotidiano deles. (LOPES, 1999, p.168). 

 

3.3- Brincadeiras com a corda 

 

 A opção de propor as brincadeiras como estratégia para o trabalho com a linguagem 

matemática justifica-se pelo reconhecimento de que as brincadeiras corporais podem se 

constituir numa forma e/ou rota para as crianças aprenderem noções e conceitos matemáticos. 

Além disso, acredita-se que essa estratégia permite que as crianças ampliem suas experiências 

pessoais, entre elas as corporais e espaciais. A preocupação com a relação entre movimento 

corporal e aprendizagem pode ser encontrada em muitos pesquisadores do desenvolvimento 

do conhecimento, tais como Celestin Freinet, Henri Wallon e Jean Piaget. 

 Freinet, apud Smole, Diniz e Cândido (2000), autor da Pedagogia da Livre-

Expressão, propõe os aspectos corporais através das “aulas-passeio”, nas quais os estudantes 

realizavam caminhadas diárias para observar o espaço que o cercava. Após cada “passeio”, 

acontecia uma reflexão sobre o que haviam observado, bem como a produção de materiais, 

desenhos, textos, pinturas e maquetes sobre aquela experiência. 
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 Wallon, apud Smole, Diniz e Cândido (2000), acreditava que o pensamento da criança 

se constituía de forma paralela à organização de seu esquema corporal e que, na criança 

pequena, o pensamento só existe na interação de suas ações físicas com o ambiente. De 

acordo com esse autor, a criança se comunica com o ambiente desde antes do aparecimento da 

fala, através de uma linguagem corporal, e utiliza o corpo como ferramenta para se expressar, 

independente do seu nível evolutivo ou do seu domínio linguístico. 

 Piaget, apud Smole, Diniz e Cândido (2000), corrobora com a relação entre o corpo e 

a aprendizagem. Ele estudou amplamente as inter-relações entre a motricidade e a percepção. 

Segundo as autoras, para Piaget, o movimento constrói um sistema de esquemas de 

assimilação e organiza o real a partir de estruturas espaço-temporais. Ainda de acordo com 

esse estudioso, as percepções e os movimentos, ao estabelecerem relação com o meio 

exterior, elaboram a função simbólica que gera a linguagem, e esta, por sua vez, dá origem à 

representação e ao pensamento. Piaget afirma ainda que os aspectos corporais são importantes 

na formação da imagem mental e na representação imagética. Segundo ele, o vivido, 

integrado pelo movimento, “reflete toda uma relação com o meio que, valorizando as regras e 

as representações psicológicas do mundo, dá lugar à linguagem” (SMOLE, DINIZ e 

CÂNDIDO, 2000, p.15). 

As pesquisas dos três autores, Freinet, Wallon e Piaget, auxiliaram para a proposta de 

se realizar uma brincadeira e propor o registro para perceber a linguagem matemática 

envolvida na atividade. 

 As brincadeiras com a corda foram realizadas no pátio e divididas em quatro 

momentos: roda de conversa inicial, para a explicação das regras; realização das brincadeiras; 

roda de conversa para avaliação; realização do registro da atividade. Na roda de conversa 

inicial, as crianças relembraram as regras de cada brincadeira, que haviam sido explicadas no 

momento da votação.  

 As crianças, ao verem a corda, disseram que é a brincadeira “pular corda”, e depois 

conversaram entre si sobre outras possibilidades de brincar com a corda. As brincadeiras com 

corda, além de oferecerem intenso exercício físico e ajudarem no desenvolvimento de 

habilidades motoras, sincronização de movimentos e atenção, podem também ser utilizadas 

no trabalho de matemática para que sejam exploradas ideias referentes a números, medidas e 

geometria. 

As brincadeiras aconteceram de forma tranquila, sendo que, inicialmente, uma criança 

negou-se a participar, porém, com o desenvolvimento das atividades, ela se integrou ao grupo 
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de crianças que riam, pulavam e corriam para passar muitas vezes pela corda antes da 

mudança de posição, aumentando-se o desafio. 

As brincadeiras realizadas foram cobrinha, aumenta-aumenta, abaixa-abaixa e 

reloginho. É relevante destacar que a corda é um dos objetos de brinquedo que mais povoam 

as lembranças de infância. Mais do que exercitar o corpo e se relacionar com o grupo, a 

brincadeira com corda leva a criança a compreender sua ação e a desenvolver o pensamento 

lógico matemático através de relações espaço-temporais.  

