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RESUMO 

 

 

Este trabalho analisa como as práticas pedagógicas da educação matemática são desenvolvidas 

na Educação Infantil por professoras do Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, 

localizado no município de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. Através de grupo de 

estudos, as professoras procuram organizar uma rotina em que a educação matemática possa 

ser desenvolvida de maneira sistemática, levando em consideração como a criança aprende e se 

desenvolve, quais conteúdos são pertinentes e necessários nessa fase da vida escolar, que 

encaminhamentos podem ser pensados e como desenvolvê-los e, ao mesmo tempo, analisando 

o que se tem feito até o momento. Diante disso, esta pesquisa fundamenta-se em autores de 

diferentes áreas do conhecimento, tendo em vista seu caráter transdisciplinar. Veremos na 

pedagogia de Paulo Freire os saberes necessários a serem discutidos com os professores acerca 

da importância da sua intervenção junto à criança. Por meio da teoria vygotskyana e piagetiana 

procuraremos discutir quem é o ser que aprende e como se desenvolve. Nos Referenciais 

Curriculares Nacionais, buscaremos uma proposta de trabalho voltada para essa clientela; nas 

Cem linguagens da Criança, uma proposta pedagógica desenvolvida de forma transdisciplinar, 

a qual se constituiu em referência mundial de Educação Infantil; na abordagem Triangular de 

Ana Mae Barbosa, um trabalho voltado para a interdisciplinaridade envolvendo as linguagens 

da arte; em Teresa Vergani, através da obra Nas surpresas do mundo, uma Educação 

Matemática calcada no simbólico,  interpelando-se no lógico, bem característico da Educação 

Infantil. Definimos como objetivos do estudo analisar como as práticas dinamizadoras que 

envolvam arte e ludicidade podem constituir princípios norteadores para o exercício de uma 

Educação Matemática na formação continuada de professores da Educação Infantil. A utopia 

transdisciplinar foi possível ser realizada na prática através das atividades propostas durante 

todo o processo de desenvolvimento do projeto junto ao grupo de professoras.  

 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Matemática; Formação de professores; 

Transdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes how the pedagogical practices of mathematics education are developed 

during Pre Kindergarten Education by teachers from the Centro Educacional Luis da Câmara 

Cascudo, located in the city of Macaíba, Rio Grande do Norte State. Through study group, the 

teachers try to organize a routine in which mathematics education can be developed in a 

systematic way, taking into consideration how the child learns and develops, which contents 

are relevant and necessary in this phase of school life, which guiding can be thought and how 

to develop them and, at the same time, analyzing what has been done so far. Thereby, this 

research is based on authors from different areas of knowledge, taking into consideration its 

interdisciplinary character. We will see in Paulo Freire's pedagogy the knowledge necessary to 

be discussed with the teachers about the importance of their intervention on the child. By 

Vygotsky and Piaget's theory we seek to discuss who is the one that it is learning and how 

he/she develops himself/herself. On the National Curriculum Guideline, we seek a work 

proposal aimed at this clientele; on Cem Linguagens da Criança, an educational proposal 

developed as a transdisciplinary way, which is worldwide reference on Pre Kindergarten 

Education; on the Triangular Approach of Ana Mae Barbosa, a work faced on interdisciplinary 

involving languages of art; in Teresa Vergani, through the book Nas Surpresas do Mundo, a 

mathematics education based on the symbolic, interpellating itself in the logical, strong 

characteristic of the Pre Kindergarten Education. We defined as goals of the study to analyze 

how the dynamic practices involving art and playfulness may constitute guiding principles for 

the exercise of mathematics education in the continuing education of Pre Kindergarten 

Education teachers. Transdisciplinary utopia was possible to be perfomed in practice through 

the proposed activities throughout the whole project development process with the group of 

teachers. 

 

Keywords: Pre Kindergarten Education; Mathematics Education; Teacher Training; 

Transdisciplinarity. 
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Tecendo fios de relações transdisciplinares 

 

Entre formas e cores 

Espaços e linhas 

Brinco de amarelinha 

Desenhadas no chão 

Das minhas buscas. 

 

Vou descobrindo 

As formas que 

Estão em todo lugar. 

 

A cada passo 

Descubro um ponto 

Um conto 

Costuro em linhas 

O universo 

Das cores e formas.  

 

Meu corpo dança

 

Em espaços que piso 

Descubro e invento 

Sustento-me 

No palco das formas 

 Que há em mim. 

 

Quero pintar 

Criar inventar e descobrir 

O infinito 

Particular das coisas. 

Os signos e os significados 

Presentes no mundo lógico 

Onde tudo se completa 

Interpreta-se e se mistura. 

 

Como expectadora 

E aprendiz 

Vislumbro a planura 

Que envolve 

Todas as formas 

Todas as cores 

Em carrosséis 

De filandras 

Tecidas com fios  

Do tempo 

Onde cirzo os retalhos 

Com a arte da imagimática. 

 

Rosemary Melo 
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RE(COMEÇAR) 

 

De volta ao Começo 

E o menino com o brilho do sol 

Na menina dos olhos 

Sorri e estende a mão 

Entregando o seu coração 

E eu entrego o meu coração 

E eu entro na roda 

E canto as antigas cantigas 

De amigo irmão 

As canções de amanhecer 

Lumiar e escuridão 

E é como se eu despertasse de um sonho 

Que não me deixou viver 

E a vida explodisse em meu peito 

Com as cores que eu não sonhei 

E é como se eu descobrisse que a força 

Esteve o tempo todo em mim 

E é como se então de repente eu chegasse 

Ao fundo do fim 

De volta ao começo 

Ao fundo do fim 

De volta ao começo. 

 

(Gonzaguinha, 1999) 

 

 

A letra da canção de Gonzaguinha que abre este trabalho é tomada como um mote por 

me fazer exercitar a memória reflexiva acerca de minha constituição pessoal e profissional, que 

se confunde desde sempre na vida, nas ações, nas palavras e no meu exercício docente. É como 

em um recomeço que procuro a partir de agora narrar fragmentos de minha trajetória de 

pensamento-ação, continuamente presente em minha vida, e que me caracteriza como uma 

pessoa inquieta, que segue em frente em busca de esclarecimentos, compreensões e explicações, 

três características importantes para definir o que denomino neste trabalho como uma utopia 

transdisciplinar possível. 

É nesse caminhar que me revejo, reflito e me repenso. Não imaginei um texto narrativo 

sobre minha prática apenas, mas sobre um conjunto de conexões que estabeleci na vida e nas 

ideias, sempre em busca de me compreender e compreender minha vida pessoal, por considerar 

que essas coisas não se separam, tal como não se separa o eu e o nós. Admito que este trabalho 

não é meu apenas, mas sim coletivo, um coletivo que inclui a mim, meus colegas de graduação 

e pós-graduação, meu orientador, as professoras das escolas em que trabalhei ao longo dos anos, 

os autores que me fortaleceram para acreditar no que faço e, principalmente, as crianças – alvo 

central do estudo. Isso porque sem essas pessoas nada seria possível. 
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Minha autonarrativa e minha trajetória se iniciam quando relembro que não muito longe 

da universidade morava uma menina numa cidade chamada Macaíba. Era muito curiosa, tinha 

um desejo desmedido de querer descobrir o mundo em apenas um salto. Morava em um 

pequeno sítio e gostava de subir nas mangueiras para chupar a fruta madura no pé ou apanhar 

jabuticabas, balançando-se em um dos galhos da jabuticabeira que ela elegeu como gangorra. 

Vivia inventando coisas e brincadeiras para se divertir com os amigos. A rua em que 

morava era o seu parque de diversão, com as brincadeiras que vivenciava. À noite, como não 

tinha televisão em sua casa, gostava de ouvir as histórias de Trancoso, contadas por seu 

Antônio, que reunia a criançada em sua calçada para relatar causos de lobisomem, enquanto os 

pais debulhavam milho no roçado. Seu Antônio jurava de pés juntos ter vivenciado tudo que 

narrava. 

Quando ia dormir, a menina ficava imaginando as histórias ouvidas e chegava a 

assombrar-se vendo o lobisomem a sua frente. Corria para se esconder debaixo da cama e 

passava várias horas ali, até ter certeza de que o bicho havia ido embora... Assim, em seu mundo 

imaginário, participava das histórias como se fosse personagem delas. 

Sua mãe tinha uma banca de verdura na feira, do seu lado direito uma senhora vendia 

café. Às seis horas da manhã de um dos sábados rotineiros, os pequeninos e apertados olhos da 

menina fizeram um esforço para abrir quando olhou para um velhinho que se aproximava da 

banca da vizinha. Tinha uma barba grande e branca, estava maltrapilho e trazia em suas costas 

uma trouxa pendurada em um pau. O velho dirigiu-se a dois homens que comiam picado 

(sarapatel) com cuscuz e falou: - “Paguem uma chamada de cana que eu conto uma história”. 

A menina ouvindo aquilo foi logo se aproximando da banca e ficou atenta à conversa. 

A chamada de cana foi paga e a história contada. Era a história das “Três Princesas Encantadas”, 

que depois de adulta ela leria na versão de Luís Câmara Cascudo como “A Princesa de 

Bambuluá”. 

Da mesma forma que chegou do nada, o velho sumiu como num passe de mágica. A 

menina nunca mais o viu, porém jamais se esqueceu do contador de histórias e por muito tempo 

acreditou ser ele o Mago Merlim. 

Nas brincadeiras com as amigas da rua, a menina representava histórias ouvidas nas 

calçadas em noite de lua. Eram histórias de encantamento e assombração, que permitiam 

vivenciar sensações de fascínio e medo. 

Em outro momento, os irmãos mais velhos da menina surgiram com a ideia de montar 

um circo. Ela ficou muito feliz e começou a equilibrar-se em uma corda bamba imaginária, 

como se fosse uma bailarina. No entanto, por ser pequena, os irmãos não queriam deixar que 
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participasse da brincadeira. De tanto insistir e chorar, venceu pelo cansaço, e lá estava ela toda 

feliz, sentindo-se uma bailarina. “Um, dois, três e quatro, dobro a perna e dou um salto, me viro 

e reviro ao revés e se eu cair conto até dez.” 

As crianças passaram uma semana nos preparativos do circo. Arranjaram sacos de 

estopa para fazer a empanada, uma lona para cobri-lo, e tábuas para montar as arquibancadas. 

Os papéis foram distribuídos: o bilheteiro, o cantor, o equilibrista, o trapezista, a bailarina, o 

mágico e o palhaço, sem falar no gato, cachorro, pato, periquito e no coelho, que serviram de 

cobaias para as mágicas e números de adestramento do circo. O espetáculo foi um sucesso e as 

brincadeiras duraram alguns meses. Depois o interesse diminuiu, outras brincadeiras surgiram 

e as crianças acabaram por desmontá-lo. 

O tempo passou, a menina tornou-se adulta e professora de crianças pequenas, mas 

continuava transformando o quintal de sua casa em palco. Porém, agora, com o auxílio dos seus 

alunos, dava forma ao mundo mágico do faz de conta com o repertório ampliado pelas 

narrativas que lia e contava. Tornara-se uma contadora de histórias. 

Ao mesmo tempo em que conseguia encantar os pequeninos, ouvia de outras professoras 

comentários que a entristeciam, que a faziam refletir sobre sua prática pedagógica: – “Essa 

professora brinca mais do que ensina”. 

Resolveu buscar respostas para as suas inquietações nos cursos de formação de 

professor, em nível de segundo grau (Magistério), e posteriormente no curso de Pedagogia da 

UFRN. À medida que fazia leituras a respeito da sua prática docente, ia percebendo que as 

vivências que oportunizava aos seus alunos eram importantes, mas faltava-lhe um suporte 

teórico ainda maior que pudesse justificar o seu fazer pedagógico da forma como acreditava 

que a aprendizagem poderia ocorrer sem que fosse uma coisa aborrecida, linear e engessada. 

Durante o curso de Pedagogia, foi aprovada na seleção para bolsista do Núcleo de 

Educação Infantil – NEI/UFRN, permanecendo nessa escola durante dois anos. Ao longo desse 

tempo, percebeu que na prática pedagógica dos professores do Núcleo de Educação da Infância, 

o trabalho com o lúdico era muito estimulado, em especial as linguagens da arte, as quais 

dialogavam o tempo todo com as demais áreas do conhecimento. 

Saiu do NEI e foi trabalhar na Escola Viva, a qual tinha uma proposta voltada para a 

natureza do ser criança e onde havia vários orientadores para que pudessem orientar o fazer 

pedagógico dos professores. Dentre esses orientadores um se destacou na sua avaliação pela 

forma como concebia que a aprendizagem se dava nas crianças, em se tratando de conceitos 

abstratos, como é o caso das ciências naturais, e que se podia ensinar ciências aos pequenos de 

uma forma lúdica, gostosa e instigante. 
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Após três anos na Escola Viva, vai trabalhar como professora da Educação Infantil na 

COEDUC (Cooperativa Educacional), que também desenvolvia um trabalho voltado para as 

linguagens da arte no diálogo com as demais áreas do conhecimento. Contudo, suas 

inquietações continuavam e cada vez mais procurava respostas para justificar o seu fazer 

pedagógico. 

Em busca de respostas para tais inquietações, volta ao NEI como professora substituta, 

após dez anos de sua primeira experiência com o fazer pedagógico da referida escola. Percebeu 

que o grupo de professores evoluiu nas discussões a respeito da importância do jogo do faz de 

conta na Educação Infantil. 

Entrando para o grupo de estudo em Ensino de Arte, encontrou profissionais que 

compartilhavam de suas ideias e que possuíam trabalhos sistematizados sobre o tema. O grupo 

teve a oportunidade de participar de cursos de formação continuada e assessorias prestadas pelo 

NEI aos professores de Educação Infantil do Rio Grande do Norte. Esse grupo ministrava 

seminários e oficinas que tratavam do ensino da arte enfatizando a formação do professor, 

trabalhando a arte como área do conhecimento em suas várias linguagens. Uma das oficinas 

organizadas pelo grupo tratava da “teatralidade do professor da escola infantil”, cujo principal 

objetivo era refletir sobre as vivências teatrais de professores e alunos na sua dinâmica de 

trabalho. Essa oficina foi posteriormente transformada em minicurso e apresentada na 

CIENTEC em 2002 – evento promovido pela UFRN para divulgar a produção científica dos 

diversos centros para a comunidade do Rio Grande do Norte. 

Ao término do contrato como professora substituta do NEI, prestou concurso para 

professor de disciplinas pedagógicas no Estado do Rio Grande do Norte, sendo aprovada e indo 

lecionar no curso Magistério com as disciplinas Psicologia da Educação, Didática, Literatura 

Infantil, Metodologia da Matemática, Metodologia das Ciências e Jogos e Recreação. Ao ser 

extinto o curso de Magistério, é direcionada para a coordenação pedagógica. 

Ao mesmo tempo em que trabalhou nas escolas mencionadas, também trabalhava como 

coordenadora de ensino nas escolas do município de Macaíba. Na Escola Municipal Teresa 

Brito do Nascimento (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA), foi coordenadora 

pedagógica durante treze anos e desenvolveu vários projetos tendo a arte como mediadora da 

aprendizagem, estabelecendo um diálogo com as demais áreas do conhecimento.  Lado a lado 

com as professoras, orientando-as através dos grupos de estudos, criou projetos tais como: 

Coquetel Poético, Feiras e Costumes do Nordeste, O vernissage e a Noite de Autógrafos. Além 

destes, desenvolveu o projeto Eu Canto, Conto e Recito, com alunos da escola no contraturno 
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e em seu horário de almoço, o qual foi reconhecido pelo MINC (Ministério da Cultura) como 

um Pontinho de Cultura do Brasil. 

Atrelada a sua prática pedagógica, fez duas especializações voltadas para as linguagens 

da Arte: Vivências Teatrais na Educação Infantil e A Multiplicidade de Sentidos da Música, 

sendo que a segunda suscitou-lhe a questão: Por que se deve cantar na Educação Infantil? 

Após treze anos na coordenação pedagógica da Escola Municipal Tereza Brito do 

Nascimento, pede para sair e vai coordenar o Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, ao 

mesmo tempo em que é aprovada na seleção para cursar o mestrado em Educação na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do qual desejava aprofundar-se cada vez 

mais em teorias que legitimassem o seu fazer pedagógico através das linguagens da arte. 

Quando assume a coordenação do Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, 

começa a analisar os relatórios avaliativos das crianças feitos pelas professoras, e então percebe 

a necessidade urgente de se fazer algo para que a prática daquela escola infantil fosse 

modificada, em especial o trabalho voltado para o conhecimento lógico, o qual se mostrava 

confuso nos relatos das professoras ao avaliarem seus alunos nessa área do conhecimento. 

A menininha de outrora estava mulher madura e cada vez mais certa de que o caminho 

a seguir era esse. Mas para que isso fosse possível, fazia-se necessário motivar o grupo de 

professoras a embarcar nessa viagem de que a Educação Matemática com Arte na Infância seria 

uma utopia transdisciplinar possível. 

Para vocês compreenderem como tudo isso se tornou possível, eu os convido a ler os 

próximos capítulos desta história. 
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1 DOS PLANOS DA VIAGEM A SUA CONCRETIZAÇÃO: OS OBJETOS, OS 

PROBLEMAS E OS CONTEXTOS 

 

Desde seus primeiros anos de vida, as crianças vivenciam situações desafiadoras que 

lhes exigem, desde muito cedo, o desenvolvimento de formas de pensar e agir que denotam as 

características do modo de explicar e compreender conhecido nos meios acadêmicos como 

matemática. Entretanto, essas maneiras de explicar e conhecer exige uma organização 

processual representada pelos princípios de pensamento e ação denominados por vários teóricos 

como princípios lógico-matemáticos. 

Quando as crianças decidem, por exemplo, dividir seu brinquedo com um colega, ou 

outro objeto qualquer como uma bala ou um chocolate, elas se deparam com um desafio, ou 

seja, um problema que requer pensamento e ação para a determinação de uma ou mais soluções. 

Percebe-se daí que diversas relações são estabelecidas até que se decida em dividir ou não. 

As experiências docentes na Educação Infantil, bem como os estudos sobre cognição 

infantil, têm mostrado que ao chegar na escola as crianças precisam de alguém que lhes oriente 

no exercício de sistematização desse pensamento e dessa ação para que assim se oportunizem 

situações em que seu conhecimento lógico-matemático seja construído e reconstruído no 

decorrer das atividades desenvolvidas. 

Contudo, as experiências docentes nos fazem perceber que a formação dos professores 

que atuam na Educação Infantil e nos anos iniciais não propicia embasamentos que tratem do 

assunto, ou seja, não criam espaços de leitura, discussão e experimentação que subsidiem 

competências e habilidades mínimas para que o professor possa orientar as crianças na 

construção do seu conhecimento lógico-matemático, principalmente tomando como parâmetro 

o contexto relacionado à faixa etária, aos interesses dessas crianças, a sua cultura geral e 

específica, bem como as suas curiosidades, inquietações e aventuras criativas características 

dessa idade, compreendida normalmente entre 2 e 5 anos. 

Essas dificuldades são percebidas em todas as turmas da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Cabe-nos, entretanto, uma questão: Como os professores que 

trabalham com essas crianças podem mediar a aprendizagem desse conhecimento lógico-

matemático se apenas propiciam a memorização das informações por meio de “formas 

mágicas” ou de “formas mecânicas” que desprezam toda a ludicidade do pensamento?  

Ao ler os relatórios avaliativos das crianças da escola em que atuo há vários anos, como 

supervisora pedagógica, constatei mais uma vez essa realidade, pois já havia percebido esse 
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fato em virtude do acompanhamento que faço das turmas. Minha preocupação aumentou 

quando me deparei com as seguintes afirmações das professoras: 

 

O aluno agrupa os objetos por cores e formas, às vezes se esquece o quanto faz. [...] 

Agrupa objetos por cor com ajuda, já reconhece algumas figuras geométricas, como 

círculo, quadrado, às vezes se esquece do critério enquanto o faz, conta e aponta 

objetos de 1 a 5 com ajuda do professor. [...] O aluno agrupa os objetos por cores e 

formas e esquece o quanto faz, às vezes conta de um a cinco desordenadamente. [...] 

A aluna não adquiriu os conceitos e está em fase de aprendizagem; a mesma gosta de 

ajudar os colegas. [...] O aluno não consegue contar de 1 a 5 ordenadamente e às vezes 

se esquece do critério enquanto o faz, o mesmo não adquiriu total conhecimento das 

formas geométricas, pois está em fase de aprendizado. [...] A aluna apresenta 

dificuldades em conceitos matemáticos, estando, portanto, em processo de 

desenvolvimento. [...] Nesta área da linguagem, a aluna ainda não adquiriu os 

conceitos estudados e está em fase de aprendizado (DEPOIMENTO DOS 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA PESQUISADA, 

2013). 

 

 Situações como essas que foram descritas nos depoimentos apresentados anteriormente 

são apenas alguns fragmentos das expressões presentes nos relatórios que foram lidos pelo e 

com o grupo de professoras que ensinam na Educação Infantil, na escola alvo da pesquisa que 

compõe este trabalho dissertativo. A pesquisa envolveu um grupo de dezesseis professoras que 

compõem o grupo de docentes da escola, organizadas em dupla para atuar em cada sala de aula. 

Mediante a situação confusa acerca da aprendizagem do conhecimento lógico-

matemático, evidenciada nos relatórios lidos, percebemos uma dificuldade apresentada pelas 

professoras ao escreverem os relatórios com suas reflexões sobre a aprendizagem das crianças 

em seus depoimentos, principalmente no que se refere ao modo como avaliam o nível de 

aprendizagem dos pequenos e o impacto de seu trabalho na aprendizagem infantil. Os relatórios 

deixam claro que nem elas mesmas sabiam o que estavam avaliando e se referiam a um critério 

de avaliação que não conseguimos identificar qual seria.  Baseado em quê? Que conteúdos 

foram trabalhados com as crianças? E assim sucessivamente. Diante do contexto, refletimos em 

grupo e sentimos a necessidade de investigar juntas (eu e o grupo de professoras) sobre quais 

dificuldades elas sentiam ao trabalhar com conceitos lógico-matemáticos e como nossos 

estudos poderiam contribuir para que essa realidade pudesse ser modificada. 

Partindo do princípio de que as mudanças só poderão acontecer se pudermos estudar, 

discutir e refletir, talvez conseguíssemos repensar a nossa prática e oferecer outras maneiras de 

condução do processo de aprendizagem das crianças através das quais sua ludicidade ganhasse 

importância e sua curiosidade pudesse se tornar o elemento condutor de sua aprendizagem. 

Dessa forma, surgiu a proposta de formarmos um grupo de estudos acompanhados de 

oficinas em que pudéssemos trabalhar teoria e prática e que depois fosse possível realizar com 
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os alunos tudo o que foi vivenciado nas sessões de estudos e oficinas. Para tanto, tornou-se 

necessário definirmos alguns objetivos que pudessem nortear o trabalho a ser desenvolvido com 

o grupo de professores do Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, uma escola municipal 

localizada em Macaíba/RN. 

Foi a partir desse contexto, e da problemática mencionada anteriormente, que elegemos 

as seguintes questões para nortearam o nosso estudo: 

 O que temos feito em nossas ações pedagógicas para que as crianças aprendam 

matemática na infância? 

 Qual educação matemática queremos para a infância? 

 Como concretizaremos essa educação matemática na escola? 

 Quais as aproximações entre o que fazemos, o que queremos e o que propõem as 

diretrizes pedagógicas oficiais? 

 Como concretizar uma educação matemática para a infância que valorize a criatividade 

e a ludicidade das crianças, que caracterize uma pedagogia da imaginação e da arte 

matemática? 

 Que encaminhamentos podem ser dados a partir de nossos estudos, discussões e 

reflexões sobre nossa prática escolar desenvolvida com as crianças para que se possa 

concretizar uma educação matemática com arte para a infância? 

 

 

1.1 Objetivos do estudo 

 

Objetivo Geral 

 Analisar como as práticas pedagógicas dinamizadoras que envolvam arte e ludicidade 

podem constituir princípios norteadores para o exercício de uma educação matemática 

na formação continuada de professoras da Educação Infantil. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar como os princípios norteadores dos Referenciais Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil sugerem a abordagem de conteúdos lógico-matemáticos para a 

primeira infância; 

 Investigar a importância dos grupos de estudos reflexivos para uma aprendizagem da 

docência no ensino de matemática na Educação Infantil; 
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 Levantar, pontuar e registrar as dificuldades evidenciadas pelo grupo de estudos ao 

trabalhar com a linguagem matemática na sala de aula; 

 Avaliar a realização de oficinas que envolveram arte-matemática como uma 

possibilidade lúdica e significativa de contribuir na formação do grupo de professores 

da Educação Infantil; 

 Estabelecer uma relação entre o conhecimento lógico-matemático e a arte; 

 Produzir, juntamente com o grupo, material que possa contribuir para a sua prática e a 

prática de futuros professores; 

 Testar o material produzido junto às crianças da escola envolvida. 

 

Com base nos objetivos mencionados anteriormente, este trabalho defende a seguinte 

questão: É possível praticar uma educação matemática na infância que esteja pautada na arte 

como uma linguagem integrada, múltipla e transdisciplinar e que tenha a ludicidade como 

principal mobilizadora do exercício de construção da aprendizagem? 

Para que fosse possível levar à concretude este trabalho, ele baseou-se em diversas 

referências teóricas e práticas relacionadas à educação infantil e à educação matemática para a 

criança. Todavia, a principal referência adotada para sustentar esta defesa foi o aporte defendido 

por Loris Malaguzzi, apresentado no livro As cem linguagens da criança: a abordagem de 

Reggio Emilia na educação da primeira infância, e no programa para a primeira infância 

realizado em Reggio Emilia (Itália), que se tornou reconhecido como um dos melhores sistemas 

educacionais no mundo. 

Assim, será feito um aprofundamento acerca desses aspectos teóricos e práticos de modo 

a melhor contextualizar os aportes sustentadores desta tese. 

 

 

1.2 Sobre o referencial teórico norteador da pesquisa 

 

Para nortear o nosso trabalho, buscamos nos Referenciais Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (Conhecimento de Mundo) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais os 

aspectos teóricos que pudessem fundamentar de forma explicativa o direcionamento da 

proposta durante o desenvolvimento. Devo esclarecer que utilizo a primeira pessoa do singular  

quando vivencio situações diretamente; em outros momentos emprego a primeira pessoa do 

plural, quando me refiro a mim, ao meu orientador e  ao grupo de professoras com as quais esta 



 

24 

pesquisa foi desenvolvida. A linha central foi analisar o trabalho desenvolvido com a linguagem 

matemática implícita na arte praticada como uma aliada, durante o processo de orientações 

didáticas significativas dadas às professoras de uma escola de Educação Infantil. 

Nesse sentido, nossa prática docente na Educação Infantil e nos anos iniciais tem 

mostrado que em todas as oportunidades que lhe são oferecidas as crianças pequenas 

reinventam a aritmética, tal como sugere Kamii e Declark (1999) e Kamii e Housman (2002), 

que discutem a natureza do conhecimento lógico-matemático, procurando estabelecer a 

diferença entre conhecimento físico, conhecimento social e conhecimento lógico-matemático. 

 

Conhecimento físico é conhecimento na realidade externa, a cor e o peso de fichas 

[...] Exemplos de conhecimento social são línguas como o inglês e o espanhol que 

foram criadas por convenções entre as pessoas. [...] O conhecimento lógico-

matemático consiste de relações mentais e a fonte final destas relações está em cada 

indivíduo (KAMII e HOUSMAN, 2002, p. 17).   

 

Nesse sentido, uma abordagem no ensino pensada para as artes e culturas visuais foi 

proposta por Ana Mae Barbosa e Fernanda Pereira (2010), com a intenção de sustentar um 

trabalho educativo fundado em uma tríade do conhecimento no qual estão intrinsecamente 

interligadas as áreas do conhecimento e em especial o conhecimento lógico-matemático de que 

a arte tem se utilizado ao longo de sua trajetória de produção em todos os tempos. A autora faz 

uma seleção de trabalhos que foram sistematizados através do conhecimento da arte, os quais 

podem ser utilizados como exemplos para o aprendizado de outras áreas. Assim pode-se 

aprender em contato com a arte desenvolvendo-se atividades que estão conectadas de diversos 

modos, como peças de um caleidoscópio que se unem em prol de um objetivo comum. 

No livro As Cem Linguagens da Criança, de Carolyn Edwards, Lella Gandini e George 

Forman, em seus artigos os autores relatam diversos aspectos sobre uma proposta de trabalho 

desenvolvida na Reggio Emilia (Itália), considerada a mais importante escola de Educação 

Infantil do mundo. Trata-se de uma escola pública municipal que surgiu dos escombros da 

Segunda Guerra Mundial e construída pelos próprios pais das crianças com restos de objetos 

bélicos. Seu trabalho leva em consideração a natureza lúdica da infância e utiliza-se da arte 

como forma expressiva das diferentes linguagens que a criança apresenta em cada momento da 

sua infância, levando-a a construir o seu conhecimento acerca do mundo que a rodeia de forma 

transdisciplinar.  

De acordo com Edwards, Gandini, Lella e Forman (1999), foi em 1946, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, que trabalhadores e comerciantes do Vilarejo de Vila Cella, os quais 

haviam perdido tudo, uniram-se aos novos moradores que lá se estabeleceram e construíram 
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uma escola para crianças pequenas com o dinheiro arrecadado na venda de um tanque de guerra, 

seis cavalos e três caminhões deixados pelos alemães. Toda a comunidade se envolveu nesse 

projeto, principalmente os pais das crianças em idade escolar. Então, a partir desse desejo de 

reconstrução, a Reggio Emilia passou a se constituir em uma escola diferente por desenvolver 

um trabalho contextualizado, voltado para os interesses das crianças, sendo elas as protagonistas 

desse fazer enraizado na vontade das famílias de construir um mundo melhor por meio da 

educação. 

Ao tomar conhecimento de tal projeto educativo, Loris Malaguzzi passou a se envolver 

na experiência e novas escolas foram construídas e por meio desse processo de construção e 

ampliação calcado principalmente na possibilidade de reconstrução, o sentido de coletividade 

e união em busca do alcance de um objetivo foi colocado em evidência. A escola de Reggio 

Emilia surgiu com uma proposta inovadora que envolvia os professores, alunos e os pais dos 

alunos, ou seja, o foco principal era a integração e a coletividade, pois assim poder-se-ia 

constituir uma continuidade da família na escola e na prática do papel sociocultural da escola 

na comunidade. 

