
 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 

 

REGIANE PEREA CARVALHO 

 

 

 

 

A LITERATURA INFANTIL E A MATEMÁTICA: UM ESTUDO COM 

ALUNOS DE 5 E 6 ANOS DE IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



 

 

PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 

 

REGIANE PEREA CARVALHO 

 

 

 

 

A LITERATURA INFANTIL E A MATEMÁTICA: UM ESTUDO COM 

ALUNOS DE 5 E 6 ANOS DE IDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para a obtenção do título de 

Mestre Profissional em Ensino de 

Matemática, sob orientação da Prof.ª 

Dra. Ana Lúcia Manrique.  

 

 

SÃO PAULO 

2010 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos a reprodução total ou 

parcial desta Dissertação por processos de fotocópias ou eletrônicos. 

 

Assinatura______________________________________local e Data_____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho aos meus pais 

Aurides (in memorian) e Darci, 

que sempre incentivaram meus 

estudos; à minha irmã pelo apoio 

incondicional para a realização 

desta pesquisa. Obrigado por 

existirem na minha vida, sem vocês 

não realizaria este sonho. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente a Deus por me conceder a oportunidade de concluir 

este projeto após  tê-lo interrompido por quase dois anos  por ter tido 

um tumor e hoje estar curada. 

Agradeço à minha família que de uma forma incondicional 

colaborou e teve paciência pelas minhas ausências; e em especial a 

minha irmã Cristiane que me ajudou desde a aplicação deste 

projeto até a sua finalização não medindo esforços para tal. 

Meus sobrinhos Lucas e Bruno e meu cunhado Donato, pela 

paciência que tiveram comigo durante a concretização desta 

pesquisa. 

Á minha mãe que sempre esteve ao meu lado me apoiando, orando 

por mim para que eu obtivesse sucesso nesta trajetória. 

Agradeço às professoras Dra. Ana Chiummo e Alda Luiza Carlini,  

pela importantíssima participação no meu exame de qualificação. 

Às minhas amigas professoras Beatriz que prontamente me ajudou 

na revisão desta pesquisa e Arlete que muito ajudou me ouvindo e 

incentivando nos momentos de aflições e angústia.  

Ao professor Carlos que mesmo pelo pouco contato se prontificou 

quando pedi para me ajudar na tradução deste trabalho. 



 

 

 

 

À Secretaria da Educação do Estado de São Paulo pela bolsa 

concedida e por acreditar na importância da formação de seus 

professores para uma melhoria na qualidade de ensino. 

À minha orientadora Professora Dra. Ana Lúcia Manrique por 

colaborar muito e ter paciência  para a realização desta pesquisa. 

Agradeço aos meus amigos que tiveram paciência e compreenderam 

a minha ausência em tantos momentos. 

Muito Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa procurou mostrar como o educador pode trabalhar com a literatura 

e a matemática, criando momentos na prática de sala de aula que propiciam a 

compreensão e a familiarização com a linguagem matemática em crianças de 5 e 6 

anos da Educação Infantil de uma escola municipal de São Paulo. Para estabelecer 

ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a linguagem 

matemática, os momentos propostos foram norteados pela teoria de Vygotsky. 

Entendemos que a linguagem matemática consiste de símbolos bem definidos que 

representam conceitos fundamentais, mas também que, para expressá-los oralmente, 

tomamos emprestados termos da língua materna que podem ter diferentes significados 

dentro e fora da matemática. Foram desenvolvidos seis momentos compostos por 

atividades que envolviam expressão corporal, brincadeiras, jogos, músicas, histórias, 

registros escritos e desenhos. Os conceitos matemáticos trabalhados foram: 

lateralidade e contagem. Para cada novo momento apresentado foram priorizadas a 

linguagem oral e pictórica e as expressões corporais e musicais para aquisição de 

novos conceitos matemáticos, os quais foram sistematizados e inter-relacionados. 

Entendemos que os educadores da educação infantil, de crianças de 5 e 6 anos de 

idade, necessitam compreender o desenvolvimento no qual a criança se encontra, 

percebendo que o raciocínio lógico e a construção de conceitos matemáticos precisam 

focar atividades práticas, envolvendo movimentos, musicas, desenhos, manipulação e 

jogos. E os conceitos devem ser trabalhados na medida em que há manifestações, 

curiosidades e desejo de conhecimento. Entendemos, também, que relações 

estabelecidas com crianças de 5 e 6 anos de idade necessitam priorizar relações 

sociais, sempre considerando as vivências da criança, suas necessidades afetivas e 

sociais, propiciando uma visão de mundo do qual faz parte e compreendendo-se como 

ser humano.  

Palavra chave: Educação Infantil, Literatura, Prática Pedagógica, 

Matemática.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study sought to show how educators can work with the literature and mathematics, 

creating moments in the practice of the classroom that promote understanding and 

familiarity with mathematical language in children aged 5 and 6 years of early childhood 

education in a school hall of St. Paul. To establish cognitive links between the maternal 

language, concepts of real life and mathematical language, the proposed moments were 

guided by the theory of Vygotsky. We understand that mathematics is the language of 

symbols that represent well-defined concepts, but also to express them orally, we 

borrowed terms of language that may have different meanings within and outside 

mathematics. Moments were developed consisting of six activities involving body 

language, jokes, games, songs, stories, drawings and written records. Mathematical 

concepts worked were: laterality and counting. For each new moment appears to have 

been prioritized oral and pictorial language and body language and music for the 

acquisition of new mathematical concepts, which were organized and interrelated. We 

believe that teachers of kindergarten, children 5 and 6 years old, need to understand the 

development in which the child is, realizing that the logical construction of mathematical 

concepts and the need to focus on practical activities involving movement, music, 

drawings, manipulation and gaming. The concepts must be worked to the extent that 

there are demonstrations, curiosities and desire for knowledge. We also understand that 

relationships with children 5 and 6 years of age need to prioritize social relations, always 

taking into account the experiences of the child, emotional and social needs, providing a 

view of the world he belongs to, it being understood as a human being. 

 

Keyword: Early Childhood Education, Literature, Pedagogical Practice, 

Mathematics. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 - Trajetória 

 

Quando ingressei na faculdade em 1988, no curso de licenciatura plena em 

matemática, não pretendia ser professora e sim me especializar na área de informática, 

tanto que me formei em 1992 e somente fui estagiar em 1996. 

O estágio foi realizado em uma escola estadual e, como trabalhava no setor de 

treinamento de uma empresa privada, somente consegui fazê-lo no período noturno, 

em uma turma de técnico em contabilidade. Estagiava duas vezes por semana e após 

dois meses, com o afastamento do professor, fui convidada pela direção a assumir as 

aulas. Foi uma surpresa, afinal, na época não estava em meus projetos assumir uma 

sala de aula, no entanto aceitei esse desafio, pois já havia estabelecido uma empatia 

com os alunos. 

Foi realmente um ano repleto de surpresas e obstáculos, afinal estava 

trabalhando no meio empresarial com outros tipos de pessoas. A única experiência que 

possuía na educação era a de estagiária e de repente me vi a frente de uma sala de 

aula como professora. Nesse momento passei a enxergar o papel do professor de 

forma diferente, reconhecendo a sua importância e capacidade em resolver problemas 

aparentemente insolúveis. 

No ano seguinte continuei a lecionar na mesma unidade escolar e devido à 

experiência anterior replanejei as aulas propondo atividades mais contextualizadas e 

que minimizassem as dificuldades apresentadas pelos alunos no ano anterior. 

Com essa proposta diferenciada percebi que os alunos se interessavam mais 

pelas aulas e isso melhorou o relacionamento entre professor e aluno, tanto que fui 

convidada para ser madrinha de casamento de um deles. 
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Esta experiência mudou minha vida profissional. Em 2000 decidi dedicar-me 

inteiramente à área da educação. Passei a fazer cursos e participar de oficinas 

pedagógicas sempre preocupada em tirar o estigma do ensino da matemática como a 

matéria mais difícil. 

Um dos cursos dos quais participei foi “Construindo sempre Matemática”, 

patrocinado pela rede estadual de ensino. Por meio deste curso vivenciei com alunos 

de 5ª série, atual 6º ano, uma prática diferenciada comprovando a importância da 

contextualização e o uso de materiais concretos: palitos, garrotes, copinhos, etc., como 

ferramentas essenciais para o efetivo ensino e aprendizagem da matemática. 

Constatei então que o ensino da matemática deveria ser tratado desta forma 

desde a educação infantil, pois só assim a matemática não seria vista como a ovelha 

negra das disciplinas, uma vez que sua aprendizagem se daria de maneira mais 

prazerosa e eficaz. No entanto outra preocupação surgiu, como os professores de 

pedagogia, responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental I estão 

sendo preparados para ensinar matemática a seus alunos? 
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1.2 - Justificativa 

 

No convívio com professores de educação infantil observei que muitos deles têm 

dificuldades no desenvolvimento de atividades matemáticas por não serem 

especialistas da área. 

Despertou-me o interesse em pesquisar de que maneira é apresentado o 

conteúdo de matemática para crianças entre 5 e 6 anos de idade e como foi a 

preparação dos profissionais para ensinar crianças dessa faixa etária. 

Ensinar o conteúdo das áreas na educação infantil requer uma prática 

interdisciplinar, cabendo ao educador interligar duas ou mais áreas do conhecimento 

para atingir os objetivos propostos em seu plano de trabalho. Constatei essa realidade 

quando fiz um curso de especialização, na USP (Universidade de São Paulo), e tive 

contato com as revistas do CAEM (Centro de Aperfeiçoamento do Ensino da 

Matemática - 7 volumes) cujo volume 4 tem como título “Era uma vez na matemática 

uma conexão com a literatura infantil”, onde estão relacionados conteúdos de 

matemática com literatura infantil em histórias como: Meus Porquinhos; Ovo meu será 

seu? As centopeias e seus sapatinhos, entre outras.  

E foi assim que surgiu o interesse de colocar em prática um projeto que utiliza a 

interdisciplinaridade1 para a ensino da contagem e da lateralidade para crianças entre 5 

e 6 anos de idade, ou seja, realizar de forma prazerosa o ensino de conteúdos  

matemáticos por meio da literatura. Procurei então o livro “Meus porquinhos” na 

biblioteca de uma escola de educação infantil da prefeitura de São Paulo para poder 

por em prática tal experiência. 

                                                     
1
 Interdisciplinaridade: “O prefixo inter, dentre várias conotações que podemos lhe atribuir, tem o 

significado de troca, reciprocidade e disciplina, de ensino, instrução, ciência”. Logo a interdisciplinaridade 
pode ser compreendida como um ato de troca,  de  reciprocidade  entre  as 
disciplinas ou ciências - ou melhor, de áreas do conhecimento”. (JAPIASSÚ, 1976, p.23 apud Santos, 
2008, p.9) 
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E foi com este propósito que, em parceria com uma professora de educação 

infantil da rede municipal de São Paulo, planejei e apliquei algumas atividades 

inspiradas nesta revista em um grupo de 34 crianças entre 5 e 6 anos de idade. 

 

1.3  - Objetivo 

 

Considerando que ideias matemáticas que se relacionam à realidade de forma a 

deixar clara e explícita sua participação, presença e utilização nos vários campos de 

atuação, valorizando assim o uso social e cultural da matemática, o objetivo da 

pesquisa é: 

 Demonstrar que ideias matemáticas tais como lateralidade e contagem, podem 

ser trabalhadas em suas relações com a literatura e o movimento corporal na 

educação infantil. 

 

1.4  - Questão de Pesquisa 

 

Nossa questão de pesquisa é: 

Quais relações podem ser estabelecidas com crianças entre 5 e 6 anos de idade 

da Educação Infantil quando trabalham com ideias matemáticas, tais como: lateralidade 

e contagem, por meio da literatura infantil, envolvendo movimentos corporais e  

valorizando os usos sociais e culturais? 
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CAPÍTULO 2 

  

2.1 - Trajetória da Educação Infantil no Brasil 

 

Historicamente, com a chegada da República a partir do século XIX, a educação 

infantil deixa de ser apenas assistencialista e começa a entender as necessidades da 

criança e a traçar uma forma de educá-las. 

Rosseau (1712-1778), primeiro filósofo de que se tem registro, teve uma 

influência enorme na educação e pode ser considerado um dos precursores da 

educação pré-escolar. 

Até a sua época, a criança era considerada um adulto em miniatura. Foi 

Rousseau quem “descobriu” a infância, fazendo com que se passasse a pensar na 

criança como um ser com ideias próprias diferentes das do adulto. Rousseau dizia: 

“Saindo de minhas mãos, ele não será nem magistrado, nem 
soldado, nem padre, será primeiramente homem”. 
(Drouet,1990 p.11) 

 

Estabelecem-se entre 1854 e 1855: 

 A inspetoria geral de instrução primária e secundária do município da Corte 

destinada a fiscalizar e orientar o ensino público e particular; 

 As normas para o exercício da liberdade de ensino e de um sistema de 
preparação do professor primário; 

 A reformulação dos Estatutos dos Colégios preparatórios, tomando por base 
programas e livros adotados nas escolas oficiais; 

 A reformulação dos estatutos da Academia de Belas Artes; 
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 A reorganização do Conservatório de Música; 

 A reformulação dos estatutos da Aula de comércio da Corte. 