 

3.4- As brincadeiras e seus desafios 

 

Na brincadeira “cobrinha”, a corda é mexida pelas crianças, raspando no chão, 

imitando o movimento de uma cobra. As crianças são desafiadas a passar por cima da corda 

sem encostar o seu corpo na cobrinha que se movimenta no chão. A cobrinha vai 

movimentando cada vez mais rápido. 

Na brincadeira “aumenta-aumenta”, cada criança, na sua vez, é desafiada a pular a 

corda esticada, e esta vai aumentando de altura a cada rodada. O jogo termina quando sobrar 

um único jogador que ainda consiga pular. 

Na brincadeira “abaixa-abaixa”, cada criança, na sua vez, é desafiada a passar embaixo 

da corda, que irá abaixando a cada rodada. O jogo termina quando sobrar um único jogador 

que ainda consiga passar por baixo sem encostar. 

Na brincadeira “reloginho”, uma das crianças vai para o centro da roda segurando uma 

corda pela ponta. Ela deve, então, arrastar rapidamente a corda pelo chão para tentar tocá-la 

nas demais crianças. As outras crianças são desafiadas a pular enquanto a corda gira no chão. 

Essas brincadeiras estão diretamente relacionadas com noções de medida e espaço, 

pois, a cada alteração na altura da corda, a criança tem um novo problema para resolver, 

pondo em prática a sua capacidade para avaliar distância, força e comparar alturas. A noção 

de medida é desenvolvida quando a criança precisa medir o tempo que a corda leva para dar 

uma volta completa na brincadeira “reloginho”, para que ela possa pular sem deixar a corda 

encostar ao seu pé. Ao que se refere à noção de espaço, a criança precisa medir o espaço 

disponível entre o chão e a corda para que possa passar sem deixar a corda encostar ao seu 

corpo.  

 Ao mesmo tempo em que as brincadeiras propiciam o desenvolvimento da 

competência corporal, podemos usar essa competência como porta de entrada para outras 
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reflexões mais elaboradas, envolvendo contagens, comparações, medições e representações 

através da fala ou de desenhos.    

 Os registros usados nas brincadeiras têm um papel importante como auxiliares na 

comunicação oral e escrita. Permitem que as crianças estabeleçam relações entre suas noções 

informais e as noções matemáticas envolvidas na brincadeira. Enquanto brincam, muitas 

vezes, as crianças não têm consciência do que estão aprendendo, do que foi exigido delas para 

realizar os desafios envolvidos na atividade.  

 Após as brincadeiras, as crianças fizeram o registro da atividade. Acredita-se que, ao 

solicitar que as crianças produzam alguma forma de registro após a brincadeira, isso faz com 

que elas reflitam sobre suas ações e permite ao educador perceber se elas observaram, 

aprenderam e se apropriaram dos aspectos mais relevantes que foram estabelecidos como 

metas ao se planejar a brincadeira escolhida. 

 O primeiro registro das crianças foi realizado com pouca riqueza de detalhes, Por essa 

razão, em outro dia, a pesquisadora resolveu propor novamente as brincadeiras e um segundo 

registro, dessa vez com intervenção. As crianças receberam um pedaço de barbante e tiveram 

a oportunidade de manuseá-lo como uma corda em cada uma das brincadeiras. A 

pesquisadora dizia “Como seguramos a corda na brincadeira do “reloginho”? E na brincadeira 

“aumenta-aumenta”?” E as crianças representavam a corda com o barbante. Em seguida, a 

pesquisadora perguntou qual foi a brincadeira de que cada um mais gostou e solicitou que os 

alunos colassem o barbante de acordo com essa brincadeira para que depois desenhassem a 

turma brincando. 

 

FIGURA 4: Registro de José
4
 sobre a sua brincadeira preferida: “abaixa-abaixa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Arquivo pessoal da pesquisadora 

                                                 
4
 Nesse trabalho, por questões de ética, optou-se por utilizar nomes fictícios. 
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FIGURA 5: Registro de Mara sobre a sua brincadeira preferida: “cobrinha”. 

 

FONTE: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 Um olhar mais atento nos permitirá ver que José desenha quatro crianças passando por 

debaixo da corda, como se estivessem deitadas, arrastando-se no chão. Já o desenho de Mara 

nos permite observar o movimento da corda em forma de cobra e três crianças que precisam 

passar por cima sem encostarem na corda. Percebe-se, ainda, que Mara tem o traçado da 

figura humana mais bem detalhado do que o de José. As percepções de José e Mara são 

essenciais para o desenvolvimento das noções de espaço e tempo em matemática. 