De acordo com Sá (2010), no período em que Malaguzzi acompanhou a construção do 

projeto educativo da Reggio Emilia, os professores eram formados pelas escolas católicas e 

eram muito receptivos à ideia de ensinar as crianças enquanto eles mesmos aprendiam, ou seja, 

todos poderiam aprender por meio da escuta, pela disposição do professor em aprender 

enquanto ensinava. 

Sá (2010) menciona ainda que a finalidade era de ocorrer uma aprendizagem mútua 

entre o educador e a criança durante as aulas, uma vez que ao compreender a lógica de 

aprendizagem da criança o professor poderia pensar as formas mais adequadas para fazê-lo 

aprender melhor. Esse é um dos aspectos da proposta da Reggio Emilia que mais se relaciona 

ao nosso trabalho junto aos professores e estudantes envolvidos na pesquisa que deu origem a 

esta dissertação, pois nosso interesse foi estabelecer um ambiente que pudesse envolver corpo 

docente, alunos e comunidade em prol da melhoria do ambiente dentro e fora da escola, além 

de melhorar a aprendizagem das professoras e dos alunos. 

Conforme já mencionamos anteriormente, o ponto central da proposta da Reggio Emilia 

preconiza que todos os envolvidos no processo educativo coletivo possam repensar-se e 

reconstruir-se constantemente, pois é de fundamental importância a interação entre sistema 

escolar e grupo familiar, ou seja, a comunidade da qual os alunos fazem parte. Para Sá (2010), 

esse é um modo integrado e participativo que ressalta a centralidade da criança no processo 

educativo, mas também a integração com os professores e as famílias, uma vez que a criança 
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(o aluno) é o elo conector entre a escola (os professores) e a comunidade (as famílias) na 

perspectiva de compor um todo coletivo e integrado. Nosso maior desafio ao empreender um 

projeto desta natureza é administrar as diferenças individuais dos professores e das famílias, 

pois a cultura das crianças pode ser aproximada, uma vez que elas têm elementos que as unem. 

Na proposta da Reggio Emilia, a escola é vista como espaço de vida que aposta no 

potencial infantil e na relação ensino-aprendizagem em que diferentes saberes se operam em 

uma relação de reciprocidade que envolve as crianças (alunos), as famílias (pais 

principalmente) e professores, na perspectiva de que todos podem trabalhar juntos em prol dos 

saberes escolares e não escolares que devem dialogar na formação cidadã da criança. Nesse 

sentido, a escuta dos alunos é fundamental para que este trabalho pedagógico adquira um valor 

enriquecedor do processo de aprendizagem a ser mediado pelo professor na escola. 

De acordo com Malaguzzi (1999, p. 76), 

 
Essa espécie de abordagem revela muito sobre a nossa filosofia e nossos valores 

básicos, que incluem os aspectos interativos e construtivistas, a intensidade dos 

relacionamentos, o espírito de cooperação e o esforço individual e coletivo na 

realização de pesquisa. Apreciamos diferentes contextos, damos uma grande atenção 

à atividade cognitiva individual dentro das interações sociais e estabelecemos 

vínculos afetivos. [...] Deixamos verdadeiramente para trás uma visão da criança 

como egocêntrica, focalizada apenas na cognição e nos objetos físicos, cujos 

sentimentos e afetividade são subestimados e menosprezados. 

 

 A proposta da Reggio Emilia despertou interesse mundial pelos estudiosos e críticos, 

todos se perguntavam o que havia de extraordinário para que uma educação de qualidade 

pudesse acontecer em se tratando de escolas de município. Não havia nada de excepcional, mas 

o cerne da questão estava voltado para o trabalho em grupo, planejado, discutido única e 

exclusivamente para a natureza do ser criança. 

Portanto, a abordagem educacional proposta pela Reggio Emilia tem característica de 

inovação desde sua origem, no período do pós-guerra, quando a primeira escola foi construída 

em condições econômicas e sociais muito precárias, nascida do sonho de uma vida melhor para 

as crianças daquela região, realizado com a força coletiva daquele povo. No momento histórico 

atual, ainda continua inovadora, principalmente pela prática de uma educação integradora que 

interconecta escola – família – sociedade, na forma de uma tríade que pressupõe a emergência 

da relação homem-ciência-realidade e sociedade, em um processo de convergência. 

Outro aspecto de extrema relevância refere-se ao rompimento com os padrões 

tradicionais de educação, uma vez que seu projeto educacional pressupõe que o professor 

aprenda enquanto ensina, tal como propõe Paulo Freire; além disso, advoga sobre a certeza de 
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que o professor compreende a lógica de aprendizagem da criança por meio da escuta e talvez 

esse seja o ponto central do trabalho pedagógico proposto e praticado por essa escola. 

Conforme menciona Sá (2010, p.78), adotar a proposta da Reggio Emilia não significa 

fazer uma transposição direta de sua abordagem educacional para as escolas, uma vez que é 

impossível desconsiderar as diferenças socioculturais e institucionais que as separam. Trata-se, 

porém, de se deixar encantar pelo projeto do grupo italiano no que se refere à exploração das 

múltiplas possibilidades de estudo e investigação que oferece. 

No trabalho com as crianças pequenas, faz-se necessário que o professor tenha muito 

claros os objetivos que quer alcançar, bem como as estratégias que irá utilizar para que sejam 

alcançados e, além de tudo, levar em consideração o tempo de todas as crianças de acordo com 

sua concentração. 

Trabalhar conceitos abstratos como é o caso de conhecimentos lógico-matemáticos não 

é tarefa fácil em se tratando de uma clientela em que o lúdico faz parte da sua própria natureza 

e que os conhecimentos por eles adquiridos não acontecem de forma fragmentada, como se as 

crianças fossem partes que se encaixam em um todo. 

Nessa perspectiva, propusemos a trabalhar a matemática apoiada na ludicidade, sob um 

enfoque transdisciplinar, ou seja, uma atitude refletida em práticas que se constituem na relação 

e contribuição que os diversos conhecimentos se complementam em prol de um determinado 

assunto. Parte-se do princípio de que o homem não é fragmento de partes; ele é um todo 

organizado que pensa e age com todo o seu corpo, e não por pedaços. Historicamente a escola 

foi fragmentando o conhecimento na forma de áreas e subáreas como se fossem partes 

dissociadas de um todo, em que se tem em um canto isso, no outro aquilo e assim por diante.  

Segundo Santana1, a transdisciplinaridade se constitui em: 

 
Um enfoque pluralista do conhecimento que tem como objetivo, através da articulação 

entre as inúmeras faces de compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. 

Assim, unem-se as mais variadas disciplinas para que se torne possível um exercício 

mais amplo da cognição humana. Este olhar múltiplo permite que se abranja a 

complexidade crescente do mundo pós-moderno, o que justifica a definição da 

transdisciplinaridade como um fluir de ideias e, mais particularmente, um movimento 

de reflexão sobre estes conceitos. Esta abordagem científica vem modificando a forma 

como o Homem se volta para si mesmo e procura entender seu papel no mundo e 

também a própria compreensão da interação do universo com o ser humano. 

  

                                                           
1 Disponível em: http://www.infoescola.com/educacao/transdisciplinaridade/ 

http://www.infoescola.com/educacao/transdisciplinaridade/
http://www.infoescola.com/educacao/transdisciplinaridade/
http://www.infoescola.com/educacao/transdisciplinaridade/
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 Mediante o exposto, procuramos buscar no fazer artístico a relação harmônica para unir 

a brincadeira (tão intrínseca na natureza dos infantes) com as expressões artísticas em suas 

diversas linguagens e o conhecimento lógico-matemático. 

Para que este trabalho acontecesse, fez-se necessário que trabalhássemos primeiro com 

os professores e que eles pudessem perceber a importância desta proposta no seu fazer 

pedagógico e a contribuição que poderia ser dada para o seu fazer pedagógico. 

Para podermos desenvolver este trabalho, fizemos uma revisão dos princípios 

norteadores que relacionam matemática, arte e ludicidade nos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, bem como estudos a respeito do desenvolvimento cognitivo 

dos alunos da Educação Infantil. Procuramos discutir autores que tratam dessa relação e as 

contribuições advindas dos conhecimentos da linguagem da arte para pudesse viabilizar esse 

conhecimento, assim como pesquisar e ler material produzido que focam experiências didáticas, 

como Malba Tahan e outros teóricos que produzem nessa perspectiva, para que pudéssemos 

elaborar um modelo teórico-prático de abordagem didática para Educação Infantil e  primeiros 

anos do Ensino Fundamental que conecte arte, criatividade e ludicidade para ensinar os 

conceitos matemáticos. Imprescindível foi realizar oficinas com os professores, descrevendo 

esses momentos, enfatizando a importância didática dessas experiências, abordando os pontos 

negativos e positivos, as dificuldades encontradas, como também apresentar sugestões e 

encaminhamentos para que novas experiências possam ser desenvolvidas e vivenciadas, 

deixando sugestões para os docentes. 

 

 

1.3 Sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

 O estudo se desenvolveu em etapas variadas, dentre as quais destacamos: 

a) Conversas informais com os professores, a respeito das dificuldades em trabalhar com a 

linguagem matemática (no primeiro encontro, investigar o conhecimento prévio a respeito do 

que elas pensam sobre os conceitos lógico-matemáticos; como acham que as crianças aprendem 

esses conceitos); 

b) Após a realização desse levantamento, foram pontuadas as dificuldades abordadas e 

produzidos textos que tratassem do assunto de modo a oportunizar momentos de discussão, 

esclarecimento de dúvidas e realização de oficinas a fim de viabilizar o exercício da relação 

entre a teoria e a prática; 
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c) Leitura e discussão de textos que tratassem da temática por meio do grupo de estudo; 

d) Montagens de oficinas de arte, de matemática, em suas relações diretas ou indiretas com as 

múltiplas artes como a música, através das quais os professores pudessem vivenciar situações 

em que envolvessem conhecimentos lógico-matemáticos sob uma perspectiva transdisciplinar; 

e) Após essas vivências e discussões da aprendizagem das crianças no contexto escolar, os 

professores desenvolverem atividades junto às crianças; 

f) Montagem e execução de oficinas em que foram trabalhados os conhecimentos específicos 

para a Educação Infantil, como: seriação, quantificação, agrupamento, noções espaciais, 

geometria, cores e formas, dentre outros; 

g) Vivências com diversos materiais e atividades que ofereceram possibilidades de contato das 

crianças com tintas, massas de modelar, pincéis, diversas texturas, permitindo o contato e a 

produção de materiais pelo professor para que pudessem depois desenvolver com os alunos em 

sala; 

h) Realização de releituras de obras de artistas que trabalham com cores e formas, como Volp, 

Mondrian, Romero Brito, dentre outros; 

i) Produção de um livro ou portfólio com os relatos e exemplos de trabalhos produzidos pelo 

grupo. 

A avaliação das sessões de estudos e das experiências vivenciadas pelas professoras, em 

salas de aulas com as crianças, foi realizada coletivamente por todo o grupo. Uma das maneiras 

utilizadas para isso foi por meio dos relatos das vivências, do que foi positivo ou não, do que 

foi significativo para cada um, do que se pode melhorar, o que ficou de aprendizagem e a 

aplicação dessa aprendizagem na prática, sendo acompanhada e pensada de acordo com o grupo 

de crianças e a sua idade. 
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2 SITUANDO GEOGRAFICAMENTE O CAMPO DE PESQUISA 

 

 

Como já mencionamos no capítulo anterior, nosso trabalho foi desenvolvido com um 

grupo de professoras do Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, uma escola municipal 

localizada no município de Macaíba, Rio Grande do Norte, localizado às margens do rio 

Jundiaí, a 14 km da capital, integrando a região metropolitana de Natal. Reconhecida nacional 

e internacionalmente pelos seus ilustres filhos Auta de Souza (autora de Horto) e Augusto 

Severo e o seu dirigível balão Pax. 

 De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2011 a 

população de Macaíba foi estimada em 70.586 habitantes, distribuídos numa área territorial de 

512km². 

Figura 1. Mapa de Macaíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFRN – Núcleo RN/Natal, 2007 

 

 Fonte: ibge.org.br 

 

Seu principal patrimônio arquitetônico é o Solar Ferreiro Torto, que remonta ao ano de 

1614, quando era conhecido como Engenho Potengi. Nele existe um cais que serviu durante 

muitos anos de comércio marítimo e teve importante valor na época da invasão holandesa. O 
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museu também é rico pelas suas lendas da época da escravidão, quando funcionava como 

engenho. 

Como pontos históricos destacam-se a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, a capela 

de São José (mais antiga da cidade), o Solar da Madalena, a Capela da Soledade, a casa onde 

nasceram Henrique Castriciano e Auta de Souza (funcionando como escola), o obelisco 

Augusto Severo, o casarão dos Guarapes (totalmente em ruínas) e o solar Caxangá (funcionando 

como museu histórico de Macaíba). 

O nome Macaíba foi dado por Fabrício Gomes Pedrosa em 27 de outubro de 1855, em 

homenagem a uma palmeira que trouxe de uma de suas viagens. Antes era conhecida como 

Vila do Coité, sendo elevada à categoria de cidade a partir do momento em que foi denominada  

Macaíba. 

Sua posição estratégica a caminho de Natal impulsionou o comércio; no entanto reduziu 

a importância da sua economia. Do seu território desmembraram-se os municípios de São Paulo 

do Potengi, São Gonçalo do Amarante e parte de São Tomé, conforme mereceu destaque no 

hino do município: 

 

Hino do município de Macaíba 

 
Letra e melodia criadas pelo Maestro 

Camilo Henrique Dantas Soares 
 

Foi nas margens do rio Jundiaí 

Onde o sonho de um povo começou 

E nas sombras de uma palmeira 

Que Fabrício seu nome elegeu [...] 

 

[ ...] 

 

Eu te saúdo ó Macaíba 

Eu te saúdo antiga Coité 

Esperança é uma semente 

Que nasce, que brota 

Neste lugar, 

É uma terra de gentes de glórias 

De Severo e o Pax seu balão 

Defensores da nossa cultura 

Aliados da Educação 

São poetas, são homens da lei 

Que viveram sonhando 

Buscando ideais 

 

 

 A finalidade do hino da cidade é mostrar os filhos ilustres, sua evolução política, social 

e cultural. O hino fala de sonhos, de utopias e de futuro através das sementes que irão germinar. 

Também assim é a nossa esperança de que com a educação se possa mudar a realidade dos 
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alunos que estudam no Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, campo desta pesquisa, 

por se tratar de crianças que vivem em situações de risco. Passam o dia na escola, o que confere 

a ideia de proteção, cuidado, evitando que fiquem nas ruas à mercê de todas as atrocidades, 

principalmente porque pela localização a escola divide o seu espaço físico com prostíbulos e 

pontos de drogas. Assim, desde a sua fundação surgiu com a função de guardiã dessas crianças, 

como veremos a seguir. 

 

 

2.1 Caracterização da escola 

 

De acordo com informações colhidas por funcionários e alguns registros encontrados 

ainda em manuscritos, a escola localizava-se na rua Parque Governador José Varela com o 

nome de Pequeno Príncipe, transferindo-se para as novas instalações na Travessa Maurício 

Freire S/N (hoje Teodomiro Garcia). Foi inaugurada no dia 19 de fevereiro de 1987 com o nome 

de Projeto Casulo (funcionando nos turnos matutino e vespertino), sob a direção de Francisca 

Gomes de C. Andrade, com o objetivo apenas de dar assistência às crianças de famílias carentes, 

cujos pais trabalhavam fora ou estavam desempregados, ou ainda às crianças que viviam em 

situações de risco.  

Elas tinham duas refeições (café e almoço para quem estudava pela manhã e almoço e 

jantar para quem estudava à tarde), assistência médica e dentária. Nesse período ainda não 

funcionava em regime integral porque o espaço não comportava, mas logo que a prefeita 

Odiléia Mércia da Costa Mesquita assumiu o seu primeiro mandato, procurou criar o sistema 

integral.  
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Foto 01: Imagem frontal do Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo 

 

        Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Essa imagem mostra a forma atual da escola, a qual não foi sempre assim e nem no 

mesmo lugar. A primeira sede ocupava uma casa, mas infelizmente não conseguimos sequer 

um único registro fotográfico.  

O Casulo iniciou com 204 crianças vindas do PROMORAR (conjunto habitacional 

popular construído para famílias carentes, onde existia um estilo de creche) e 180 do Pequeno 

Príncipe (as crianças que já estudavam na creche no endereço anterior). Foi no mandato da 

prefeita Odiléia Mércia da Costa Mesquita que teve início o sistema integral, com 73 alunos. 

Ao término do primeiro mandato da então prefeita, teve fim o sistema integral, só 

voltando a funcionar dessa forma em seu segundo mandato (1991-94), permanecendo até os 

dias atuais. 

No início, ainda não existia o objetivo maior de educar, porquanto o olhar estava voltado 

para o assistencialismo. Depois da reforma que sofreu, o nome da escola foi modificado para 

Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo, homenageando o folclorista, e passando a não se 

constituir apenas como creche, mas também com fins pedagógicos de Educação Infantil. 
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2.2 A organização do espaço físico da escola 

 

O espaço físico do campo da pesquisa está compreendido em oito salas de aulas, um 

dormitório, um refeitório, uma cozinha, uma lavanderia, quatro banheiros (dois adultos e dois 

adaptados para as crianças), uma sala de secretaria, uma sala de professores, uma sala de 

direção, um consultório médico, uma sala de estimulação, uma biblioteca e um outro onde as 

crianças brincam na hora do parque. 

 

Foto 02: Imagens do ambiente interno da escola 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

2.3 Quadro de funcionários 

 

A escola está composta por setenta e nove funcionários atuantes, distribuídos entre os 

três turnos em que funciona:  o matutino de sete às onze horas, o intermediário de dez às 

quatorze horas e o turno vespertino das treze horas às dezessete.  Tem dois porteiros, duas 

auxiliares de serviços gerais, duas cozinheiras e um ajudante de cozinha, uma lavadeira, duas 

secretárias, duas coordenadoras, um diretor e um vice-diretor, vinte e quatro professoras (duas 

por sala e oito ficam responsáveis por cuidar das crianças do tempo integral. São assistidas 

cento e trinta crianças nesse sistema, com idade entre dois anos e meio até seis anos, todas filhas 
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de pais que trabalham o dia todo e não têm com quem deixa-las, ou que vivem em situação de 

risco). 

 

 

2.4 O corpo docente e sua formação 

 

Quanto à formação do grupo de professoras, existem seis (06) que ainda têm formação 

em nível médio (antigo segundo grau), das quais cinco são formadas em magistério e uma em 

nível médio supletivo. Há uma professora que até 2014 estava cursando Pedagogia no Instituto 

Presidente Kennedy. Outras vinte e sete (27) professoras possuem formação em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Acaraú (UVA). Somente seis (06) possuem formação em Pedagogia 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e uma é formada em Pedagogia 

pela Universidade Potiguar (UNP). Além disso, há um grupo de três (03) professoras com 

formação diversificada, como Educação Artística, Letras e Teologia. 

Com relação à pós-graduação, a escola conta com doze (12) professoras com 

Especialização em diversas áreas, como Educação Infantil, Psicologia Escolar e Alfabetização 

Escolar. A escola tem duas coordenadoras pedagógicas formadas em Pedagogia, e uma delas é 

Especialista em Educação Infantil. A diretora e a vice-diretora são formadas em Pedagogia. 

Além disso, a escola conta com um dentista e um atendente de consultório. 

 

 

2.5 Clientela assistida e o assistencialismo 

 

A escola atende um total de duzentos e setenta crianças (270), distribuídas no turno 

matutino e vespertino, advindas dos bairros periféricos da cidade; a maioria dos pais são bem 

jovens e já foram alunos da escola. Significativa parte deles abandonou os estudos, não chegando 

a concluir o Ensino Médio. Muitos dos alunos são filhos de mães solteiras, sem paternidade 

reconhecida, e criados pelos avós. 

A escola atende a cento e vinte (120) crianças em caráter integral, as quais passam o dia 

na escola por não ter quem deles cuide enquanto os pais trabalham, ou porque vivem situações 

de risco. 
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Foto 03: Crianças em horário de repouso na escola 

 

                            Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 São crianças em idade entre dois anos e meio e seis anos, distribuídas entre os grupos:  

 02 turmas de grupo II parcial (uma no turno matutino e a outra no turno vespertino), com 

idade entre dois anos e meio e três anos; 

 01 turma de grupo II integral (crianças que passam o dia na escola), com idade entre dois 

anos e meio e três anos; 

 02 turmas de grupo III parcial (uma no turno matutino e a outra no turno vespertino), 

crianças com idade entre três anos e quatro anos; 

 01 turma de grupo III integral, com idade entre três anos e quatro anos; 

 02 turmas de grupo IV parcial (uma no turno matutino e uma no vespertino), com idade 

entre quatro e cinco anos; 

 01 turma de grupo IV integral, com idade entre quatro anos e cinco anos; 

 02 turmas (de grupo V parcial uma no turno matutino e outra no turno vespertino), entre 

cinco e seis anos; 

 01 turma de grupo V integral, com idade entre cinco e seis anos. 
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No turno matutino funcionam oito salas de aula, sendo quatro parciais (no final da manhã 

vão embora), e quatro integrais (permanecem na escola). Em relação ao trabalho pedagógico com 

as crianças que passam o dia, a orientação é que no período da manhã o trabalho aconteça e na 

parte da tarde elas possam ficar livres e que as atividades sejam mais lúdicas. Essa organização 

tem gerado alguns problemas na rotina do turno vespertino, porque as crianças são deixadas 

livremente para acordarem de maneira natural, sem hora estabelecida, o que acarreta uma 

dificuldade em se estabelecer um trabalho mais sistemático, uma vez que as crianças vêm em 

conta-gotas e não se consegue encaminhar conjuntamente as atividades. Além do mais, interfere 

também no horário dos outros grupos parciais em se tratando dos horários estabelecidos para  

lanche,  parque, vídeo, biblioteca e estimulação. 

Neste capítulo, procuramos situar historicamente a clientela assistida, com quem vive, 

como vivem. Mesmo a Lei determinando que o sistema dito creche compreenda as crianças em 

idade de zero a três anos, a escola atende a todas as crianças, independente da idade, isso se dá 

devido à grande quantidade de crianças que vivem em “abandono”, fazendo-se necessário que 

sejam cuidadas e protegidas durante o dia. 

Já aconteceram diversos casos em que chega a hora das crianças irem para casa e os pais 

não vêm pegar, necessitando que o vigia, a direção, ou a coordenação saia a procura do endereço 

dos pais, e chegando ao local não encontram ninguém. Às vezes, mediante informações de 

conhecidos das famílias, os pais são encontrados em bares, dentre outras situações delicadas. Isso 

quando são encontrados, pois em outros casos precisa-se acionar o Conselho Tutelar, sendo que 

a maioria das crianças do tempo integral já são assistidas pelo Conselho e geralmente 

encaminhadas por ele à escola. 

A lei é clara quanto ao Estatuto da Criança e aos direitos que elas têm como cidadãs, de 

serem cuidadas, amadas, terem educação, saúde, alimentação e direito de brincar. Brincar na 

Educação Infantil constitui coisa séria, de viver plenamente a infância, conforme princípios 

contidos nos Direitos Universais das Crianças. 

 

 

 

Declaração dos Direitos da Criança 

 

1º Princípio: Todas as crianças são credoras destes direitos, sem distinção de raça, 

cor, sexo, língua, religião, condição social ou nacionalidade, quer sua ou de sua 

família. 

2º Princípio: A criança tem o direito de ser compreendida e protegida, e deve ter 

oportunidades para seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de 

forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. As leis devem levar 

em conta os melhores interesses da criança. 

3º Princípio: Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. 
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4º Princípio: A criança tem direito a crescer e criar-se com saúde, alimentação, 

habitação, recreação e assistência médica adequadas, e à mãe devem ser 

proporcionados cuidados e proteção especiais, incluindo cuidados médicos antes e 

depois do parto. 

5º Princípio: A criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à educação e 

cuidados especiais. 

6º Princípio: A criança tem direito ao amor e à compreensão, e deve crescer, sempre 

que possível, sob a proteção dos pais, num ambiente de afeto e de segurança moral e 

material para desenvolver a sua personalidade. A sociedade e as autoridades públicas 

devem propiciar cuidados especiais às crianças sem família e àquelas que carecem de 

meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra 

natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. 

7º Princípio: A criança tem direito à educação, para desenvolver as suas aptidões, sua 

capacidade para emitir juízo, seus sentimentos, e seu senso de responsabilidade moral 

e social. Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis 

pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos 

pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os 

propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-

se-ão em promover o gozo deste direito. 

8º Princípio: A criança, em quaisquer circunstâncias, deve estar entre os primeiros a 

receber proteção e socorro. 

9º Princípio: A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, 

abandono, crueldade e exploração. Não deve trabalhar quando isto atrapalhar a sua 

educação, o seu desenvolvimento e a sua saúde mental ou moral. 

10º Princípio: A criança deve ser criada num ambiente de compreensão, de tolerância, 

de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal e em plena consciência 

que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes. 

Disponível em: http://portaldafamilia.org/  

Acesso em: 17 ago. 2014. 

 

Foto 04: Criança em momento de atividade educativo-recreativa na escola 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

http://portaldafamilia.org/
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A lei nos assevera que a criança é sujeito de direitos e que esses direitos devem ser 

respeitados, e que em sua singularidade a criança precisa viver sua infância independente da 

sua classe social, credo religioso ou cultura. Devemos lembrar que o conceito de criança sempre 

existiu, contudo nem todas vivem ou viveram a infância, principalmente sua principal atividade, 

que é a brincadeira, a fantasia, o faz de conta, pois é exercitando o imaginário, e através dele,  

que os pequenos podem vir a compreender o seu contexto. A foto 04 nos mostra um momento 

em que as crianças do sistema integral estão em horário livre, deixando a imaginação fluir; estão 

brincando de faz de conta, exercitando o seu imaginário fantasioso e fazendo o que se constitui 

sua atividade principal, que é a brincadeira. 

 
Carrossel 

 

Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós, 

Abra o seu coração, na mesma canção em uma só voz.  

Entra vem no picadeiro pintar essa cara com tinta e pó 

Deixa a criança escondida, esquecida e esquecer que ela é a voz. 

Embarque neste carrossel 

Onde o mundo faz de conta a Terra é quase céu.  

No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói,  

Você é a roda-gigante o anão elefante o índio cowboy.  

Venha não perca seu tempo que até a idade se pode escolher. 

Venha ser uma criança, girar nessa dança ser o que quiser.  

 

Interpretado por Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro. 

 

  

 Conforme a letra da canção Carrossel evidencia, a criança, em seus direitos de viver sua 

infância, tem sido esquecida e fazem-na se esquecer de que ela tem voz, tem vida, tem direitos,  

de que é um sujeito peculiar a  ser respeitado de acordo com a sua idade. Não deve ser vista 

como adulto em miniatura, como defendeu Rousseau (2004), ao enfatizar a necessidade de se 

tratar criança como criança, de que é preciso entendê-la, cuidar dela e educá-la de acordo com 

as suas especificidades, resguardando os direitos que lhe são garantidos. Esse não olhar\cuidar 

através dessa ótica foi que ao longo da história da humanidade a taxa de mortalidade infantil já 

teve grandes proporções, pois a maneira como as crianças eram cuidadas nem sempre 

correspondia a suas necessidades, e em cada sociedade a infância foi tratada de uma forma sem 

haver preocupação com o ser infante ainda em processo de desenvolvimento em todos os seus 

físicos e emocionais. 

No próximo capítulo, discutiremos sobre esse ser criança, como aprende e se 

desenvolve, levando em consideração suas características e seus direitos de sujeito histórico 

social e cultural que precisa ser respeitado. Nesse sentido, procuraremos responder a um 

questionamento importante: Qual educação queremos para a infância? Para obter a resposta, 
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vamos nos apoiar em fundamentos teóricos que sustentem um modelo de Educação Infantil 

fundamentada na ludicidade e na arte como atitude e prática transdisciplinar. 
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3 QUE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA QUEREMOS PARA A INFÂNCIA? 

 

 

Nos capítulos anteriores discutimos aspectos relacionados ao contexto, à problemática 

e aos fundamentos do nosso trabalho e situamos histórica e geograficamente o lócus da 

pesquisa, organização do espaço físico da escola, profissionais que trabalham e suas formações, 

a clientela assistida, dentre outros. No presente capítulo caracterizaremos o ser cognoscente, 

como aprende, como se desenvolve, quais suas características, o que se deve levar em 

consideração para a construção do conhecimento por esse grupo que tem uma forma muito 

peculiar de pensar e captar o seu entorno. 

A infância é um momento da vida do ser humano que se constitui em uma construção 

histórica e socialmente determinada. É um conceito que varia de acordo com as formas sociais 

existentes, pois desde que o mundo é mundo sempre existiu criança, mas nem todas viveram 

ou vivem a infância, podendo coexistir em um mesmo momento múltiplas ideias sobre crianças 

e o desenvolvimento infantil. 

Não podemos dissociar a criança da infância; entretanto, precisa-se observar o ser real, 

e não ideal, o qual está inserido dentro de um contexto sociocultural e histórico e tem uma 

maneira muito própria e singular de ver as coisas, pois pensa e age de acordo com a sua idade. 

Dessa maneira, surge a necessidade que se compreenda a criança em suas especificidades e 

necessidades (cosmovisão, como o concebe e dá sentido ao mundo, como aprende e se 

desenvolve). 

 
A concepção de criança é uma noção historicamente construída [...] não se 

apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade 

e época (BRASIL, p. 21). 