 

Ribeiro (1995, p.55) diz:  

“É assim que os formados no Brasil tinham conhecimento e 
discutiam as últimas novidades, que podiam ser consumidas 
através da literatura predominante europeia. Este tipo de 
atividade escolar envolve um gosto acentuado pela palavra e 
limita as possibilidades de concretização das ideias.” 

 

A primeira referência oficial à pré-escola no Brasil encontra-se no projeto da 

Reforma Leôncio de Carvalho, em 1878. Esse projeto, cuja ideia central é a liberdade 

de ensino, estabelece, em seu artigo 2º, a obrigatoriedade de frequência às escolas 

primárias a partir dos sete anos, prevendo a fundação de jardins-de-infância e escolas 

normais.  

Na fase republicana percebe-se a influência positivista de forma marcante no que 

se refere à educação nacional e, em 1889, foi proclamada a República e se instala na 

organização escolar da Primeira República a seguinte parte da constituição de 1891: 

“a) à União competia privativamente legislar sobre o ensino 
superior na Capital da República, cabendo-lhe, mas não 
privativamente, criar instituições de ensino secundário nos 
Estados e promover a instrução no Distrito Federal: 

b) aos Estados se permitia organizar os sistemas escolares, 
completos (...)” (Azevedo, 1994:359 apud Ribeiro 1995 p.71). 

 

Entretanto, a ideia da criação de jardins-de-infância no Brasil teve como 

precursor Joaquim Teixeira de Macedo, que segundo Drouet (1990, p.53) diz: 

A criação de jardins-de-infância, a valorização dos métodos 
de Pestalozzi e Froebel, a educação da mulher, 
principalmente no sentido de sua formação como professora 
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primária em escolas normais, decorreu graças a esse 
esforço de divulgação das ideias alemãs feito por Macedo. 
Autor de várias obras sobre a educação alemã, J. T. Macedo 
pertenceu a um momento da história brasileira que Roque 
Spencer Maciel de Barros denominou de “período da 
ilustração brasileira”, em que a confiança na educação se 
expressava na famosa frase de Leibniz: “Pode-se 
transformar completamente a face do mundo transformando-
se a educação...”.  

 

Froebel (1782-1852) dizia que somente uma educação nacional seria capaz de 

atingir toda a população, dando-lhe uma diretriz única para integrá-la na vida. Em suas 

obras, Macedo fala sobre a educação do homem nacional como solução para as 

mudanças produzidas e decorrentes do desenvolvimento econômico do país, inspirado 

nos ideais defendidos por Rousseau, Pestalozzi e Froebel.  

As ideias liberais refletiam na educação do fim do século XVIII, e o ensino pré-

primário destinava-se praticamente à camada mais rica da população, pois em quase 

sua totalidade era particular e caro. 

Segundo Ribeiro (1995) entre 1894 e 1920, a alfabetização da população fazia 

parte da ideologia republicana e foi marcada por rupturas na base econômica que tinha 

como alicerces a mão de obra escrava e a agricultura. 

A reforma Benjamin Constant trouxe a liberdade do ensino e a gratuidade da 

escola primária, seguindo a constituição Brasileira. Uma das intenções desta reforma 

era formar e não apenas preparar os alunos para os cursos superiores.  

A Revolução de 30 foi o marco para a entrada do Brasil no mundo capitalista de 

produção, trazendo a necessidade de mão-de-obra especializada e, consequentemente 

novos investimentos em educação.  

Segundo Ribeiro, (1995) entre 1920 e 1955, Francisco Campos (Ministro da 

Educação e Saúde) propôs a primeira reforma educacional de caráter nacional, 

realizada no início da Era Vargas (1930-1945). 
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Após 1930, percebe-se a influência de John Dewey (1859-1952), filósofo 

americano, para o qual uma educação não tem significado fora de um contexto social 

democrático, em que as crianças tenham oportunidades de atividades conjuntas e em 

que elas sejam donas de suas capacidades. Seus discípulos, Fernando de Azevedo, 

Anísio Teixeira e Lourenço Filho entusiasmados com seus “métodos ativos”, foram os 

responsáveis pelas reformas educacionais e a divulgação da “educação progressiva”, 

da escola-novismo em nosso país. 

Nessa época em diversos Estados ocorreram reformas educacionais e destas 

reformas surgiu a publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, em 

1932, redigido por Fernando Azevedo. 

O manifesto trazia medidas educacionais e era composto de dez ítens com 

várias subdivisões. Segundo Drouet (1990 p.55), o item 8 referia-se especificamente à 

criação de instituições de educação e assistência física e psíquica à criança em idade 

pré-escolar (de zero e seis anos), prevendo a organização de jardins-de-infância e o 

item 10 enfatizava a necessidade de uma organização escolar unificada que se 

estendesse da pré-escola até a universidade. 

De 1932 a 1937 tivemos uma época de agitação na política e de ideais que 

segundo Drouet,(1990 p.55), tornou-se conhecida como “período do conflito de ideias”. 

 “As instituições de ensino tradicional defendiam a pedagogia 
religiosa, com separação de sexos, ensino particular 
reservado a uma elite, ficando, portanto a responsabilidade 
da educação para a família. Os adeptos das ideias novas 
defendiam o ensino leigo, a coeducação e a gratuidade do 
ensino primário para todos, passando a responsabilidade da 
educação para o poder público: era a democratização do 
ensino”. Segundo Fernando de Azevedo, “a educação deixa 
de constituir” um privilégio determinado pela condição 
econômica e social do indivíduo, para assumir um caráter 
biológico, com que ela se organiza para a coletividade em 
geral, sendo reconhecido a todo indivíduo o direito de ser 
educado. 
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Entre 1937 e 1955 com o golpe militar, o Plano Nacional de Educação não foi 

posto em prática, permanecendo a Reforma Francisco Campos. Somente em 1939, 

Gustavo Capanema, deu início aos estudos para a elaboração de uma reforma no 

ensino secundário.  

A partir de 1940 a criança passa a ser valorizada como um adulto em potencial e 

surgem órgãos de amparo assistencial. A primeira destas instituições foi a LBA (Legião 

Brasileira de Assistência) em 1942, que se dedicava a proteção de mães e crianças.  

Em 1961, conforme documento do portal do MEC, organizado por Lopes, 

Mendes e Faria (2005, p.27) diz: 

Mais de duas décadas depois, um acontecimento teria 
consequências profundas na vida educacional de crianças 
pequenas. Foi o que aconteceu em 1961. Naquele ano, após 
mais de uma década de debates e disputas políticas, o 
Congresso Nacional aprovou a Lei nº 4.024 de 20 de 
dezembro de 1961, que apresentava uma ampla reforma 
para a educação brasileira. No texto dessa lei, a criança de 0 
a 6 anos de idade aparece como dona do direito a receber 
educação, especialmente em escolas maternais e nos 
jardins-de-infância.  

 

Nos anos 80, os problemas referentes à educação pré-escolar foram:  

 Ausência de uma política global e integrada;  

 A falta de coordenação entre programas educacionais e de saúde; 

  Predominância do enfoque preparatório para o primeiro grau;  

 Insuficiência de docente qualificado; 

 Escassez de programas inovadores; 

 Falta da participação familiar e da sociedade. 

A constituição de 1988, pela primeira vez na história do Brasil, reconheceu um 

direito próprio da criança pequena, que era o direito à creche e à pré-escola citado nos 

artigos 208 inciso IV que diz: “atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
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a seis anos de idade” e art. 209 incisos I e II, torna-se pública a assistência à criança 

desde o nascimento até os seis anos de idade, quando terá um atendimento 

pedagógico e passar a ser vista como um ser social, assim a educação infantil deixa de 

ter um caráter apenas assistencialista, passando a ser um dever do Estado e direito da 

criança. 

O art. 227 trata de forma mais abrangente os direitos da infância brasileira.  

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar comunitária”. 

 

A educação infantil ganhou a forma mais favorável à criança pequena na LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases) nº 9394 de 1996 da seguinte forma: 

 

Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 

 

A educação infantil foi conceituada, no art. 29 da L.D.B. de 1996, como sendo 

destinada às crianças de até 6 anos de idade, com a finalidade de complementar a 

ação da família e da comunidade, objetivando o desenvolvimento integral da criança 

nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.  

Aos sistemas municipais de ensino compete o cuidado necessário para a 

institucionalização da educação infantil em seus respectivos territórios, para que as 

creches e escolas se enquadrem, no prazo máximo de 3 anos (art. 89), nas normas da 

L.D. B, isto é, componham o 1º nível da educação básica (exigência do inciso I, art. 21), 

providenciando sua autorização e exigindo de seus professores a habilitação legal em 

curso normal médio ou de nível superior (art. 62). 
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Art. 30º. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de 
idade. 

 

Pelo art. 30 da L.D.B., ficou clara a divisão da educação infantil em duas etapas. 

A primeira destinada a crianças de até 3 anos de idade, poderá ser oferecida em 

creches ou entidades equivalentes. A 2ª, para as crianças de 4 a 6 anos de idade, a ser 

desenvolvida em pré-escolas. 

Art. 31º. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 

 

A lei, no art. 31, determinou que, na fase de educação infantil, a avaliação deverá 

ser feita apenas mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança e 

sem qualquer objetivo de promoção ou de classificação para acesso ao ensino 

fundamental. 

Surgiram as primeiras diretrizes para a educação infantil o RCNEI (Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil) em 1998, atendendo as determinações da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), com o objetivo de auxiliar a 

realização do trabalho educativo diário junto às crianças pequenas.  

O RCNEI aponta metas de qualidade que contribuam para que as crianças 

tenham um desenvolvimento integral de suas identidades, propiciem o acesso e 

ampliação de conhecimentos, como Natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, 

matemática, música, movimentos e artes visuais, capazes de crescerem como 

cidadãos. 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada 
e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
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capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar 
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito 
e confiança e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural (RCNEI, 1998, 
p.23). 

 

Em 17.12.2009, a resolução CNE/CEB nº 5, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a serem observadas na organização de propostas 

pedagógicas na Educação Infantil que: 

 

 Reúnem princípios, fundamentos e procedimentos para orientar as políticas 

públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de 

propostas pedagógicas e curriculares. 

 O currículo é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular 

as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 

modo a promover o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 As propostas de Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro 

do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona, e constrói sentidos sobre a natureza 

e a sociedade, produzindo cultura. 

As propostas pedagógicas devem respeitar os seguintes princípios: 

 Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente, e as diferentes culturas, identidades e 

singularidades. 

 Políticos: dos direitos de cidadania do exercício da criticidade e do respeito a 

ordem democrática. 
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 Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

A proposta pedagógica das instituições de Educação infantil deve garantir que 

elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica: 

 Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais. 

 Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação 

e cuidado das crianças com as famílias. 

 Possibilitando tanto a convivência entre as crianças e entre os adultos e 

crianças quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas. 

 Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças 

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

às possibilidades de vivência da infância. 

 Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade, 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

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

 

Considerando que a organização de propostas pedagógicas para educação 

infantil devem seguir princípios éticos, políticos e estéticos, além de atender sua função 

sócio-política e pedagógica, Kramer (1982, p11) comenta: 

“Uma proposta curricular de educação infantil em que as 
crianças desenvolvam, construam/adquiram conhecimentos 
e se tornem autônomas e cooperativas implica pensar a 
formação permanente dos profissionais que nela atuam.” 
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2.2  Orientações Curriculares da Prefeitura do Município de São Paulo 

 

O projeto que analisamos neste trabalho foi aplicado no ano de 2006 em um 

grupo de 34 alunos para o 2º estágio numa escola municipal de educação infantil que 

estava inserida no sistema escolar com a seguinte característica: 

 1º Estágio – 3 anos e 11 meses a 4 anos e 11 meses 

 2º Estágio – 4 anos e 11 meses a 5 anos e 11 meses 

 3º Estagio – 5 anos e 11 meses a 6 anos e 11 meses. 

A promulgação da Lei Federal nº 11.274 de 06.02.2006 ampliou para nove anos 

a duração do ensino fundamental a partir dos seis anos de idade. A exigência da 

ampliação do tempo de escolarização básica foi previsto na lei 10.172 de 09.01.2001 

que estabelece o Plano de Educação Nacional de Educação. 

A partir do contexto da proposta de implementação da norma legal que 

estabelece e amplia em mais um ano de escolarização o ensino fundamental incorpora, 

necessariamente, a obrigatoriedade da matrícula nessa etapa de ensino de crianças de 

6 anos de idade completos ou a completar conforme decisão dos decretos do ano 

vigente. 

Portanto, pressupõe a agregação ao ensino fundamental de uma população 

escolar que, tradicionalmente, frequentava a última etapa da educação infantil. Para 

crianças que até esta data não estivessem frequentando o sistema de ensino deverão 

ter 6 anos completos até o início do ano letivo para que possam ingressar no ensino 

fundamental de 9 anos. 

O período de implantação é de forma gradativa, pois permite um tempo capaz de 

garantir a todas as crianças que vinham sendo atendidas antes da resolução. 
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Por outro lado, o redimensionamento da educação infantil deverá garantir a 

continuidade do processo pedagógico de uma etapa para outra sem rupturas, cabendo 

orientação e supervisão do Poder Público tanto nas escolas diretas de seu sistema 

como nas instituições privadas a fim de que o cuidado e a educação das crianças de 

seis anos se deem respeitando este tempo singular das crianças. 