 É a partir dos três anos de idade que a criança conquista a forma e seus desenhos e 

começam a ter a intenção de reproduzir algo. A criança também respeita melhor os limites do 

papel e é capaz de desenhar um ser humano com maior riqueza de detalhes, com pernas, 

braços, tronco e pescoço. Na turma pesquisada, a maior parte das crianças produziu garatujas 

com traços simples e desrespeitando, ainda, o limite do papel. A representação completa do 

espaço da brincadeira foi mais facilmente identificada nos desenhos de José e Mara, motivo 

pelo qual esses registros foram selecionados para esse trabalho. 

 Ao ser questionada sobre o desenho produzido, Mara explica: “eu fiz a cobrinha e os 

meninos vão pular a corda. Eu fiz três meninos pra pular.” Enquanto José aponta: “eles estão 

deitados pra passar sem encostar na corda”. José demonstra através do desenho, compreender 

o objetivo da brincadeira, bem como as estratégias elaboradas para passar sem se encostar à 

corda. 

 Através da intervenção foi possível compreender como a linguagem matemática pode 

ser desenvolvida de maneira lúdica com crianças de três anos, pois, através da brincadeira, as 
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crianças foram incentivadas a resolver um desafio utilizando o seu corpo – o primeiro espaço 

que a criança conhece e reconhece. Observou-se que, por meio de atividades significativas, é 

possível desenvolver e explorar a linguagem matemática e, ainda, perceber como o registro 

também contribui para desenvolver as relações corporais e espaciais da criança.    
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi compreender como a linguagem matemática é 

vivenciada por crianças de três anos no interior de uma instituição pública de Educação 

Infantil.  

O primeiro investimento foi o de realizar um levantamento sobre as pesquisas que 

versam sobre o ensino de Matemática na Educação Infantil, a fim de conhecer as 

contribuições incorporadas ao debate nos caminhos já trilhados por diversos autores da 

academia. Com essa revisão de literatura constatou-se uma grande produção sobre a Educação 

Matemática e sobre a Educação Infantil, porém uma produção ainda incipiente sobre a 

linguagem matemática na Educação Infantil. Foram encontrados artigos eletrônicos, bem 

como teses e dissertações sobre temas específicos da Matemática como geometria, estatística, 

livro didático ou formação de professores. Entre as autoras, destacam-se os trabalhos de 

Smole (2000a, 2000b, 2001, 2003), que tratam das brincadeiras nas aulas de matemática, dos 

registros, das situações-problemas, dentre outros, e de Kamii (1990), sobre a construção do 

conceito de número e dos jogos em grupo. 

A pesquisa foi realizada em uma turma composta por alunos de três anos de um 

Centro Municipal de Educação Infantil, situado em um bairro de baixo poder aquisitivo do 

município de Contagem, Minas Gerais. Com a observação realizada nessa turma, constatou-se 

que a linguagem matemática é desenvolvida em duas perspectivas: através dos espaços da 

instituição e da rotina escolar. A partir dessas perspectivas, foram apontadas várias 

possibilidades de trabalho com a linguagem matemática, com o objetivo de entender a forma 

como as crianças se apropriam dos conhecimentos matemáticos, isto é, discutindo como, a 

partir das suas especificidades, elas vão interagindo com as noções matemáticas que aparecem 

em situações cotidianas. 

Foi realizada uma intervenção em que as crianças, primeiramente, elegeram uma 

brincadeira através de uma votação, para a qual, posteriormente, fizeram o registro em forma 

de gráfico. Em seguida, puderam realizar diversas brincadeiras com a corda e, depois, foram 

incentivadas a fazer uma roda de conversa sobre as brincadeiras, bem como um registro desse 

momento. Através dessa intervenção, foi possível constatar a importância da brincadeira para 

desenvolver a linguagem matemática na Educação Infantil. A brincadeira é uma excelente 

estratégia para estimular reflexões e registros das crianças, permitindo-as desenvolver noções 

espaciais, corporais, regras e conceitos matemáticos. 
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A partir desta pesquisa foi possível chegar a algumas conclusões sobre como a 

linguagem matemática é vivenciada por crianças de três anos no interior de uma instituição 

pública de Educação Infantil. Pode-se dizer que essa forma de linguagem é vivenciada em 

diferentes espaços e momentos da rotina escolar. Ainda, pode-se afirmar inclusive, que a 

linguagem matemática, muitas vezes, não é privilegiada pela educadora dessa faixa etária. 

Portanto, foi possível apontar outras possibilidades de trabalho com a linguagem matemática 

com maior intencionalidade educacional. 