 

Procuramos discutir um pouco da natureza do ser criança e caracterizá-la para que 

possamos também compreender as dificuldades encontradas em se desenvolver um trabalho 

contextualizado e significativo na instituição do campo da pesquisa. Conforme discutimos na 

caracterização da escola, ela ainda trabalha com a função assistencialista e não é de fato uma 

creche, como chamamos, porque segundo a LDB e os RCNEIs, as creches são para crianças de 

0 a 3 anos e no caso da instituição discutida a faixa etária em questão está entre os 2 anos até  

5/6, e os pequenos  passam o dia na escola. Na verdade, a maioria dessas crianças vivem em 

situação de risco e ficam na escola como forma de serem cuidadas. Temos vários casos que 

chegam a nos chocar, existe uma variedade de situações lamentáveis a que essas crianças são 
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submetidas. Como, por exemplo, a de uma criança de dois anos que ficou trancada vários dias 

sem comer, sendo encontrada desfalecida, chegando a parar de falar. Há crianças que vivem em 

prostíbulos, outras filhas de pais drogados que vivem nas ruas, algumas que são abusadas 

sexualmente pelo pai, até criança que viu o pai ser assassinado na sua frente. 

 
A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada 

cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio 

social em que se desenvolve (BRASIL, p. 21). 

 

 

3.1 A natureza do ser criança: quem é o ser que aprende? 

 

Para que possamos compreender como se dá a construção do conhecimento lógico-

matemático pela criança, faz-se primeiro necessário compreender como ela aprende e se 

desenvolve. Precisamos perceber as peculiaridades da natureza do ser criança, como pensa e 

como interage com o seu entorno, para que assim possamos pensar em atividades a serem 

realizadas de forma prazerosa, significativa e que contribuam para o desenvolvimento 

intelectual, social e emocional. 

Para Piaget (1976), a criança passa por processos de desenvolvimento que ele chamou 

de estágios ou estádios. Segundo a sua concepção de aprendizagem, o sujeito precisa ser 

desafiado a aprender. Nesse processo é preciso que haja um desafio que gera um desequilíbrio 

que gradativamente vai sendo acomodado. Esse processo funciona como uma espiral através 

de processos de equilíbrio e equilibração que acontecem na relação do sujeito com o meio no 

qual está inserido. 

 

O conhecimento, portanto, se origina da atividade: originalmente a franca atividade 

da criança, exibida na manipulação física dos objetos. Isso conduz mais tarde à 

execução de operações que, como resultado de processos internos de organização 

(equilibração), não são evidentes por si mesmas no comportamento observável da 

criança. A ênfase principal, no entanto, é dada à interação ativa entre o organismo e 

seu meio (PIAGET, 1976, p. 119). 

 

 Contudo, para cada fase da vida da criança, chamadas de estágio por Piaget, apresentam-

se características peculiares (sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório 

formal). Vamos nos deter no período pré-operatório, por caracterizar as crianças da Educação 

Infantil, nossa base de discussão e pesquisa. 



 

43 

Nesse período, a criança se mostra egocêntrica (como se o mundo girasse em torno dela, 

não consegue se colocar no lugar do outro, crê que o mundo é a extensão do seu corpo, ainda 

não percebendo que ela está contida no espaço), animista (dá vida a seres inanimados), 

fantasiosa (imaginação fértil para criar, inventar), irreversível (seu pensamento ainda não se 

move de um fato que aconteceu no ontem para o hoje como, por exemplo, o fato de uma porta 

estar pintada não significa que seja nova, mas para a criança que ainda não tem a mobilidade 

do pensamento,  uma porta pintada representa uma porta nova). 

Portanto, o jogo simbólico, de faz de conta, e a linguagem tornam-se fatores importantes 

nessa fase. Por isso, se cada fase se apresenta com características específicas, o estágio anterior 

de cada uma precisa ser devidamente estimulado, caso contrário o seguinte não se desenvolverá 

com tanto êxito. Piaget acredita que toda estrutura tem uma gênese e que esta se desenvolve em 

outra. Nesse caso, cada estágio não acaba como se fosse uma ruptura, mas aparece na fase 

seguinte de forma mais estruturada. Assim, a gênese A desenvolve a gênese B e na gênese C 

está contida a gênese A e B e assim sucessivamente. 

A criança, na sua forma peculiar de compreender o mundo que a cerca, tem se utilizado 

do jogo simbólico para representá-lo. Se o seu imaginário se volta para o animismo, o sincrético, 

o fantasioso, o egocêntrico, o irreversível, como trabalhar conceitos abstratos com as crianças? 

As crianças pensam e agem de acordo com a sua idade, procuram compreender o seu 

entorno, captando, significando e ressignificando através do jogo simbólico. Elas tentam 

compreender e se relacionar no convívio com os outros seres e objetos com que interagem. 

Além de ser um espaço de conhecimento sobre o mundo externo (a realidade física e social), é 

na atividade lúdica que a criança também pode conviver com os diferentes sentimentos que 

fazem parte da sua realidade interior. 

 

O jogo simbólico é considerado o procedimento de expressão por excelência por 

constituir a forma de manifestação dos desejos que, vindo a complementar a 

linguagem, permite a criança expandir o seu interior e transformar as suas 

necessidades subjetivas em realidades objetivas e passíveis de serem comunicadas 

(SANTOS, 2002, p. 110). 

 

 Na relação que estabelece com o mundo, em sua forma peculiar de concebê-lo, 

gradativamente vai modificando-o em prol das suas necessidades, ao mesmo tempo em que 

também se modifica. A sua maneira de olhar, contudo, é diferente da visão adulta, já que a 

criança pensa e age de acordo com a sua idade e nessa perspectiva o lúdico assume o papel 

principal em sua forma de captar o entorno. Nessa relação com o mundo, instigada a agir, 

modificar e se modificar, vai aos poucos aprendendo e se desenvolvendo e, consequentemente, 
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conquistando a sua autonomia para realizar autonomamente (como exemplo podemos citar a 

aprendizagem do andar) o que desejar. 

Para Vygotsky, a criança tem um potencial de aprendizagem que também passa por 

processos mentais de amadurecimento. A esse processo ele chamou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) – a distância entre o que a criança já sabe fazer sozinha 

(ZDR) e o seu potencial, o que ela tem capacidade de aprender (ZDP). Nesse processo, o 

professor se constitui de fundamental importância, pois se apresenta como mediador da 

aprendizagem, criando situações em que o sujeito venha ser desafiado e as estruturas mentais 

que ainda não “amadureceram” possa amadurecer. 

 

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um 

instrumento através do qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento. [...] 

permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico, de 

desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do 

desenvolvimento, como também aquilo que está em processo de maturação. [...] O 

estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem 

revelados os seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1991, p. 97-98). 

 

 Pensando na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, tanto Piaget como 

Vygotsky falam da necessidade de desafiá-las. Ambos se referem a esse desafio como 

atividades em que elas possam estar mentalmente envolvidas no contexto em questão, como 

também evidencia a relevância do brincar como atividade principal da natureza do ser criança, 

já que nessa fase o jogo simbólico é uma das principais características da Educação Infantil. 

 

 

3.2 O lúdico permeando o conhecimento 

 

O ato de brincar é intrínseco à natureza do ser criança. É a permissão que ela dá a si 

mesma para penetrar no mundo ao seu redor. A criança pensa e age de acordo com a sua idade. 

É da própria natureza humana a característica de ser simbólico. Durante toda a evolução da 

humanidade, o homem procurou compreender de forma simbólica o seu mundo e usando dessa 

simbologia estabelecer uma relação com a natureza em prol da sua própria sobrevivência. Nessa 

relação, constitui-se como ser histórico, ao mesmo tempo em que faz a história; ser cultural, ao 

mesmo tempo em que faz a cultura. Portanto, não se pode desconectar a natureza do ser humano 

simbólico do ser humano histórico e nem tampouco separar essas naturezas, porque elas 

precisam uma da outra para existir, como ser humano, em busca de “quefazeres” de um mundo 
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em que é protagonista, que está no/com ele, que o objetiva, capta, modifica e se modifica através 

das representações que faz, evidenciando essa cumplicidade entre mundo simbólico e 

aprendizagem.  

A esse respeito, Vergani (2003) consegue estabelecer, de maneira poética, filosófica, 

antropológica, psicológica e histórica, essa conexão do homem com o cosmo por meio do 

simbólico, de forma tão conectada que percebemos como tudo está ligado de tal maneira que 

não se pode ver de forma separada. Com a criança não ocorre de modo diferente, uma vez que  

 

O símbolo faz vibrar simultaneamente todas as nossas capacidades, é um apelo que 

dinamiza o ser total do homem e provoca uma resposta globalizante. Envolve 

pensamento e sentimento, intuição e significação – funções que se atualizam sem se 

inter-excluir (VERGANI, 2003, p. 61). 

 

 Nessa perspectiva, a escola precisa e deve pensar em atividades didáticas de forma 

lúdica para trabalhar com as áreas do conhecimento, principalmente o conhecimento lógico-

matemático, que são conceitos abstratos com os quais as crianças precisam estar mentalmente 

envolvidas para que possam estabelecer relações mentais. 

Dessa forma, é necessário que façamos uma reflexão a respeito das maneiras como vem 

se desenvolvendo o trabalho sobre o conhecimento lógico-matemático na educação matemática 

da infância (Educação Infantil e primeiros anos), de modo a levar os professores a avaliarem 

sua própria prática por meio das leituras e discussões que possibilitamos e das oficinas que 

propusemos, para que juntos possamos produzir materiais  que possam subsidiar a rotina dos 

anos iniciais da educação, levando-se em consideração as características das crianças nessa fase 

em que o brincar e a ludicidade se constituem atividades importantes. 

Trabalhar com conceitos abstratos com as crianças é pensar em atividades que 

possibilitem que elas vivenciem situações que os envolvam em brincadeiras ou jogos, ou seja, 

em que elas possam, através da ludicidade, construir conceitos lógico-matemáticos mediados 

pela brincadeira, pela arte, em diversas expressões lúdicas, já que nessa fase dos anos iniciais o 

brincar se constitui atividade essencial para elas. 

O ato de brincar constitui uma realidade cotidiana na vida das crianças e para que 

brinquem é necessário e suficiente que não sejam impedidas de exercitar sua imaginação, pois 

a imaginação é um dos principais instrumentos mentais que permitem às crianças relacionarem 

seus interesses e suas necessidades com a realidade de um mundo que pouco conhecem, mas 

que querem compreender e explicar; é o meio que possuem para interagir com o universo dos 

adultos; universo este que já existia quando elas nasceram e que só aos poucos poderão 
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compreender. A brincadeira expressa os modos como uma criança reflete, ordena, desorganiza, 

destrói e reconstrói o mundo a sua maneira, e o explica e reexplica sempre que necessita. É 

também um espaço onde as crianças podem expressar, de modo simbólico, suas fantasias, suas 

emoções e suas diferentes maneiras de olhar seu entorno. 

Em A surpresa do mundo, Teresa Vergani (2003) faz importantes reflexões acerca dos 

modos como os princípios lógico-matemáticos se estabelecem pelas crianças na tentativa de 

encontrar explicações para os fatos. Nesse sentido, a autora enuncia um questionamento 

denominado E se um cometa fosse à escola?, explicitando alguns argumentos como os que 

mencionamos a seguir: 

 

[...] A propósito do freio que uma lógica disjuntiva nos impõe, lembro-me do tenro 

Matthy no dia em que o convidei a visitar os golfinhos selvagens do estuário do Sado. 

Durante a viagem de barco, expliquei-lhe que um golfinho em estado selvagem tem 

uma esperança de vida de aproximadamente 30 anos. Mas se for capturado e 

regularmente bem alimentado, pode chegar a viver 50 anos. Perguntei-lhe então se 

preferia, se fosse golfinho, viver 30 anos em liberdade ou viver 50 anos dentro de um 

aquário. Matthy, sem perder de vista o golfinho bebê que se aproximava, dignou-se a 

conceder-me distraidamente esta soberba resposta: queria viver 30 anos em liberdade, 

e pedia depois que me levassem para um aquário. 

 

[...] Foi também um garoto de 5 anos (meu sobrinho) quem me alertou para o 

pensamento a-local e a-temporal. Eu tinha na parede do meu quarto uma minúscula 

fotografia em sépia de um jovem casal africano, requintadamente trajado segundo o 

gosto da aristocracia europeia em meados do século XIX. Tratava-se dos bisavós de 

um amigo meu, naturais de São Tomé e Príncipe, que tinham recebido do rei de 

Portugal o título de barões de Água Izé. O menino entrou no quarto e pareceu nem 

reparar na fotografia. Soube mais tarde que ao voltar à sua casa disse à minha irmã: 

eu vi um retrato da tia Teresa quando ela era preta e se casou. 

 

[...] Recentemente, as crianças da aldeia de Vale de Égua foram passar um dia na praia 

– embora não vivessem longe de Lisboa, nunca tinham visto o mar. Marina, uma 

menina de 10 anos que trabalhava em um pasto, cuidando de um rebanho de 90 cabras, 

admirou-se de ver na areia “bichos parecidos com aranhões” (os caranguejos) e não 

descansou enquanto não “percebeu” porque é que a água era salgada: o mar é salgado 

porque tem lá no fundo muitos bacalhaus de molho (VERGANI, 2003, p. 159-160). 

 

 

 Podemos perceber nas três situações mencionadas por Vergani que as crianças 

estabeleceram princípios lógicos completamente coerentes para justificar as respostas dadas a 

cada uma das situações que lhes exigiu pensar, refletir e exercitar um pensamento ativo e lúdico. 

Por que será que essa atitude lógica da criança é deixada de lado na sequência das atividades 

escolares, conforme o andamento dos anos subsequentes? Cabe-nos refletir sobre isso. Diante 

dessas ponderações, Vergani (2003) ainda adverte aos professores que  

 
cabe à escola a responsabilidade de não castrar os infinitos graus de liberdade viva 

dos alunos, a insuspeitada originalidade das suas mentes fulgurantes. Um método 

centrado na recompensa dos “êxitos” e na punição dos “chumbos” gera nas crianças 
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uma incapacidade resignada de assumirem pessoalmente um eu. Um ensino 

basicamente centrado na memória fere a natureza quântica da funcionalidade mental 

(VERGANI, 2003, p. 160). 

 

A ludicidade do pensamento e da brincadeira é, dessa forma, um espaço de 

aprendizagem onde a criança age além do seu comportamento cotidiano e de sua idade, sendo 

ainda um espaço de conhecimento sobre o mundo externo (realidade física e social); através do 

lúdico é permitido à criança realizar ações concretas, reais, relacionadas às ideias, sentimentos 

e pensamentos e assim construir conhecimentos. 

A foto 05, a seguir, mostra uma criança de três anos em um momento informal, na 

semana da adaptação, em que foi oportunizado um espaço com uma variedade de jogos, peças 

de encaixes e brinquedos para que pudessem brincar livremente e se entreterem enquanto 

esperavam seus pais. 

 

Foto 05: Criança em momento de atividade educativo-recreativa na escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Ao mesmo tempo em que brinca com as peças de Lego, demonstra um grande prazer ao 

vislumbrar a sua produção, analisando-a e apreciando o seu feito. Percebemos que ao combinar 

as peças utilizou-se de uma sequência de cores, mesmo que não tenha sido intencionalmente, 

mas fez combinações de peças com cores diferentes. Diante de tantas peças para escolher, por 

que não usou a mesma cor, ou essa cor e não aquela? Isso nos mostra que mesmo em situações 
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informais e em suas brincadeiras, as crianças estão pensando dentro de uma lógica que criam 

para resolver situações problemas e quando questionadas conseguem nos explicar de maneira 

que existe todo um sentido organizado que foi construído passo a passo. 

Fizemos um breve comentário a respeito da brincadeira e da sua importância no 

desenvolvimento infantil para que pudéssemos justificar a necessidade e a relevância de se 

trabalhar de forma lúdica os conceitos lógico-matemáticos para a Educação Infantil,  

reportando-se à brincadeira por ser esta uma atividade fundamental nessa fase. 

 

 

3.3 A construção social do número pela criança 

 

Segundo Malaguzzi (1999), a criança tem mais de cem linguagens e a escola não as leva 

em consideração, preocupando-se apenas com a escrita. A escola não valoriza as demais 

linguagens que estão intrínsecas na natureza do ser criança. Quando ainda pequenas, não 

conseguem separar o seu corpo dos objetos, sendo estes a sua extensão. É muito comum 

percebermos quando as crianças pequenas (que ainda não deram formas aos seus desenhos, 

registrando suas ideias através de rabiscos ou garatujas) ultrapassam o espaço do papel, 

continuando na mesa, no chão, ou seja, no espaço em que se encontra. Ela não consegue 

perceber que seu corpo tem limites e ocupa um lugar específico. Serão as atividades 

desenvolvidas com elas que proporcionarão ou não a construção de conceitos básicos espaciais, 

temporais, localização, coordenação motora, dentre outros, que só poderão ser construídos 

através de atividades em que vivenciem situações nas quais possam utilizar o seu corpo no 

espaço e não da forma como vêm sendo desenvolvidas as atividades, do tipo: pinte o que está 

em cima, à esquerda, e assim sucessivamente. 

Esses conceitos lógicos não são aprendidos através de tarefas mimeografadas em que a 

criança deva unir pontinhos e levar a cenoura até o coelho, dentre outras das quais a escola tem 

se utilizado para trabalhar conceitos que só serão construídos através de atividades em que as 

crianças tenham uma participação ativa no processo de construção destes e não repetir várias 

vezes atividades enfadonhas, cansativas, que não as levam a pensar sobre, apenas a executar 

mecanicamente. Por isso é que ao chegarem ao Ensino Fundamental começam a apresentar 

dificuldades para operarem com os números que também são ensinados através de fórmulas 

mágicas, para que sejam resolvidas questões de aritmética. 

Ora, o conceito de número não é aprendido e sim construído através das relações que a 

criança estabelece. Contudo, ele é consequência de várias construções que devem ser realizadas 
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ainda na Educação Infantil por meio de atividades em que as crianças possam desenvolver 

noções de quantidade através das quantificações que realizam, utilizando-se dos atributos de 

cor, forma, tamanho, posição, espaço, utilizando-se de noções de muito/pouco, grande/pequeno, 

alto/baixo, em cima/embaixo, perto/longe, antes/depois, e assim por diante. Essas relações não 

podem ser ensinadas e nem tampouco se restringir a meros exercícios enfadonhos de repetição 

que são realizadas nas atividades mimeografadas. 

O nosso sistema numérico é de base dez, dessa forma se faz necessário que seja 

possibilitado à criança situações em que ela possa ir gradativamente construindo a ideia de 

número. Para que essa construção aconteça, é preciso que a criança estabeleça várias relações 

em que a quantidade esteja inclusa. Ela avança na construção do conhecimento lógico-

matemático pela coordenação das relações simples que anteriormente criou entre os objetos. É 

importante salientar, a essa altura, que precisamos compreender o que significa conhecimento 

lógico-matemático. 

Piaget estabeleceu uma distinção entre três tipos de conhecimentos, considerando suas 

fontes básicas e o seu modo de estruturação a respeito do conhecimento físico, conhecimento 

lógico-matemático e conhecimento social (convencional). O conhecimento físico é o 

conhecimento dos objetos da realidade. A cor, por exemplo.  O conhecimento lógico-

matemático consiste na coordenação das relações entre igual, diferente e mais (quantidade). O 

conhecimento social é o conhecimento por convenções, o qual está relacionado a um grupo. 

Consideramos conveniente discutir e abordar esses conhecimentos e suas diferenças 

para que os professores possam compreender como se dá a apropriação do conhecimento pela 

criança em se tratando de conceitos abstratos dos quais a matemática trata, bem como 

possibilitar que eles quando forem avaliar as crianças procurem fazê-lo dentro dos objetivos 

definidos e que as atividades planejadas estejam de acordo, adequadamente relacionadas aos 

mesmos, evitando assim que  incorram no erro de avaliar o que não foi desenvolvido. 

Como discutimos a respeito da relação da criança e o mundo, como ela capta, significa 

e ressignifica seu entorno, nessa fase (2 a 5 anos) ainda não consegue perceber o seu corpo no 

espaço, mas o espaço como extensão do seu corpo. Dessa forma, discutir espaços, medidas é 

importante para que gradativamente esses conceitos sejam construídos; vale salientar, contudo, 

que essa construção só acontecerá se as crianças as vivenciarem, porque a geometria está 

compreendida entre a percepção dos espaços, figuras e formas. Uma vez que encaramos a 

geometria como o estudo do espaço no qual a criança vive, respira e movimenta-se, pelo qual 

deve aprender a conhecer, explorar, conquistar e ordenar cada vez mais e melhor, precisamos 

oportunizar situações em que elas possam se orientar. 
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As explorações espaciais ocorrem de forma progressiva pela criança e percorrem um 

caminho que se inicia na percepção de si mesma, passam por sua percepção de mundo e no 

espaço ao seu redor, para então chegarem ao espaço representado em forma de desenho, mapas, 

croquis, maquetes, representações planas, dentre outras. 

Na foto 06, adiante, vemos um grupo de crianças procurando se organizar em um mesmo 

espaço, espaço este restrito (uma piscina plástica, com bolinhas coloridas dentro) e as elas 

precisam se organizar levando em consideração o seu corpo, o corpo dos colegas e as bolinhas. 

Espaço esse que é diferente do espaço maior que é o corredor da escola em que se encontra a 

piscina. Nessa situação, mesmo que informal e lúdica, as crianças vão construindo as noções 

espaciais e se organizando na área de acordo com as situações propostas e gradativamente vão 

percebendo que os espaços são diferentes, e uns cabem dentro de outros, como, por exemplo, o 

espaço da escola, que é grande, e o da sala de aula, pequeno quando comparado com o da escola; 

que a escola está separada por espaços menores e diferentes:  a sala de aula, o banheiro, a 

cozinha, o refeitório, o dormitório e outros.  Gradativamente as crianças vão construindo essas 

noções, à medida que lhes são oportunizadas situações que em que pensem a respeito, levando-

as a perceberem que no espaço em que circulam existem outros espaços menores, vão 

percebendo que na casa onde moram tem outros espaços dentro dela, como a sala, o quarto, a 

cozinha, o banheiro, uns contidos em outros, sucessivamente. 

 

 

                     Foto 06: Crianças em momento de atividade educativo-recreativa na escola 

 
                 Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Desse modo, a percepção do espaço na criança avança em uma direção marcada por três 

etapas essenciais: a do vivido, a do percebido e a do concebido. O espaço vivido refere-se ao 

espaço físico, vivenciado através do movimento e do deslocamento, que é aprendido pela 

criança por meio de brincadeiras e atividades que permitam percorrer, delimitar ou organizar 

esse espaço. O espaço percebido é aquele que não precisa ser experimentado fisicamente, a 

criança já tem percepção dele. O espaço concebido surge quando existe a capacidade de 

estabelecer relações espaciais entre elementos somente através de suas representações, como é 

o caso das figuras geométricas, mapas, plantas e diagramas. O trabalho com a geometria possui 

grandes conjuntos de objetivos relacionados ao desenvolvimento das crianças através dos eixos: 

do esquema corporal, da noção de espaço, das noções de geometria (figuras e formas), das 

medidas (não convencionais), das medidas convencionais (comprimento, massa, capacidade e 

de tempo). 

É válido ressaltar que na Educação Infantil  a matemática não deve ser vista como uma 

matéria escolar, mas como uma atividade do pensamento que está em permanente relação com 

as experiências vivenciadas pelas crianças ao longo de suas atividades sociais e que as elas  

devem ser encorajadas a pensarem na lógica matemática na escola, já que fora dela estão o 

tempo todo estabelecendo relações de quantidade e procurando resolver situações-problema (o 

que resultará no fato de dar um bombom quando se tem dois, por exemplo;  dividir seus 

brinquedos com um amigo; ao brincar de bola de gude, as “bilocas”; o perde e ganha nos jogos 

e tantas outras situações). 

A consciência e o domínio do espaço ocorrem lentamente. O espaço não é uma realidade 

abstrata, mas existe a partir das formas das coisas com as quais as crianças se relacionam. A 

aprendizagem que elas adquirem das formas permite uma consciência cada vez maior do 

espaço. Uma rica experiência com as formas e o espaço possibilita a constituição de um sistema 

mental mais complexo de representações do mundo. 

Na foto 07, que aparece logo em seguida, as crianças brincam no pátio da escola em 

momento informal em que uma rola dentro do círculo e a outra empurra. Por que não as duas 

juntas? Certamente ao analisarem o espaço do círculo perceberam que não caberia as duas ao 

mesmo tempo, já que o espaço é mais restrito do que da sua sala de aula, do que o encontrado 

na piscina plástica.  
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Foto 07: Crianças brincando livremente no pátio da escola. Usam seu corpo em espaços menores, 

comparados a outros do ambiente escolar 

                    Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

As crianças vão construindo seus conceitos acerca do mundo que as rodeia através de 

uma participação ativa. Nomear objetos, conceituá-los, dar respostas já formuladas não levam 

as crianças a compreenderem as causas e os efeitos dos fatos que vivenciam o tempo todo. É 

necessário que elas pensem a respeito, descubram alternativas para solucionar os problemas 

que surgirem, porque isso fazem o tempo todo para viver e sobreviver no contexto em que estão 

inseridas. Assim estão mentalmente envolvidas nas situações que exigem respostas e ações 

imediatas para cada desafio com que se deparam. 

São situações que podem ser criadas e aproveitadas através da brincadeira, para que se 

possa trabalhar com as crianças a construção do conhecimento lógico-matemático. 

Deve-se salientar mais uma vez que precisamos ter claro o que vem a ser conhecimento 

lógico-matemático. Essa discussão aconteceu com o grupo de professoras da escola. 

Procuramos trabalhar com tampas de diversas formas, tamanhos e espécies para que 

pudéssemos compreender e distinguir a diferença entre conhecimento físico, conhecimento 

social e conhecimento lógico-matemático. 
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Piaget estabeleceu uma distinção entre três tipos de conhecimento, considerando suas 

fontes básicas e o seu modo de estruturação a respeito do conhecimento: físico, social e lógico-

matemático. O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos, da realidade externa, como 

cor de um objeto. O conhecimento social é um conhecimento por convenções, está relacionado 

a um grupo, como o emprego do nome TAMPA para certo objeto. O conhecimento lógico-

matemático consiste na coordenação das relações entre igual, diferente, quantidade, como ao 

agrupar tampas mediante a forma, o tamanho e assim sucessivamente. 

Para Piaget, a construção do número se dá por meio de uma síntese de dois tipos de 

relações que a criança elabora entre os objetos por abstração reflexiva. Uma é a ordem e a outra 

é a inclusão. Um dos conceitos fundamentais de toda a matemática e da própria formação do 

pensamento lógico-matemático é o da relação. Ela ocorre de duas maneiras: as relações 

simétricas e as assimétricas. As relações simétricas são as que dão origem à formação da 

estrutura lógica de classificação e as relações assimétricas são as que constituirão a estrutura 

lógica de seriação. 

A imagem a seguir mostra crianças do grupo IV realizando uma atividade de 

agrupamento com tampinhas de garrafas segundo o atributo de cor para construírem formas 

geométricas. Primeiro separaram as cores, depois discutiram que cor ia ser cada forma e o passo 

seguinte foi construírem as formas. Na foto 08, elas estão construindo um retângulo com as 

tampas vermelhas, sob a mediação da professora. 

 

Foto 08: Crianças fazendo agrupamentos segundo o atributo da cor, com tampinhas de garrafas 

 
Fonte: Acervo Tâmara Souza. 
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Classificar é agrupar objetos de um dado universo, reunindo todos os que se parecem 

num determinado valor de atributo, separando-os dos que deles se distinguem nesse mesmo 

atributo. Seriar é ordenar objetos na forma ascendente ou descendente, levando em 

consideração os atributos de cor, tamanho, forma, espessura, peso, velocidade, volume e idade. 

Nas orientações com o grupo de professoras, procuramos estudar, discutir as nossas 

dificuldades e pensar em atividades que pudessem levar as crianças a estarem mentalmente 

envolvidas na construção social do número. Para que as crianças entendessem esse processo, 

propiciamos a oportunidade de vivenciarem situações em que pudessem desenvolver 

habilidades de classificação, seriação e agrupamentos. Tal vivência ocorreu na forma de uma 

oficina planejada e realizada de maneira a utilizar agrupamentos com tampas de diversos 

tamanhos para explorarmos aspectos sociais, físicos e lógico-matemáticos do conhecimento, o 

que ocorreu à medida em que organizavam as tampas em uma sequência que se foi organizando 

de acordo com cada uma de suas características. 

 

Foto 09: Oficina com o grupo composto pelas professoras da escola 

 

Fonte: Acervo da professora Gilvânia. 

 

 

 

 



 

55 

Foto 10: Crianças do grupo III reunindo objetos segundo os critérios de cor e tamanho                                

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa.    

      

Esse trabalho vem acontecendo todos os dias, e através dele temos procurado 

oportunizar momentos para que sejam trabalhados os conhecimentos lógico-matemáticos e em 

todas as situações procuramos problematizar questões em que as crianças resolvam problemas. 

Por exemplo: A professora solicitou que duas crianças do grupo V fossem à coordenação pedir 

folhas de papel para desenharem a história que ouviram. Perguntei quantas folhas elas queriam: 

“A professora não disse quantas folhas era para pegar. Vocês acham que devem ser quantas?” 

Foram dando palpites: “Duas”.  Questionei: “Vocês acham que duas folhas são suficientes para 

toda a turma?”  As crianças: “Não!” “E quantas seriam então?” A outra criança falou: “10” 

Indaguei: “Será que dez é suficiente para a quantidade de crianças que tem na sala?” Na 

verdade, queria ver se elas iriam relacionar a quantidade de crianças presentes com a quantidade 

de folhas através da relação termo a termo. Como não fizeram isso, perguntei: “Quantas 

crianças existem na sala?” Não sabiam, talvez não tivessem vivenciado situações em que 

precisassem contar as crianças. Pedi que voltassem à sala de aula e contassem quantas havia. 

Para Vergani (2003, p. 17), “a resolução das intermediações se dá pelo conhecimento. 

O conhecimento, assim conceituado, tem várias dimensões: sensorial, intuitiva, emocional, 

mística, racional” e as crianças da Educação Infantil têm se utilizado de todas as possibilidades 

para estabelecer relações acerca do seu entorno. Procuramos trabalhar através do simbólico 

esses conceitos que são abstratos para elas. 
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Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar 

procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar 

seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas (BRASIL, 

2001, p. 207). 