A organização do ensino fundamental de 9 anos, em séries anuais, em períodos 

semestrais, ocorrerá na Educação Infantil da seguinte forma: 

 Creche até 2 anos e 11 meses a completar no ano de permanência nas 

unidades do Centro de Educação Infantil (CEI), caso complete 3 anos de 

idade no ano a matricular é necessário passar para a Escola de Educação 

Infantil ( EMEI). 

Na EMEI as crianças são agrupadas por idade e em três estágios: 

 1º Estágio – crianças com 3 anos a 3 anos e 11 meses; 

 2º Estágio – crianças com 4 anos a 4 anos e 11 meses; 

 3º Estágio – crianças com 5 anos a 5 anos e 11 meses. 

Algumas unidades de educação infantil funcionam ainda com o horário integral (8 

horas), mas a grande maioria atende crianças em períodos de 6 horas sempre 

oferecendo duas refeições no período em que permanece e com dois turnos de 

funcionamento. 

Para entender a proposta curricular e o que de fato ocorre na realidade, é 

fundamental considerar o currículo enquanto processo social, especialmente na 

reflexão sobre o que está sendo oferecido às crianças e os resultados de aprendizagem 

alcançados. Para Kramer (1992, p.23 apud Negri Rocha 2008 p 31): 

“Quando falamos em criança, devemos ter o compromisso 
de que estamos falando de um ser humano que se 
desenvolve de acordo com aquilo que lhe proporcionam, 
portanto, assistencial ou/e preparatória, trata-se de um 
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vínculo com o ser humano que ainda está em 
desenvolvimento.” 

 

Em 2007 a prefeitura do município de São Paulo publicou o documento 

“Orientações curriculares: Expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para 

educação infantil”, com os seguintes objetivos: 

 Servir de referência para o trabalho dos professores. 

 Subsidiar cada professor na estruturação de um programa de atividades. 

 Apoiar a equipe de planejamento, desenvolvimento e avaliação de seu 
projeto pedagógico. 

 Intensificar a articulação Centro de Educação Infantil (CEI), Escola Municipal 

de Educação Infantil (EMEI) em torno de diretrizes comuns e de um conjunto 

de aprendizagens. 

 Criar um recurso de comunicação que informe as famílias sobre as 

perspectivas do trabalho pedagógico desenvolvido ou a desenvolver nas 

unidades escolares. 

E como princípios básicos: 

 O desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco. 

 Educar e cuidar são dimensões indissociáveis da toda ação educacional. 

 Todos são iguais, apesar de diferentes: a inclusão da criança com 

necessidades educacionais especiais. 

 O adulto educador é mediador da criança em sua aprendizagem. 

 A parceria com famílias das crianças é fundamental. 

As aprendizagens que podem ser selecionadas pelo professor para fazer parte 

do cotidiano da educação infantil foram reunidas em sete campos de experiências, que 
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se alimentam da iniciativa e curiosidade infantil e do modo próprio da criança pequena 

criar significações sobre o mundo, cuidando de si e aprendendo sobre si mesma. 

 

1. Experiências voltadas ao conhecimento e cuidado de si, do outro, do ambiente. 

 Promover vivências mais saudáveis nos ambientes coletivos. 

 Desenvolver importantes hábitos de autocuidados. 

 Apropriar-se de hábitos regulares de higiene pessoal. 

 Alimentar-se sem ajuda e usar talheres adequadamente. 

 Reconhecer situações de potencial perigo e tomar precauções para evitá-las. 

 Aprender a relacionar-se, de modo mutuamente agradável; ter amigos. 

 Ampliar as aprendizagens das crianças sobre como interagir com diferentes 

parceiros. 

 Desenvolvimento da expressividade na interação, com outras crianças. 

 Reconhecimento positivo das diferenças étnicas, combatendo preconceitos e 

discriminações. 

 Colaborar, solidarizar e cuidar dos parceiros.  

 Considerar os pontos de vista e os sentimentos das outras crianças. 

 Respeitar os colegas, perceber como age nas diferentes situações. 

 Expressar suas intenções, sentimentos e pensamentos das outras crianças. 

 Construção de atitudes e saberes ecologicamente recomendáveis. 

 Formação de atitudes, valores e saberes relativos ao planeta Terra. 

 Jogar lixo nos recipientes próprios. 

 Aprender a usar com critério todos os materiais. 
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 Guardar brinquedos e materiais nos seus devidos lugares. 

 Aprender a cuidar do entorno e mantê-lo limpo. 

 Reparar objetos que foram estragados. 

 Cuidar e preservar as plantas em geral. 

 

2. Experiências voltadas ao brincar e imaginar (re-significar o brincar da criança) 

 Promover a capacidade de imaginar e criar pela criança. 

 Imitar os colegas, repetir suas vocalizações e gestos. 

 Brincadeiras tradicionais (suas e de outras heranças culturais). 

 Brincar de faz-de-conta. 

 Apreciar jogos de regras a prender a explicá-las. 

 Jogos de tabuleiro. 

 Construir brinquedos e cenários. 

 

3. Experiências de exploração da linguagem corporal (explorar o mundo pelo 

movimento, explorar o próprio corpo pelo movimento, e expressar e interagir com 

outros pelo movimento). 

 Exercícios de imitação e criação livre. 

 Aprimoramento do gesto, e também de gestos comunicativos. 

 Compor um repertório de movimentos. 

 Conhecer o corpo (além da área corporal, mas também como as ciências, 

que investem no corpo humano como objeto de conhecimento; e as Artes 

que trazem diferentes modos de expressão e representação do corpo). 

 Construa uma atitude positiva em relação ao próprio corpo e ao do outro. 
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 Prazer em se movimentar. 

 Incorporar a dimensão expressiva do movimento, em especial as de dança. 

 Ampliar suas possibilidades de observar, fruir, e progressivamente analisar 

as produções de dança, construindo referências para analisar seu próprio 

movimento. 

 Jogos e brincadeiras. 

 Atividades circenses. 

 Esportes. 

 

4. Experiências de exploração da linguagem verbal 

Abrange dois domínios: oral e o escrito. A leitura e escrita são processos que se 

revelam na interação; são práticas sociais reais. Esta organizada em Blocos de 

Aprendizagem: 

 Comunicar-se no cotidiano: intencionalmente trabalhado em situações reais 

de uso comunicativo, transmissão de recados, relatos de episódios vividos, 

observados, etc. 

 Conversar em grupo em situações informais e em situações formais: forma 

mais sofisticada de comunicação, aprender a se colocar diante do grupo, 

roda de conversa e situações formais onde comunica algo para interlocutores 

mais avançados, em contextos diversos; comunicar algo aprendido a outros 

interlocutores. 

 Brincar com palavras: brincadeiras, cantigas, quadrinhas, demais textos de 

tradição oral, parlendas, advinhas, fonte de prazer. 

 Usos e práticas da linguagem escrita: planejar contextos com sentido para 

que as crianças utilizem elementos da linguagem que se escreve. 
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 Escrita do próprio nome: identidade, fonte de informação mais segura e 

estável. 

 Outras escritas infantis: escritas com diferentes propósitos (informar, 

conhecer, instruir). 

 

5. Experiências de Exploração da natureza e da cultura. 

 Capacidade de observar regularidades e permanências, formular noções de 

espaço e tempo, aproximação em torno da ideia de causalidade e 

transformação. 

 Criar condições para que ela se aproprie de noções histórica e 

cientificamente elaboradas como construções dinâmicas e provisórias. 

 Aprendam pela observação, questionamento e experimentação. 

 Possam construir observáveis e teorias. 

 Temas: não só da biologia, mas da física e química, como fenômenos 

naturais.  

 Identificar diferentes aspectos das relações sociais, relacionar de forma 

integrada as categorias conceituais de tempo e espaço, bem como as 

relações sociais de trabalho e cultura (elementos simbólicos, produtos 

artesanais, artísticos e técnicos). 

 Manifestem suas opiniões, hipóteses, e ideias sobre os assuntos colocados.  

 Conhecer a paisagem onde vivem, as mudanças, permanências, etc. 

 Pensar como o homem usa e transforma a natureza para seu bem estar e 

pensar no cuidado e preservação do meio ambiente. 

 Combater preconceitos, lutar contra as discriminações. 
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6. Experiências de apropriação do conhecimento matemático 

 Aprende-se matemática a partir de resolução de problemas. 

 Acompanhar o pensamento da criança sobre os fazeres matemáticos. 

 Explorar números, explorar o sistema numérico oral, contar objetos, ler e 

escrever números, espaço e forma, medidas. 

 Referências espaciais (em cima, embaixo, frente, atrás, etc.) trajetos, 

percursos, tamanhos e medidas. 

 Referências temporais: experiências com deslocamentos, calendário. 

 Conhecimentos da contagem oral: agrupa, corresponde, sincroniza, organiza 

espacialmente os objetos. 

 Relações de igualdade e desigualdade (mais que, menos que, o mesmo que, 

etc.). 

 Figuras e corpos geométricos. 

 Uso de notas e moedas. 

 Contagem com intervalos (2 em 2, 5 em 5 ) 

 Registro de quantidades de forma convencional ou não, (desenha o próprio 

objeto, uma marca, um número para cada objeto, numeral para representar o 

total de objetos). 

 

7. Experiências com a expressividade das linguagens artísticas. 

 Ampliação, de sua sensibilidade e capacidade de lidar com sons, ritmos, 

melodias, formas, cores, imagem, gestos, falas e com obras elaboradas por 

artistas e por elas mesmas. 
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 Proposição de pesquisa e experimentação 

 Organizar suas percepções sensoriais de modo extremamente criativo. 

 O foco é o processo criativo; é absoluta prioridade.  

 História da arte e as produções dos artistas nos diferentes campos (artes, 

música, dança, teatro) não estão postas como objetos em si mesmos, mas 

sim a  serviço do processo criativo da criança. 

 Valorizar tanto o fazer, como ver, apreciar e fruir. 

 

As expressões artísticas foram divididas em: 

 

A. Linguagem musical: 

 Reconheçam e utilizem como linguagem expressiva. 

 Promover o desejo de produção sonora e musical 

 Interpretar, improvisar e compor por meio da voz, corpo, instrumentos 

musicais e objetos sonoros. 

 Ampliação de repertório (identificar, reconhecer elementos e desenvolver 

preferências musicais). 

 Escuta de diferentes gêneros e estilos musicais. 

 Qualidades sonoras: duração, altura, intensidade e timbre. 

 Uso e gravação de suas produções 

 Sonorização de histórias. 

 

B. Linguagem teatral 
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 Integrada às demais experiências (leitura de histórias, brincadeiras, 

música, expressão plástica e movimento). 

 Elementos: espaço cênico, presença de personagens, dramaturgia, 

cenário, figurino, maquiagem, objetos de cena, luz e som. 

 Brincadeiras com utilização de elementos característicos do teatro: 

fantasia, maquiagem, adereço, máscaras, etc. 

 Aperfeiçoamento do brincar de faz-de-conta. 

 Teatralizar histórias conhecidas do repertório do grupo. 

 Assistir teatros de sombra, marionetes, fantoches, bonecos, animação de 

objetos. 

 Apresentar-se (ser ator e plateia) 

 Construir roteiros para encenação de histórias (conhecidas, inventadas, 

improvisadas, coletivas).  

 

C. Linguagem visual 

 Cultivar a expressão infantil iniciando com experiências de modo 

exploratório, que se organizam pouco a pouco ajudando a se apropriarem 

de procedimentos específicos, como borrifar, arranhar, imprimir, etc. 

 Construção de alguns fundamentos como ritmo, contraste, tamanho e 

cores. 

 Conhecimentos se constróem na leitura, fruição e produção. 
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A linguagem visual foi subdividida em: 

C1. Da curiosidade e da criatividade visual: aprender a expressar suas ideias 

e sensações por meio da fala, corpo, e experimentação artísticas; ambiente 

interativo, problematizador, diversificado, aberto à exploração infantil. 

C2. O desenho infantil: manifesta aquilo que compreendem do que vem; 

trabalho planejado, atividade permanente. Desafio é avançar na 

experimentação e na apropriação dos elementos da linguagem do desenho. 

Necessário repertório visual, aponte diversidade, assim como povoar o 

campo visual com outras produções. 

C3. Espacialidades: exploração das espacialidades para construção de 

formas planas e volumosas, e relações destas com espaços tridimensionais, 

Percepção e observação dos espaços internos e externos. Organizar o 

espaço com as imagens próprias e de outros. Observar como a criança se 

dedica a ocupar o espaço. 

C4. A experiência com a cor: despertar o interesse e curiosidade em relação 

ao fenômeno da cor na natureza e nos meios artificiais. Ter contato com 

diferentes padrões de uso das cores nas diferentes culturas e contextos de 

produções. Expressar suas impressões e preferências pelo uso das cores. 

 

Com referência a experiências de apropriação do conhecimento matemático 

ressalta que a criança vive em uma cultura em que pessoas lidam constantemente com 

pagamentos e trocos, contam número de pessoas, datas, enfim já adquirem alguns 

conhecimentos matemáticos. 