Dessa forma, pode-se concluir que as crianças vivenciam experiências matemáticas 

fora da escola que nem sempre são objetos de discussão ou de trabalho intencional dentro da 

instituição. E, quando são, os trabalhos escolares com calendários, relógios e dinheiro, por 

exemplo, acontecem de forma esporádica e não intencionalizada. 

Encerra-se este texto com o vislumbre de algumas perspectivas de encaminhamento 

para novas pesquisas e suas possíveis contribuições. A primeira delas refere-se à utilização de 

outras brincadeiras, de forma intencional e organizada, tais como boliche, amarelinha, roda, 

bolinha de gude, dentre outras, para o desenvolvimento da linguagem matemática. Todas 

essas brincadeiras envolvem conhecimentos matemáticos que podem ser desenvolvidos a 

partir de três anos. A segunda perspectiva seria a de acompanhar tais brincadeiras durante um 

período maior e propor registros mensais para analisar a evolução do pensamento da criança. 

A terceira e última seria a proposição de uma roda de discussão, na qual as crianças pudessem 

refletir sobre o seu aprendizado da linguagem matemática.  

Por meio dessas novas pesquisas, um trabalho contínuo e direcionado para essa 

linguagem específica que é a Matemática, poderia contribuir para a construção de uma base 

mais consistente de estudos acerca do tema na Educação Infantil. Isso permitiria, muito 

provavelmente, novas e fascinantes descobertas sobre o processo de aprendizagem e (quem 

sabe?) uma evolução nos processos de ensino da Matemática para os anos iniciais de 

escolarização. 



46 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

ARAÚJO, Elaine Sampaio. Contribuições da teoria histórico-cultural à pesquisa em 

educação matemática: a atividade orientadora de pesquisa. 35ª. Reunião Anual da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação.  Porto de Galinhas: 

Pernambuco, 2012. Disponível em < 

http://35reuniao.anped.org.br/images/stories/trabalhos/GT19%20Trabalhos/GT19-

1671_int.pdf>. Acesso em 14 de maio de 2013. 

 

BARBOSA, Heloíza Helena de Jesus Barbosa. Há diferenças entre crianças surdas e 

ouvintes em matemática na educação infantil? 34ª. Reunião Anual da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Natal: Rio Grande do Norte,  2011. Disponível 

em < http://www.anped.org.br/app/webroot/34reuniao/images/trabalhos/GT19/GT19-

295%20int.pdf>. Acesso em 13 de maio de 2013. 

 

BRANDÃO, Ana Carolina e SELVA, Ana Coelho. O livro didático na educação infantil: 

reflexão versus repetição na resolução de problemas matemáticos. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 25, n. 2, p. 69-83, jul./dez. 1999. Disponível em < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97021999000200006&lang=pt>. Acesso em 19 de junho de 2013.  

 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial curricular nacional para a Educação Infantil: conhecimento de mundo. Brasília: 

MEC/SEF, 1998. (volume 3). 

 

CASTERA, Maria Rosa Mira. Introdução à linguagem matemática. In: ARRIBAS, Teresa 

Lleixá. Educação Infantil: desenvolvimento, currículo e organização escolar. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

 

CONTAGEM. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Discutindo 

o currículo da Educação Infantil de Contagem. Contagem: Prefeitura Municipal de 

Contagem, 2012a. (Coleção Currículo da Educação Infantil de Contagem: experiências, 

saberes e conhecimentos, v.1).  

 

CONTAGEM. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A criança 

e a matemática. Contagem: Prefeitura Municipal de Contagem, 2012b. (Coleção Currículo 

da Educação Infantil de Contagem: experiências, saberes e conhecimentos, v.10).  

 

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado da arte”. 

Revista Educação & Sociedade, Campinas, n. 79, p. 257-272, Ago, 2002 Educação & 

Sociedade. Campinas, 2002, vol.23. Disponível em < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302002000300013>. 

Acesso em 13 de junho de 2013. 

 

GARDINAL-PIZATO, Eliane Cristina; MARTURANO, Edna Maria e FONTAINE, Anne 

Marie Germaine Victorine. Acesso à educação infantil e as trajetórias de desempenho 

escolar no ensino fundamental. Paideia, Ribeirão Preto. vol. 22, n. 52, Ribeirão Preto, 

maio/ago 2012. p.187-196. Disponível em <  

http://35reuniao.anped.org.br/images/stories/trabalhos/GT19%20Trabalhos/GT19-1671_int.pdf
http://35reuniao.anped.org.br/images/stories/trabalhos/GT19%20Trabalhos/GT19-1671_int.pdf
http://www.anped.org.br/app/webroot/34reuniao/images/trabalhos/GT19/GT19-295%20int.pdf
http://www.anped.org.br/app/webroot/34reuniao/images/trabalhos/GT19/GT19-295%20int.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97021999000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97021999000200006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302002000300013


47 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

863X2012000200005&lang=pt>. Acesso em 19 de junho de 2013. 