 

 Saíram correndo, rindo e foram contar os colegas como se fosse uma brincadeira de Seu 

Mestre Mandou. “Tem 25.” “Então, quantas folhas então vocês querem?” “10”, arriscou uma 

criança.”  “Dez é pouco ou muito para todas as crianças?” “Pouco. “E então quantas?” A outra 

criança foi mentalmente lembrando o nome de cada criança e disse: “23” Havia esquecido de 

se incluir e também a sua colega. “Ah, tem vinte e três crianças, e vocês duas não vão 

desenhar?” Como se tivesse despertado para o fato de não se ter incluído, partiu do valor fixo 

de 23 crianças e acrescentou mais duas: 24, 25. Conseguiram resolver o problema. Situações 

como essas são muito ricas para que as crianças pensem na relação lógico-matemática e é 

necessário que o professor esteja atento para intermediá-las, problematizando. 

As crianças em seu convívio social, fora da escola, vivenciam o tempo todo situações 

em que conceitos matemáticos estão sendo construídos e uma delas é quando entram em contato 

com o dinheiro. A noção abstrata do valor posicional e relativo monetário se baseia pelo 

perceptual. Se perguntarmos para uma criança se ela quer uma nota de cinco reais ou cinco 

notas de um real, ambos tendo o mesmo valor, ela certamente ao avaliar escolherá as cinco 

notas de um real. 

Para trabalharmos essas questões, aproveitamos o projeto Feiras e Costumes do 

Nordeste, fazendo uma homenagem à feira de Macaíba (cidade do Rio Grande do Norte onde 

está situada a nossa escola). Depois de terem ido à feira e comprado produtos, simulamos no 

faz de conta uma feira com as turmas do grupo V. As professoras dividiram as turmas em 

feirantes e fregueses, distribuiu cédulas de imitação da nossa moeda para quem ia comprar e 

para quem ia vender. As próprias crianças estipularam o valor que ia custar cada mercadoria. 

Na foto 11, a seguir, as crianças brincam de vender e comprar produtos, ao mesmo 

tempo em que entram em conflito ao se depararem com situações em que o valor relativo e o 

valor absoluto coexistem. Foi muito interessante o conflito lógico que se estabeleceu em relação 

ao valor de uma nota de cinco reais, de posse de uma criança, por ser apenas uma. A outra, que 

a recebeu, deveria dar um troco com três notas, já que a mercadoria adquirida custava dois reais.  

Foi necessária a intervenção da professora para que ela percebesse que a nota de cinco reais, 

mesmo sendo uma, tem maior valor do que o preço da mercadoria. Por isso ela teria que dar 

três notas equivalentes a três reais, os quais têm menor valor do que os cinco, recebidos por ela 

em uma única cédula (como não se trabalhou com moedas, foram criadas cédulas de um real, 
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não mais encontradas em circulação). Várias outras situações foram levantadas e 

gradativamente as crianças iam construindo o valor relativo e absoluto do nosso sistema 

monetário. 

 

Foto 11: Crianças do grupo V  brincando de feira 

 

                          Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Dessa forma, pensar na ideia de número e na sua construção exige que se leve em conta 

todas essas questões e que seja discutida a aprendizagem do conhecimento lógico-matemático 

pela criança e como ele ocorre, sem burlar os caminhos que levam a sua compreensão, como 

tem acontecido através das famosas fórmulas mágicas e atividades de unir pontinhos para 

desenvolver a coordenação motora das crianças. 

Essa situação de troco na feirinha provocou um momento de conflito em que a criança 

no papel de vendedor negava-se a  dar o troco à compradora. Na sua lógica de pensar, não 

concebia a ideia de que teria que devolver duas cédulas de troco se havia recebido apenas uma. 

Para que o impasse fosse resolvido,  fez necessária a mediação da professora. 
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Foto 12: Crianças do grupo V comprando produtos na feira 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Assim, para que conceitos tão abstratos possam ser construídos é imprescindível que o 

numeramento, a construção da ideia de número, inclua um amplo conjunto de capacidades, 

estratégias, crenças e disposições das quais o sujeito necessita para manejar efetivamente e 

engajar-se automaticamente em situações que envolvam números e dados quantitativos ou 

quantificáveis. Esses conceitos vão sendo construídos por meio de atividades contextualizadas 

e que podem ser muito prazerosas quando pensadas de forma lúdica, podendo ser por meio de 

uso de jogos de tabuleiros, brincadeiras de rodas, cantigas, jogos de faz de conta, jogo 

dramático, danças, culinárias e arte. 

Neste nosso trabalho, focamos em dois aspectos: a arte e os jogos, ressaltando-se que 

em se tratando de arte ela contempla todas as formas de expressão, mas que a escola 

habitualmente tem se negado a trabalhar com elas. As organizadoras do livro As Cem 

Linguagens da Criança trazem na terceira página, em epígrafe, o poema de Malaguzze, o qual 

procura mostrar que essas outras linguagens existem na criança e a escola continua teimando 

em dizer que só existem duas, mas, ao contrário, as cem existem, ou mais de cem outras 

linguagens. 

A seguir, apresentamos o poema em sua língua original e a sua tradução para a língua 

portuguesa. 

 

 



 

59 

Quadro 1: Cem linguagens da criança 

Italiano Português 

Invece il cento c’é. 

Il bambino 

é fatto de cento 

il bambino ha 

cento lingue 

cento mani 

cento pensieri 

di giocari e di parlare 

cento sempre cento 

modi di ascoltare 

di stupire di amare 

cento allegrie 

per cantare e capire 

cento mondi 

da scoprire 

cento mondi ]da inventare 

cento mondi 

da sognare. 

Il bambino ha 

cento lingue 

(e poi cento cento cento) 

ma gliene rubano novantanove. 

La scuola e la cultura 

gli separano la testa dal corpo. 

Gli dicono: 

di pensare semza mani 

di fare senza testa 

di ascoltare e di non parlare 

di capire senza allegrie 

di amare e di stupirsi 

solo a Pasqua e a Natale. 

Gli dicono: 

di scoprire il mondo Che giác’é 

e di cento 

gliene rubano novantanove. 

Gli dicone: 

che il gioco e il lavaro 

la realtà e la fantasia 

la scienza e l’immaginazione 

Il cielo e la terra 

la ragioone e il sogno 

sono cose 

che non stanno insieme. 

 

Gli dicono insomma 

Che il cento non c’é. 

Il babino dice: 

invece il cento c’é. 

Ao contrário, as cem existem. 

A criança 

é feita de cem. 

A criança tem 

cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 

de jogar e de falar. 

Cem sempre cem 

modos de escutar 

as maravilhas de amar. 

Cem alegrias 

para cantar e compreender. 

Cem mundos 

para descobrir. 

Cem mundos 

para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem  

cem linguagens 

(e depois cem cem cem cem) 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura 

lhe separam a cabeça do corpo 

Dizem-lhe: 

de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

de compreender sem alegrias 

de amar e maravilhar-se 

só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: 

de descobrir o mundo que já existe 

e de cem 

roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 

que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas  

que não estão juntas. 

 

Dizem-lhe: 

que as cem não existem 

A criança diz: 

Ao contrário, as cem existem. 

 

         Fonte: MALAGUZZI (1999, p. v). 

 

A criança sendo feita de “cem linguagens” e até mais, demanda que a escola tenha um 

olhar para as muitas que ficam esquecidas, pois de hábito é levada a realizar atividades 

enfadonhas e mecânicas, obrigando-a a esquecer as curiosidades e a diversidade de interesses 
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que buscam expressão. Lembro-me de um texto lido quando cursava o magistério, intitulado O 

Menininho, que trazia à tona a curiosidade infantil e as diversas linguagens que a criança carrega 

na sua própria natureza e a escola tem matado. 

 

O menininho 

 

Era uma vez um menininho bastante pequeno que contrastava com a escola 

bastante grande. Quando o menininho descobriu que podia ir à sua sala caminhando 

pela porta da rua, ficou feliz. A escola não parecia tão grande quanto antes. 

Uma manhã a professora disse: 

- Hoje nós iremos fazer um desenho! 

- Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de desenhar. 

Leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos... Pegou sua caixa de lápis de cor 

e começou a desenhar. 

A professora então disse: 

- Esperem, ainda não é hora de começar! Ela esperou até que todos estivessem 

prontos e disse: 

 - Agora nós iremos desenhar flores. 

 O menininho começou a desenhar bonitas flores com seus lápis rosa, laranja e 

azul, quando escutou a professora dizer: 

 - Esperem! Vou mostrar como fazer! E a flor era vermelha com o caule verde. 

Assim, disse a professora. Agora vocês podem começar a desenhar. 

 O menininho olhou para a flor da professora, então olhou para a sua flor. 

Gostou mais da sua flor, mas não podia dizer isso... Virou o papel e desenhou uma 

flor igual a da professora. Era vermelha com o caule verde. 

 Num outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora 

disse: 

 - Hoje nós iremos fazer alguma coisa com o barro. 

 Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de trabalhar com barro. Podia fazer 

com ele todos os tipos de coisas: elefantes, camundongos, carros e caminhões. 

Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Então a professora disse: 

 - Esperem! Não é hora de começar! Ela esperou até que todos estivessem 

prontos. 

 - Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato.  

 Que bom! Pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas 

e tamanhos. A professora disse: 

 - Esperem! Vou mostrar como se faz. Assim, agora vocês podem começar. E 

o prato era um prato fundo. 

 O menininho olhou para o prato da professora, olhou para o próprio prato e 

gostou mais do seu, mas ele não podia dizer isso. Amassou seu barro numa grande 

bola novamente e fez um prato fundo igual ao da professora. 

 E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar e a fazer as coisas 

exatamente como a professora. E muito cedo ele não fazia mais coisas por si próprio. 

 Então, aconteceu que o menininho teve que mudar de escola. 

 Esta escola era maior ainda que a primeira. Ele tinha que subir grandes escadas 

até a sua sala. 

 Um dia a professora disse: 

 - Hoje nós vamos fazer um desenho. 

Que bom! Pensou o menininho e esperou que a professora dissesse o que fazer. 

Ela não disse. Apenas andava pela sala. 

 Quando veio até o menininho perguntou: 

 - Você não quer desenhar? 

 - Sim, o que nós vamos fazer? 

 - Eu não sei até que você o faça. 

 - Como eu posso fazê-lo? 

 - Da maneira que você gostar 

 - E de que cor? 
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 - Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu 

posso saber qual é o desenho de cada um? 

 - Eu não sei! Respondeu por fim o menininho e começou a desenhar uma flor 

vermelha com o caule verde2. 

 

O episódio narrado em O Menininho deixa claro o que a escola tem feito com as crianças 

e como, quando se trata dos conhecimentos lógico-matemático, tem induzido respostas que não 

levam as crianças a construírem ideias fundamentais para compreenderem o conceito de 

número. Elas vão passando de ano para ano e a escola apenas de conta que ensinou 

adequadamente e a criança aprendeu. Quando elas chegam ao Ensino Médio, uma grande 

lacuna já estará criada, de modo que os conceitos que deveriam ter sido construídos não o foram, 

e assim os alunos não conseguem trabalhar com abstrações. 

Esse é o grande X da questão dos conhecimentos lógico- matemáticos não serem construídos, 

levando os alunos a não terem capacidade de trabalhar em nível mental, na fase em que são exigidas 

abstrações reflexivas, chamada de adolescência ou período das operações formais; segundo Piaget, é o 

período das abstrações, em que os alunos adquiriram a capacidade de trabalhar com as relações abstratas. 

Contudo, o que se configura na prática é outra realidade. Constance Kamii, em seu livro 

Reinventando a aritmética, mostra em uma de suas pesquisas que os alunos chegam ao Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano), em específico o nono ano, sem ter conseguido construir a 

inclusão hierárquica do número, nem a base dez. 

Infelizmente essa é uma realidade que vemos em nossas escolas e isso requer que se 

repense a forma como o ensino da matemática tem acontecido na Educação Infantil e nos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental, quando se encerra a fase da alfabetização, base do 

ensino das séries seguintes. 

A escola tem se preocupado com a leitura e a escrita dentro da norma culta exigida e se 

esquece das outras linguagens ou áreas do conhecimento. Da mesma forma que a criança se 

alfabetiza em português e passa por processos de alfabetização, como mostra Emília Ferreiro 

em seu livro A psicogênese da leitura e da escrita, é necessário que seja criado todo um 

ambiente alfabetizador. Com a matemática não ocorre de forma diferente, e para que a criança 

construa o conceito de número, faz-se necessário que ela esteja mentalmente envolvida em 

atividades desafiadoras as quais a levem a pensar na lógica matemática. Mas isso só é possível 

se ela puder quantificar, seriar, agrupar, separar, retirar, completar, observar, inventar, propor e 

resolver situações problematizadas por seus professores, utilizando diversas formas para chegar 

                                                           
2 Texto de Helen E. Buckley Extraído de historiartecontahistorias. In: 

https://grupohistoriarte.wordpress.com/2014/03/11/o-menininho-de-helen-e-buckley/ Acesso em: 11 mar. 2014. 

https://grupohistoriarte.wordpress.com/2014/03/11/o-menininho-de-helen-e-buckley/%20Acesso
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à resolução de um problema; o que elas fazem o tempo todo, fora e dentro da escola, quando 

precisam tomar decisões. 

Posso citar como exemplo uma situação vivenciada por mim em junho de 2013. Na 

ocasião, entrei na sala do nível II, composta por crianças de 2 anos e meio, em média de faixa 

etária. Logo me dirigi a uma criança que estava com dois bombons e lhe pedi um. Ela olhou 

para suas mãos, pareceu que ia estender uma e me dar o que pedi, porém desistiu e encolheu a 

mãozinha. Questionei: “Você não vai me dar um?” Ela muito mal sabia se expressar 

verbalmente, mas disse: “Não”. Indaguei por que não e ela meio sem saber dizer o porquê só 

me disse: “Não.” 

Numa situação como essa a criança analisou a questão, o que implicava no ato de me 

dar um bombom, e quando estirou sua mão para fazê-lo, percebeu que se me desse um deles 

iria ficar sem nada, já que o outro havia levado à boca. Quantas situações significativas podem 

ser propostas em sala de aula que oportunizam as crianças a pensarem e resolverem situações 

matemáticas sem haver necessidade de estarem repetindo tarefas enfadonhas que não levam a 

nada. 

Mediante todas as questões aqui discutidas até agora é que objetivamos desenvolver um 

trabalho com o grupo de professoras de uma escola infantil para que possamos olhar através de 

outra lupa o ensino aprendizagem da matemática nesse segmento.  Como protagonistas, teremos 

os professoras e alunos; os professores porque percebemos uma grande lacuna em nossa 

formação, primeiro porque não são ofertadas disciplinas para se trabalhar com o conhecimento 

lógico-matemático e depois pela nossa dificuldade em trabalhar com conceitos abstratos sem o 

aparato da atividade no papel e terceiro para garantir e legitimar as cem linguagens ou outras 

cem e mais que a criança possa ter e não são valorizadas. E como nossa maior aliada, 

convidamos a Dona Arte para fazermos uma parceria entre a matemática e ela, levando-se em 

consideração a ludicidade das crianças nessa fase. 

Considero conveniente discutir e abordar esses conhecimentos e suas diferenças para 

que os professores possam compreender como se dá a apropriação do conhecimento pela 

criança em se tratando de conceitos abstratos dos quais a matemática trata, bem como assim 

possibilitar que eles possam na hora em que forem avaliar as crianças procurem realizá-lo 

dentro dos objetivos que foram definidos e que as atividades pensadas estejam relacionadas aos 

mesmos, para que não incorram no erro de avaliar coisas que não foram trabalhadas. 

Neste capítulo, refletimos acerca de qual educação matemática queremos para a 

infância, pensando na natureza do ser criança e como o lúdico permeia toda a sua vida, já que 

a principal atividade dessa fase da vida é o brincar, e como esse brincar pode ser aproveitado e 



 

63 

oportunizado para que ela possa construir o conceito lógico de número através da sua relação 

com a vivência social. 

No próximo capítulo, discutiremos sobre os possíveis modos para viabilizar o trabalho 

com a educação matemática, levando-se em consideração tudo o que até agora já foi discutido. 

Buscaremos, como proposta, um trabalho voltado para as linguagens da arte, sob um enfoque 

apoiado na transdisciplinaridade, de modo a estabelecer um diálogo com as contribuições de 

todas as áreas do conhecimento.  
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4 COMO CONCRETIZAREMOS ESSA EDUCAÇÂO MATEMÁTICA NA ESCOLA? 

 

 

Quando pensamos numa relação lúdica do conhecimento lógico-matemático, estamos 

propondo que a matemática venha a ser trabalhada por meio de outras possibilidades, tais como:  

brincadeiras, músicas, pinturas, cantigas de roda, jogos, encenações, dramatizações e danças, 

dentre outras linguagens, por entendermos as contribuições que recebemos da arte e suas 

técnicas. 

Citaremos alguns autores, mas também existem muitos outros que procuraram 

relacionar a matemática com o lúdico. No livro de Monteiro Lobato Aritmética da Emília isso 

pode ser constatado, quando a personagem Visconde de Sabugosa cria um circo para que os 

números possam se apresentar e na medida em que vão aparecendo, os conceitos lógico- 

matemáticos vão sendo trabalhados através da teatralidade, trazendo à tona todas as questões 

que são investigadas na matemática. “Respeitável público! Vou começar a viagem com a 

apresentação dos artistas que acabam de chegar do País da Matemática.” 

 
Peço a todos a maior atenção e respeito, [...] A cortina abriu-se de novo e apareceram 

sete artistas velhos e capengas, cobertos de pó e teias de aranha. Eram o I, o V, o X, o 

L, o C e o M. Fizeram uns cumprimentos de cabeça, muito trêmulos, e perfilaram-se 

adiante dos Algarismos Arábicos (LOBATO, p. 11). 

 

 

 O Homem que Calculava, de Malba Tahan (2008), desenvolve uma maneira de contar 

números a partir de uma situação real a qual vivenciava um homem cuidando de um rebanho 

de ovelha e para passar o tempo e também garantir que todas as ovelhas voltassem pra casa, 

começou a “brincar com os números”, e então conseguiu desenvolver uma grande rapidez em 

estabelecer relações mentais na resolução de problemas de diferentes situações e assim sai pelo 

mundo, divulgando-as. Em cada lugar que passa, encontra problemas que por ele é solucionado, 

 
Todos os dias, ao nascer do sol, levava para o campo o grande rebanho e era obrigado 

a trazê-lo ao abrigo antes do cair da noite. Com receio de perder alguma ovelha 

tresmalhada e ser, por tal negligência, severamente castigado, contava-as várias vezes 

durante o dia. Fui assim adquirindo, pouco a pouco, tal habilidade em contar que, por 

vezes, num relance, calculava sem erro o rebanho inteiro. Não contente com isso, 

passei a exercitar-me contando os pássaros quando em bandos, voavam, pelo céu 

afora. Tornei-me habilíssimo nesta área (TAHAN, 2008, p. 17). 

 

 Em Vinte mil léguas matemáticas, de Dewdney (2000), o autor se envereda em uma 

viagem imaginária através do tempo, indo aos primórdios do surgimento da matemática, 
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conversando com Pitágoras, Tales e assim, sucessivamente, percorrendo todos os caminhos que 

a matemática trilhou até os dias de hoje, para tentar compreender toda a sua história. 

 
O voo vindouro é apenas o primeiro passo numa longa viagem. Tenho compromissos 

marcados na Turquia, na Jordânia, na Itália e na Inglaterra, para me encontrar com 

diversos pensadores, alguns eminentes, alguns conhecidos. Espero que eles lancem 

um pouco de luz sobre a questão que estou examinando: qual é a verdadeira natureza 

da matemática (DEWDNEY, 2000, p. 09). 

 

 Em seu livro Matemática Divertida e Curiosa, Malba Tahan propõe em seus textos 

diversas situações-problema, através de contos e histórias em que são resolvidas as questões 

apresentadas de forma lúdica. Ainda outros autores viram que poderia ser possível unir o lúdico, 

a arte de contar, encenar, brincar, dançar e desenhar, dentre outras linguagens, para 

compreensão de pensamentos tão abstratos, ocorrendo o conhecimento de forma prazerosa, 

lúdica e significativa no âmbito escolar. O nosso trabalho se configura também nessa proposta, 

procurando possibilitar esse fazer na rotina da Educação Infantil. 

 

 

4.1 Arte e matemática: saberes que se complementam 

 

A arte deve ser reconhecida como a mais segura das formas de expressão que a 

humanidade já conseguiu criar. Como tal é que ela se vem propagando desde a aurora da 

civilização. Em todas as épocas, o homem tem feito coisas para o seu uso e tem adotado 

milhares de ocupações exigidas por sua luta pela vida. Criou línguas e símbolos e acumulou um 

impressionante acervo de saber; nunca se esgotaram seu engenho e sua capacidade inventiva. 

 

Antes mesmo de saber escrever, o homem expressou e interpretou o mundo em que 

vivia pela linguagem da arte. A caverna, com sua umidade rochosa, foi o ateliê do 

homem pré-histórico. Diante dos mistérios do que lhe era desconhecido, o artista 

retirava-se para ficar a sós na caverna. Por dias e dias, nela habitava, desvendando, 

pelo fazer das mãos e pela força imaginante, o que não compreendia, mas sonhava 

compreender (MARTINS; GUERRA e PICOSQUE, 1998, p. 30). 

 

A arte não pode ser dissociada do ser humano, faz parte da sua própria natureza e a 

matemática andou de mãos dadas com ela desde os primeiros pensamentos do homem acerca 

do mundo, como foi o caso de Pitágoras com a dança das esferas, quando criou o seu 

monocórdio, usando a arte para desenvolver seus cálculos matemáticos. Podemos até fazer um 

paralelo à música de Bach (tocar Bach é o mesmo que dedilhar logaritmo), entre outros 

exemplos que estaremos citando e que estarão permeando essas duas naturezas: o lúdico e o 
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conhecimento lógico-matemático, para que assim possamos nos convencer de como essa 

relação é benéfica e que só vem a contribuir para a aprendizagem dos pequenos nesse 

conhecimento tido como difícil de ser “ensinado” e aprendido. 

Temos visto que a arte tem sido parceira da ciência ao longo do tempo e em especial a 

matemática, assim podemos brincar de “aprendiz de matemarte”, aprendendo conceitos lógico-

matemáticos brincando, construindo e fazendo arte através de todas as linguagens nas quais ela 

possa acontecer. Na ciranda da metamorfose expressiva, a criança gira na dança e pode ser o 

que quiser. Assim vejamos: “Um, dois, três, quatro, quem quiser que conte quatro, Ana bu, bu, 

bu, quem está fora foi tu, onde foi parar a Margarida? Vou tirando uma pedra olé, olê olá. Uma 

pedra não faz falta, olé, olê olá.”  

 

“Quatro rodas giram lentamente 

Uma ciranda. 

Rodando vão tão longe 

Cada roda a sua maneira 

Tem em si todas as rodas 

Roda dança da criança na criação. 

Há tempo para girar-mundo 

Na intuição, no simbólico, na notação. 

Há tempo para pensar 

Sobre o pensar do girar-mundo 

Cada tempo tem seu giro 

Cada giro tem seu tempo 

Notação que já acontece 

Nos movimentos da invenção. 

São movimentos tocantes 

Elos da metamorfose 

Mandalas da expressão 

Arte na vida 

Voltas da roda-gigante 

Que só não cessam 

Se lhe for dada atenção. 

 

(MARTINS; PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 90) 

 

 As crianças brincam, giram seu corpo no espaço e, gradativamente, vão construindo as 

noções espaciais através das relações que vão estabelecendo ao interagirem no seu entorno e 

essas noções não podem ser construídas de outra forma a não ser nessa interação corpo\espaço 
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através dos movimentos de reconhecimento do mundo ao seu redor e assim, cirandando ao 

redor do seu mundo, as crianças vão “fazendo artemática”. 

 

Foto 13: Crianças do Grupo III (dois anos e meio) dançando a ciranda 

 

                          Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Assim, o nosso tripé está formado: arte/conhecimento lógico-matemático/ ludicidade, 

sendo “o recheio desse sanduíche” a aprendizagem matemática. 

As brincadeiras permitem à criança realizar ações concretas, reais, relacionadas com 

sentimentos que de outro modo ficariam guardados, permitem ainda a possibilidade de elas 

estabelecerem todas as relações possíveis frente a uma questão ou problema. E por que não se 

utilizar dessa natureza do ser criança que está intimamente ligada ao lúdico, à brincadeira, como 

também a conceitos lógicos matemáticos, já que para as crianças resolverem situações que 

vivenciam, elas estabelecem diversas relações, quando comparam, selecionam, usando critérios 

escolhidos por elas, que podem ser pela cor, quantidade, forma, tamanho, dentre outros? Dessa 

forma, precisamos nos desprender de atividades engessadas, que não levam as crianças a 

construírem nenhum conceito lógico-matemático, principalmente porque a ideia de número não 
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se ensina, pelo contrário, a criança constrói através das relações que ela faz mediante os desafios 

que lhes são lançados. 

Várias questões são levantadas e discutidas acerca das dificuldades de se ensinar 

matemática e das crianças aprenderem, contudo as discussões não desenvolvem práticas 

diferentes de ensino. Como podemos ensinar noções abstratas de coisas que as crianças não 

vivenciam e nem são encorajadas a pensar sobre? Ao mesmo tempo, percebemos a nossa 

dificuldade em encaminhar atividades diferentes, porque fomos ensinadas a pensar dessa forma 

sem nos ter sido dada a oportunidade de desenvolver a nossa autonomia intelectual para 

trabalhar questões abstratas encontrando caminhos diferentes, sem ter que decorar fórmulas 

mágicas para que fossem resolvidas as questões problematizadas. 

Partindo desse princípio é que estamos propondo um repensar quanto a essas práticas 

estabelecidas, escolhendo como grupo de trabalho a Educação Infantil e as séries iniciais do 

Fundamental, por acreditar que a base se constitui nessas séries e que se faz imprescindível a 

construção pelas crianças de conceitos que são fundamentais para que os demais conteúdos nas 

séries seguintes sejam consequências favoráveis. 

Se o nosso sistema de numeração é de base dez, é preciso que a criança o construa. Mas 

essa construção só será possível se ela for estimulada a pensar na lógica matemática e não 

realizar atividades mimeografadas de unir pontinhos e outras tais para que seja desenvolvida a 

sua coordenação motora e para que construa o conceito de número cantando a sequência 

numérica como se cantasse uma melodia. 

Ora, como a criança pode construir conceitos abstratos sem vivenciar situações em que 

estejam envolvidas? A Educação Infantil é a fase em que as crianças ainda apresentam um 

pensamento irreversível, o jogo simbólico está muito forte, o jogo do faz de conta, a brincadeira 

ainda se constitui a sua principal atividade e por que não se utilizar dessas características que 

são inerentes à natureza do ser criança para se trabalhar com conceitos abstratos através do 

lúdico? 

Várias questões são levantadas e discutidas acerca da problemática que envolve a 

aprendizagem dos conhecimentos lógico-matemáticos e isso tem gerado uma bola de neve que 

explode no Ensino Médio ao se depararem os alunos com questões problemáticas nas áreas das 

exatas, pois não conseguem resolver, muito menos as quatro operações com números maiores. 

O que a escola ensina e como ensina? Como os professores pensam e trabalham os 

conceitos lógicos? Partindo dessas questões, tentaremos compreender e discutir como ocorre 

na prática e o que poderemos sugerir para que essa realidade seja “modificada”. 
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De acordo com os RCNEIs, que propõem um trabalho voltado para esse conhecimento 

de forma contextualizada, significativa e interdisciplinar, o conhecimento lógico-matemático 

não deve se resumir em atividades rígidas, linear e nem tampouco ser atividades de reprodução, 

mas atividades que possibilitem a construção de conceitos através da interação da criança com 

o objeto-problema, de modo que possa ampliar o seu conhecimento de mundo, que já traz em 

seu repertório, mediante as relações que estabelece no seu convívio social fora da escola. Na 

próxima página, na foto 14, veremos imagens de uma criança em atividade, vivenciando 

momentos em que precisa operar com dinheiro para comprar. Situação que no seu cotidiano já 

presenciou com seus pais ao ir à feira ou ao supermercado, locais em que existe uma troca de 

produtos pela moeda vigente, que no nosso caso é o Real.  

 

Na aprendizagem da matemática, o problema adquire um sentido muito preciso. Não 

se trata de situações em que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas 

que possibilitem produzir novos conhecimentos a partir dos conhecimentos que já se 

tem e em interação com novos desafios. Essas situações-problema devem ser 

criteriosamente planejadas, a fim de que estejam contextualizadas, remetendo a 

conhecimentos prévios possibilitando a ampliação de repertórios de estratégias... 

(BRASIL, p. 211-212). 

 

Foto 14: Crianças do grupo IV comprando abacaxi na feira 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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4.2 A importância da arte na Educação Infantil 

 

Ainda nos primórdios da história da humanidade, a arte esteve presente em praticamente 

todas as formações culturais; o homem sempre sentiu a necessidade de se expressar utilizando 

a linguagem artística desde os tempos mais remotos, manipulando cores, formas, gestos, 

espaços, sons, silêncios, superfícies, movimentos, luzes, dentre outros, com a intenção de dar 

sentido a algo, de comunicar-se com os outros. 

 
Entre todas as linguagens, a arte – “quatro letras: a língua do mundo” – é a linguagem 

de um idioma que desconhece fronteiras, etnias, credos, épocas. Seja a linguagem das 

obras de arte daqui, seja de outros lugares, de hoje, ontem ou daquelas que estão por 

vir, traz em si a qualidade de ser a linguagem cuja leitura e produção existe em todo 

mundo e para todo mundo (MARTINS; PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 39). 

 

 

A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso 

mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são 

indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. O conhecimento da arte 

abre perspectiva para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética 

esteja presente, por isso criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição 

fundamental para aprender. 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, 

escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade 

instigante da poesia, das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam 

o sentido da vida. 

A arte é uma forma de criação de linguagens – a linguagem visual, a linguagem musical, 

a linguagem do teatro, a linguagem da dança, todas formam as linguagens da arte as quais, por 

sua vez, relacionam-se com várias outras linguagens (a arquitetura, a escultura, a fotografia, o 

grafite, o circo, o desenho gráfico, o cinema, a novela, e tantas outras formas de linguagens que 

vão aparecendo com os avanços tecnológicos e que se encontram dentre as linguagens 

chamadas de originais da arte). 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que 

caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por meio dele, o 

aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação, aprende a refletir sobre as 

formas da natureza e sobre as produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas 

e épocas. 
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Olho e não vejo... 