Cabe à educação infantil estender, ampliar e aprofundar os conhecimentos 

matemáticos construídos pelas crianças fora da escola. 

As orientações curriculares (São Paulo, 2007 p.107) afirmam que: 
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Para organizar experiências significativas envolvendo 
conhecimentos matemáticos é preciso reconsiderar algumas 
concepções tradicionais em torno do ensino da matemática 
para os pequenos e analisar em que medida ajuda as 

crianças a construírem conhecimentos matemáticos. 

 

O ensino da matemática, desde a educação infantil, tem como objetivo ajudar a 

criança a resolver problemas do cotidiano e, para tal situação, precisa reunir condições 

para que a criança tenha: 

 Uma meta clara a ser alcançada; 

 Possa usar conhecimentos prévios e ao mesmo tempo adquiridos; 

 Busque várias formas de soluções; 

 Troque informação e confrontes ideias.  

Portanto, o conhecimento matemático, trabalhado na educação infantil, tem por 

referência uma forma de pensar e de fazer, que é construída culturalmente. 

O parecer CNE/CEB nº 22/2009 aprovado em 09.12.2009 e homologado em 

11.01.2010, institui o ensino de 9 anos em toda a rede municipal de São Paulo e com 

as seguinte orientações: 

 A nomenclatura a ser adotada pelo sistema de ensino (Resolução CNE/CEB 

nº 3/2005); 

 A definição da data de corte (Pareceres CNE/CEB nº 6/2005, 18/2005, 

7/2007 e 4/2008); 

 A coexistência dos currículos do Ensino Fundamental de 8 (oito) anos (em 

processo de extinção) e de 9 (nove) anos (em processo de implantação e 

implementação progressivas) (Pareceres CNE/CEB nº 18/2005 e 7/2007); 
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 A criação de espaços apropriados e materiais didáticos que constituam 

ambiente compatível com teorias, métodos e técnicas adequadas ao 

desenvolvimento da criança (Parecer CNE/CEB nº 7/2007); 

 A alteração ou manutenção dos atos de autorização, aprovação e 

reconhecimento das escolas que ofertarão o Ensino Fundamental de nove 

anos; 

 A adequação da documentação escolar para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos (histórico, declaração, instrumentos de registro de avaliação etc.) 

 A reorganização pedagógica. 
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CAPÍTULO 3  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 “O processo de ensino-aprendizagem inclui sempre aquele que aprende, aquele 

que ensina e a relação entre essas pessoas.”  

Lev Semyonovich Vygotsky (1896 – 1934) 

Neste capítulo apresentamos a fundamentação teórica desta pesquisa, 

embasado na teoria de Vygotsky. 

 

3.1 - Influência da obra de Vygotsky 

 

Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934), habilitado em Direito, Filosofia, 

Medicina e Psicologia, foi professor de Psicologia e Pedagogia em Moscou, no período 

de 1925 a 1934, sua obra traz as marcas do momento histórico que se encontrava o 

país. A sua contribuição para a psicologia e para a educação ultrapassa os modelos 

históricos e ideológicos, e revela um estudioso atento ao movimento político da época e 

das teses de Marx e Engels. 

Em seus estudos e de seu grupo (Luria, Leontiev e outros), Vygotsky chegou a 

propostas teóricas inovadoras no tocante à relação entre pensamento e linguagem, à 

natureza do processo de desenvolvimento da criança ao papel da instrução no 

desenvolvimento, como a geração mais nova constrói o seu próprio modo de 

compreender o mundo, acompanhando apenas parcialmente a de seus pais. 

Apresenta, ainda, a ideia do ser humano como imerso num contexto histórico e 

cita a Pedagogia como sendo a ciência básica para o estudo do desenvolvimento 
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humano, por se tratar de uma síntese de todas as diferentes disciplinas que estudam 

a criança, pois esta ciência integra os aspectos biológicos, psicológicos e 

antropológicos do desenvolvimento infantil. 

Para Oliveira (2005, p.8) a abordagem proposta por Vygotsky e seus colaboradores 

buscava uma síntese para a psicologia, algo que integrasse, numa mesma perspectiva, 

o homem enquanto corpo e mente: enquanto ser biológico e ser social; enquanto membro 

da espécie humana e participante de um processo histórico. 

É oportuno contextualizar o momento histórico em que o autor vivenciou suas 

experiências, pois é dialética a relação entre o conhecimento e a realidade.  

No final do século XIX com fracasso dos objetivos de expansão de domínios, 

cresceu o descontentamento popular, os trabalhadores industriais acolheram de bom 

grado a propaganda revolucionária e as teorias marxistas encontraram numerosos 

adeptos. Três doutrinas teórico-políticas se destacaram o anarquismo, o socialismo de 

Marx e o comunismo. 

No começo do século XX a Rússia era um país de economia atrasada e 

dependente da agricultura. Os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e 

pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista que era 

governado de forma absolutista.  Mesmo os trabalhadores urbanos, que desfrutavam os 

poucos empregos da fraca indústria russa, viviam descontentes com o governo do czar. 

Os bolcheviques começavam a preparar a revolução socialista na Rússia e a 

queda da monarquia. Em 1914 faltavam salários dignos, alimentos e democracia, 

mesmo assim o czar Nicolau II levou a Rússia para a Primeira Guerra Mundial, os 

gastos com a guerra fizeram aumentar a insatisfação popular. Em 1917, começaram os 

distúrbios em Moscou; as tropas, em lugar de voltar-se contra os revolucionários, 

uniram-se a eles, deixando a administração em mãos de um governo provisório. Os 

bolcheviques liderados por Lênin organizaram uma nova revolução, prometendo, paz, 

terra, liberdade e trabalho. Ele assume o governo e implanta o socialismo e retira seu 

país da Primeira Guerra Mundial. 



 

41 

 

Josefh Stalin com seu apoio à facção bolchevista do partido foi mais pragmático 

que teórico. Lênin o nomeou, em 1912, membro do Comitê Central. Após a morte de 

Lênin (1923), Stalin venceu a todos seus rivais políticos (Trotski, Zinoviev, Kamenev e 

Bukharin) graças a uma hábil manipulação e utilização dos órgãos do partido e do 

Estado. No governo socialismo militar iniciou uma grande campanha de terror político, 

perseguindo membros de oposição. 

Conclui-se que de acordo com o modelo histórico-cultural, os traços de cada ser 

humano estão intimamente relacionados ao aprendizado, à apropriação (por intermédio 

das pessoas mais experientes, da linguagem e outros mediadores) do legado de seu 

grupo cultural (sistemas de representação, formas de pensar e agir, etc.). O 

comportamento e a capacidade cognitiva de um determinado indivíduo dependerão de 

suas experiências, de sua história educativa, que, por sua vez, sempre terão relações 

com as características do grupo social e da época em que ele se insere. 

Então, a singularidade de cada indivíduo não resulta de fatores isolados (por 

exemplo, exclusivamente da educação familiar recebida, do contexto sociopolítico da 

época em que viveu etc.), mas da multiplicidade de influências que recaem sobre o 

sujeito no curso de seu desenvolvimento.  

O aprendizado é, portanto, o aspecto necessário e universal, uma espécie de 

garantia do desenvolvimento das características psicológicas especificamente humanas 

e culturalmente organizadas. 

Embora Vygotsky refira-se à educação e ao aprendizado num sentido amplo, é 

possível identificar, em sua obra, várias passagens em que dirige a sua atenção 

especialmente à educação e ao aprendizado escolar. Ele postula que a escola, por 

oferecer conteúdos e desenvolver modalidades de pensamento bastante específicas, 

tem um papel diferente e insubstituível na apropriação, pelo sujeito, da experiência 

culturalmente acumulada. Justamente por isso, ela representa o elemento 

imprescindível para a realização plena do desenvolvimento dos indivíduos (que vivem 
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em sociedades escolarizadas), já que promove um modo mais sofisticado de analisar e 

generalizar os elementos da realidade: o pensamento conceitual. 

Por essa razão, o estudo dos processos de formação de conceitos e a 

diferenciação entre conceitos cotidianos e científicos ocupam lugar de destaque em 

seus trabalhos. Em síntese, as premissas Vygotskíana ressaltam o papel crucial que a 

cultura escolar tem sobre o comportamento e o desenvolvimento de funções 

psicológicas mais sofisticadas. 

De acordo com a abordagem histórico-cultural, não é possível pressupor efeitos 

universais e homogêneos da escolarização. Não é qualquer escola nem qualquer 

prática pedagógica que proporcionarão ao indivíduo a possibilidade de desenvolver 

funções psíquicas mais elaboradas.   

Essa perspectiva teórica aponta claramente que o impacto da escolarização 

dependerá da qualidade do trabalho realizado. Assim, evidencia que o ensino só é 

efetivo e eficaz quando se adianta ao desenvolvimento: a qualidade do trabalho 

pedagógico está, portanto, necessariamente associada à capacidade de promoção de 

avanços no desenvolvimento do aluno. 

La Taille (1992) diz que a partir do exposto, duas conclusões são fundamentais: 

 Diferentes culturas produzem modos diversos de 
funcionamento psicológico; 

 A instrução escolar é de enorme importância nas 
sociedades letradas. 
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3.2 - Teoria de Vygotsky 

 

Conforme Koffka apud Vygotsky (2000, p110), a criança concentra a sua atenção 

nos processos mais simples de aprendizado, ou seja, aqueles que ocorrem nos anos 

pré-escolares. 

O aprendizado das crianças começou muito antes que elas frequentassem a 

escola, ou seja, tem uma história prévia e defronta com o aprendizado da escola. Assim 

o aprendizado e o desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de 

vida da criança. 

O aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de 

desenvolvimento da criança. O nível de desenvolvimento real de acordo com Koffka 

apud Vygotsky (2000, p.110) é aquele em que o nível de desenvolvimento das funções 

mentais da criança que se estabeleceram como resultados de certos ciclos de 

desenvolvimentos já completados, ou seja, aquilo que ela consegue fazer por si só. 

Por outro lado, quando a criança não é capaz de resolver sozinha, mas tem a 

colaboração de outra criança ou a orientação de um professor ou tutor ela acaba 

criando situações de conflitos. Esta diferença entre o que sabe e o que é estimulada a 

aprender é o que Vygotsky nomeia a zona de desenvolvimento proximal, ou seja: 

 “ela é a distancia entre o nível de desenvolvimento real, que 
se costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinando através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros, mas capazes”. (2000, p102) 

 

Com a aplicação e o registro deste projeto de pesquisa, percebemos que em 

cada processo desenvolvido, a criança demonstrou diferentes tempos para absorver os 

conteúdos aplicados, vindo ao encontro com a teoria Vygotskyana. 
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Segundo Kohler apud Vygotsky (2000, p.115): 

 

“o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 
especifica e um processo através do qual as crianças 
penetram na vida intelectual daquelas que as cercam.” 

 

Numa atividade coletiva ou sob orientação de adultos, usando a imitação, as 

crianças são capazes de fazer muito mais coisas, tendo um maior desenvolvimento. 

Assim, a noção de ZDP (zona de desenvolvimento proximal) capacita-nos a propor uma 

nova fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (2000, p.175): 

“A zona de desenvolvimento proximal é “a distância entre o 
nível real (da criança) de desenvolvimento potencial 
determinado pela resolução de problemas sob orientação de 
adultos ou em colaboração com companheiros mais 
capacitados” 

 

Cada assunto tratado na escola tem a sua própria relação especifica com o curso 

do desenvolvimento da criança, relação esta que varia a medida que a criança vai de 

um estágio para o outro. 

A criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde 

os desejos não realizáveis podem ser realizados, e este mundo é o do brinquedo. O 

brinquedo cria uma ZPD.  

Segundo Oliveira (2005 p13): 

Vygotsky refere-se à memória infantil como diferente do 

adulto, em termos da quantidade de material que pode ser 

lembrado. Para lembrar algo novo, o adulto faz associações 

com aquilo que já está armazenando em sua mente, criando 

ativamente uma estrutura para a rememoração. A criança ao 



 

45 

 

contrário, por ter menor diferenciação entre a percepção e a 

memória, conserva as informações de maneira não 

processada na mente e recorre a elas sem elaboração 

consciente, como se recuperasse uma imagem vivida 

daquilo que foi memorizado. Vygotsky afirma que a criança “ 

pensa lembrando”, enquanto que o adulto “ lembra 

pensando”. 

 

Vygotsky defende uma abordagem teórica e, consequentemente, uma 

metodologia que privilegia a mudança. O seu esforço de mapear as mudanças ao longo 

do desenvolvimento deve-se, em parte, a tentativa de mostrar as implicações 

psicológicas do fato de os homens serem participantes ativos e vigorosos da sua 

própria existência e de mostrar que, cada estágio de seu desenvolvimento, a criança 

adquire os meios para intervir de forma competente no seu mundo e em si mesma. 

Seus estudos permaneceram proibidos por uma ação da censura Stalinista 

(1936-1956), pois a obra de Vygotsky está vinculada ao contexto da psicologia soviética 

e de uma proposta educativa fincada em raízes do marxismo. 

Vygotsky, o pensador, procurou superar tanto um idealismo cego a condições 

históricas de constituição do sujeito quanto um materialismo mecanicista, que reduz a 

psique a determinações baseadas somente na experiência. 