 

GRANDO, Regina Célia; NACARATO, Adair Mendes. Educadoras da infância 

pesquisando e refletindo sobre a própria prática em matemática. Educar, Curitiba, n. 30, 

p. 211-234. Editora UFPR, 2007. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/er/n30/a14n30.pdf>. Acesso em 13 de maio de 2013. 

 

KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para 

a atuação junto a escolares de 4 a 6 anos. Tradução: Regina A. de Assis. 11 ed. Campinas, São 

Paulo: Papirus, 1990. 

 

LAMONATO, Maiza e GAMA, Renata Prenstteter. O desenvolvimento profissional do 

professor que ensina matemática na educação infantil: da constituição de si à docência. 

33ª. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. 

Caxambu: Minas Gerais, 2010. Disponível em < 

http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT19-

6917--Int.pdf>. Acesso em 12 de maio de 2013. 

 

LAMONATO, Maiza. Aprendizagens de professoras da educação infantil: a geometria a 

partir da exploração-investigação matemática. Caxambu: Minas Gerais, 2008. Disponível 

em < http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT19-4047--Int.pdf>. Acesso em 13 

de maio de 2013. 

 

LOPES, Celi Aparecida Espasandin. A Probabilidade e a Estatística no currículo de 

Matemática do ensino fundamental Brasileiro. In Atas da Conferência Internacional 

“Experiências e Expectativas do Ensino de Estatística – Desafios para o século XXI”. 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo, 1999. 

 

____________ . A educação estocástica na infância. Revista Eletrônica de Educação. São 

Carlos, SP: UFSCar, v. 6, no. 1, p.160-174, mai. 2012. Disponível em < 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/396/179>. Acesso em 14 de 

maio de 2013. 

 

LOPES, Celi Aparecida Espasandin; CARVALHO.C. Literácia Estatística na Educação 

Básica. In: NACARATO, A.M; LOPES, C. E (Org). Escritas e Leitura na Educação 

Matemática. Belo Horizonte:Autêntica, 2005, p. 77- 92. 

 

LORENZATO. Sérgio. Que matemática ensinar no primeiro dos nove anos do ensino 

fundamental? www.alb.com.br/anais17/txtcompletos/sem07/COLE_2698.pdf. Acesso em 15 

de agosto de 2013.  

 

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque 

psicopedagógico. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

ROCHA, Marisa Lopes da  e  AGUIAR, Katia Faria de. Pesquisa-intervenção e a produção 

de novas análises. Psicologia Ciência e Profissão do CFP. [online]. 2003, vol. 23, n.4, pp. 

64-73.  Disponível em < http://www.capina.org.br/download/pub/kapitxt.pdf>.  Acesso em 29 

de março de 2013. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2012000200005&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X2012000200005&lang=pt
http://www.scielo.br/pdf/er/n30/a14n30.pdf
http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT19-6917--Int.pdf
http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT19-6917--Int.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT19-4047--Int.pdf
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/396/179
http://www.alb.com.br/anais17/txtcompletos/sem07/COLE_2698.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ROCHA,+MARISA+LOPES+DA
http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=AGUIAR,+KATIA+FARIA+DE
http://www.capina.org.br/download/pub/kapitxt.pdf


48 

 

__________. Resolução de problemas. Coleção Matemática de 0 a 6. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000b.  

 

SELVA, Ana Coelho Vieira; Crianças da educação infantil explorando gráficos de 

Barras. 27ª. Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação. Caxambu: Minas Gerais, 2004. Disponível em < http: 

www.anped.org.br reunioes 27 gt19 p191.pdf >. Acesso em 12 de maio de 2013. UFPE.  

 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A matemática na educação infantil: a teoria das 

inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez de Souza Vieira; CÂNDIDO, Patrícia. 

Brincadeiras infantis nas aulas de Matemática - Coleção Matemática de 0 a 6 anos. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000a. 

 

____________. Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. p.15-26. 

 

__________ .Resolução de problemas. Coleção Matemática de 0 a 6. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000b.  

 

 

 

 

  