Vejo? É sombra? 

Há algo aí? 

Pedestal vazio, sombra que cresce, se espicha e 

Sobe pela parede... 

In absentia? 

Ausência de quê? 

Na produção do artista, a construção laboriosa 

nos faz ver. 

Regina Silveira. In Absentia M. D (detalhe, 1983). 

 

 

A recepção que fazemos do mundo através dos nossos sentidos, da nossa percepção, 

imaginação, intuição e intelecto não é passiva, não é mero receptáculo de informações, 

influências, conhecimentos, etc. Na verdade, selecionamos o que nos toca. Por isso, fazemos 

um recorte da realidade através do nosso modo de ver o mundo, do nosso jeito de viver a vida 

e de nos emocionarmos ou não frente aos fatos, de pensar sobre eles, de chorar, rir, amar, sofrer, 

agir, interpretar, expressar. Dessa forma, o resultado de qualquer produção artística que fazemos 

terá inevitavelmente a nossa marca, de nossa história, de nossa ótica, fruto do ser único que 

somos. 

Muito do que sabemos sobre o pensamento e o sentimento das mais diversas pessoas, 

povos, países, épocas, são conhecimentos que obtivemos única e exclusivamente por meio de 

suas músicas, teatro, poesia, pintura, dança, cinema e outras formas de expressão artística. 

Toda linguagem da arte é um modo singular de o homem refletir – reflexão/reflexo – 

seu estar no mundo. Quando o homem trabalha nessa linguagem, seu coração e sua mente atuam 

juntos em poética intimidade. Antes mesmo de saber escrever, o homem expressou e interpretou 

o mundo em que vivia pela linguagem da arte. A caverna, com sua umidade rochosa, foi o ateliê 

do homem pré-histórico. Diante dos mistérios do que lhe era desconhecido, desvendando pelo 

fazer das mãos e pela força imaginante, o que não compreendia, mas sonhava compreender, 

transformava-se em arte. 

As obras dos artistas pré-históricos manifestam a vocação inventiva do homem e da sua 

mente criadora na tentativa de interpretar a realidade. O desejo de compreender e apropriar-se 

dela, leva o homem às tentativas de interpretações através da capacidade mental de simbolizar. 

Para nos apropriarmos de uma linguagem, entendermos, interpretarmos e darmos 

sentido a ela é preciso que aprendamos a operar com seus códigos. Do mesmo modo que existe 

na escola um espaço destinado à alfabetização nas linguagens da arte, é preciso haver cuidado 

com a alfabetização na linguagem das palavras e dos textos orais e escritos, é preciso haver 

cuidado com a alfabetização nas linguagens da arte. É por meio delas que poderemos 

compreender o mundo cultural e o nosso eu particular. 
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Quando falamos em linguagem, logo nos vêm à mente a fala e a escrita. 

Estamos tão condicionados a pensar que é tão somente a linguagem verbal, 

oral e escrita e do mesmo modo que ela é a única forma que usamos para saber, 

compreender, interpretar e produzir conhecimento no mundo, que fechamos 

nossos sentidos para formas de linguagens que, de modo não verbal, também 

expressam, comunicam e produzem conhecimentos (MARTINS; PICOSQUE 

e GUERRA, 1998, p. 36-37). 

 

 Sem falar nas redes que ela estabelece com as demais áreas do conhecimento e faz um 

casamento perfeito com a matemática, considerada o bicho-papão dos estudantes por ser a 

mesma uma área de abstração, tendo a arte uma grande parceira para que conceitos abstratos 

possam ser trabalhados de forma lúdica e prazerosa, sem o engessamento que é dado quando se 

vai “ensinar” conhecimentos da matemática. 

As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de significações construídas por 

meio das imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de conjunto de palavras, como no 

texto literário ou teatral). Não é um discurso linear sobre objetos, fatos, questões, ideias e 

sentimentos. A forma artística é antes uma combinação de imagens que são objetos, fatos, 

questões e sentimentos, ordenados pelas leis da lógica objetiva, mas por uma lógica intrínseca 

ao domínio do imaginário. A arte não representa ou reflete a realidade, ela é a realidade 

percebida de outro ponto de vista. 

Em seu livro As cem linguagens da criança, Loris Malaguzzi (1999) vai falar que a 

criança é feita de cem linguagens ou até mais; a escola, contudo, tem negado essas outras 

linguagens, preocupando-se e legitimando apenas com a escrita, quando através da arte 

podemos descobrir essas cem ou outras tantas cem que não se leva em conta e em se tratando 

de crianças elas existem e têm tentado sobreviver, nós é que não percebemos. 

A arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. Por ser um 

conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a arte é patrimônio cultural da 

humanidade e todo ser humano tem direito a esse saber. 

Há muitas linguagens dentro das linguagens artísticas, elas se movem, articulam-se,  

conectam-se, transformam-se, alimentam-se mutuamente; nas manifestações artísticas, por 

serem inventadas e produzidas por meio de renovações poéticas, tudo vira linguagem. Tudo se 

transforma e toma forma através de diversos materiais que combinados entre si e com as cores 

viram belíssimos trabalhos que vão sendo moldados através das técnicas inventadas pelos 

artistas. 
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Ensinar arte significa articular três campos conceituais: a criação/ produção, a 

percepção/análise e o conhecimento da produção artístico-estética da humanidade, 

compreendendo-a historicamente e culturalmente através das linguagens: 

 Visual (pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefatos, desenho industrial, 

grafite), incluindo outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e 

transformações estéticas a partir da modernidade (fotografia, artes gráficas, cinema, 

televisão, vídeo, computação e performance); 

 A linguagem musical; 

 A linguagem da dança (linguagem corporal); 

 A linguagem cênica (teatro e circo). 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, são objetivos gerais do ensino da 

Arte: 

 Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 

coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão 

ao realizar e fruir produções artísticas; 

 Interagir com diversos materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes 

(visuais, dança, música e teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a                   

utilizá-los nos trabalhos pessoais; 

 Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento 

estético, respeitando a própria produção e dos colegas, percurso de criação que abriga 

uma multiplicidade de procedimentos e soluções; 

 Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas 

culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no 

entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, 

identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos; 

 Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, 

exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível; 

 Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados dos trabalhos do 

artista, reconhecendo, em sua própria experiência aprendiz, aspectos do processo 

percorrido pelo artista; 

 Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, 

acervos no espaço da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, vídeos, 
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discos, cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, 

fonotecas, videotecas, cinematecas), reconhecendo e compreendendo a variedade dos 

produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e 

etnias. 

 

São conteúdos gerais do ensino da Arte: 

 

 A arte como expressão e comunicação dos indivíduos; 

 Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e 

internacional: produções, reproduções e suas histórias; 

 A arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as produções e suas formas de 

documentação, preservação e divulgação em diferentes culturas e momentos históricos. 

 

O universo da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que o ser humano 

produz a partir das perguntas fundamentais que desde sempre se fez com relação ao seu lugar 

no mundo. Ele sempre organizou e classificou os fenômenos da natureza, o ciclo das estações, 

os astros do céu, as diferentes plantas e animais, as relações sociais, políticas e econômicas para 

compreender seu lugar no universo, buscando a significação da vida. 

 
Como seres simbólicos que somos, realizamos o ato de simbolizar. Como seres 

simbólicos, somos seres de linguagem, capazes de conceber e manejar linguagens que 

nos permitem ordenar o mundo e dar-lhe sentido (MARTINS; PICOSQUE e 

GUERRA, 1998, p. 36). 

 

 

A arte se apresenta como uma bebida púrpura que aguça todos os nossos sentidos, 

formando um conjunto de expressões que o ser humano pode criar e recriar através das 

habilidades, em que estão envolvidos os sentimentos, a diversidade cultural, os sonhos, o 

imaginário, as ideias, os pensamentos e toda uma herança sociocultural que a criança expressa 

de maneira natural. 

Na foto 15, a seguir, as crianças estão envolvidas com o livro O mar de Ângela, 

relacionando a história com as suas descobertas a respeito do mar depois de participarem de 

uma aula de campo ao Aquário Natal (localizado na Praia da Redinha, em Natal/RN). 
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Foto 15: Crianças do grupo IV envolvidas na leitura visual das imagens da história O mar de Ângela              

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Conhecer o processo de conhecimento da arte pela criança significa mergulhar em seu 

mundo expressivo, por isso é preciso procurar saber por que e como ela faz. 

 
A criança se exprime naturalmente, tanto do ponto de vista verbal, como plástico ou 

corporal e sempre motivada pelo desejo da descoberta e por suas fantasias. Ao 

acompanhar o desenvolvimento expressivo da criança percebe-se que ele resulta das 

elaborações de sensações, sentimentos e percepções vivenciadas intensamente. Por 

isso, quando ela desenha, pinta, dança e canta, o faz com vivacidade e muita emoção 

(FERRAZ; FUSARI, 1999, p. 55). 
 

 Dessa forma, é importante que a criança tenha a oportunidade de se expressar através 

das diversas linguagens que possam existir para que cada vez mais consiga externar, através de 

todos os seus sentidos, suas emoções, sentimentos, pensamentos e ideias que constrói do mundo 

que a cerca, através do seu imaginário.  

 O meio desempenha um importante papel na construção das estruturas da inteligência. 

Sabe-se que são elas que nos fornecem os fundamentos da lógica e da matemática. 
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É válido ressaltar que na Educação Infantil a matemática não deve ser vista como uma 

matéria escolar, mas como uma atividade do pensamento que está em permanente relação com 

as experiências vivenciadas pelas crianças ao longo de suas atividades escolares e sociais. 

A consciência e o domínio do espaço ocorrem lentamente. O espaço não é uma realidade 

abstrata, mas existe a partir das formas das coisas com as quais as crianças se relacionam. A 

aprendizagem que adquirem das formas permite uma consciência cada vez maior do espaço. 

Uma rica experiência com as formas e com o espaço possibilita a constituição de um sistema 

mental mais complexo de representações do mundo. 

Desse modo, trabalhar com espaços, formas e cores é de extrema importância para dar 

sentido às relações espaciais que as crianças estabelecem no cotidiano, através de um 

vocabulário adequado para descrevê-los. 

Será numa perspectiva transdisciplinar que espaço, forma, cores, linguagens, 

pensamento, cognição, movimento, textura, espessura, seriação, dimensão e tantos outros 

conceitos serão construídos nas relações estabelecidas pelas crianças ao depararem-se com uma 

variedade de materiais que serão disponibilizados para que possam dar asas à imaginação no 

mosaico de cores e formas vivenciadas. Sempre partindo de seu contexto, para que possam 

vivenciar atividades que lhes são significativas. 

Diante da situação, fez-se necessário realizarmos uma discussão com o grupo de 

professoras acerca da importância da arte no desenvolvimento e aprendizagem infantil. 

Todavia, para elas serem motivadas a realizarem esse trabalho com as crianças, com apoio das 

linguagens propiciadas pela arte, foi preciso que conhecessem os movimentos artísticos ao 

longo do tempo, suas características e como era produzido através das técnicas utilizadas. 

 
Na rede de significações do mundo da arte, de seus produtores e fruidores, o educador 

se encontra com uma rédea no criativo, uma rédea no técnico, uma rédea no estético, 

uma rédea no processo de vida, uma rédea no futuro e uma no passado, todas elas 

puxadas ao mesmo tempo com uma habilidade de um auriga romano, ele manobra 

essa impressionante energia em direção a uma meta[...] (MARTINS; PICOSQUE e 

GUERRA, 1998, p.119). 

 

Movimentos artísticos ao longo do tempo e suas técnicas: 

 

 Abstracionismo: Movimento artístico que tem como principal característica o 

desprezo às formas figurativas. Os artistas abstracionistas usavam linhas, cores, manchas, 

pontos, formas indefinidas e geométricas para se expressar. 

 Afresco: Pintura realizada sobre uma parede com o reboco ainda úmido. 
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 Arte cinética: Estilo artístico nascido na Europa e tem como principal 

característica o movimento na obra de arte. 

 Arte Nouveau (Arte Nova): Movimento artístico europeu que valoriza as formas 

dos objetos de uso diário e doméstico. São características desse movimento as linhas 

curvas e onduladas e os motivos vegetais (flores e folhas). 

 Artes plásticas: Artes relacionadas ao trabalho com formas, tais como desenho, 

pintura e escultura. 

 Barroco: Tem como características principais o colorido exuberante e a grande 

quantidade de elementos decorativos (flores, colunas, linhas onduladas e o tema religioso 

em grande parte das pinturas e esculturas). Surgiu no século XVII. 

 Bizantino: Estilo artístico iniciado no século IV, tem como uma de suas 

características a decoração feita com mosaico. 

 Colagem: Técnica que consiste em colar figuras ou materiais variados, como 

tecido, sucatas, grãos sobre uma base (papel, madeira, papelão e outros). 

 Cubismo: Estilo artístico que decompõe e geometriza as formas naturais e 

representa os objetos como se todas as suas faces fossem vistas ao mesmo tempo. 

 Expressionismo: Movimento artístico que valoriza os sentimentos do artista 

diante da realidade. 

 Formas figurativas: Formas que representam elementos concretos (árvores, 

objetos, pessoas, etc.). 

 Fauvismo: Estilo artístico que tem a cor como principal elemento do quadro. 

 Impressionismo: Estilo artístico que procura pesquisar as mudanças de 

tonalidade das cores em contato com diferentes tipos de luz. Esse estilo não enfatiza os 

contornos nem os pequenos detalhes. 

 Metalurgia: Técnica de trabalho executada em metais. 

 Mosaico: Desenho formado por pequenos pedaços de vidros ou pedras coloridas, 

colocados sobre pisos ou paredes. 

 OP Art: Estilo artístico que faz uso de figuras geométricas combinadas de 

maneira a provocar no espectador sensações de movimento. 

 Surrealismo: Movimento artístico que propõe o desprezo ao pensamento lógico 

e o substitui pela interpretação do inconsciente associado aos sonhos. 
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  Foto 16: Grupo de professoras participando de oficina de artes visuais  

                            Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Para que pudéssemos compreender como seria possível a concretização de uma 

educação matemática na Educação Infantil, fez-se necessário que o grupo de professoras 

“viajassem” na história da arte através das leituras propostas, seguindo toda sua evolução ao 

longo do tempo para entender como seria possível a concretude de atividades para a construção 

do conhecimento lógico-matemático através dela. 

Perceberam que a arte esteve presente desde os tempos mais remotos, com a evolução 

da humanidade, e discutiram as tendências artísticas já mencionadas anteriormente, e que a 

partir delas lhes foram oportunizados diversos materiais para que pudessem desenvolver uma 

prática docente a partir da produção de materiais didáticos baseados em trabalhos artísticos 

dentro da tendência que melhor lhes conviesse. Nesse sentido, a foto 16 mostra o momento da 

oficina vivencial, no qual as professoras estavam produzindo arte, depois de terem discutido 

um texto que foi elaborado para a formação do grupo naquele momento. 
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5 QUAIS APROXIMAÇÕES EXISTEM ENTRE O QUE FAZEMOS, O QUE 

QUEREMOS E O QUE PROPÕEM AS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS? 

 

 

No capítulo anterior, procuramos evidenciar a importância da arte na vida do ser 

humano, como também mostrar a sua relevância no trabalho com as crianças, as possibilidades 

expressivas que oportuniza, destacando que ela se faz importante na escola porque é importante 

fora dela, bem como está em toda parte. Além disso, é possível, através da arte, trabalhar 

conceitos abstratos com os pequeninos de forma lúdica, característica da natureza do ser 

criança, como já foi mencionado antes. Neste capítulo, procuraremos discutir e refletir acerca 

do nosso fazer pedagógico em relação à prática desenvolvida na linguagem matemática, em que 

se pauta, como fazemos, por que fazemos assim e que orientações estamos seguindo. 

Ressaltamos que trabalhar com conceitos abstratos com crianças pequenas não é 

possível a não ser através do lúdico. Quando falamos da natureza do “ser” criança (ser que 

pensa e age de acordo com a sua idade, ser de excelência singular em sua maneira de entender 

o mundo, em que a fantasia é o fator principal) e caracterizamos como elas aprendem e se 

desenvolvem, a brincadeira esteve e estará como prioridade em seu processo de aprendizagem 

e desenvolvimento. Todos os teóricos que falam de aprendizagem de crianças evidenciam em 

seus trabalhos a brincadeira como atividade principal: 

 
O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são 

diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantemente implicados. 

Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças da percepção resultantes 

essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação com os objetivos e suas 

propriedades físicas, assim como a combinação e associação entre eles (BRASIL,  p. 

28, 2001). 

 

  

 É preciso que o professor tenha conhecimento disso e veja na brincadeira o fio condutor 

no trabalho com as crianças e de posse desse conhecimento possa planejar e pensar atividades 

em que por esse viés possa chegar a trabalhar conteúdos abstratos, como é o caso da linguagem 

matemática. 

 

É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as crianças recriam e 

estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, em 

uma atividade espontânea e imaginativa (BRASIL, 2001, p. 29). 
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 Esse olhar se constitui de fundamental importância para que possamos desenvolver um 

trabalho sistemático e significativo com as crianças. Fez-se necessário abrirmos um parêntese 

a respeito da ludicidade para que assim possamos analisar a nossa prática, bem como ressaltar 

que em todos os momentos deste trabalho vamos estar nos reportando ao lúdico como o fio que 

tecerá as conexões de todo o processo de construção do conhecimento da Educação Matemática 

na Educação Infantil. 

Numa tríade que se forma através da arte do lúdico e do conhecimento lógico é preciso 

que o professor tenha conhecimento e compreenda como se dará essa relação, haja vista que o 

conhecimento na Educação Infantil acontece de forma transdisciplinar, como já foi abordado 

anteriormente, e que Vergani (2003) articula muito bem ao relacionar o pensamento racional 

com o simbólico, conectando a arte com a ciência de forma poética, mágica e brincante através 

de uma ciranda de objetos que se tornam personagens de uma dança simbiótica, entrelaçando 

números, cores, espaços, histórias, tempo, formas, medidas, cingindo tudo em um grande 

avental que vai se desdobrando nos movimentos de cada vivência humana.  Dessa forma, 

trabalha-se com conceitos abstratos trazendo o encantamento do faz de conta, do imaginário 

para lidar com o racional. 

 
Enquanto a matemática inventa o que não sabe e a poesia sabe o que não inventou, a 

Magia faz acontecer o Desejável (saber lidar eficazmente com o Fazível). A secreta 

ponte (regra) que liga o objeto ao acontecimento situa-se para além do intelecto ou 

psyché: a solução (eficácia) é constatável através da escandalosa evidência do 

prodígio. [...] A Matemática explica (elabora). A Poesia compreende (re-conhece). A 

Magia executa (maravilha) (VERGANI,, p.23, 24, 2003). 

 

 Na próxima seção, relataremos o trabalho que foi desenvolvido com as professoras e 

depois com as crianças na construção do conhecimento da linguagem matemática através da 

ludicidade, sendo a arte a facilitadora. 

 

 

5.1 O que temos feito em nossas ações pedagógicas? 

 

O nosso trabalho está voltado para a prática docente dos professores da Educação 

Infantil, em relação ao trabalho com as crianças na construção dos conhecimentos lógico-

matemáticos e que estes, nesse nível de ensino, não acontece de forma isolada das demais áreas 

do conhecimento. O que estamos propondo nessa perspectiva é um trabalho de forma 

transdisciplinar, pela maneira como as crianças nesta idade de 2 a 5 anos captam e ressignificam 

o seu entorno, no qual os fenômenos, fatos, situações e observações que fazem não acontecem 
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de forma linear. Infelizmente a escola, na hora de avaliar as crianças, insiste em fragmentar os 

conhecimentos como se eles fossem pedaços de partes que guardam coisas diferentes em cada 

uma. 

 
Acompanhar a criança em seu desenvolvimento exige um olhar teórico-reflexivo 

sobre o seu contexto sociocultural e manifestações decorrentes do caráter Evolutivo 

do seu pensamento. Significa respeitá-la em sua individualidade e em suas sucessivas 

e gradativas conquistas de conhecimento em todas as áreas (HOFFMANN, p. 9, 

2012). 

 

 Iniciamos este trabalho discutindo que linguagens são oportunizadas e trabalhadas com 

as crianças e como essas linguagens se conectam com as áreas dos conhecimentos entre si. Para 

que pudéssemos aprofundar essa discussão, buscamos subsídios nas Cem linguagens da 

Criança, que tem como foco um trabalho voltado para a Educação Infantil realizado em escolas 

públicas municipais da Itália. Em dezembro de 1991, dentre as dez melhores instituições de 

ensino do mundo, selecionadas pela revista americana Newsweek, estava a Reggio Emilia, e 

única no que se refere ao segmento infantil.  

Estudiosos e críticos da época foram despertados a estudar e discutir as causas dessa 

escolha e o que a escola tinha de diferente em relação a outras escolas infantis. Contudo, nada 

de extraordinário havia, apenas um trabalho focado na criança, levando em consideração todas 

as suas expressividades, sua forma peculiar de ver, captar, significar e ressignificar o mundo ao 

seu redor de forma contextualizada e transdisciplinar. E, acima de tudo, o visível respeito por 

esse pequeno ser que pensa e age de acordo com a sua idade, sendo o professor conhecedor de 

como a criança aprende e se desenvolve, por isso levando em conta a natureza desse ser que 

tem necessidade de brincar, sendo a brincadeira a sua atividade principal.  

 
Talvez uma das razões para isso seja a necessidade de uma equipe disposta a trabalhar 

em prol de um conjunto de ideias estimulantes; precisando criar procedimentos para 

criar uma educação de qualidade, encorajando, ao mesmo tempo, o crescimento de 

todos aqueles que nela participam. [...] Os professores sabem como escutar as 

crianças, como permitir que tomem a iniciativa e, também guiá-las de formas 

produtivas.” 

Reggio desafia com sucesso muitas falsas dicotomias – arte x ciência, prazer x estudo, 

família nuclear x grande família, indivíduo x comunidade, indivíduo x comunidade, 

criança x adulto; atingindo uma harmonia singular que cobre todos esses contrastes 

[...]. Contudo, não prestamos atenção suficiente ao que elas estão realmente 

expressando. Pedimos a aprendizagem cooperativa entre as crianças e raramente 

sustentamos esta cooperação [...]. Exigimos trabalhos artísticos, mas raramente 

conseguimos criar ambientes que possam verdadeiramente apoiá-los e inspirá-los. [... 

]saudamos o método da descoberta, mas não temos confiança para permitir que as 

crianças sigam suas próprias intuições e palpites[... ] (EDWARDS, 1999, Prefácio 

XI). 
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 Com as leituras que fizemos, pudemos perceber que o trabalho é desenvolvido em 

projetos e que estes acontecem através de ateliês, os quais envolvem todas as áreas do 

conhecimento de maneira que os conteúdos “passeiam” entre si de acordo com o que se está 

estudando. 

Como trabalhar a matemática nessa perspectiva? Eis a nossa questão. Nosso ponto de 

partida foi retomar os RCNEIs, o que eles definem como proposta para a área da matemática 

em relação aos conteúdos, aos objetivos e orientações didáticas. Eles trazem em sua discussão 

o desenvolvimento da autonomia intelectual das crianças, as quais poderão resolver situações 

problemas que surgirem encontrando seus próprios caminhos para resolvê-los. 

 
Fazer matemática é expor ideias, escutar as dos outros, formular e comunicar 

procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar 

seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, 

buscar dados que faltam, resolver problemas e entre outras coisas. Dessa forma, as 

crianças poderão tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimentos e não 

apenas executoras. [... ] O trabalho com noções matemáticas na educação infantil 

atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças de construírem 

conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, 

corresponde a uma necessidade pessoal de instrumentalizá-la melhor para viver, 

participar e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades 

(BRASIL, v. 3, p. 2007, 2001). 

 

 Como conteúdos para essa faixa etária, os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil propõem que sejam selecionados e organizados levando-se em consideração 

os conhecimentos prévios das crianças e as suas possibilidades cognitivas. Para que isso 

aconteça, deve-se levar em consideração que: 

 
Aprender matemática é um processo contínuo de abstração, no qual as crianças 

atribuem significados e estabelecem relações com base nas observações, experiências 

e ações que fazem, desde cedo, sobre elementos do seu ambiente físico e sócio 

cultural; a construção de competências matemáticas ocorrem simultaneamente ao 

desenvolvimento de inúmeras outras de naturezas diferentes e igualmente 

importantes, tais como comunicar-se oralmente, desenhar, ler, escrever, movimentar-

se, cantar etc. (RCNEI, v. 3, p. 217, 2001). 

 

 Partindo desse princípio, define os objetivos para as crianças de acordo com a idade e 

sua maneira peculiar de agir e conceber o seu entorno. Para as crianças de zero a três anos, 

propõe: 

 
A utilização da contagem oral, de noções de qualidade, de tempo e de espaço em 

jogos, brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos quais 

as crianças reconheçam essa utilização como necessária. Manipulação e exploração 

de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades 

individuais suficientes para que cada criança possa descobrir as características e 

propriedades principais e sua possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvasar, 

encaixar etc. (BRASIL, v. 3, p. 217, 2001). 
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 Para as crianças de quatro a seis anos, sugere blocos de conteúdos sendo os mesmos a 

ampliação e continuidade dos conteúdos definidos para os menores. Dividindo-os em: Números 

e Sistema de Numeração. Grandezas e Medidas, Espaço e Forma. 

 
Números e sistema de numeração, envolvendo contagem, notação e escrita numérica 

e as operações em que as crianças possam utilizar-se da contagem oral nas 

brincadeiras e demais situações em que as percebam sua necessidade, utilização do 

cálculo mental como forma para resolver situações problema, comunicar-se se 

utilizando das noções de quantidades, através da linguagem oral, notações numéricas, 

ou registros não convencionais, utilizando-se de suas próprias estratégias na resolução 

de problemas, identificação da posição de objetos ou números em séries evidenciando 

a posição  do que está antes e depois, identificar números em diferentes contextos, 

comparação da escrita numérica, identificando algumas regularidades (BRASIL, v. 3, 

2001, p. 220). 

 

 No segundo bloco de conteúdos, estão agrupadas as grandezas e as medidas; sugere-se 

que esses conhecimentos sejam trabalhados através de diversas situações vivenciadas pelas 

crianças como, por exemplo, realização de culinárias, comparar e medir o seu tamanho e os dos 

colegas, e outras. Que sejam também introduzidas as noções de medida de comprimento, peso, 

volume e tempo, utilizando-se de unidades convencionais e não convencionais, utilizando-se 

do calendário como forma de marcação do tempo; que as crianças possam experimentar através 

da brincadeira, do faz de conta, situações que envolvam o sistema monetário. 

O terceiro bloco se refere aos espaços e as formas, e que as crianças possam vivenciar 

situações nas quais utilizem vocabulários através dos quais explicitem ou representem posição 

de pessoas ou objetos, por meio de jogos, brincadeiras (perto, longe, abaixo, acima, na frente, 

à esquerda, etc.). Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras, como 

formas, tipos de contornos, bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos, 

etc. Identificações de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. Descrição e 

representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referências. 

Após a leitura dos textos, levantamos uma discussão a respeito da nossa prática até o 

momento (digo nossa porque faço parte do grupo como coordenadora pedagógica), sabendo 

que uma das funções principais do coordenador pedagógico é possibilitar a formação 

continuada.  Estava chegando à escola nesse exato ano e quando me deparei com a realidade, a 

angústia tomou conta de mim. Vi que se fazia urgente desenvolver um trabalho com as 

professoras para que fosse encontrado um norte, uma forma de trabalhar que fizesse sentido 

para as crianças. A fim de que isso pudesse acontecer, o primeiro passo era trabalhar com as 

professoras para que percebessem essa necessidade). Tamanha foi a nossa surpresa ao nos 

darmos conta de que não definíamos objetivo nenhum e muito menos conteúdos para trabalhar 
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como conhecimento lógico, tudo acontecia de maneira “solta”, sendo a cartilha trabalhada o 

passo a passo da coleção: o dia a dia do professor que, na verdade, resume-se meramente em 

atividades já prontas de pintura ou de unir pontinhos, tarefas extremamente mecânicas, não 

havendo necessidade de planejamento.  Era um faz de conta para passar o tempo e as crianças 

iam repetindo esse tipo de atividade mecanicamente, a ponto de chegarem no grupo V (último 

ano da Educação Infantil), sem pelo menos terem estruturado o desenho ou a figura humana. 

Dessa forma, quando chegava o momento de avaliar as crianças (avaliação feita através de 

relatórios, como já foi falado anteriormente), não se sabia o que avaliar (ver em anexo modelo 

de relatório). 

Através de um questionário, procuramos fazer um levantamento prévio sobre seus 

conhecimentos acerca da linguagem matemática. As questões foram: Quais as dificuldades que 

você encontra para trabalhar com a educação matemática? Que conteúdos geralmente você 

seleciona para trabalhar com a sua turma? Baseados em quê? Que orientações você tem 

recebido para trabalhar com a linguagem matemática? Como você acha que as crianças 

aprendem os conhecimentos lógicos? Que leituras tem feito para ajudar na sua prática? O que 

você sugere para que essas dificuldades sejam superadas? O que você entende por 

conhecimento lógico-matemático? Na sua opinião, que conteúdos de educação matemática 

devem ser trabalhados? Que atividades você desenvolve para avaliar seus alunos nos 

conhecimentos lógico-matemáticos? 

Apesar de as professoras dizerem em suas respostas que se orientam através dos 

Referenciais Curriculares Nacionais e até selecionarem determinados conteúdos para 

trabalharem com as crianças, percebemos que a prática mostra outra realidade, pois vimos 

muitas atividades mimeografadas do livro no dia a dia das professoras, o que sinaliza uma 

semelhança com uma receita de bolo, mera repetição, totalmente descontextualizada da prática. 

Até porque, como podemos “ensinar” conceitos de números para as crianças apenas unindo 

pontinhos, pintando quantidades de objetos e tarefas semelhantes que a criança realiza de 

maneira mecânica, sem precisar pensar a respeito (ver em anexo algumas atividades)? A prova 

maior disso se concretiza na hora de fazerem os relatórios, como já mencionei anteriormente. 

Não sabem o que avaliar, nem como (ver em anexo relatórios). 