Segundo Oliveira (1992 p.24), os pilares básicos do pensamento do 

Vygotsky são: 

 O ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação 
com o outro.  

 O funcionamento psicológico fundamenta-se nas 
relações sociais entre os indivíduos e o mundo exterior.  

 

Vygotsky dá especial atenção ao substrato material do desenvolvimento psicológico 

especificamente o cérebro. Suas concepções sobre o funcionamento do cérebro 
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humano fundamentam-se na ideia de que as funções psicológicas superiores são 

construídas ao longo da história social do homem. 

A criança só constrói o seu sistema de signos através da sua experiência com o 

mundo objetivo e do contato com as formas culturalmente determinadas de 

organização do real, e isso vai depender basicamente do grupo cultural em que as 

crianças nascem e se desenvolvem. 

Os processos de mediação sofrem transformações ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo ao se constituírem funções psicológicas mais 

sofisticadas. Assim, eles não estão presentes em crianças menores, que resolvem as 

tarefas propostas de forma direta e não mediada. 

Os elementos mediadores na relação homem-mundo-instrumentos, signos e 

todos os elementos dos ambientes humanos carregados de significado cultural, são 

fornecidos pelas relações entre os homens. 

Somente a partir do processo escolar é que as crianças são capazes de utilizar a 

mediação como auxiliar psicológica (conceito não espontâneo). Funções intelectuais 

amadurecem, configuram-se e se desenvolvem na puberdade. A linguagem é o sistema 

simbólico de todos os grupos humanos. 

É o grupo cultural no qual a criança se desenvolve que lhe fornece as formas de 

perceber e organizar o real, formas essas que irão constituir os instrumentos 

psicológicos que fazem a relação entre a criança e o mundo. 

Vygotsky (2000) postula a interação entre vários planos históricos: 

 A história da espécie (filogênese); 

 A história do grupo cultural; 

 A história do organismo individual da espécie (ontogênese)  
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 E a seqüência singular dos processos e experiências vividas por cada 

indivíduo. 

As formas de comportamento de um indivíduo são fornecidas pela cultura num 

processo em que as atividades externas e as funções interpessoais transformam-se 

em atividades internas, intrapsicológicas. 

As funções no desenvolvimento da criança aparecem primeiro no nível social, 

entre pessoas - interpsicológicas - e, depois, no nível individual, no interior da criança  

intrapsicológicas. 

O processo de internalização de significados só é possível se estes são dados 

culturalmente vivenciados. 

Os processos mentais superiores que caracterizam o pensamento humano - 

ações conscientemente controladas, atenção voluntária, memorização ativa, 

pensamento abstrato, comportamento intencional - são sistemas simbólicos. 

Os sistemas simbólicos, e particularmente a linguagem, exercem um papel 

fundamental na comunicação entre os indivíduos e no estabelecimento de 

significados compartilhados que permitam interpretações dos objetos, eventos e 

situações do mundo real. 

A questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o 

pensamento ocupam lugar central na obra de Vyqotsky. 

A linguagem é o sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e 

objeto do conhecimento e tem duas funções básicas: interação social (comunicação 

entre indivíduos) e pensamento generalizante (significado compartilhado pelos 

usuários).  
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3.2.1 - O processo de formação de conceitos 

Para Rego (2005), Vygotsky chama de conceitos cotidianos (ou espontâneos) 

aqueles que são adquiridos pela criança fora do contexto escolar ou de qualquer 

instrução formal e deliberada; são os conceitos formados no curso da atividade prática 

nas relações comunicativas travadas em seu dia-a-dia, o percurso não é linear e refere-

se à formação de conceitos cotidianos, portanto, impregnados de experiências. Já os 

conceitos científicos seriam aqueles desenvolvidos no processo de assimilação de 

conhecimentos comunicados sistematicamente à criança durante o ensino escolar. 

Os conceitos científicos são os transmitidos em situações formais de ensino-

aprendizagem e geralmente começam por sua definição verbal e vão sendo expandidos 

no decorrer das leituras e dos trabalhos escolares. Assim, o desenvolvimento dos 

conceitos espontâneos é ascendente, passar de uma situação particular para uma 

situação generalizada e o de conceitos científicos é descendente, por partir de 

conceitos mais gerais buscando uma situação particular.  

Vygotsky (1987) estudou a formação de conceito científico, analisou e criticou 

outras correntes psicológicas. 

Uma de suas conclusões sobre a abordagem tradicional foi: 

 “Um conceito é mais do que uma soma de certas conexões 
associativas formadas pela memória, é mais do que um 
simples hábito mental; é um ato real e complexo de 
pensamento que não pode ser ensinado por meio de 
treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança já tiver atingido o nível 
necessário” (Vygotsky, 1987, p.71). 

 

Outra abordagem que não diferenciava os conceitos espontâneos (cotidianos) 

dos científicos, não foi de seu interesse estudar. 

Quanto à abordagem feita por Piaget, que estudou conceitos espontâneos e não 

espontâneos separadamente, ele criticou, pois o estudo se referia a uma não interação 
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entre os dois tipos de conceitos. Piaget não considerou a influência do fator social nos 

conceitos espontâneos e respondeu a crítica feita por Vygotsky alegando que estava de 

acordo, poderia haver uma interação entre os conceitos. 

Vygotsky(2000) argumenta que os conceitos científicos auxiliam na 

conscientização dos conceitos espontâneos, estes dois tipos de conceitos se 

relacionam e se influenciam constantemente. 

O desenvolvimento do pensamento conceitual segue um percurso genético que 

parte da formação de conjuntos sincréticos (baseados em nexos vagos e subjetivos): 

 1º estágio – quando agrupa sem qualquer fundamento (tentativa e erro); 

 2º estágio – a criança organiza pelo seu campo visual; 

 3º estágio – quando a criança tenta dar significado ou compor de uma forma 

diferente da formação anterior. 

Passa pelo pensamento por complexos (coerente e objetivo, baseado em 

ligações concretas e factuais), neste ponto a criança já superou seu egocentrismo: 

 Associativo: qualquer relação percebida pela criança; 

 Coleções: características diferentes e complementares entre si; 

 Complexo em cadeia: junção dinâmica e consecutiva de elos, numa única 

corrente; 

 Complexo difuso: adquire uma qualidade vaga e flutuante (o tipo e a 

natureza dos vínculos podem mudar); 

 Pseudoconceito: é um elo de transição entre o pensamento por complexos e 

a formação de conceitos (carrega à semente que fará germinar o conceito, 

os adultos também recorrem a esta forma transitória de pensamento). 
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E chegam à formação de conceitos, chamados de conceitos potenciais 

(baseados em ligações abstratas e lógicas): 

 Abstrair: agrupa com um grau máximo de semelhança, a criança abstrai um 

conjunto de características; 

 Abstração isolante: com base em significados funcionais o adolescente 

expressa em palavras o seu pensamento; 

 Examinar: movimento de pensamento dentro de uma pirâmide de conceitos, 

que oscila entre o particular e o geral e do geral para o particular. 
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CAPÍTULO 4  

 

4.1 - Trajetória Metodológica 

Neste capítulo relataremos uma pesquisa feita utilizando o Banco de Teses da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)2 com o intuito 

de verificar e analisar alguns resumos de dissertações e teses envolvendo as palavras 

chaves: Educação infantil e Matemática, onde foram encontrados 76 resumos. 

Analisando os 76 resumos, foram selecionados 49 deles (anexo 1),  tabulados 

por instituição (anexo 2) e separados em 07 eixos, sendo eles:  

Formação do Professor e prática docente; Literatura Infantil; Resolução de 

Problemas (Dificuldade de Aprendizagem, Lógico-matemático); Lúdico (Brincadeiras e 

Geometria); Educação infantil e séries iniciais; Software; Estrutura curricular. 

A classificação em eixos e sua nomeação deram-se de forma a agregar 

trabalhos, com objetivos e aplicações semelhantes.  

Com os trabalhos relacionados elaboramos duas tabelas e três gráficos, sobre os 

quais procederemos a uma análise. 

Na tabela 1, intitulada Dissertações e Teses no período de 1996 a 2009, 

observamos que de 1996 a 2002 não houve nenhuma tese, havendo 03 em 2003 e de 

2004 a 2008 somente 05.  

No período de 1996 a 2002 as dissertações se mantiveram numa média de dois 

trabalhos ao ano e em 2003 houve um crescimento que se manteve nos dois anos 

seguintes, porém em 2006 houve uma queda nas produções e nos anos de 2007 e 

2008 ficaram na média de seis dissertações. 

                                                     
2
  http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses acesso em 12.03.2010 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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Podemos observar que as produções de dissertações nos últimos anos são 

crescentes.  

Tabela 1 - Dissertações e teses no período de 1996 a 2009 

 

ANO DISSERTAÇÃO TESE TOTAL 

1996 01 00 01 

1997 00 00 00 

1998 03 00 03 

1999 02 00 02 

2000 02 00 02 

2001 02 00 02 

2002 02 00 02 

2003 05 03 08 

2004 04 01 05 

2005 05 01 06 

2006 03 00 03 

2007 07 01 08 

2008 05 02 07 

TOTAL 41 08 49 

     Fonte: resumos selecionados 
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Fonte: resumos selecionados 

Os dados da tabela 1, foram apresentados no gráfico 1  em que podemos 

observar um crescimento na produção de trabalhos, ressaltamos que em 2007 foi o ano 

de maior produção entre dissertações e teses do período de 1996 a 2008. 

Do total dos 49 resumos observamos que tivemos um total de 41 dissertações 

(83,67%) e 08 teses (16,33%). 

 

Gráfico 1 – Dissertações e Teses no período de 1996 a 2009 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a leitura dos 49 resumos utilizamos a análise de dados, aplicação, objetivo 

para agrupar os trabalhos por sua temática. Mediante esta separação obtivemos sete 

eixos descritos a seguir: 
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 Formação do professor e Prática docente: Foram separados 21 resumos, 

sendo 16 dissertações e 5 teses, nos quais o foco destes trabalhos foi a 

formação do docente e seu preparo para áreas da matemática a educação 

infantil e as séries inicias, como por exemplo, estatística e probabilidade, 

construção numérica entre outros segmentos. Observa-se uma atenção 

maior para as séries inicias do que para a educação infantil.  

Os estudos feitos, em sua maioria, se basearam em questionários e entrevistas 

tanto em formação no curso de pedagogia como na prática em sala de aula. Os autores 

mais situados nestes resumos foram Vygotsky; Schulman e Piaget. 

Os trabalhos deste eixo foram: Araújo (1998); Araújo (2003); Azevedo (2007); 

Barbosa (2004); Brito (2007); Costa (2004); Bulos (2008); Caporale (2005); Carleto 

(2000); Filho (2008); Garcia (2006); Klein (2006); Lamonato (2007); Lopes (2003); 

Martins (1999); Melo (2001); Moraes (2008); Moron (1998); Nono (2005); Soares 

(2005); Vignoto (2004).  

Para Vignoto (2004), em seu resumo de dissertação analisa a formação de 

professores num curso de pedagogia e investiga como ocorre a aprendizagem do 

ensino da matemática. A pesquisa foi realizada através de questionários direcionados a 

alunos de um curso de pedagogia. Conclui que é de suma importância à disciplina de 

metodologia do ensino da matemática bem como reverter o sentimento de aversão 

pelos conteúdos matemáticos. 

 Literatura Infantil: Foram encontradas apenas 04 dissertações e nenhuma 

tese defendida. Dentre estes quatro trabalhos, uma das dissertações (Silva, 

2003), vem ao encontro desta pesquisa porque cita a teoria de Vygotsky e o 

apoio do processo ensino aprendizagem de Katia Smole, que utiliza a 

literatura para desenvolver conceitos matemáticos. 

Outros dois trabalhos se referem a literaturas infantis como Branca de Neve e os 

Sete Anões e Sitio do Pica Pau Amarelo, onde são desenvolvidas comparações, cálculo 
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aditivo, subtrativo com notações correspondentes, por exemplo, a desenhos e 

algarismos. 

Os trabalhos deste eixo foram: Martins (2002); Silva (2003); Siqueira (2007); 

Zacarias (2003). 

 Resolução de Problemas (Dificuldade de Aprendizagem, lógico matemático): 

Foram encontrados 5 resumos, sendo 03 dissertações e 02 teses de 

doutorados. Utilizando a teoria de Piaget que trabalha o processo de 

conscientização e trocas dialéticas entre sujeito e objeto do conhecimento, 

as dissertações levantaram situações através de observação de crianças de 

seis anos de idade; entrevistas com professoras e registro de alunos 

aplicado para alunos da Educação infantil, ensino fundamental I e II.  

Os trabalhos deste eixo foram: Andrade (2007); Burgo (2007); Gurgel (2003); 

Ribeiro (2004); Rodrigues (1999). 

Conforme Ribeiro (2004), em seu resumo de tese diz que, habilidades básicas 

para a alfabetização matemática podem ser diretamente ensinadas a crianças com 

dificuldades de aprendizagem. Conclui-se que a caracterização do repertório de entrada 

da criança é importante para a identificação de déficits nas habilidades básicas 

envolvidas na alfabetização matemática, no entanto, essas dificuldades não 

determinam os desempenhos em um programa de ensino individualizado. 