 

 
O processo avaliativo é reflexivo por natureza e alicerce do fazer pedagógico. Dá-se 

pela abertura dos professores ao entendimento das crianças com quem convivem, pelo 

aprofundamento teórico que nutre a sua curiosidade sobre elas pela postura mediadora 

(provocativa e desafiadora) que impulsiona a ação educativa. 
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Não há como se observar o desenvolvimento das crianças a partir de uma lista de 

comportamentos e habilidades a serem analisados e julgados em uma escala 

classificatória. Na maioria das vezes, serão surpreendentes ou inéditas as suas 

perguntas, as suas brincadeiras e invenções a partir de cada situação ou brincadeira 

proposta. Por mais que os professores tentem “encaixar as crianças” num rol 

padronizado de expectativas, encontrarão pela frente o inusitado, o inesperado, 

diferentes reações das crianças a cada situação vividas por elas (HOFFMAN, 2012, p. 

46). 

 

 São crianças concretas, reais e não ideais, ou robozinhos para darem respostas prontas, 

lineares, mas é isso que estamos fazendo com elas. Basta lembrar do texto intitulado O 

menininho, já mencionado anteriormente. A narrativa nos fala que um menininho sonhava em 

ir para a escola e no dia em que havia chegado a oportunidade, ele ficou muito feliz, organizou-

se todo – pôs sua mochila nas costas e saiu. Mal sabia ele que teria como atividade proposta 

pela professora o desenho de uma flor, mas não era qualquer flor pensada ou já vista por ele em 

algum momento. Tratava-se de uma flor caracterizada pela mente da professora e que ele e as 

outras crianças deveriam tomar como modelo. 

A narrativa nos mostrara que o menininho ficou imaginando mil coisas, como seria a 

sua flor, que cor ela iria ter, qual tamanho. Mas a professora trouxe a flor pronta e ainda 

determinou a cor com que ela deveria ser pintada. O tempo passou e o menininho foi transferido 

para outra escola e chegando lá a professora pediu que ele desenhasse uma flor. Todas as 

crianças iniciaram suas atividades e o menininho parado. A professora se aproximou dele e 

perguntou se não iria desenhar a sua flor. Ele respondeu: “Você ainda não me disse que cor 

devo pintar e não me deu a flor no papel”.  Tal narrativa nos leva a refletir acerca dos modos 

como conduzimos o desenvolvimento de atitudes, habilidades e competências de nossas 

crianças na escola nos primeiros anos. 

A esse respeito, podemos nos reportar a outras discussões e reflexões relacionadas ao 

tema. Nesse sentido, vem-me à memória uma palestra de Bartolomeu Campos de Queirós, no 

auditório da escola de Música da UFRN, quando lançou à plateia esta questão: Por que será que 

as crianças são loucas para irem estudar na escola e quando chegam lá ficam doidas para ir 

embora? Se abrirmos os portões saem todas correndo? Será que precisamos descobrir a 

resposta? 

Com o trabalho da linguagem matemática não é diferente. As crianças realizam 

atividades mecânicas, repetitivas, que não levam a nada e assim vão passando as etapas da vida 

escolar sem de fato “aprenderem” matemática; coloquei o verbo entre aspas por se tratar de 

conhecimento lógico, mas, conforme observamos, esses conceitos são construídos quando as 

crianças são encorajadas a pensar logicamente nas situações oportunizadas e quando chegam 

nas etapas maiores da sua escolaridade decoram fórmulas mágicas para resolução de problemas, 
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como, por exemplo, “tomar emprestado”, “vai um”. Resultado: os alunos não gostarem de 

matemática, não se saírem bem nos testes. Se estamos falando de relações mentais (abstrações), 

como podemos usar “receitas de bolo?”  Como se aplicá-las fosse dar certo em todas as 

situações. 

 
Quando se fala de raciocínio, fala-se de lógica. Através do processo lógico sabe-se 

que alguns argumentos são melhores do que outros e que existe o que se costuma 

chamar “validade” ou “precisão lógica”. Em um argumento formulado 

consistentemente, no qual se parte sempre de premissas verdadeiras, descobrimos que 

uma conclusão verdadeira é aquela que se segue da relação entre essas premissas. 

Raciocinar permite-nos descobrir coisas novas a partir daquilo que já conhecemos. 

Além de aprofundar no que já é conhecido, raciocinando se descobrem maneiras 

válidas de ampliar o que já foi descoberto/inventado anteriormente (SÁTIRO, 2012, 

p. 30). 

 

 Mediante a situação, propomos desenvolver um projeto em que pudéssemos contemplar 

os conteúdos sugeridos nos RCNEIs (Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil) para se trabalhar a matemática em consonância com as outras linguagens. O grupo 

aceitou a sugestão. Contudo, antes deste projeto ser escrito e discutido em conjunto, pensamos 

em quais conteúdos deveriam ser priorizados. Uma professora propôs que, como era o primeiro, 

procurássemos trabalhar com um assunto “fácil”. O que ela chamava de fácil? Quando indaguei 

ao grupo o que entendia por fácil, logo veio a resposta: Trabalhar com cores, com formas. 

Surgindo assim o projeto Cores e Formas. 

O primeiro passo foi dado, mas como iniciar? Ora! Como se pode despertar no outro o 

prazer por algo se não estamos motivados? Era necessário desenvolver nas professoras (falo no 

feminino porque o grupo é formado apenas por mulheres) o prazer, motivá-las a participar, a 

gostar e daí, como consequência, trabalhar com os seus alunos, até porque no processo de 

construção do conhecimento o professor é um eterno aprendiz, precisa estar sempre buscando, 

principalmente no contexto vigente, em que os conhecimentos vão se modificando a passos 

gigantes e a escola não tem conseguido acompanhar essa rapidez.  Como nos diz Paulo Freire, 

não há docência sem discência e que ambos aprendem concomitantemente e o professor como 

organizador do processo de construção do conhecimento precisa estar motivado e gostar do que 

faz, para que possa assim despertar no aprendiz o prazer pelo desconhecido, levando-o a 

construir o conhecimento de forma contextualizada e significativa. Freire (1996, p. 26) comenta 

que:  

 
É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou 

do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 

aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença 

de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente 

curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender 
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criticamente é possível [...], nas condições de verdadeiras aprendizagens os educandos 

vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos 

falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido pelos 

educandos. 
 

 Mas como trabalhar com esses conhecimentos? Que estratégias empregar? O nosso 

trabalho foi facilitado quando a própria Secretaria de Educação do município de Macaíba 

definiu um calendário de grupo de estudos na escola, o qual aconteceria mensalmente e tinha 

como objetivo a formação continuada. No nosso primeiro estudo foi proposta a leitura de um 

capítulo do livro as Cem linguagens da criança (já mencionado), que traz uma proposta de se 

trabalhar os conhecimentos na Educação Infantil de maneira transdisciplinar, utilizando-se de 

diferentes linguagens, tendo a arte como protagonista do trabalho. 

Depois da leitura e discussão em grupo, trouxemos a sugestão de trabalhar as cores e as 

formas através de diferentes linguagens e que podíamos utilizar as linguagens da arte. Como 

anteriormente falamos, ela é de extrema importância na vida da humanidade, e é importante na 

escola porque é a linguagem do mundo. 

 
A arte é uma forma de criação de linguagens – a linguagem visual, a linguagem 

musical, a linguagem do teatro, a linguagem da dança e a linguagem cinematográfica, 

entre outras. 

Toda linguagem artística é um modo singular de o homem refletir – reflexão/ reflexo 

– seu estar no mundo. Quando o homem trabalha nesta linguagem, seu coração e sua 

mente atuam juntos em poética intimidade. 

Há muitas linguagens dentro das linguagens artísticas que se movem, se articulam se 

conectam, se transformam, se alimentam mutuamente. Na linguagem da arte, por ser 

inventada e produzida por meio de renovações poéticas, tudo vira linguagem, tudo 

traz um regime de signos (MARTINS, PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 35). 
 

 A proposta foi aceita pelo grupo. Combinamos então que o nosso próximo encontro 

seria uma oficina em que pudéssemos conhecer um pouco das linguagens da arte e que depois 

elas teriam a oportunidade de produzirem cada uma um trabalho usando as diversas linguagens 

e que o foco seria cores e formas (oficina já comentada no capítulo anterior) 

Como combinado, foi construído um texto baseado na Abordagem Triangular, de Ana 

Mae Barbosa e Fernanda Pereira da Cunha (por se tratar de trabalhos desenvolvidos com 

professores através das linguagens da arte), Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, 

Didática do ensino da Arte (CELESTE, PISCOSQUE e GUERRA), Teoria e Prática do Ensino 

da Arte (MARTINS, PISCOSQUE e GUERRA), Arte, História e Produção (CALABRIA e 

MARTINS), Descobrindo a História da Arte (PROENÇA) e As cem Linguagens da Criança. 
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Foto 17: Um dos momentos das oficinas de artes desenvolvidas com as professoras da escola 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Após discussão do texto, encaminhamos um segundo momento, referente à produção de 

material artístico, para o qual foram trazidas diversas produções feitas pelas crianças, quando 

foram usadas diversas técnicas que serviram como sugestões ou modelos orientadores para que 

elas pudessem criar as suas. 

Nesse sentido, o grupo mostrou-se envolvido, cada uma das professoras procurou 

produzir um trabalho usando técnicas e materiais diferentes, ao mesmo tempo em que emitiam 

suas opiniões sobre a experiência: “É a primeira vez que participo de uma oficina como esta”, 

“É muito gostoso pintar”, “Eu não imaginava que era tão bom fazer arte”. A foto 18, a seguir, 

mostra as produções feitas pelas professoras na oficina de artes visuais. 
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Foto 18: Momento de produção das professoras durante a oficina de arte Cores e Formas 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Cada professora produziu um trabalho de acordo com as linguagens visuais e as 

tendências artísticas discutidas, material este que foi guardado para uma exposição. Concluído 

esse momento, fomos escrever o projeto que iria sistematizar o trabalho a ser realizado com as 

crianças, buscando sentidos para a realização de uma aprendizagem significativa: 

 
O projeto é uma grande sinfonia, 

Na qual intervém a plural orquestra 

Das nossas operações mentais. 

José Antônio Marina 

 

 Projeto. Pensar nessa perspectiva é ter a intencionalidade de planejar um trabalho 

calcado à aprendizagem através de um diálogo advindo das mais variadas fontes de 

conhecimentos. Parte-se de uma questão a ser resolvida, procurando justificar o porquê da 

busca, definindo-se objetivos, conteúdos, estratégias a serem desenvolvidas para que os 

objetivos sejam alcançados, organizando-se em busca de respostas através dos mais variados 

conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade. Nesse sentido, tanto o professor 

como a criança são sujeitos em busca do conhecimento; o professor se constitui o mediador do 



 

90 

processo ensino-aprendizagem e o mais importante é que a aprendizagem faz sentido para a 

criança, é prazerosa e contextualizada. 

A pedagogia de projetos surge com o trabalho de Freinet (1989) que busca desenvolver 

uma aprendizagem calcada na liberdade de expressão, sendo esta construída nas relações que a 

criança estabelece com os objetos do conhecimento em prol de uma questão a ser resolvida. Ao 

professor cabe a responsabilidade de viabilizar formas para satisfazer as necessidades 

investigativas das crianças. Nesse caso, a ele compete: 

 
Criar um meio capaz de satisfazer as necessidades básicas das crianças, apoiando-se 

nos conhecimentos nascidos das vivências diárias com ela, respeitando-as tal como 

são, com suas tendências próprias e condicionamento de suas potencialidades em 

decorrência do meio familiar e social (FREINET, 1989, p. 116). 

 

Pensar em uma proposta que possa “dar conta” de todas as áreas do conhecimento, e 

levando em consideração que na Educação Infantil a aprendizagem ocorre de maneira 

transdisciplinar, que devem ser valorizadas as diversas linguagens, sendo a arte a mediadora 

para conectar todas elas, surge então Concertos para as Linguagens da Infância: cores e 

formas. Um projeto transdisciplinar para ser trabalhado com todas as turmas (do grupo III ao 

grupo IV), construído por todo o grupo de professoras da escola em que esta pesquisa foi 

desenvolvida, de maneira que elas pudessem opinar, sugerir, planejar e pensar em atividades 

que desejariam desenvolver com o seu grupo e cada uma em especial direcionava o olhar para 

o grupo que estava trabalhando de modo que fosse 

 
preciso saber o que se quer e onde se pretende chegar, pois só a partir daí é que o 

professor pode direcionar seu trabalho. Portanto, é indispensável que o professor tenha 

bem definidos os objetivos do trabalho educativo a ser desenvolvido com o grupo-

classe com o qual irá trabalhar[...] se o professor tiver claramente estabelecido os 

objetivos da sua ação pedagógica terá melhores condições para explorar as diferentes 

situações que forem ocorrendo no seu dia-a-dia e no das crianças em sala de aula, 

introduzindo informações, desenvolvendo noções básicas, propondo atividades, 

chamando a atenção para aspectos importantes e assim por diante (FRENET, 1989, p. 

132). 

 

 O projeto oferece essa possibilidade de se desenvolver um trabalho mais coeso, com 

mais completude e conexão, de modo a evitar a fragmentação do conhecimento, sem deixar de 

serem trabalhados alguns assuntos fora do contexto da criança. Além disso, oferece 

oportunidade de transformar as atividades isoladas em um todo organizado, no qual várias 

ideias, pensamentos, relações, construções e reconstruções coexistem e se transformam em um 

mesmo momento. Igualmente, a arte se apresenta como uma bebida púrpura que aguça todos 

os nossos sentidos, formando um conjunto de expressões que o ser humano pode criar e recriar 
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através das habilidades, no qual estão envolvidos os sentimentos, a diversidade cultural, os 

sonhos, o imaginário, as ideias, os pensamentos e toda uma herança sociocultural. 

 
Transformar as atividades isoladas das aulas de arte em ensinar/aprender arte através 

de projetos, criando situações de aprendizagem através de sequência articulada 

continuamente avaliadas e replanejadas pode se converter numa eficiente atitude 

pedagógica (MARTINS; PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 148). 
 

 O meio desempenha um importante papel na construção das estruturas da inteligência. 

Sabe-se que é ele que nos fornece os fundamentos da lógica e da matemática. 

É válido ressaltar que na Educação Infantil a matemática não deve ser vista como uma 

matéria escolar, mas como uma atividade do pensamento que está em permanente relação com 

as experiências vivenciadas pelas crianças ao longo de suas atividades escolares e sociais e que 

na sua inter-relação com o mundo vão gradativamente construindo seus conceitos acerca do 

mesmo. 

 
Os conceitos permitem determinar os objetos e os fenômenos. Pensar conceitualmente 

significa analisar informações e esclarecê-las. Esta unidade de unificação é própria do 

entendimento humano e gera eficiência cognitiva, já que ajuda a penetrar no 

desconhecido organizando-o em unidades significativas (SÁTIRO, 2012, p. 26). 

 

 A consciência e o domínio do espaço ocorrem lentamente. O espaço não é uma realidade 

abstrata, mas existe a partir das formas das coisas com as quais as crianças se relacionam. A 

aprendizagem que estas adquirem das formas permite uma consciência cada vez maior do 

espaço. Uma rica experiência com as formas e com o espaço possibilita a constituição de um 

sistema mental mais complexo de representações do mundo. 

Desse modo, trabalhar com espaços, formas e cores é de extrema importância para dar 

sentido às relações espaciais que as crianças estabelecem no cotidiano, através de um 

vocabulário adequado para descrevê-los, compará-los. Será na observação, no está contido, no 

perceber espaço, parte e todo através da comparação que elas vão não só percebendo, mas 

compreendendo a relação existente ao distinguirem semelhanças e diferenças dentro de uma 

generalização. Como no próprio exemplo de TAMPAS (já citado), em que se tem o 

conhecimento social e físico e quando colocadas em análises para discriminar o que é 

generalizante extraindo as propriedades do objeto em si, isso demanda uma observação em que 

todas as relações possíveis devem ser levadas em consideração para que possam ser agrupadas 

pelas semelhanças e separadas pelo o que há de diferente. 

Nessa atividade com tampas, partimos de um conhecimento social (tampa) ou 

generalização.  Em um primeiro momento temos várias tampas de diferentes formas em um só 

lugar, então passamos a agrupá-las de acordo com as suas semelhanças e diferenças, utilizando-
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nos de alguns critérios para fazermos seleção pela cor, tamanho, material e assim 

sucessivamente. Esse exemplo mostra como podemos, através de um conhecimento social 

amplo, fazer reagrupamentos através da discriminação do objeto em foco, ou seja, analisar 

diversas possibilidades para poder reagrupá-los em diferentes grupos. 

 
O reagrupamento entre as partes e o todo é complexo porque, além de compreender 

que um todo pode ser dividido em partes e que as partes podem ser utilizadas para 

construir o todo, é igualmente necessário aprender a ver de que modo as partes se 

organizam dentro desse todo, e saber que o todo não é sempre igual à soma das partes 

(SÁTIRO, 2012, p. 31). 

 

 

Figura 2: Descritor da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Será em uma perspectiva transdisciplinar que espaço, forma, cores, linguagens, 

pensamento, cognição, movimento, textura, espessura, seriação, dimensão e tantos outros 

conceitos serão construídos nas relações estabelecidas pelas crianças ao depararem-se com uma 

variedade de materiais que serão oferecidos, a fim de poderem dar asas a sua imaginação no 

mosaico de cores e formas vivenciadas. Sempre partindo do contexto em que estão inseridas, 

para que possam vivenciar atividades que lhe sejam significativas. Para essa proposta, 

definimos como objetivos gerais: 
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  Tornar o ensino da geometria (espaço/forma) mais prazeroso e significativo; 

  Educar a visão da criança, desenvolvendo sua capacidade de estabelecer relações entre 

as três formas geométricas básicas e os elementos da natureza, objetos variados e 

produções artísticas, construções de arquiteturas, pisos, mosaicos e vitrais;  

  Estimular experiências nas quais as crianças vivenciem as suas relações com o espaço 

e as formas no seu cotidiano, potencializando o seu pensamento geométrico; 

  Relacionar as ideias de formas e espaços à realidade, enfatizando sua utilização nos 

vários campos da atuação humana, o que permitirá valorizar o uso social e cultural da 

matemática; 

 Possibilitar às crianças um contato direto com as diversas linguagens da arte através de 

diferentes técnicas de pinturas, ritmos de danças, músicas, entre outras; 

  Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e 

materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio, 

entrando em contato com formas diversas de expressões artísticas e geométricas. 

 

Como objetivos específicos, foram definidos: 

  Desenvolver a percepção e a memória visual, as semelhanças e as diferenças de formas, 

bem como a coordenação motora; 

  Trabalhar a noção de constância de percepção ou constância de forma e tamanho; 

  Proporcionar momentos de conversas para que as crianças descrevam o que veem na 

realidade a partir da observação de diferentes pontos de vista espaciais;  

 Desenvolver a compreensão de como as coisas se relacionam umas com as outras no 

espaço, utilizando vocabulário (em cima, embaixo, por cima, debaixo, sob, sobre, atrás, 

na frente, no meio, entre, ao lado, a seguir, próximo, perto, longe junto de, etc.) 

adequado para descrever essas relações espaciais; 

 Desenvolver a ideia de direção, localização, referência e distância; 

 Classificar objetos de acordo com as três formas geométricas básicas; 

 Realizar atividades relacionadas às formas geométricas, utilizando-se das linguagens da 

arte, através de releituras. 

 

Como conteúdos, foram definidos: 

 Linguagem oral e escrita; 

 Linguagem musical e literária (mitos e lendas); 
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 Cores e formas geométricas; 

 Classificação; 

 Seriação; 

 Agrupamentos; 

 Noções espaciais (em cima, embaixo, por cima, debaixo, sob, perto, longe, junto de, 

atrás, em frente, no meio, entre, ao lado, a seguir, próximo, primeiro, último, entre 

outras); 

 Noções de quantidade (pouco, muito, mais, menos, cheio, vazio); 

 Noções de tamanho (grande, pequeno, médio, largo, estreito); 

 Noções de espessura (fino, grosso,); 

 Técnicas de pinturas; 

 Movimentos (utilizando-se da linguagem da dança para realização de movimentos 

coordenados e circulares); 

 Natureza viva e morta (folhas, sementes, galhos secos, obtenção de tintas através de 

folhas e sementes); 

 Cores e misturas. 

 

Como procedimentos metodológicos, foram pensados: 

 Ouvir a música A casa, de Vinícius de Moraes. Após ouvi-la, solicitar que as crianças 

criem uma representação dessa casa. Essa atividade tem a função de observar qual a 

percepção que a criança faria de algo sem forma e sem dimensão; 

 Releituras de obras de artistas inspiradas na geometria, combinando e repetindo formas 

geométricas; 

 Ouvir músicas instrumentais e solicitar que as crianças criem representações de formas 

e cores mediante a sua imaginação, levadas pelo que a música proporcionou, já que são 

melodias instrumentais (que forma teria a música, que sentimento passa, com que cor 

poderíamos representá-la, entre outras); 

 Criar uma caixa de tateamento (colocar triângulos, retângulos, quadrados e esferas em 

uma caixa e com os olhos vendados pedir que as crianças descubram que objeto e qual 

a sua forma, utilizando-se do tato); 

 Representar graficamente jogos, brincadeiras, poesias, músicas, histórias, utilizando-se 

de desenhos, pinturas, danças, dramatizações; 

 Representar graficamente mapas dos arredores da escola e do caminho de casa; 
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 Representar através de maquetes a sua sala de aula, a escola; 

 Andar pelos espaços da escola, conhecendo-os, quantificando-os e representando-os; 

 Ir para a frente da escola e observar a sua fachada (essa atividade possibilita que as 

crianças percebam o espaço como um todo e após ter visitados os espaços internos 

adquirir a noção do todo que se divide em partes menores, que as partes menores estão 

contidas na parte maior, que é a escola); 

 Oportunizar momentos com jogos de tabuleiro, de trilhas, jogos e brincadeiras: Logix 

(sequência lógica), Tangran, pequeno arquiteto, jogo da memória, mapa do tesouro, 

amarelinha, quebra-cabeça, jogo de damas, dominó, brincar de supermercado (montar 

um com embalagens vazias); 

 Colagem e montagem de cenas com figuras geométricas; 

 Listagem e registro de coisas da natureza e objetos com o formato das três formas 

geométricas básicas; 

 Recortar de jornais e revistas gravuras que representam as formas geométricas e depois 

agrupá-las mediante os critérios estabelecidos pelas próprias crianças (de acordo com a 

arquitetura, alimentação, na natureza, mediante a forma, a cor, etc.); 

 Confeccionar uma colcha de retalhos, após ouvirem a história da Colcha de Retalhos, 

utilizando-se de diferentes tamanhos de quadrados e retângulos, como também 

diferentes padronagens; 

 Trabalhar as padronagens das formas geométricas de algumas estampas dos tecidos 

pedidos às crianças para trazerem; 

 Organizar oficinas de confecção de pipas, origami e aviões de papel; 

 Através da história de João e Maria, dramatizar a narrativa com as crianças e montar 

com elas a casa dos doces, cobri-la totalmente com biscoitos, balas, pirulitos e outras 

guloseimas que apresentem formas geométricas e depois deliciarem-se com os doces; 

 Realizar um passeio pela Praça da Maré (vizinha à escola) para observar e representar 

graficamente o caminho que percorrido, bem como as formas geométricas encontradas; 

 Realizar um passeio pela cidade, conhecendo as arquiteturas existentes (a igreja matriz, 

a capela, o Solar do Ferreiro Torto; a prefeitura, a casa de cultura, o mercado público -

antes de sairmos, observar o mapa da cidade, a localização desses prédios), fotografando 

as construções que representam a arquitetura característica da cidade (depois expor em 

painel); 



 

96 

 Realizar uma exposição dos trabalhos produzidos pelas crianças para toda a comunidade 

escolar e outras escolas que serão convidadas para que possam apreciar as produções. 

 

Quanto à avaliação, seria levada em consideração a participação e o envolvimento das 

crianças durante o desenvolvimento das atividades. Interessante que esse trabalho foi 

desenvolvido por toda a escola; o turno matutino, juntamente com a coordenadora abraçaram a 

ideia. No entanto, o nosso trabalho voltou-se para o grupo vespertino o qual coordeno. 

Antes de o projeto ser desenvolvido com as crianças, além das teorias estudadas e das 

oficinas desenvolvidas com as professoras, também foram feitas aulas de campo e, mediante 

todas as discussões que tivemos, foi sugerido pelo grupo que fizéssemos uma visita ao Lajedo 

de Soledade (situado em Apodi\RN), para que as professoras pudessem conhecer as pinturas 

rupestres existentes nesse sítio arqueológico. 

 

Foto 19: Pinturas rupestres do sítio arqueológico Lajedo de Soledade, em Apodi 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 20: Aula de campo com o grupo de professoras ao sítio arqueológico  

Lajedo de Soledade/Apodi-RN 

                    Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

O projeto tinha como proposta finalizar com uma exposição em que a escola convidaria 

a comunidade para visitar. Dessa forma, ele foi desenvolvido em várias etapas: a primeira foram 

os estudos, a segunda as oficinas com as professoras e a terceira a aula de campo com o grupo. 

Depois da oficina de arte, realizamos outra intitulada A criança e o Número e focamos na 

construção dos conceitos lógicos de seriação, quantificação, agrupamentos, mediante atributos 

de cor, forma, tamanho, conhecimento físico, conhecimento social e conhecimento lógico, 

tomando como exemplo o conhecimento de tampa. Para isso foi pedido que as professoras 

trouxessem tampas de diversos tamanhos, diversas cores e formatos, diversos materiais 

(plástico, alumínio, metal e outros), conforme já foi comentado. 

Nessa oficina, percebemos que as professoras sentiram dificuldades em diferenciar e 

estabelecer diferenças entre o que seria conhecimento físico, conhecimento social, 

conhecimento lógico-matemático, tendo como referência o nome de TAMPA. 
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 Foto 21: Oficina sobre conhecimento social, físico e lógico-matemático com as professoras 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Essa dificuldade ficou evidenciada pelas professoras ao agruparem e classificarem as 

tampas. Mesmo após a discussão de um texto que tratava das questões referentes aos 

conhecimentos lógico-matemático, físico e social, que apontou a necessidade de ser discutido,  

para que as professoras pudessem entender como a criança constrói o conceito de número. Para 

que as dificuldades fossem superadas, concluímos que as professoras precisavam estabelecer 

diversas relações a respeito das habilidades de classificar, agrupar, relacionar, seguindo certos 

critérios. 

 
Agrupar é uma forma de organizar, incluir e excluir elementos individuais em um 

grupo. Isto é, quando agrupamos, selecionamos aquilo que vai fazer parte dos grupos 

e aquilo que não vai. Classificar é julgar que uma coisa, por ter uma característica 

específica, pertence a uma classe de coisas que tem a mesma característica. É formar 

grupos de maneira mais complexa, porque implica em analisar, sintetizar, comparar e 

especificar os critérios de tal maneira que se permita incluir em uma classe a totalidade 

dos elementos, e, ao mesmo tempo excluí-los de outras classes próximas (SÁTIRO, 

2012, p. 28). 

 

 No primeiro momento da formação, foi preciso esclarecer as professoras sobre a 

importância de desenvolverem um trabalho em que o conhecimento lógico-matemático deveria 

ser tratado de maneira sistemática por meio de atividades lúdicas. Para que essa compreensão 
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acontecesse, foi necessário despertar no grupo o interesse e o desejo de fazer, mas não um fazer 

por fazer, apenas para cumprir uma tarefa didática. Era imprescindível que todas tivessem 

satisfação em fazê-lo e que esse fazer deveria ocorrer de maneira viva, que envolvesse de fato  

as crianças e assim tornar a atividade prazerosa. 

Percebemos então que para romper com uma rotina já estabelecida é difícil. Para isso 

era preciso criar situações em que pudessem vivenciar o novo e o que esse novo poderia 

proporcionar prazer em todos os envolvidos (professores e alunos). Esse foi o nosso maior 

desafio, uma vez que percebemos ser preciso pensar em algo que desencadeasse ação, discussão 

e reflexão, provocando um prazer, um desejo, uma satisfação em toda a equipe, e que viesse a 

convergir para a aprendizagem das crianças. 

 Assim, nosso primeiro encontro foi “regado” por/com uma leitura compartilhada do 

poema Leilão de jardim, de Cecília Meireles, recitado por mim. Após essa introdução, 

propusemos que cada professora desenhasse o que compraria ou venderia no leilão, conectando 

ou relacionando esse processo de compra e venda a sua prática. Após a realização dessa tarefa, 

o grupo se posicionou frente ao que compraria e ao que venderia no leilão, conforme os versos 

do poema. 

 
Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

Lavadeiras e passarinhos, 

Ovos verdes e azuis nos ninhos? 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

Uma estátua da primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo que é jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

(Este é o meu leilão) 

 

Em continuidade, foi feita uma leitura compartilhada do poema de Malaguzzi As cem 

linguagens da criança, o que possibilitou discussão e reflexão do grupo a respeito da prática 

educativa que se estava desenvolvendo até aquele momento, de modo a evidenciar quais as 

dificuldades encontradas para se pensar diferente. 

No grupo de estudos que foi formado, procuramos focar nossas discussões na criança, 

nas suas peculiaridades, potencialidades, como aprende e se desenvolve. Ao mesmo tempo em 

que se discutia teoria, eram proporcionados a elas momentos em pudessem vivenciar oficinas 

de artes visuais, dança, teatro, contação de histórias, recitação e canto. À medida que o grupo 
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ia se envolvendo, percebíamos cada vez mais o prazer que mostrava frente a cada desafio 

vivido. Primeiro elas vivenciaram e discutiram a teoria, produziram, e o compromisso seguinte 

seria desenvolver com as crianças toda aquela experiência. 

O projeto estava escrito. Daí foi organizado todo o processo a ser desenvolvido na rotina 

da sala com as crianças. 

 
A magia, gerada na alquimia da intuição, do olhar cuidadoso para cada aprendiz, no 

saber fazer se revela na criação de situações de aprendizagem significativa. Para 

construir esses momentos, o educador terá que ser guloso em seu desejo de ensinar, 

paciente na oferta e na espera de quem acredita e confia no outro e amoroso no 

compartilhar de saberes. Como um pesquisador ele ensina porque quer saber mais da 

sua arte. E aprende a ensinar ensinando, pensando sobre esse ensinar e assim 

ensinando também aprende (MARTINS; PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 119). 

 

 Nessa dinâmica, o professor e o aluno descobrem, encantam-se e aprendem juntos e em 

conjunto buscam respostas para as inquietações, de modo a construir conceitos novos e 

reconstruir outros já incorporados, mas dos quais não tinham pleno domínio. A aprendizagem 

foi acontecendo como num jogo, aprender e ensinar como eixos, o que requer planejamento. 

Necessário preparar um ambiente favorável para que dentro do contexto vivido a criança possa 

tecer sua rede de significação mediante o que toca, vê, sente, vivencia e então ela se encanta 

com o resultado ao registrar sua produção, chegando a um espanto/prazer ao vislumbrar o que 

ela mesma conseguiu realizar. A seguir, observamos uma imagem que evidencia uma criança 

expressando seu espanto e prazer ao vislumbrar sua criação. 
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Foto 22: Criança do grupo III registrando, através do desenho, a história que ouviu 

 

 
                             Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

O segundo momento ocorreu com o desenvolvimento do projeto envolvendo as crianças 

por meio da mediação praticada pelas professoras. Para se iniciar esse projeto, foi organizado 

um banho de grude (é feita uma grande quantidade de grude com goma de tapioca, água, sal e 

anilina - corante para bolo de aniversário). Através de um comunicado circular foi pedido aos 

pais que as crianças levassem roupa de banho. Várias mesas foram dispostas em fileiras, e 

derramado o grude sobre elas, sob o olhar extasiado de cada criança.  Aos poucos, professoras 

e crianças foram colorindo o grude com várias cores, já que estava dividido em pequenas 

porções. 
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Foto 23: Crianças em atividade lúdica, preparando-se para o banho de grude 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Em seguida, as crianças começam a passar o grude umas nas outras e o mela-mela é 

iniciado. Essa atividade permite que a criança sinta diferentes sensações através do tato, perceba 

as noções de frio, macio, mole, muito e pouco, bem como possa observar a transformação do 

grude pelo acréscimo de diferentes cores, e a criação de outras tonalidades, ao serem misturadas  

as cores primárias em seu corpo. Todas as turmas participaram. Cada dia duas turmas, durando 

assim uma semana de banho.  Após o mela-mela, todas tomavam um banho de mangueira dado 

pelas professoras para tirar o grude. Depois de todos lavados, participaram de um piquenique 

no pátio da escola. 

O “batizado” do projeto aconteceu em meio à mistura de cores, brincadeiras de mela-

mela, piquenique e banho de mangueira, finalizando com um registro coletivo do que foi 

vivenciado. 
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                           Foto 24: O banho de grude 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

       

O banho de grude foi o primeiro momento do trabalho com as crianças que aconteceu 

por etapas. Havia sido combinado que cada turma produziria um trabalho voltado para as 

linguagens da arte (visual, cênica, musical). Depois dessa atividade, cada turma escolheu um 

artista plástico para ser trabalhado, que estivesse dentro do contexto, estudando-se sua 

biografia, produção, conhecendo algumas de suas obras e assim sucessivamente. Procuramos 

valorizar e trabalhar com os artistas da cidade. Para isso, todas as turmas fizeram uma visita ao 

ateliê do artista plástico e teatrólogo Juscio Marcelino de Oliveira, filho de Macaíba. 

As crianças ficaram encantadas com tantas cores expostas através das telas e dos seus 

trabalhos de bricolagem. Cada uma delas falou das telas do autor escolhido e identificaram o 

que esse autor gostava de pintar. As professoras criaram várias situações estimulantes com as 
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crianças através de brincadeiras. Escondendo, por exemplo, desenhos de vários peixinhos 

debaixo da mesa para que as crianças pequenas (as de dois anos) descobrissem o que estava 

oculto, levando-as a procurarem os peixinhos escondidos. 

 

Foto 25: Crianças (grupo III, idade entre dois anos e dois anos e meio) em visita ao ateliê de arte do 

artista plástico Juscio Marcelino de Oliveira, procurando os peixinhos debaixo da mesa 

 
  Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Com as turmas maiores foi produzida uma tela com uma prática da bricolagem que 

ganhou o nome de Zula – o olho da baleia (com um resto de ventilador, uma banda de globo, 

tinta e papel), exposta no vernissage da escola, conforme pode ser visto na foto seguinte. 

                                              

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

                                          Foto 26: A produção das crianças no ateliê 

Fonte: acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Foto 27: Crianças do grupo IV, encantadas com as obras de arte, no ateliê do artista plástico Juscio 

Marcelino de Oliveira 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Dentre os artistas escolhidos para que fossem trabalhadas as suas obras, destacamos: 

Romero Brito (artista nordestino/ regional), Juscio Marcelino (artista local), João Andrade 

(artista da nossa capital), Volpi (artista nacional), dentre outros, totalizando-se sete artistas, um 

por cada uma das sete salas de aula. 

Ao entrarem em contatos com as obras dos artistas escolhidos, as crianças, juntamente 

com as professoras, selecionaram a obra da qual desejavam fazer a releitura. A foto a seguir 

mostra um desses momentos, quando a professora apresentou as obras de Romero Brito para 

sua turma, a fim de que as crianças pudessem escolher a preferida para a releitura. 

 

Foto 28: Momento em que as crianças estão reunidas para escolherem a tela da qual farão a releitura 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 29: Criança do grupo V, fazendo a releitura da tela Olhando o mar, do artista Juscio Marcelino 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Foto 30: Produção da releitura em exposição e ao lado a tela do artista 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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À medida que o trabalho foi acontecendo, as professoras realizavam atividades que 

permitiam a exploração de espaços, formas, cores, misturas e transformações de formas 

geométricas, bem como a criação de novas formas em consequência das combinações 

realizadas. Nas turmas menores, as professoras escolheram trabalhar especificamente com a 

forma do círculo e nas turmas maiores foram exploradas todas as formas geométricas básicas, 

já de domínio das crianças (círculo, quadrado, triângulo e retângulo). 

Após a conclusão dessa etapa, as professoras de cada turma escolheram uma história a 

ser trabalhada com as crianças, de modo que posteriormente fosse possível fazer a releitura de 

cada narrativa por meio das representações pictóricas, ou seja, a partir de desenhos que 

representassem os elementos dos enredos. É importante ressaltar que antes de essa atividade ser 

colocada em prática, a coordenadora da escola reuniu todas as professoras para a realização de 

uma oficina denominada Uma roda de histórias, pois assim elas poderiam deixar a imaginação 

fluir e então sistematizar o plano de atividades a serem realizadas com cada turma. Somente 

após o período de duas semanas, as histórias foram contadas pela própria coordenadora, 

representada pela pesquisadora. 

 

Foto 31: Crianças no pátio da escola, reunidas para ouvir histórias contadas pela coordenação 

 
                    Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Estávamos no mês de agosto, e apesar de termos optados por uma proposta de não se 

reportar a datas comemorativas, procuramos “viajar com as crianças através dos mitos e das 

lendas”. Assim, cada turma escolheu uma lenda para ser contada por meio de desenho, pintura, 

modelagem e escultura, as técnicas ficaram a critério das professoras. A imagem a seguir mostra 

um grupo de crianças recontando a lenda do saci, representando através das formas geométricas 

a lenda através de sua personagem principal. 

 

 

Foto 32: Crianças do grupo III montando a lenda do saci-pererê com as formas geométricas 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

 Terminada essa etapa, a seguinte seria a escolha de uma música para que fosse feita a 

sua releitura por cada turma. Foi solicitado que as professoras escolhessem músicas para 

cantarem com as crianças e que cada turma escrevesse seu repertório de preferência. Nas rodas 

das histórias que foram contadas, ao término de cada uma era cantada uma música que estivesse 

atrelada à narrativa. Preparado o repertório, todas as turmas reuniram-se no pátio da escola para 

cantá-lo. Para o Cantando juntos, convidamos alunos da escola de música da cidade 

(Macaíba/RN), que nos acompanharam no violão e guitarra. 
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Foto 33: Convidados para o nosso Cantando juntos 

 

 
  Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Todas as crianças queriam cantar e ter o prazer de ouvirem sua voz propagada pelo 

microfone. À proporção em que o repertório ia sendo cantado, fomos percebendo quais as 

preferidas e mediante os interesses de cada grupo as professoras escolheram a música que iriam 

trabalhar para fazer a releitura. Dentre as mais pedidas, estava A casa, de Vinícius de Moraes, 

O peixe vivo (domínio público) e  O anel,  de Bia Bedran. 
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Foto 34: Crianças  cantando no Cantando juntos 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 A imagem a seguir mostra crianças do grupo IV fazendo a releitura da casa através de 

palitos de picolé. A letra da música provoca satisfação e curiosidade: 

 

Era uma casa muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

Ninguém podia entrar nela não 

Porque na casa não tinha chão 

Ninguém podia dormir na rede 

Porque na casa não tinha parede 

Ninguém podia fazer pipi 

Porque penico não tinha ali 

Mas era feita com muito esmero 

Na rua dos bobos 

Número zero 

(A casa – Vinícius de Moraes) 
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Foto 35: Crianças do grupo V fazendo a atividade de releitura do poema de Vinícius de Moraes 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Concluída essa etapa, faltava a linguagem da dança. De acordo com as lendas contadas 

e cantadas, cada turma escolheu uma para montar a coreografia. Para motivar as crianças, as 

professoras se reuniram em apresentação no pátio da escola, dançando para elas. 
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Foto 36: Apresentação das professoras para as crianças 

Fonte: Acervo da pesquisadora  Maria Rosemary Melo Feitosa. 

  

 

O professor precisa ser motivado e também motivar os seus alunos a fazerem o proposto; 

contudo, esse trabalho só terá sucesso se as crianças perceberem que a proposta é uma coisa 

gostosa de fazer e ninguém melhor do que o professor para transmitir esse prazer. Porém isso 

só será convincente se ele estiver motivado também para que venha a dar uma boa aula e tudo 

possa acontecer através de uma grande brincadeira, prazerosa para todos os envolvidos. A 

criança, percebendo que seu professor sente prazer na atividade que está sendo desenvolvida, 

procurará também realizá-la com satisfação. Falo isso por experiência própria, já adulta. Na 

graduação, tive uma professora que dava aula com tanto prazer que eu procurava “beber” todo 

o conteúdo por ela ministrado, procurando descobrir que prazer era esse que exalava por todos 

os seus poros. 

Se como adulta senti essa sensação, imagine crianças de Educação Infantil, que estão 

dando seus primeiros passos rumo às descobertas sobre o mundo que as cerca, por isso o 

professor tem papel fundamental nesse processo, precisa conquistar a confiança da criança, 

envolve-la, para que seja estabelecida uma relação de empatia e segurança. E para que a 

educação ocorra, não são necessárias fórmulas específicas, nem receitas de bolo. Como dizia 

Freinet: “Educar não é uma fórmula de escola, mas uma obra de vida”. Em sua concepção, 

acreditava que: 
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O educador precisa conquistar a confiança da criança, estabelecendo, entre os dois, 

um clima de segurança e recíproca doação, permitindo, dia a dia, que a criança se 

torne ela própria. A isso chamamos de atmosfera Freinet, clima Freinet. O professor 

precisa também conscientizar-se de que o sentimento de sucesso é indispensável à 

criança para que esta possa progredir. A existência de uma motivação verdadeira é 

muito importante, principalmente nos momentos em que a criança se torna acessível 

às novas novidades [...] (SAMPAIO, 1989, p. 116-117). 

 

 Sentimos aqui a necessidade de reforçar a importância da motivação do professor para 

que este possa desenvolver no seu aluno o desejo de aprender e descobrir o mundo, e que esse 

desejo se mostra imbuído de prazer. O que nos move a algo? O desejo! E a realização desse 

desejo gera o prazer! É esse prazer que estamos buscando junto ao grupo de professoras com 

as quais este trabalho foi realizado, gerado pela motivação que sentiram e ao senti-lo, 

contagiaram as crianças também. No caso da dança, o corpo por si só fala todas as linguagens. 

 

Ao perceber as coisas, o corpo nelas se envolve, deixando-se igualmente se envolver 

por elas. Nessa experiência o corpo se percebe ao mesmo tempo como vidente e 

sensível- sentindo conhece, conhecendo sente. Nosso corpo sentindo-se, porque se 

sente ao sentir que sente, reflexiona, ou seja, nosso corpo é cognoscente e realiza uma 

reflexão enraizada na experiência sensível, na experiência estética (oposta a anestesia 

que elimina a sensibilidade) (MARTINS; PISCOQUE e GUERRA, 1998, p. 56). 

 

E a dança possibilita esse prazer, o corpo fala, expressa através de gestos todas as suas 

emoções e permite milhões de outras inúmeras sensações, são linguagens dentro de outras 

linguagens que vão surgindo e dialogando com o corpo, com o espaço; não é preciso falar, 

apenas sentir. 

Após esse momento de apreciação das crianças de verem suas professoras dançando, 

chegou a vez delas. As turmas começaram os ensaios das danças para serem apresentadas no 

dia da exposição dos trabalhos, no Concertos para as linguagens da infância: cores e formas. 

A imagem a seguir mostra um momento em que as crianças estão ensaiando. 
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Foto 37: Crianças do grupo III ensaiando a apresentação da música O boto rosa 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Gradativamente o trabalho foi acontecendo, estabelecendo-se uma relação de confiança, 

desejo, interesse e prazer frente às descobertas as crianças, foram todos se envolvendo e 

descobrindo o prazer de brincar com cores e formas. Em momento algum se presenciou 

dispersão, mesmo entre os mais pequeninos, em que a atenção é momentânea e o interesse 

desviado para outra coisa, não aconteceu, o envolvimento era total. As fotos seguintes mostram 

alguns desses momentos, demonstrando-se o envolvimento total, fruto do prazer que foi 

despertado nas crianças para o trabalho.  
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Foto 38: Crianças do grupo II pintando os espaços definidos de uma mandala 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

 Chegou o dia da exposição. Na entrada da escola, foi colocado um painel de boas-vindas 

para a recepção dos convidados (ver abaixo fotos 39 e 40). As salas de aulas foram 

transformadas em pinacotecas, onde estariam expostas as produções das crianças. Cada sala 

com a produção de uma das linguagem da arte (na sala do grupo III, estava em exposição todos 

os trabalhos produzidos a partir dos mitos e das lendas. Ver foto 41). Na sala do grupo IV, as 

produções das releituras das músicas feitas pelas crianças, que tinham como tema Um som, um 

tom, uma melodia (ver fotos 42 e 43). Na sala do grupo V, releituras das obras de artes dos 

artistas estudados,  com o tema  Cores e formas (ver fotos 44 e 45). Na sala de estimulação, 

ficou a exposição dos trabalhos produzidos através da “brincolagem” (sabemos que existe a 

bricolagem, mas no nosso caso denominamos de brincolagem por se constituir numa 

brincadeira de colar uma coisa em outra e formar uma nova, deixando a imaginação fluir sem 

partir de um “modelo”. Ver fotos 46 e 47). 
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Foto 39:  Tema da exposição colocado na entrada da escola 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Foto 40: Expressando as boas-vindas aos visitantes                        

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo  Feitosa. 
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Foto 41: Releitura da lenda do curupira, por crianças do grupo IV, utilizando-se das formas 

geométricas 

 

                                Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Foto 42: Sala onde os trabalhos produzidos com a música foram expostos 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 43: Releitura do poema de Vinícius de Moraes  A casa 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Foto 44: Sala onde foram expostos os trabalhos produzidos pelas crianças a partir  

dos artistas estudados 

Fonte: Acervo da pesquisadora  Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 45: Releitura da tela de Portinari – Flores, pelas crianças do grupo V  

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Foto 46: Trabalhos produzidos pelas crianças através da bricolagem                                           

Fonte: Acervo da pesquisadora  Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 47: Um dos trabalhos de brincolagem, robô construído a partir de pratos descartáveis usados, 

enfatizando as formas geométricas encontradas nos objetos que existem em nosso entorno 

           Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

  

 

As salas estavam todas arrumadas de acordo com as linguagens da arte que foram 

trabalhadas (visual, musical). Nesse dia, a escola transformou-se numa grande galeria, e a aula 

seria diferente, pois as crianças passaram de aprendizes para autoras. Era o momento de apreciar 

o que haviam produzido e o que os seus colegas produziram. O olhar agora era de expectadores 

de um cenário em que se reconheciam em cada trabalho exposto, e o momento também era de 

mostrar o espetáculo no palco do faz de conta, das personagens que iriam representar através 

da dança. As fotos a seguir mostram o momento em que as crianças, junto com as suas 

professoras, apreciam as obras de arte que criaram. 
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Foto 48: Crianças do grupo II em visita à exposição 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Foto 49: Crianças do grupo IV visitando a exposição 

 

              Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 50: Crianças do grupo V apreciando a exposição fotográfica com o registro  

dos momentos de produção 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 O segundo momento da exposição estava destinado às apresentações das crianças 

através da linguagem da dança. Foi combinado com o grupo de professoras que a abertura seria 

feita por elas dançando para seus alunos. O que dançar? Como já foi falado anteriormente, 

estávamos no mês do folclore (abrindo aqui um parêntese para justificar que não trabalhamos 

datas comemorativas e sim possibilitamos situações em que  possamos, de maneira 

contextualizada, resgatar a cultura que se apresenta múltipla na escola e a qual precisamos 

valorizar. Como falamos, a criança é feita de cem linguagens ou até cem mil outras e essas 

linguagens têm se configurado e mostrado muito forte nos grupos sociais através da sua 

cultura), então resolvemos fazer um passeio pelas lendas também através da dança. Com as 

professoras, procuramos homenagear as lavadeiras, figura  muito presente na cidade, pois  

muitas mulheres da comunidade ganham  a vida lavando roupas.Ali, mesmo com a máquina de 

lavar,  encontramos essa profissional. A música escolhida foi A lavadeira do rio (composição 

de Lenine e Bráulio Tavares, na interpretação de Caju e Castanha), trazendo o coco de roda. A 

próxima foto mostra a abertura das apresentações artístico-culturais feita pelas professoras e a 

seguir as apresentações das crianças.  
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Lavadeira do rio (Lenine) 

 

Ah! Lavadeira do rio 

Muito lençol pra lavar 

Fica faltando uma saia 

Quando o sabão se acabar 

Mas corra pra beira da praia 

Veja a espuma brilhar 

Ouça o barulho bravio 

Das ondas que batem na beira do mar 

Ê, ô, o vento soprou 

Ê, ô, a folha caiu 

Ê, ô, cadê meu amor 

Que a noite chegou fazendo frio 

Ô, Rita, tu sai da janela 

Deixe esse moço passar 

Quem não é rica, e é bela 

Não pode se descuidar 

Ô, Rita tu sai da janela 

Que as moças desse lugar 

Nem se demora donzela 

Nem se destina a casar 

Ê, ô, o vento soprou... 
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Foto 51: Apresentação das Lavadeiras do rio, representadas pelas professoras da escola 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Foto 52: Crianças do grupo III apresentado a lenda do Boto Rosa 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa 
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Foto 53: Crianças do grupo II  apresentanto a cantiga de roda A canoa virou 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Foto 54: Crianças do grupo III integral apresentando A dança das caveiras (domínio público) 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 



 

127 

Foto 55: Crianças do grupo V integral, apresentando a dança da Emília (Baby Consuelo) 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 Segundo  a avaliação das crianças e das professoras, foi um dia diferente, especial, cheio 

de cores, formas, magia e encantamento no espaço escolar.  Em suas falas, elas externavam a 

satisfação e o prazer que sentiram durante o desenvolvimento de todo esse trabalho. Foi pedido 

a cada turma que escrevesse um texto coletivo a respeito do que acharam dessa forma de 

trabalhar, o mesmo foi solicitado às professoras. As crianças falaram que gostaram de tudo que 

viram, mais ainda da Emília (apresentação feita pelo grupo V, em que uma criança vestida de 

Emília saía da caixa ) e da dança das caveiras (apresentação feita pelo grupo IV). Uma das 

crianças assim se manifestou: “Eu gostei muito da Emília que saiu da caixa e do saci que pulou 

com uma perna só”.  

 Era evidente o prazer que sentiam ao perceberem seus pais  presentes, saíam puxando-

os pelas mãos para mostrarem seus trabalhos. As professoras em suas falas mostravam-se 

satisfeitas com o resultado e não acreditavam que tudo aquilo estava acontecendo e que elas 

haviam construído com os seus alunos. Algumas das vozes: “Confesso que achei difícil fazer o 

trabalho, fiquei insegura, no início achei que não ia conseguir fazer, estava com medo”, “Nunca 

trabalhei assim, e confesso que não acreditava que ia dar certo”, “ É preciso que iniciativas 

como essa possam acontecer mais vezes”, “Não imaginava que através da arte eu pudesse 
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trabalhar a matemática, nunca me ensinaram assim e no curso de pedagogia nem de matemática 

se fala”,  “Foram muito importantes as oficinas, as leituras que você trouxe, aprendi e me diverti 

muito”. 

Ser professor de Educação Infantil é embarcar em mil e uma aventuras e descobertas. É 

ser ativo, dinâmico e, além de ser o coordenador e organizador do processo de construção do 

conhecimento dos pequeninos, faz-se necessário estar sempre buscando novas possibilidades e 

principalmente permitir-se ficar aberto para “provar” novas sensaçãoes, para conhecer  e 

descobrir as coisas do mundo. 

Frente ao receio do grupo quanto ao desconhecido, procurei estar presente, auxiliando 

cada turma, ajudando nas dificuldades específicas de cada uma. Subsidiei, através do 

levantamento e pesquisa de artistas que trabalhavam com cores e formas, das histórias, mitos e 

lendas, músicas, poemas e vídeos, textos que pudessem dar respostas para suas dúvidas. Nos 

momentos de produção com as crianças, quando percebia alguma dificuldade de encaminhar as 

atividades,  estava à disposição. 

O projeto Concertos para as linguagens da infância: cores e formas foi desenvolvido 

no terceiro bimestre. Para que ele acontecesse, ocorreram algumas dificuldades, principalmente 

por parte da vice-direção, a qual achava o trabalho utópico, que não seria possível ser 

viabilizado na prática por se tratar de crianças pequenas e que o projeto não tinha o perfil de 

Educação Infantil e sim de Ensino Médio, chegando ao ponto de ir até à Secretaria de Educação 

para reclamar. Contudo, a diretora nos deu respaldo para continuar. E no dia da exposição, foi 

enviada pela Secretária de Educação do unicípio de Macaíba, a coordenadora geral da Educação 

Infantil para avaliar o trabalho. 

Após o encerramento desse projeto, continuamos com o trabalho, agora o grupo 

mostrava-se mais “seguro”, sentia-se mais confiante depois do sucesso alcançado, de tantos 

elogios recebidos. As professoras mostravam-se mais soltas, até as mais tímidas demonstravam 

mais desenvoltura; percebíamos que a dinâmica das atividades fluía com mais prazer e que as 

crianças gradativamente iam mostrando, através de suas produções, como avançaram.  

Pudemos perceber isso principalmente nos grupos das menores, crianças de dois anos e meio 

que se mostravam mais autônomas na estruturação do desenho, na organização espacial e que 

as professoras já tinham clareza ao pensar nas atividades, sabiam trabalhar de maneira lúdica e 

com mais segurança os conceitos lógicos nas mais variadas situações. Os exemplos são vários,   

mas escolhemos duas atividades que achamos bem  interessantes, realizadas quando as 

professoras do grupo II (crianças de 2 ano e meio ) estavam trabalhando a respeito da natureza 

do ser criança no mês de outubro.  Elas fizeram uma lista das brincadeiras e dos brinquedos 
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preferidos das crianças e com algumas formas geométricas pediram que cada uma montasse seu 

brinquedo, o que resultou em atividades muito interessantes.  As fotos 56, 57 e 58 evidenciam 

essa afirmação. 

 

Foto 56: Trabalho das crianças do grupo II parcial, utilizando as formas geométricas para 

representação dos brinquedos preferidos, os bonecos e bonecas 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Foto 57: Atividades do grupo II, a bicicleta como brinquedo preferido 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 58: A bola, brinquedo preferido do grupo III 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Para encerrar o ano letivo, propusemos trabalhar mais especificamente com a linguagem 

musical, escrevendo um projeto que contemplasse todas as áreas do conhecimento através da 

transdisciplinaridade. Surgindo dessa forma Uma Melodia para as Linguagens da Infância, 

porque o som estava em toda parte, em todos os lugares. Era preciso ser ouvido, sentido, vivido, 

apreciado. 

 

AQUI OS SONS RODAM 

 

Aqui os sons rodam 

Ouço os sons a rodar 

Sons por toda  parte 

Sons por todo lado 

Sons acima 

Sons abaixo 

E pode um som de pernas pro ar? 

Pode ser redondo? 

Pode rodear? 

Pela água 

Pelo ar 

Pelo um fio 

Pelo cabelo 

Está aí? 

Ou aqui? 

E quando eu me for, 

Novos sons virão 

Preencher o espaço 

Para te abraçar 

Vamos ouvir juntinhos 
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O tempo 

O fogo 

O chão 

As árvores 

E estrelas 

E brisas 

E água 

Eu sou o som 

Que nunca termina 

Que começou antes do tempo 

E é ouvido com silêncio. 

Eu sou o som 

Que flui e voa 

E leva o mundo em incrível andança 

Pelo tempo e pelo espaço 

Eu sou a voz arranhada 

Num velho disco barato 

Não me preocupo 

Eu estou no ar  

  (SCHAFER, 1991) 

 

 

No trabalho com as crianças da Educação Infantil, a música sempre esteve presente no 

dia a dia do fazer pedagógico. Em todas as atividades oportunizadas aos nossos alunos, a música 

se constitui como senha de entrada para as situações de contato com as 

representações/conhecimento de mundo. Mas por que se canta na Educação Infantil? 

Ao nos indagarmos a respeito dessa questão, não conseguimos respondê-la. Assim, 

cantamos e cantamos, mas sem saber por que, muitas vezes apenas para coibir comportamentos 

(Piui, tatá, sem correr sem machucar) e as crianças seguiam em fila para o refeitório ou parque, 

repetindo a canção de forma mecânica, empurrando uma as outras e assim sucessivamente. Mas 

também a música está presente como recurso pedagógico. 

Porém por que cantar na Educação Infantil? Essa pergunta norteou o nosso trabalho para 

o quarto bimestre (4ºbimestre), canalizando um novo olhar para esse cantar, partindo do 

princípio de que a música é importante na Educação Infantil porque está presente na vida do 

ser humano desde que o mundo é mundo, porque ela acompanha a vida do ser humano desde o 

seu nascimento até a morte, surgindo assim o projeto: Uma melodia para as linguagens da 

infância. 

 

Eu sou a música; das artes, a mais antiga. Eu sou mais que antiga, eu sou eterna. 

Mesmo antes de a vida começar nesta Terra, eu já estava aqui [...]. Quando os seres 

humanos eram pouco mais que animais, eu os influenciei de forma benéfica [...].Estou 

nos corações de todas as criaturas humanas e nas suas línguas, em todas as terras entre 

todos os povos; o ignorante e o analfabeto me conhecem, tanto quanto o rico e o 

erudito, pois eu falo a todos, numa linguagem que todos entendem [ ... ] levo conforto 

aos solitários e concilio os conflitos das multidões. Sou um luxo necessário a todas as 

pessoas. Eu sou a MÚSICA (APUD.BRÈSCIA, 2003). 
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 Procuramos organizar um espaço em que a diversidade musical fosse oportunizada e 

que as crianças pudessem apurar os ouvidos e discriminar o barulho do silêncio, o forte do 

fraco, o lento do rápido, o agudo do grave, o alto do baixo, o agitado do suave. E no jogo do 

faz de conta, a sala transformou-se numa discoteca. Lá todos os ritmos, todas as formas, todas 

as coisas, todas as melodias entravam em sintonia com o espaço e o corpo. A relação do corpo 

com o espaço apresenta-se como uma “ciranda” de vários ritmos. Já nos diz um velho ditado: 

“Dançamos conforme a música”. Vivemos em uma profusão de ritmos que nos leva a girar na 

roda viva da vida através da nossa “dança”, no espaço e no tempo vivido. A dança acompanha 

a vida de todos os povos desde os tempos mais remotos. Ela esteve, está e estará presente em 

todos os momentos importantes da vida do ser humano, significando e sendo ressignificada por 

cada povo, mediante a sua cultura e o momento histórico vivido. Na foto 59, crianças do grupo 

II e III dançam na discoteca montada na escola para que pudessem entrar em contato com os 

diversos estilos musicais.  

 

Foto 59: Crianças do grupo II e III dançando na discoteca 

 

       Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

 



 

133 

As questões espaciais, a consciência corporal, a linguagem oral estruturam-se nos 

momentos em que cantamos, dançamos juntos.  Diante desse olhar, percebemos a música como 

o fio condutor para o labirinto que ora nos propomos a percorrer no trabalho com as crianças. 

Portanto, a música não pode ser dissociada da Educação Infantil, há uma grande necessidade 

de se desenvolver nas crianças pequenas o senso do ritmo, pois o próprio corpo produz sons e 

segue um ritmo que é peculiar a cada ser. 

 
Eu mesmo sou uma caixinha de sons variados: 

O som da minha voz, da minha barriga roncando, 

O som que faço mastigando, chupando sorvete, 

Estourando bola de chiclete [...] som encontra-se 

Em toda parte, partindo do nosso corpo, pela casa, 

Pelo campo, pela cidade.  

     (LEÃO, 2005, p. 7e 16) 

 

 Sendo a música uma área do conhecimento com fins e objetivos em si mesmos, não 

pode estar presente na escola no sentido de coibir comportamentos ou ser relegada a um mero 

recurso pedagógico, pois ela consegue “passear”, transitar de um saber a outro, chegando onde 

nada mais consegue chegar. Dessa forma, procuramos, em nossa rotina diária, oportunizar 

momentos em que as crianças vivenciassem e entrassem em contato com o mundo sonoro. 

Porque a música é “Uma bebida púrpura que aguça todos os nossos sentidos”, que se relaciona 

com as demais áreas do conhecimento, possibilitando um trabalho transdisciplinar. 