 Lúdico (Geometria e brincadeiras): Foram encontradas 08 dissertações que 

envolviam várias brincadeiras com jogos, materiais concretos e atividades 

escritas com objetivo de verificar a relação entre conhecimento físico e lógico 

matemático. 

Os trabalhos deste eixo foram: Campos (2005); Castro (2006); Maciel (2003); 

Mendonça (2000); Panutti (1998); Santana (2008); Sousa (2005); Vital (2003). 

Para Mendonça (2000) em seu resumo de dissertação diz que o objetivo de 

investigar a possibilidade de se utilizar brincadeiras como recurso metodológico 
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favorece a construção do conceito de número na educação infantil e analisando os 

resultados obtidos indica este recurso didático para a construção do conceito de 

número tendo em vista as etapas de construção deste conceito e o conhecimento 

prévio utilizado pelas crianças. 

 Educação infantil e Séries Iniciais: Foram encontradas 07 dissertações e 01 

tese de doutorado que tiveram como objetivo a investigação da 

aprendizagem operatória; resolução de problemas; registros; análise 

quantitativa; brincadeiras em específico com crianças de seis anos e crianças 

da 1ª e 2ª série do ensino fundamental I. 

Os trabalhos deste eixo foram: Cardoso (2008); Dias (1996); Donini (2005); 

Faulin (2002); Nascimento (2007); Pannutti (2007); Pimenta (1998); Silva (2008). 

Panutti (2007), em seu resumo de tese, teve como objetivo investigar os 

exercícios operatórios na aprendizagem das noções aritméticas iniciais. A aplicação da 

atividade em análise ocorreu de três formas de contextualização da estrutura aditiva. Os 

exercícios operatórios agregados à prática de soluções de problemas de estrutura 

aditiva podem ser responsáveis por avanços em certas noções lógicas e na solução de 

problemas.  

 Software – Apenas uma dissertação encontrada em 2004, tendo como 

objetivo a construção do conceito do número para a educação infantil e teve 

como referencial o teórico Piaget. 

O trabalho deste eixo foi: Boscariol (2004). 

 Estrutura curricular – Duas dissertações apenas para o período analisado, 

sendo que é investigando o formato do currículo/plano de ensino, bem como 

um projeto pedagógico para a construção das escritas numéricas e seu uso 

ao longo do ensino fundamental.  

Os trabalhos deste eixo foram: Jacobik (2003); Rodrigues (2001). 
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Os eixos literatura infantil e a matemática, software e estrutura curricular podem 

ser apontados como quase ausente de pesquisas o que indica um campo a ser 

explorado. 

Apresentamos na tabela 2 o número de dissertações e teses encontradas por 

eixo de pesquisa. 

Tabela 2 – Eixos de Pesquisa 

 
EIXO 

 
DISSERTAÇÕES 

 
TESES 

 
TOTAL 

Formação do professor e prática 

pedagógica 

16 05 21 

Literatura Infantil e a Matemática 04 00 04 

Resolução de Problemas (Dificuldade de 

aprendizagem, lógico matemático) 

04 02 06 

Lúdico (Brincadeiras e geometria) 07 00 07 

Educação Infantil e Séries iniciais 07 01 08 

Software 01 00 01 

Estrutura curricular 02 00 02 

TOTAL 41 08 49 

 

 

A seguir apresentamos esses mesmos dados em forma de gráfico, onde 

observamos que há uma concentração maior de trabalhos na formação do professor e 

prática pedagógica totalizando 21 resumos entre dissertações e teses, enquanto os 

eixos literatura infantil e a matemática, software e estrutura curricular totalizam 07 

trabalhos. 

Fonte: resumos selecionados 
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Gráfico 2 – Eixos de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 3, observamos que as instituições envolvidas neste levantamento 

somam 28, distribuídas em todo território nacional. Na PUC-SP há 05 dissertações e 01 

tese, perfazendo 06 trabalhos, sendo o maior número entre as instituições. 

Destacamos também a USP, com 05 trabalhos, e a Universidade Federal de São 

Carlos e a UNICAMP com 04 trabalhos, seguidos pelas Universidades do Pará e 

Paraná, com um total de 03 trabalhos cada. As demais instituições têm entre uma e 

duas produções. 

 

 

 

 

Fonte: resumos selecionados 
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Gráfico 3 – Instituições por Região  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Analisando ainda as instituições de ensino onde foram produzidas as pesquisas 

observamos no gráfico 3, uma grande concentração na região sudeste que resume 

mais de 50% do total de estudos relacionados. 

O próximo capítulo relata a trajetória metodológica percorrida para a investigação 

de concepções e práticas de um educador de  E.M.E.I. da prefeitura de São Paulo para 

uma turma  formada por 34 crianças do segundo estágio do terceiro turno no ano de 

2006 para  identificar  a relação da literatura infantil com a matemática. 

A aprendizagem só é possível através da interação com os outros porque o 

conhecimento passa, necessariamente, pela mediação do outro. Ensinar a criança é 

antes de tudo promover um encontro afetivo com a sua maneira de se orientar no 

mundo. Ela encontra-se vivendo em um contexto ainda desconhecido, mas sente que 

Fonte: resumos selecionados 
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há muito a descobrir. Perceber-se e conhecer-se em seu meio é um processo de 

brincar pelo qual o mundo vai se desvendando para ela, tudo vai passando a ser 

observável e conhecido. À medida que, pelo ato social de brincar, significa, 

interativamente, para si, os símbolos de sua cultura, ela os recria em sua imaginação e 

os torna abstração. 

Desta forma esta pesquisa visa desenvolver a habilidade de resolver problemas 

e criar conexões entre o entendimento informal que a criança traz para a escola e o 

conhecimento formal esboçado pelo currículo de matemática.  

O papel do professor é criar oportunidades para que as crianças manipulem o 

material e brinquem com ele, sem a preocupação de ensinar o que quer que seja: a 

criança descobre por si mesma. 

 

4.2 - Caracterização da EMEI 

A Escola Municipal de Educação Infantil (E.M.E.I.) está inserida num bairro da 

região Sul da cidade de São Paulo e atende cerca de 800 crianças em que na época da 

aplicação do projeto havia três turnos sendo manhã, intermediário e vespertino.  

São crianças provenientes de família de baixa renda e que dependem dos 

cuidados da instituição. Algumas crianças frequentam a E.M.E.I. para garantia de 

alimentação e cuidados relacionados à saúde. 

Na região não existem locais públicos próximos para diversão e lazer sendo 

assim a maior parte das crianças acabam utilizando as pequenas ruas e as vielas como 

área de lazer, e elas (crianças) são frequentes, assíduas e com bom comportamento, 

porém a família é em sua maioria ausente. 

O projeto foi aplicado em datas diferentes. Cada atividade desenvolvida com as 

crianças denominou-se de momento, e foi estipulado um objetivo a cada um. 
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Relacionarei seis momentos dos quais participei da seguinte forma:  

Tabela 3 - Momentos 

 
Data 

 
Momento 

 
Descrição 

06.06.2006 Primeiro Registro livre da mão. 

07.06.2006 Segundo Desenhar os porquinhos em cima dos dedos e pintá-los 

da mesma cor. 

12.06.2006 Terceiro Noções de lateralidade, posição e sequência de cores 

utilizando o espaço da sala e quadro de giz. 

13.06.2006 Quarto Registro livre da mão esquerda e pintura de dois 

porquinhos determinados. 

14.06.2006 Quinta Desenvolver a noção de igualdade, posição e cores. 

21.06.2006 Sexto Relacionar cores e quantidade num esquema gráfico. 

 

Após a aplicação de cada atividade observamos que cada criança fez a sua 

maneira conforme trabalhos selecionados. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 - Resultados e Discussões 

 

A proposta pedagógica da escola busca articular as experiências e os saberes 

das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

científico e tecnológico. Tais práticas são efetivas por meio das relações sociais que as 

crianças desde pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças e 

afetam a construção de suas identidades. 

As atividades são planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que 

estruturam a educação infantil devem considerar a integralidade e indivisibilidade das 

dimensões expressivo-motora, afetiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 

crianças. 

Para um melhor desenvolvimento da criança nesta faixa etária, é necessária a 

prática de rotinas diárias e combinados entre educador e educando. Estes combinados 

são feitos juntamente com o grupo nas rodas de conversas e sempre baseado em um 

fato ocorrido e que se faz necessário para a criação de regras. 

A rotina diária estimula o raciocínio lógico, situa a criança no espaço e no tempo, 

nas mais variadas atividades, tais como:  

 Calendário diário; 

 Chamada ilustrativa (utilizando letra inicial de cada nome); 

 Contagem de meninos e meninas; 

 Ajudantes do dia pré-estabelecido por meio de um cartaz nominal; 

 Hora da história (diversos portadores de texto); 
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 Atividades na quadra, livres e dirigidas; 

 Higiene pessoal; 

 Jogos didáticos como blocos lógicos e brinquedos de encaixe.  

Pudemos observar que dentro da rotina diária tem-se um espaço para a hora da 

história, que contempla de forma prazerosa a literatura infantil. 

Para início de toda história é necessário um ambiente aconchegante e nada 

melhor que uma roda de história em uma colcha de retalhos. Foi desta forma que se 

iniciou a atividade, lembrando que a história será recontada. 

O recontar a história para a criança nesta faixa etária (5 a 6 anos) é fundamental 

para que elas consigam memoriza-la e consequentemente atingir os objetivos 

propostos. A criança tem a necessidade e o prazer pelo reconto e a partir desta prática 

começa a fazer interferências e participar de forma espontânea nas atividades.  

Foi neste cenário aconchegante e atendendo a proposta da unidade que o 

educador apresentou o livro “meus porquinhos”.  
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5.2 - Momentos 

 
 

No primeiro momento a professora apresentou o livro “Meus Porquinhos”, falou 

da parte técnica como nome do autor, ilustrador e mostrou as imagens. 

 

Nesta história, as mãos são instrumentos muito importantes e para ilustrá-la a 

professora cantou com os alunos uma música que envolve as mãos (música dos 

dedinhos). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entendemos que as brincadeiras musicais contribuem para o desenvolvimento 

infantil, em especial, os estímulos que a criança recebe em experiências musicais 

contribuem para o seu desenvolvimento intelectual. Neste sentido, Smole ( 2000, p.148) 

afirma: 

“Sendo a música essencialmente movimento no tempo, a 
apreensão desse movimento depende da estética, e tal 

Polegares, polegares, onde estão, aqui estão, eles se saúdam, eles se 

saúdam e se vão. 

 Indicadores... 

 Dedo médio... 

Anulares... 

 Dedo mínimo... 

 Todos os dedos... 
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apreensão, segundo Nattiez, só pode ser explícita se 
pudermos descrever e localizar as configurações e entidades 
que constituem esse movimento. Isso significa que o 
trabalho com a música na escola infantil deverá também 
prever o desenvolvimento da percepção e orientação 
espacial, dois elementos essenciais para as competências 
lógico-matemática e espacial. 

É assim que percebemos a possibilidade de viabilizar a 
parceria matemático-musical: explorar ritmos, regularidades, 
tempo, espacialidade, visto que esses elementos são 
igualmente responsáveis por desenvolver habilidades 
musicais e matemáticas”. 

 

Após o cântico através de recursos visuais fomos nomeando os dedos e em 

seguida foi feito movimento unindo os dedos e contando passo a passo a história. A 

professora em seguida desenhou na lousa uma mão em formato maior e juntamente 

com o grupo nomearam os dedos, compararam, contaram.  

No término da história, observamos grande envolvimento do grupo e participação 

entre eles, o que acabou provocando que contassem em sequência numérica os 

dedinhos das mãos. 

Isso despertou a curiosidade com os dedos dos pés, e um aluno tirou o tênis 

para fazer a comparação o que provocou o olhar atento de todos. 

A recontagem foi feita pelas crianças e fomos apoiando com o livro. Percebemos 

grande entusiasmo e muitas recordações da versão dada no momento anterior. Após 

esta recontagem foi solicitado que fizessem um registro livre de como seria a sua mão. 

Percebemos que, apesar de algumas crianças manifestarem não saber fazer, 

todos fizeram e do seu jeito foram expressos os dedinhos, nos mais variados formatos, 

essa produção foi exposta no varal da sala de aula. 

O segundo momento ocorreu após alguns dias. A história foi relembrada e os 

alunos foram fazendo uma recontagem. Com o apoio do quadro de giz, desenhamos, 

nomeamos e estipulamos diferentes cores para os diferentes dedos e personagens, 
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sendo que além dos conceitos de quantidade, ordem e sequência trabalhamos as cores 

da seguinte forma: 

 Polegar (gordinho) – Rosa 

 Indicador (esperto) – verde 

 Dedo Médio (Compridinho) – laranja 

 Anelar (bobinho) – Azul 

 Mínimo (miudinho) – amarelo 

Vygotsky (2004 p.141 apud. Mello) diz: 

“As funções psíquicas humanas como a linguagem oral, o 
pensamento, a memória, o controle da própria conduta, a 
linguagem escrita, o cálculo, antes de se tornarem internas 
ao indivíduo, precisam ser vivenciadas nas relações entre as 
pessoas”. 

 

Nesta etapa, observamos duas situações bem diferentes: em um grupo, a 

preocupação de colocar os mesmos dedos com as mesmas cores era suficiente, sem 

ter a preocupação dos porquinhos serem iguais, ou com parâmetros de sexos 

diferentes, ou cores. Por outro lado, o outro grupo se preocupou em desenhar os 

porquinhos das mesmas cores sobre os mesmos dedos das mãos esquerdas e direitas, 

mas pintando de qualquer cor. Enfim, cada aluno tem um olhar no qual mostra o quanto 

faz diferença a educação não formal que trazem consigo. 

Neste momento não tínhamos a pretensão de fazer uma análise psicológica do 

trabalho realizado pelos alunos, mas que desenhassem porquinhos e pintassem os 

dedos nas cores estipuladas. Este momento foi proposto, conforme Smole (200, p.87), 

“Embora consideremos a importância do desenho como 
manifestações dos aspectos emocionais da criança, não é 
pretensão deste trabalho analisar os desenhos das crianças 
sob o enfoque psicólogo e nem acreditamos que seja assim 
que ele deva ser pensado na escola. Nossa proposta é 
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relacionar o matemático e o pictórico através do desenho, 
como uma forma de comunicação, como uma parte 
importante da percepção espacial, como uma possibilidade 
de a criança iniciar a construção de uma significação para as 
diferentes representações com as quais terá contato ao 
longo da escolaridade, inclusive aquelas relacionadas à 
matemática, e como uma forma de registro para as 
atividades realizadas.” 

 

O terceiro momento ocorreu num outro dia, quando retomamos a história e 

começamos a nomear cada dedo, enfatizando que o dedo da mão direita também 

existe na mão esquerda. Os alunos observavam o desenho que foi exposto no quadro 

de giz, bem como o desenho de cada dedo correspondente utilizando cores diferentes 

já estipuladas para cada par de dedos. 

Observamos que o trabalho colaborativo realizado neste momento era o 

norteador do processo de ensino. Segundo Mello (2004, p144) para Vygotsky, 

“O bom ensino é aquele que garante aprendizagem e 
impulsiona o desenvolvimento. Nesse sentido, o bom ensino 
acontece num processo colaborativo entre o educador e a 
criança: o educador não deve fazer as atividades pela nem 
para a criança, mas com ela.”. 

 

Dias após, retomamos este assunto 4º momento, porém desta vez iniciamos com 

a música dos dedinhos, nomeamos os mesmos e após também os dos porquinhos. 

Essa experiência já se tornou algo bem tranquilo e familiar para o grupo e desta vez, 

fizemos um desenho de um contorno de figura humana no quadro de giz, e com a 

participação do grupo, fomos nomeando as partes do corpo.  

O objetivo neste momento era focar a lateralidade e mostrar que temos dois 

lados, o direito e o esquerdo. Após diálogo e interferências, percebíamos muitas 

dúvidas nos olhares, em especial quando marcamos com um “x” a mão esquerda então 

a outra era a direita, mas quando um olhava para o outro e observava que as mãos 

estavam ao contrário causou muitas interferências do tipo “prô você fez errado”. Esta 

situação causou um desequilíbrio provocando olhares e falas entre eles.  
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Fizemos brincadeiras utilizando bola na quadra onde exercitamos a lateralidade, 

direita e esquerda. Retornando à sala de aula solicitamos que colocassem a mão 

esquerda numa folha e reproduzissem do seu jeito, juntamente com esta proposta 

solicitamos que desenhassem dois porquinhos em específico e pintassem com as cores 

determinadas, para a nossa surpresa muitos registros surgiram e novamente cada um 

teve um jeito de entender a mesma proposta, mesmo demonstrando ter compreendido 

as colocações iniciais. 

Garanhani (2004, p21), confirmando esses jeitos diferentes de entender uma 

determinada proposta feita pelo educador, afirma que: 

A criança na idade de 3 aos 6 anos passa por três momentos 
distintos de desenvolvimento: oposição, sedução e imitação. 
Esses momentos são marcados pela preponderância da 
afetividade e as relações que vivencia mobilizam para a 

construção e expressão do seu eu. 

 

Todos desenharam a sua própria mão, alguns desenharam todos os porquinhos, 

não aceitaram fazer só os solicitados, alguns só registraram a mão, enfim este foi o 

primeiro contato com os conceitos de direita e esquerda e pelo estudo sabe-se que é 

um processo, no qual há abstração e para tal o desenvolvimento do corpo da criança 

tem que ser trabalhado em campo dirigido como um todo. 

O trabalho educativo impulsiona novos conhecimentos e conquistas, a partir do 

nível real de desenvolvimento da criança. Para Mello (2004, p.144) Vygotsky conclui: 

“O bom ensino não é aquele que incide sobre o que a 
criança já sabe, ou seja, que a desafia para o que ela ainda 
não sabe ou só é capaz de fazer com a ajuda do outro”.  

 

Em outra aula, no quinto momento, o objetivo era fazer a contagem sequencial 

até dez com registro. Sendo este o registro das cores combinadas, a relação dos lados 

(lateralidade) e quantos dedos têm nas mãos separadas e quantos temos quando 

juntamos os pares (agrupamento). Desta vez após a rotina diária foi proposta uma 
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recontagem para a lembrança dos nomes dos porquinhos e sua seqüência, 

trabalhamos também a questão da posição dos dedos, dos pares quando posicionamos 

as mãos juntas e a quantidade de dedos em cada mão, após inúmeras interferências 

solicitamos um novo registro, onde obtivemos vários registros, mas desta vez com 

dados mais significativos expressando as situações solicitadas, atividades feitas com 

melhor desempenho e maior segurança e prazer. 

Para Smole (2000, p.94) cada criança exerce um juízo do seu próprio trabalho, 

que pode ou não corresponder ao resultado, mas que propicia um confronto entre a 

imagem interna e externa da situação representada, e diz:   

“Vygotsky (1984) também aponta a importância do papel da 
fala no desenvolvimento do grafismo. Ele observou que, 
quando a criança começa a desenhar esquemas ou outras 
coisas que podem ser reconhecidas por outras pessoas, sua 
linguagem falada já atingiu grande progresso, e como a 
linguagem tem uma relação importante com o pensamento, 
consequentemente influencia sua atividade de desenhar”. 

 

Para a preparação do momento seguinte foram feitas várias atividades para 

desenvolver a percepção, a criatividade, a classificação em cores e a quantidade com 

diferentes materiais, tais como: 

 Blocos de madeira 

 Blocos plásticos de encaixe; 

 Palitos coloridos; 

 Pinos mágicos. 

Somente após varias aulas com esta prática é que nós propusemos o 6º 

momento, que consistia na construção de um gráfico.  

Foi construído um gráfico no sexto momento onde a proposta feita era registrar 

as cinco cores trabalhadas representando cada um o seu par de porquinhos e além da 
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cor, colocar a quantidade que cada uma aparecia nas duas mãos. Apesar da 

complexidade das solicitações feitas, percebia-se bastante segurança, mesmo não 

conseguindo atingir a proposta como um todo. O grupo, em geral, já tinha bastante 

familiaridade com os temas abordados, tais como: os pares, os iguais, o lado direito e 

esquerdo, quantificar, nomear as cores e identificá-las, enfim era um tema muito 

prazeroso e que propiciou grandes desafios. 

Da mesma maneira que um jogo permite a colocação de problemas, propicia a 

criatividade e a proposição de estratégias de soluções, o trabalho realizado procurou 

exercitar e desenvolver a linguagem pictórica como instrumento de pensamento, 

comunicação e ação. 

Assim, concordamos com Smole (2000, p.138) quando afirma que: 

“...o planejamento, a busca por melhores jogadas, a 
utilização de conhecimentos adquiridos anteriormente 
propiciam a aquisição de novas ideias, novos 
conhecimentos. Se o “pano de fundo” de alguns jogos for 
matemático, então a cada vez que eles se realizarem 
teremos um bom recurso para propiciar o desenvolvimento 
de habilidades de resolução e de noções em matemática.” 
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5.3 – Registros 

 

  5.3.1 - Primeiro momento 

Estes foram os primeiros registros feitos livremente sobre a história contada e 

escolhemos 16 atividades de crianças dentre os 34 realizados. Esta escolha ocorreu de 

forma a mostrar as várias maneiras com que assimilaram o proposto. 

 

Atividade: Desenho livre da mão numa folha de sulfite. 

Objetivo:  Estimular o desenho livre sem interferência focando a parte do corpo    

citada na história (mãos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que o aluno atingiu o objetivo 

proposto, representou a mão, alguns 

detalhes como as unhas, e desenhou 

porquinhos pequenos. Percebemos a 

necessidade de representar o porquinho 

em destaque e em formato maior 
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Observa-se que o aluno desenhou as mãos 

bem como outras situações não 

identificadas, mas foi desta forma que as 

definiu. 

 

 

  

   

 

O desenho mostra que este aluno está na 

fase da garatuja circular ordenada, 

apropriando-se apenas de uma cor, porém 

observamos que está em transição, pois já 

demonstra uma linha de base e 

detalhamento em seus desenhos. 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho do aluno encontra-se na fase 

do pré-esquema onde se coloca uma linha 

de base e apresenta-se semelhanças com 

o real, sol, flor e os porcos são 

representados semelhantes à figura 

humana, mas não desenhou a mão e 

apoiou-se basicamente em duas cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representou da sua maneira 

demonstrando ter importância somente os 

últimos fatos relatados na história, a água. 

Não desenhou a mão solicitada. 
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Representou da sua maneira, a mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhou a mão e representou os 

porquinhos, observamos que teve a 

preocupação em colorir utilizando várias 

cores, mas sem se importar com as cores 

combinadas. 
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O aluno teve a preocupação de 

representar a mão e para cada dedo 

sinalizou um porquinho com um círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno desenhou suas duas mãos e 

representou os dez porquinhos com 

formas semelhantes à figura humana 

utilizando várias cores. 
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A aluna entendeu a proposta e 

representou as mãos até mesmo 

desenhando as unhas, mas utilizou uma 

única cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno representou a mão e para cada 

dedo um porquinho  utilizando apenas 

uma cor. 
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O aluno entendeu a proposta e 

representou mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno representou o que para ele foi 

mais importante da história, os 

porquinhos, independente de estarem 

sobre os dedos da mão. 

 

 

 



 

78 

 

 

 

Para este aluno o mais importante foi a 

figura dos porquinhos, procurou 

representá-los com semelhanças sem se 

preocupar com o local onde estariam, no 

caso, a mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno imaginou e desenhou os 

porquinhos, criou o sol, porém não se 

observa o desenho solicitado. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontra-se na fase da garatuja circular 

ordenada, diferenciou pelas cores 

trabalhadas, porém não representa a mão 
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5.3.2 – Segundo Momento 

Para este momento foram selecionadas 09 do total de 34 atividades.  

Atividade: Folha com contorno das mãos dos alunos. 

Objetivo: Desenhar os porquinhos e pintar os dedos e os porquinhos das 

mesmas cores combinadas. Estando atento para a duplicidade das 

cores. 

 

  

Na mão esquerda o aluno 

demonstrou ter entendido a 

solicitação da pintura dos 

porquinhos utilizando cores 

combinadas, mas a mão foi 

pintada de forma homogênea. 

A mão direita o aluno 

demonstrou ter entendido a 

solicitação da pintura dos 

porquinhos utilizando as cores 

combinadas, mas a pintura 

interna mostra uma curiosidade 

onde em um único dedo ele 

comtemplou todas as cores 

combinadas. 
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A aluna pintou os dedos em 

duplicidade utilizando as cores 

combinadas, porém em outra 

sequência. 

Com relação aos porquinhos a 

aluna desenhou em duplicidade 

e obedeceu as cores 

combinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A aluna representou alguns 

porquinhos em alguns dedos 

obedecendo a duplicidade e as 

cores solicitadas. 

Para a pintura das mãos utilizou 

apenas uma única cor.  
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O aluno desenhou alguns 

porquinhos sendo que para 

cada mão se apropriou de uma 

cor. Representou a pintura das 

mãos de cor única e de forma 

irregular. 

 

 

 

 

 

Representou os porquinhos 

utilizando somente a mão 

direta da forma combinada e 

a mão com uma pintura 

homogênea. 

Na mão esquerda 

representou os porquinhos 

de uma única cor e em forma 

de círculo, mas um para 

cada dedo e para a pintura 

da mão utilizou duas cores. 



 

83 

 

  

O aluno não relacionou os 

porquinhos com os dedos 

porém desenhou os 

porquinhos no espaço em 

forma de círculo 

predominando uma cor não 

determinada. 

Na pintura da mão ele 

utilizou das cinco cores 

combinadas e de forma 

aleatória. 

 

 

 

Observamos que a criança 

utilizou uma cor única para 

pintura das mãos. 

Representou um porco para cada 

dedo sem se preocupar com as 

cores combinadas e ricas em 

detalhes utilizando várias cores 

para o mesmo desenho. 
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Observamos que o aluno utilizou 

uma única cor para representar 

os porcos e pintar as mãos. 

Para cada dedo ele representou  

um único porquinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno pintou as mãos basicamente 

com uma única cor e representou os 

porquinhos de forma irregular 

utilizando todo o espaço da folha. 

 

 

 

 

 



 

85 

 

5.3.3 – Terceiro Momento 

Neste momento participaram 30 do total de 34 crianças.  

Atividade:  No quadro de Giz foi construído um desenho das mãos, e dos 

porquinhos correspondentes a  cada dedo e suas cores. 

Objetivo:   

 Desenvolver a noção de lateralidade, posição, ordem sequência e cores. 

 Estimular a criatividade e as noções de espaço. 

 

Relato do momento: Neste dia, após a rotina diária, na hora da atividade 

proposta a professora envolveu o grupo e retomou a atividade do segundo momento 

onde juntamente com as crianças foram construindo no quadro de giz de forma 

participativa o desenho das mãos contemplando os porquinhos, suas respectivas cores 

e posições já combinadas. 

O trabalho coletivo é uma prática muito importante, desenvolve a oralidade e a 

criança tem liberdade para demonstrar seus pensamentos e ampliar os seus 

conhecimentos.  

Conforme Mello (2004 p142), para Vygotsky: 

 

“O desenvolvimento da inteligência e da personalidade é 
extremamente motivado, ou seja, é resultado da 
aprendizagem. As características inatas do indivíduo são 
condição essencial para seu desenvolvimento, mas não são 
suficientes, pois não têm força motora em relação a este 
desenvolvimento.” 
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5.3.4 - Quarto Momento 

Para este momento foram selecionadas 9 do total de 34 atividades. 

Atividade:  Desenho livre da mão esquerda e pintura da cor laranja para o 

porquinho compridinho e de amarelo o miudinho.  

Objetivo: Desenvolver as noções de lateralidade, espaço e cor. 

  

Observamos que a criança desenhou 

a figura da mão não demonstrando ser 

a solicitada bem como representou 

dois porquinhos de cores variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança desenhou a mão solicitada 

e apenas um dos porquinhos no local 

e na cor certa (miudinho). 
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Fez o contorno da mão de forma 

diferente e colorida e desenhou um 

porquinho para cada dedo, mas não 

da forma solicitada. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Desenhou a mão solicitada e identificou 

corretamente a posição dos porquinhos, 

mas apenas uma das cores estava 

conforme o combinado.  
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A criança desenhou a mão 

esquerda, utilizou todas as cores 

para desenhar os porquinhos e 

fez três porquinhos em vez dos 

dois solicitados. 

 

 

 

 

Esta criança desenhou a mão 

esquerda e esquematizou os 

porquinhos, porém em cor 

diferente do combinado. 
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Esta aluna desenhou a mão 

esquerda bem como os 

porquinhos combinados. 

 

 

  

 

 

 

 

O aluno desenhou uma mão e 

também representou dois 

porquinhos com dois círculos, 

teve a preocupação em definir 

as duas cores combinadas, 

mas deixou solto no espaço. 
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O aluno representou uma das mãos e 

para cada dedo um dos porquinhos, tendo 

assim a necessidade de colocar todos e 

não apenas os dois combinados, quanto à 

cor utilizou as cores combinadas em 

ordem diferente, ou seja, de forma livre. 
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5.3.5 – Quinto momento 

Para demonstrar este momento foram selecionadas 11 do total de 34 atividades. 

Atividade: Em uma folha sulfite com o contorno das mãos pré-estabelecidas a 

criança deverá pintar os pares de dedos das cores combinadas e numerá-las. 

Objetivo:    

 Desenvolver noções de igualdade, posição e cores. 

 Mostrar para as crianças a grafia dos números e quantificar em sequência 

lógica.  

 

 

 

A aluna demonstrou ter noção 

de igualdade e lateralidade. 

Pintou os mesmos dedos de 

cores iguais e utilizou as cores 

combinadas, mas adotou outro 

critério de contagem. 

Utilizou a sequência lógica, 

representada pela grafia 

correta e repetiu na outra mão 

a mesma sequência numérica. 
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O aluno utilizou de poucas cores e 

representou algarismos soltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno utilizou-se de várias 

cores em uma sequência 

qualquer e pintou os espaços 

baseados nos seus 

pensamentos. 
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O aluno utilizou as cores 

combinadas somente na mão 

esquerda e na mão direita utilizou 

várias cores de forma aleatória.               

Em vez de fazer a representação 

numérica fixou-se no 

conhecimento já absorvido 

(porquinhos). 

 

 

 

 

 

O aluno representou as cores 

combinadas nos dedos 

corretos. Escreve a grafia dos 

algarismos numa sequência 

lógica. 
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O aluno representou as cores nas 

posições corretas conforme 

combinado. 

Não diferenciou letras de 

números, mas ordenou um 

símbolo para cada dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno reconheceu as posições 

e coloriu  como combinado, mas 

apresentou dificuldade em 

representar a grafia dos 

numerais, percebe-se que ele 

demonstrou a sequência lógica. 
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O aluno atingiu todas as 

propostas da atividade. 

Numerou de forma 

sequencial lógica e pintou 

os dedos nas posições 

corretas utilizando as cores 

combinadas. 

 

 

 

 

 

O aluno representou as 

cores e suas posições como 

combinado. Reconheceu os 

algarismos, mas resolveu 

separar a contagem 

agrupando-as em dois lados. 
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O aluno representou e 

posicionou as cores dos 

dedinhos como combinado. 

Teve noção da sequência 

numérica e da grafia numérica, 

mas apresentou dificuldade em 

representar alguns numerais. 

 

 

 

 

 

O aluno representou as cores 

e suas posições como 

combinado, reconheceu a 

grafia e a sequência 

numérica. 
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5.3.6– Sexto Momento 

Para este momento foram selecionadas atividades de 9 crianças do total de 34. 

Atividade: Em uma folha sulfite com formato de gráfico numerado, pintar com 

base na legenda os espaços. 

Objetivo:   

 Relacionar cores e quantidades com numerais. 

 Propiciar para as crianças outras formas de registros matemáticos 

 Mostrar como se constrói uma legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno utilizou no gráfico as cores 

combinadas, mas não definiu quantidade. 

Na construção da legenda observamos 

que a criança não se importou em 

relacionar as cores com o gráfico.  
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O aluno utilizou no gráfico as cores 

combinadas, mas não definiu quantidade. 

Na legenda observamos que diferenciou 

as cores, mas não relacionou com o 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que o aluno iniciou a 

atividade como combinado estipulando as 

cores, mas demonstrou não ter entendido 

a proposta. 

 

Representou desenhos de porquinhos 

junto com grafia de numerais soltos. 
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O aluno utilizou algumas das cores 

combinadas, teve a preocupação e utilizar 

uma cor para cada coluna representada 

no gráfico. 

 

Organizar a legenda de forma a 

diferenciar cores, mas não relacionou com 

o gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que o aluno utilizou as cores 

combinadas nas colunas, mas não as 

quantidades. 

 

 Na legenda percebeu a necessidade de 

diferenciar cores, mas representou 

copiando os dizeres em diferentes cores.  
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Observamos que o aluno relacionou as 

cores combinadas nas suas colunas sem 

se preocupar com as quantidades. 

 

Não construiu a legenda. 

 

 

 

  

O aluno utilizou as cores combinadas, 

mas trocando apenas a cor laranja pela 

vermelha. Não se preocupou com a 

quantidade representada em cada coluna. 

 

Com relação à legenda não demonstrou 

interesse em pintá-la. 
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O aluno demonstrou interesse em 

participar e registrou da sua maneira. 

 

 

  

O aluno utilizou as cores combinadas, 

mas não se preocupou com a quantidade. 

Para a construção da legenda percebeu a 

necessidade de sinalizar com cores, mas 

não relacionou com o gráfico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada área de conhecimento tem um papel fundamental para o desenvolvimento 

da criança, como uma área não é mais importante que outra, priorizar uma em relação 

à outra é tirar da criança a oportunidade e o direito de desenvolver o seu pensamento, 

raciocínio, sentimento e emoção em relação a esse mundo tão grande, complexo e 

maravilhoso que a rodeia.  

Cada vez mais, têm-se exigido diferenciadas habilidades e competências 

matemáticas das crianças. Vivemos em uma sociedade de informações, que valoriza 

cada vez mais o conhecimento e, desse modo, torna-se necessário a aquisição de 

conceitos matemáticos na formação da criança desde a Educação Infantil. 

A aquisição do conhecimento matemático na Educação Infantil tem se justificado 

porque as crianças ao construírem e recriarem conhecimentos, desenvolvem a 

criatividade e estimulam a imaginação, contribuindo para uma melhor socialização. 

Os números estão presentes na vida das crianças desde muito cedo. Elas 

pensam sobre eles, elaboram hipóteses a respeito de seu uso em diferentes situações, 

fazem estimativas, deduções lógicas, usando-os em seu dia a dia de modo informal. 

Em nossa pesquisa, evidenciamos que a motivação e o envolvimento com a 

história favorecem a introdução de conceitos matemáticos, observando que algumas 

crianças já o tinham como conceitos cotidianos.  

Para Vygotsky os conceitos cotidianos ou espontâneos são adquiridos pela 

criança fora do contexto da explicação explícita e são derivados basicamente dos 

adultos de forma espontânea. Aquilo que você não conhece, não vive e não foi objeto 

de seu pensar e do seu sentir, não lhe pertence. 
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Observamos que a criança, pela ação de um educador, avança em seus 

conceitos científicos, agregando novos conhecimentos matemáticos para o uso no seu 

cotidiano. 

O conhecimento que a criança traz em contato com o conceito matemático gera 

um desequilíbrio por contato com o novo, o que a faz avançar e conquistar novos 

saberes.  

A teoria Vygotskyana define como conhecimento científico aqueles conceitos 

explicitamente apresentados por um educador na escola. Salientamos que, apesar de a 

orientação do educador ser a mesma para o grupo, alguns alunos apresentam outros 

caminhos, que o próprio educador não havia proposto o que também engradece e 

demonstra novos olhares enquanto as crianças abstraem. 

Um ponto relevante para nossa análise foi que para crianças de 5 e 6 anos de 

idade, não se deve aplicar dois comandos em uma mesma atividade proposta na área 

da matemática. A criança consegue fixar e atender apenas um comando de cada vez, 

mesmo tendo entendido o que foi solicitado pelo educador. Não ocorre somente nas 

atividades com registro em folhas, mas também em atividades aplicadas envolvendo 

movimentos corporais. 

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura 

humana. As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez mais 

controle sobre seu próprio corpo e apropriando cada vez mais das possibilidades de 

interação com o mundo. 

É no movimento que as crianças expressam sentimentos, emoções e 

pensamentos. Desta forma o movimento humano constitui uma linguagem que permite 

às crianças agirem no meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as 

pessoas por meio de seu teor expressivo. 

As crianças ao brincar, jogar, imitar, criar ritmos e movimentos também se 

apropriam do repertório da cultura corporal na qual estão inseridas. E é neste sentido 
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que a nossa pesquisa favoreceu a criação de um ambiente físico e social, onde as 

crianças se sentiram estimuladas e seguras para arriscarem-se e vencer desafios. 

Quanto mais rico e desafiador for o ambiente escolar (do ponto dos movimentos), 

mais ele permitirá a ampliação de conhecimentos acerca de si mesmos, dos outros e do 

meio em que vivem. Compreender o caráter lúdico e expressivo das manifestações da 

motricidade infantil pode ajudar o educador a organizar melhor a sua prática. A rotina 

nas aulas de educação infantil, além de planejada, deve ser moldada para o momento, 

ou seja, deve ser flexível. 

Para cada novo momento apresentado às crianças foram priorizadas a 

linguagem oral e pictórica e as expressões musicais e corporais da criança para 

aquisição de novos conceitos cotidianos, os quais são sistematizados e inter-

relacionados. 

Em nossa pesquisa, entendemos que o educador é um instrumento marcante, 

quando demonstra um repertório de gestos e posturas ao cantar, ao contar a história e 

no reconto, pontuando ideias com gestos expressivos e até mesmo quando enfatiza 

recursos vocais (tom para contar as histórias). 

Na perspectiva Vygotskyana, o brincar favorece a criação de situações 

imaginárias e reorganiza experiências vividas. A criança de 5 e 6 anos de idade através 

da brincadeira aprende a criar significações, estabelece comunicação com outros, 

decodifica regras, expressa a linguagem, toma decisões e socializa-se. 

Os educadores da educação infantil, de crianças de 5 e 6 anos de idade, 

necessitam respeitar o momento de desenvolvimento no qual a criança se encontra, 

percebendo que o raciocínio lógico e a construção de conceitos matemáticos devem 

focar as atividades práticas envolvendo movimentos, músicas, desenhos, manipulação 

e jogos. E os conceitos devem ser considerados na medida em que há manifestações, 

curiosidades e desejo de conhecimento. 
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Entendemos, também, que as relações que são estabelecidas com crianças de 5 

e 6 anos de idade devem priorizar as relações sociais, sempre considerando as 

vivências da criança, suas necessidades afetivas e sociais, propiciando uma visão de 

mundo a qual faz parte e compreendendo-se como ser humano. 

Concluímos, por fim, que a criança da educação infantil possui conceitos 

matemáticos espontâneos, que desenvolvidos por meio da interação com o outro e por  

atividades práticas, como brincadeiras e rodas de leitura, criam oportunidades para que 

aconteça uma aprendizagem valorizando seus usos sociais e culturais. 
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