 
Essa relação acontece desde os tempos mais remotos, a teoria da “Música das Esferas, 

“por exemplo”, defendida por Pitágoras. Ele imaginava que as sete esferas produziam 

a música das esferas e não podiam ser ouvidas pelos humanos por ser ela própria a 

música da vida que nós ouvíamos desde o nascimento, ritmada de forma nata no 

homem, como o coração e a pulsação que batem ritmicamente. Ele atribuiu às esferas, 

ao Sol, à Lua e aos astros em harmonia no universo. Para Pitágoras, as coisas são 

números e cada coisa que percebemos possui natureza vibratória e tem seu número 

específico de vibração e que todas as coisas têm uma relação numérica ou harmônica 

no Cosmos. Ele defendia a ideia de que, se picos altos e baixos podem ser combinados 

numa perfeita harmonia, era natural supor que todos os objetos possuam 

relacionamento análogo. Para ele a harmonia significava um equilíbrio ou fusão 

contrários. E o número era a “chave” do universo (FEITOSA, 2007). 

 

  

 A sua teoria procurou estabelecer uma relação entre astronomia e a matemática, 

utilizando-se para isso a geometria e a música. Assim, postulou as distâncias relativas entre o 

sol, a Lua e os astros, levando em conta uma relação harmônica que poderia ser expressa 

numericamente. Para ele, tanto o sol, como a Lua e os astros possuíam frequências vibratórias 

correspondentes a oitavas específicas da escala universal. Cada qual produziria vibrações, do 

mesmo modo que uma lira produz sons. 
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Se os planetas são vibratórios, devem propagar oitavas que podem ser percebidas, do 

mesmo modo que quando alguém tange as cordas de um instrumento musical. [...] Ele 

não quis dizer que essa harmonia do universo pode ser audível fisicamente, como 

ouvimos a voz de outra pessoa[...], ele quis dizer que se não ouvirmos essa música 

das esferas é porque não estamos harmonizados com sua frequência vibratória.  

     Disponível em: www.organon.hpg.com 

 

 É inegável a importância da música para o desenvolvimento infantil e da humanidade. 

Ela está associada a todo um processo da construção do conhecimento. Desde os tempos mais 

remotos, quando o homem primitivo procurava imitar os sons da natureza para poder 

compreendê-la e poder se relacionar com ela em prol das suas necessidades. 

Segundo os RCNEIs (Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), a 

música se mostra como uma das expressões mais importantes da humanidade e isso já a justifica 

no contexto educacional de forma geral, e para a Educação Infantil tem uma importância ainda 

maior e particular. Como tal (BRASIL, 2001), definem como objetivos para o trabalho as 

seguintes ações: 

 

Objetivos 

 Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções 

musicais;  

 Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais; 

 Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e 

ampliar seu conhecimento de mundo; 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, 

composições e interpretações musicais; 

 Oportunizar às crianças o contato com a diversidade sonora; 

 Desenvolver a oralidade através das canções; 

 Perceber e explorar os sons do corpo;  

 Desenvolver através dos ritmos corporais noções espaciais/espaço- tempo; 

 Desenvolver a percepção auditiva/ atenção/concentração; 

 Desenvolver a oralidade. 

 

Quanto aos conteúdos, procuramos organizá-los levando em consideração o que os referenciais 

propõem, como também direcionar para a linguagem matemática. 

 Formas geométricas; 

http://www.organon.hpg.com/
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 Ritmos/movimento; 

 Partes do corpo; 

 Espaço/tempo; 

 Órgãos dos sentidos; 

 Sequência; 

 Início/fim; 

 Som/silêncio; 

 Movimentos (rápidos, lentos, moderados); 

 Escuta musical; 

 Linguagem ora/escrita; 

 Sons da natureza; 

 Espaço/forma; 

 Jogos de faz de conta; 

 Jogos cantados; 

 Brinquedos cantados. 

 

As atividades propostas foram:  

 A exploração de materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o contato 

e experiências com matéria-prima da linguagem musical pelo fazer e pelo 

contato com obras diversas; 

 A reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano, como 

importante forma de conhecer e representar o mundo. 

As atividades foram pensadas de acordo com os objetivos que foram propostos e 

gradativamente iam surgindo novas situações quanto ao reconhecimento e utilização 

expressiva, em contextos musicais das diferentes características geradas pelo silêncio e pelos 

sons: altura (graves ou agudos), duração (curtos ou longos), intensidade (fracos ou fortes), e 

timbre (característica que distingue e “personaliza” cada som.); reconhecimento e utilização 

das variações de velocidade e densidade na organização e realização de algumas produções 

musicais; participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ ou improvisações 

musicais; repertório de canções para desenvolver memória musical; escuta de obras musicais 

variadas; participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos corporais; 

escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção musical 

brasileira e de outros povos e países; reconhecimento de elementos musicais básicos: frases, 
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partes, elementos que se repetem (a forma, o refrão); informações sobre as obras ouvidas e 

sobre os seus compositores para iniciar  conhecimentos sobre a produção musical; construção 

de uma bandinha rítmica (explorando materiais adequados  à confecção, sendo possível 

desenvolver recursos técnicos para a confecção dos instrumentos e informar-se a respeito da 

história dos instrumentos confeccionados); fazer músicas por meio de improvisação ou 

composição no momento em que os instrumentos criados estiverem prontos; ouvir os sons de 

diferentes instrumentos musicais; representar através de desenhos, pinturas, modelagens e 

outros os sons ouvidos; realizar aula de campo à Escola de Música; convidar músicos para ir à 

escola; criar gestuais musicais; apresentar para a escola e pais. 

Como recursos, procuramos fazer uma pesquisa em que pudéssemos encontrar o 

máximo de opções musicais possíveis para que viessem a acrescentar no repertório musical dos 

pequeninos, ampliando o seu conhecimento acerca do som em vários tons. Como sugestões, 

propusemos dvds da Palavra Cantada; de Adriana Par Tim Pim 1 2 3; Balão Mágico; Trem da 

Alegria; Pequeno Príncipe no País da Música; Toquinho no Mundo da Criança; Casa de 

Brinquedo, de Toquinho; música de Brinquedo do Pato Fu, sons do corpo, cds. CDs infantis: 

Bia Bedran, Pluct Plact Zoom, Sítio do Pica Pau Amarelo, A arca de Noé 1 e 2 (Vinícius de 

Morais), Abelhudos, os Saltimbancos, o Baile do Menino Deus, Tum Pá,  Hardy Guedes, 

Castelo Rá Tim Bum, O Vale Encantado, Anjos da terra, Bandeira de São João, Advinha o que 

é, Brincando de roda, Acalantos brasileiros, Meu pé, meu querido pé, O menino poeta, Sons 

por toda parte, Casa de brinquedo, Cocoricó. Vídeos: Donald no país da matemática, Pedro e o 

lobo, o Hino Nacional tocado por diferentes instrumentos, entre outros. 

A avaliação se deu de forma contínua, através de relatos pelo professor dos avanços e 

recuos, participação/envolvimento das crianças nas atividades propostas. 

Gradativamente fomos estruturando um trabalho que procurava de maneira lúdica tratar 

de conceitos abstratos com as crianças. A senha, passagem e diversão aconteceu através das 

atividades em que as crianças foram levadas a vivenciar situações em que pudessem pensar a 

respeito da matemática e que fossem construindo os seus conceitos pouco a pouco. 

Diversos autores são enfáticos em defender a ideia de que só se aprende algo fazendo. 

As crianças quando chegam à escola já vêm com alguns conceitos construídos, pois vivenciam 

situações o tempo todo em que selecionam, discriminam, separam e agrupam, utilizando-se de 

recursos que criam para resolver seus conflitos. Os bebês, por exemplo, desde muito pequenos 

conseguem distinguir o som da voz materna dos sons de outras vozes, o seu rosto, o toque, e 

assim vão se desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais seus critérios, e criando outros. 
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A escola, como lugar de excelência em produção de conhecimento, não tem cumprido 

a sua principal função, relegando as crianças a um trabalho mecânico de se reproduzir coisas já 

prontas e achar que unir pontinhos vai desenvolver a coordenação motora dos pequenos, ligar 

o número a uma quantidade de objetos é estar fazendo correspondência. As crianças não são 

levadas a pensarem, a resolverem situações problematizadas, não são encorajadas a 

desenvolverem sua autonomia intelectual para encontrar soluções para um problema. Na foto 

60 podemos perceber situações em que as crianças se deparam com problemas e precisam 

encontrar uma solução para ele. 

 

 

Foto 60: Crianças do grupo III em disputa pela mesma bola 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Essa imagem nos mostra uma cena em que crianças de três anos disputam a mesma bola. 

Numa situação como essa, várias relações estão em jogo e as crianças terão que encontrar uma 

forma para resolver o problema. Ficamos observando se elas iriam conseguir resolver e como 
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iriam fazê-lo. Nessa idade o egocentrismo se mostra muito forte, cada uma acredita que é o seu 

desejo que deve prevalecer e geralmente elas procuram resolver através da força. Nesse 

momento é hora de a professora fazer as intervenções para ajudar a resolver, já que não 

conseguem ainda sozinhas. 

 

A observação de criança revela a diversidade e complexidade de comportamentos, 

atitudes e influências multiculturais. Conhecendo-as, a partir da observação, o 

educador tem a oportunidade de enriquecer, criar repertórios lúdicos que atendam às 

singularidades de cada criança ou do grupo (FRIEDMANN, 2012, p. 57). 

 

 Até o momento discorremos a respeito da possibilidade de se desenvolver um trabalho 

com a linguagem matemática através do lúdico e em específico com as linguagens da arte. 

Precisamos que fique esclarecido que não pretendemos listar receitas de atividades, mas sim 

mostrar que é possível se viabilizar um trabalho de qualidade e prazer desprovido do 

engessamento que a escola vem realizando ao longo de seu tempo de prática pedagógica. Em 

que momento se tem pensado na escola em colocar um novo olhar para o trabalho com o 

conhecimento lógico? Acreditamos que isso não vem acontecendo, mas que a culpa se insere 

no fato de não se ter subsídios suficientes para que essa iniciativa aconteça. E na Educação 

Infantil o caso se torna ainda mais gritante. No próximo capítulo, procuraremos falar desse vir 

a ser de um trabalho real, produzido na dinâmica do fazer pedagógico com as crianças pequenas, 

que costumeiramente não são encorajadas a pensarem, sendo levadas a uma reprodução 

mecânica de atividades e que chamamos de utopia um trabalho realizado totalmente avesso a 

essa concepção. 

 

5.2 Como concretizar uma educação matemática para a infância, a partir do exercício de 

criatividade, de ludicidade e de uma pedagogia da imaginação e da arte matemática? 

 

Não é a nossa pretensão desenvolver uma receita de bolo e nem tampouco abordar 

sugestões utópicas ou impossíveis de serem realizadas. Ao longo deste trabalho, procuramos 

discutir e repensar a forma como se tem trabalhado com o conhecimento lógico-matemático na 

Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, a qual durante muito tempo foi vista 

como um segmento a ter como foco um trabalho voltado apenas para o cuidar, para o 

assistencialismo, ou até mesmo como preparatório para o ingresso no Ensino Fundamental. 

Com a extensão do ciclo do Ensino Fundamental para nove anos, a Educação Infantil 

(como o próprio nome já diz, é Educação Infantil e não pré-escola) torna-se a primeira etapa da 
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educação básica, ao mesmo tempo em que esse tempo também é diminuído (de cinco anos para 

quatro) em detrimento da extensão do tempo do Ensino Fundamental. 

Há quanto tempo Rousseau já defendia que a criança não era um adulto em miniatura, 

que ela age e pensa de acordo com a sua idade. A escola, portanto, deveria levar isso em 

consideração, observando que a criança precisa viver a sua infância e que a brincadeira se 

constitui na atividade principal desse ser. 

Pode ser que me seja até perguntado por que estou trazendo essa discussão em um ponto 

em que se questionam possibilidades de aprendizagens através do lúdico. 

Exatamente por essa questão, porque procuramos o tempo todo contextualizar quem é 

esse ser, como aprende e como se desenvolve e como se devem fazer as intervenções para que 

a aprendizagem aconteça e em especial o conhecimento lógico-matemático a que se propõe a 

nossa discussão e que é impossível dissociar infância, brincadeira, desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Esses deveriam ser os primeiros aspectos a se levar em consideração, pois só podemos 

pensar em um trabalho significativo e de qualidade se soubermos primeiramente quem é o 

indivíduo cognoscente do processo, como aprende, o que deve ser ensinado e por que fazê-lo. 

Segundo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, vai muito além disso, exige se conhecer 

para poder intervir, criar, possibilitar situações que sejam favoráveis à aprendizagem 

pretendida, ao conhecimento desejado. “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2004). 

O professor precisa ter essa compreensão sobre quem aprende e como se desenvolve e 

acima de tudo precisa estar sempre buscando conhecimentos que justifiquem o seu fazer 

pedagógico. A respeito dessa importância e dos excelentes resultados obtidos na Reggio Emilia, 

(MALAGUZZI,1999, p. 98) afirma: 

 

Aprender e reaprender com as crianças é a nossa linha de trabalho. Avançamos de tal 

modo que as crianças não são moldadas pela experiência, mas dão forma à 

experiência. Existem duas formas pelas quais podemos olhar os processos de 

aprendizagem das crianças e descobrir indícios para seu apoio, uma é pensamento e 

ação; a outra é o modo como os objetos envolvidos são transformados. Adultos e 

crianças realizam sua aprendizagem muito diferentemente: usam diferentes 

procedimentos, honram diferentes conjecturas e seguem diferentes pistas. 

 

 O ponto de partida consiste em se levar em consideração esses aspectos que são de 

fundamental importância, haja vista que em se tratando de aprendizagem infantil, o professor 

não pode querer analisar/ou observar as respostas das crianças de acordo com o seu olhar, ele 

precisa entender que a forma como as crianças concebem o mundo não é a sua. Para ilustrar 
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com um exemplo, reporto-me ao livro O Pequeno Príncipe, quando o autor fala que aos seis 

anos fez um desenho de uma jiboia engolindo um animal e ao mostrar aos adultos, eles não 

conseguiam ver essa cena e sim apenas um chapéu. Em seguida, o menino resolveu fazer um 

desenho mais claro, mostrando o interior da jiboia, mas os adultos não enxergavam. 

 
Assustado com o que vira, mostrava sua “obra-prima” às pessoas grandes, ele lhes 

perguntava se sentiam medo. Mas, para elas, a ilustração parecia um chapéu, e um 

chapéu não é nada assustador. Diante disso, o menino resolveu fazer o desenho 

número 2 em que o interior da jiboia estava representado, mas não obteve sucesso: 

“As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas 

ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à 

gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. 

Por não ter sido compreendido, o menino se fechou e viveu por longos anos de sua 

vida sem interesse pelas pessoas (SAINT-EXUPÉRY, 2013, p. 08). 

 

 A partir da perspectiva de que as crianças veem um mundo diferente do enxergado pelo 

adulto é que podemos pensar em atividades que possam contribuir para o seu desenvolvimento 

em todos os aspectos. 

Ora, se o lúdico é inerente à natureza do ser o humano e a brincadeira se constitui na 

atividade mais importante da infância não podemos pensar em outra ótica a não ser através 

dessas duas naturezas para se trabalhar com conceitos na Educação Infantil e em especial o 

conhecimento lógico-matemático. No próximo item, procuraremos elencar esses aspectos 

através das atividades que propusemos para serem trabalhadas com as crianças. 

 

 

5.3 Que encaminhamentos podem ser dados a partir de nossas reflexões sobre a prática 

escolar desenvolvida com as crianças? 

 

Ao longo deste texto, temos discutido a ludicidade como característica importante no 

trabalho com as crianças na primeira etapa da educação básica, discutimos também que a 

brincadeira é a atividade principal desse grupo; foi evidenciado ainda que os conhecimentos a 

serem trabalhados nessa fase devem  levar em conta a transdisciplinaridade, mas que também 

o professor precisa ter conhecimento desses aspectos e compreendê-los para que deixe de olhar 

esse processo e as produções das crianças através de sua lupa, porém antes passe a enxergar e 

perscrutar a própria lógica infantil. Deve também definir objetivos a serem alcançados e em 

especial no que tange à educação matemática, foco da nossa discussão. 

Descobri uma mistura que aguça todos os nossos sentidos. Quando todos os ingredientes 

são colocados em um recipiente, misturando cores, formas, pontos e linhas, espaços e 
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criatividade e a essa mistura acrescentamos ludicidade, encontramos a resposta e o resultado 

pode ser chamado de conhecimento lógico. 

Depois que lemos textos, discutimos, participamos de oficinas envolvendo todos esses 

ingredientes acima citados, fazia-se necessário colocar em prática com as crianças. Mas como 

fazer isso? Essa questão foi discutida durante este capítulo, quando foi falado de todo o processo 

da empiria. Contudo, a primeira ideia pensada para que se pudesse dar conta foi a opção em se 

trabalhar com projetos, e que através deles se definiam objetivos específicos e conteúdos para 

todas as áreas do conhecimento, para que se pudesse ter clareza e segurança na hora em que se 

devesse realizar avaliações.   

Aos poucos fomos organizando o trabalho e a rotina. Nessa rotina, todos os dias foram 

reservados momentos específicos para que fossem feitas atividades direcionadas para o 

pensamento lógico. A esse momento denominamos de Roda da matemática, já tínhamos a Roda 

da história, agora a da matemática.    

Nessa roda, as professoras criam brincadeiras e atividades em que as crianças são 

desafiadas a resolver situações-problema ou pensar na lógica do número através de várias 

situações que surgem, em que conceitos a respeito de cor, forma, tamanho, quantidade, 

estratégias, comparação, ideias de muito e pouco de cheio e vazio, de grande e pequeno de 

espaços e entre outros são vivenciados e oportunizados. Na foto 61, crianças do grupo III 

brincam de bola no pátio da escola. 
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Foto 61: Crianças do grupo III brincando de bola 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

A imagem mostra crianças de três anos brincando de bola na cesta, elas teriam que 

jogar a bola para cair dentro de um balde. Essa atividade trabalha com diversos conceitos e 

gradativamente as crianças iam tentando encontrar estratégias para que a bola caísse no espaço 

proposto, outras ainda nem se preocupavam em arremessar, na verdade queriam ficar com a 

bola como propriedade sua. Apesar de terem o mesmo formato típico das bolas, elas variavam 

de tamanho, cor, material, espessura, desenhos e as coloridas foram as mais disputadas. A 

coordenação motora ampla, fina, espaços maiores e menores, as regras, a distância do 

arremesso, a postura corporal e espacial, tantos outros conceitos poderiam ser elencados e 

percebidos através dessa brincadeira com bolas e é esse olhar que o professor deve ter para que 

possa planejar atividades desafiadoras.  

Na foto 62, crianças do grupo V escutam as regras da brincadeira Galinha no choco, 

explicada pela professora. 
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Foto 62: Crianças do grupo V ouvindo as regras da brincadeira 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa.  

 

As crianças do grupo V em roda, ouvindo a explicação da brincadeira “Galinha no choco” 

(as crianças, em círculo, ficam voltadas para o centro e uma criança fica fora da roda e vai 

girando ao redor, escolhendo uma criança para colocar um objeto em suas costas. Ao colocar, 

sai correndo e a outra criança sai atrás e tenta pegá-la. A criança precisa dar uma volta ao redor 

do círculo e chegar a ocupar o lugar da que saiu. Se for pega, vai para o centro da roda chocar 

os ovos e assim sucessivamente. A criança que conseguir colocar mais galinhas no choco é a 

vencedora. Essa brincadeira requer agilidade, estratégia, atenção, concentração, rapidez e ideia 

de quantidade, de lateralidade e direção, e a professora tinha como objetivo observar como as 

crianças se movimentavam em um espaço que era direcionado para a esquerda ou direita, se 

elas percebiam que do ponto onde se encontravam tanto fazia ir para a direita como para a 

esquerda, já que a distância seria a mesma, já que necessitariam dar uma volta inteira ao redor 

da roda. Na foto 63, uma criança está no centro da roda, está “chocando os ovos”, de acordo 

com as regras da brincadeira. 
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Foto 63: Desenvolvimento da brincadeira Galinha no choco 

 

          Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

 

Foto 64: Crianças dos dois grupos V, parcial e integral, no pátio da escola, brincando com a cantiga de 

roda Apareceu a  Margarida 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Essa atividade foi a da cantiga de Roda da Margarida. Aqui os dois grupos V estavam 

juntos e as professoras procuraram com essa brincadeira trabalhar a noção de muito e pouco, 

de mais e de menos, de todo e de partes. À medida que a roda ia girando, uma professora por 

fora perguntava cantando: “Cadê a Margarida o lê, o lê, o lá?” As crianças respondiam: “Ela 

está em seu castelo o lê, o lê, o lá!” E a professora ia cantando: “Vou tirando uma pedra o lê, o 

lê, o lá!”  E as crianças respondiam: “Uma pedra não faz falta...” E a professora ia tirando, 2, 

3, 4, 5... até retirar todas as pedras (as pedras são as próprias crianças). No final, nada restou.  

No projeto Concertos poéticos, desenvolvido no início do ano seguinte, a professora do 

grupo V trouxe as crianças para o pátio da escola, escolheu com elas um espaço onde iriam 

fazer a releitura da música Nomes de Gente/ MPB-4. Dentro do espaço escolhido, as crianças 

teriam ainda que escolher outro ainda menor para fazer seu desenho, tendo que levar em 

consideração que esse lugar teria que conter vinte e cinco desenhos, ou seja, que deveriam 

pensar ao desenhar o seu que não poderia ser grande demais, que não poderia tomar todo o 

espaço já que precisavam dividi-lo com os colegas, sem falar na mistura das cores que iam 

fazendo e percebendo que ao unir cor X com cor Y, resultava em outra cor Z. A professora 

expôs para as crianças o problema, que aquele espaço era coletivo e que era preciso ter o 

cuidado para que todos pudessem desenhar. Outra questão foi que não era possível todo mundo 

de uma vez, já que o espaço era pequeno para comportar o número de crianças e assim foi 

sugerido pelo próprio grupo que dava para ser de duas em duas. Na foto 65 veremos as crianças 

desenvolvendo essa atividade. 
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Foto 65: Crianças do grupo V integral, realizando atividade de pintura no muro da escola 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Na foto 66, veremos crianças do grupo II brincando com areia, durante a hora do parque. 

Essa atividade não foi direcionada, mas se pode observar que elas estão disputando um mesmo 

espaço e uma mesma “quantidade” de areia; a imagem mostra que a areia é puxada de um lado 

e do outro, vemos claramente o seu vai e vem. Entretanto, percebemos que essa areia se constitui 

mais em um jogo simbólico com o qual as crianças estão se divertindo mediante o movimento. 

Achei relevante tecer esse comentário a respeito dessa brincadeira livre para nos chamar 

atenção que o tempo todo, através do lúdico, quer seja em atividades direcionadas ou não, o 

conhecimento lógico está permeando a ação das crianças. Por que escolho correr pra este lado 

e não paro o outro? Por que devo subir desse lado e não do outro? Por que as crianças estão 

empurrando a areia com as duas mãos e não com uma só? Provavelmente devem até terem 

experimentado usar só uma e perceberam que com as duas carregavam mais areia. 
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Foto 66: Crianças brincando livremente no pátio da escola 

 

                                   Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Na foto 68, uma criança desenha figuras na areia; a ideia é que essas figuras representem a 

contagem de algo imaginário, e  que em seu jogo de faz de conta  a ideia de quantidade dos objetos que 

representa se mostra em uma sequência que vai se expandindo no espaço do pátio de acordo com a sua 

necessidade de quantificá-lo. Quantas hipóteses e probabilidades não são levantadas e 

experimentadas pelas crianças na hora da brincadeira, no momento em que escolhem fazer “isto 

ou aquilo” (título de um dos poemas de Cecília Meireles, em que ela brinca com as palavras e 

sugere a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra,  direciona-se de um lado ou de outro?  

Corre ou para? Sobe ou desce? São momentos que as crianças vivenciam o tempo todo e 

precisam decidir entre isto ou aquilo; de acordo com a avaliação que realizam, fazem as suas 

escolhas. 

 
Entre formas e cores, espaços e linhas, brinco de amarelinha desenhada no chão das 

minhas linhas que vou construindo. As formas estão em todo lugar. Nos espaços que 

percorro, a cada passo que descubro um ponto, um canto e um conto no meu corpo 

que dança, nos espaços que piso. Descubro, invento e me sustento no palco das formas 

que há em mim. Quero brincar, pintar, criar, inventar e descobrir o infinito particular 

das coisas. Descobrindo assim um mundo lógico onde tudo se completa, se conecta, 

se interpreta, se mistura. Como expectadora e aprendiz vislumbro a planura que se 

insere no mundo geométrico que envolve todas as formas, todas as cores em um 

carrossel de filandras tecidas com fios do tempo que vou cerzindo nos retalhos 

bordados que vou criando através das coisas que vejo, toco, crio e recrio através da 

arte da imagimática (ROSEMARY MELO FEITOSA). 
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Foto 67: Criança do grupo IV desenhando livremente no pátio da escola 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Não existe uma receita, como já falamos no início deste capítulo, mas se pode pensar 

em atividades que possam gradativamente acontecer na rotina da Educação Infantil; não devem 

ser atividades desconectadas, descontextualizadas, desprovidas de sentido, esse é o cerne da 

questão, e o professor deve estar atento para aproveitar as diversas situações que surgem e que 

são de uma grande riqueza quando bem direcionadas e aproveitadas. 

Aos poucos vamos percebendo que esse olhar vem sendo desenvolvido no grupo de 

professoras que gradativamente vem pensando em atividades voltadas para esse propósito e isso 

foi podido ser constatado depois da criação da Roda da matemática e cada professora foi 
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pensando e criando essas atividades. A seguir mostraremos algumas atividades desenvolvidas 

pelas professoras em grupos diferentes. 

 

Foto 68: Crianças do grupo III em atividade na Roda da matemática 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Crianças do grupo III (idade entre 3 anos a três anos e meio), na Roda da matemática, 

jogavam o dado. Uma delas fazia a leitura perceptual do número e ia até a mesa onde estava 

uma das professoras (a outra estava com as crianças que iriam rolar o dado), mostrando o 

número que foi retido no dado. A professora perguntou a ela que número era aquele, se 

conseguia identificar, pediu que a criança retirasse aquela quantidade em tampinhas, o 

correspondente ao número. Depois, em uma ficha montada por ela com o nome de todas as 

crianças, procura o nome daquela e ao lado da identificação tem uma tabela para a criança 

desenhar a quantidade de tampinhas que representa o número retirado no dado. Depois a criança 

escrevia o número. Terminada essa etapa, a criança pega uma bola e vai até o boliche tentar 
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acertar na peça que tem o mesmo número que ela retirou no dado. Na imagem 70, podemos 

observar essa sequência na atividade. 

 

 

Foto 69: Processo de desenvolvimento da atividade relatada na Roda da matemática com as crianças 

do grupo III 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Na foto 70, na Roda da matemática, na turma do grupo V integral, a professora resolveu 

trabalhar com agrupamentos e classificações através das tampas, oficina que ela participou, para 

que fosse discutido o que seria conhecimento social, físico e lógico-matemático. Primeiro ela 

partiu das formas das tampas, depois dos tamanhos e por último do material. As crianças se 

envolveram e na medida em que a professora foi direcionando, elas foram organizando as 

tampas em grupos de acordo com os critérios estabelecidos. 
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Foto 70: Crianças em atividade de agrupamento através das tampas trazidas por elas 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

A foto 71, a seguir,  mostra uma atividade realizada pela professora do grupo III, em que ela 

pretendia exercitar com as crianças as noções de frente e trás e nesse dia, na Roda da matemática,  

trabalhou com a cantiga de roda Que bela laranja. À medida em que ia cantando e girando na roda o 

nome que fosse dito da criança, ela teria que virar de costas. No início foi um pouco tumultuado, porque 

elas ainda não entendiam os comandos “de costa” e “de frente”,  mas com o evoluir da brincadeira foram 

percebendo e construindo as regras e depois tudo fluiu normalmente. “Ó que bela laranja madura,  ó 

maninha, diz que cor são elas, elas são verde amarela, vira Daniele cor de canela...”  Depois que todos 

estavam virados para fora da roda, começava a segunda parte, para se desvirar: “Se eu fosse um peixinho 

e soubesse nadar, eu tirava a Maria lá do fundo do mar” e, pronunciado a nome da criança, ela se 

desvirava. 
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Foto 71: Crianças do grupo III brincando de roda 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Na foto 72 a seguir, a professora do grupo V parcial procurou trabalhar com quantidades 

maiores, observando as estratégias que as crianças iriam usar para resolver as somas. As 

crianças jogavam dois dados enumerados de 1 a 6 e retiravam a quantidade de tampinhas 

relacionadas à quantidade respectiva dos dois dados. As crianças usavam como estratégias a 

relação termo a termo e por etapas. Primeiro retiravam a quantidade que deu em um dos dados 

e depois a do outro; feito isso a professora pedia que elas contassem no total quantas tampinhas 

haviam conseguido. Elas usavam diferentes critérios para fazer essas somas e até na hora de 

retirar a quantidade usavam o critério de cor, retiravam as tampinhas da cor de sua preferência. 

Devemos notar que não estava em jogo o critério cor no momento da retirada das tampinhas, 

mas todas o utilizaram. 
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Foto 72: As crianças em atividade de quantificação 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Neste capítulo, procuramos falar da empiria, de como foi encaminhado o trabalho, 

tentando exemplificar através de algumas atividades que foram paulatinamente pensadas e 

desenvolvidas, à medida em que nosso olhar ia se ampliando a respeito do conhecimento lógico-

matemático e como ele poderia ser viabilizado na dinâmica da Educação Infantil. No próximo 

capítulo, trataremos das nossas considerações finais, do que foi possível realizar e o que poderá 

se constituir em buscas futuras. 
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6 QUESTÕES EM ABERTO E POSSÍVEIS BIFURCAÇÕES PARA O FUTURO: 

OLHARES E SIGNIFICAÇÕES - UM VIR A SER CONTÍNUO 

Durante toda essa trajetória, procuramos discutir e repensar o nosso fazer pedagógico 

através de diversas discussões, procurando compreender como se trabalhar com o 

conhecimento lógico-matemático na Educação Infantil. Para que fosse possível encontrar 

respostas para essa questão, fez-se necessário trabalhar com o grupo de professoras da escola 

que foi o campo da nossa pesquisa (Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo/ Macaíba/ 

RN). Partimos da premissa que só podemos desenvolver no outro o desejo de algo se esse outro 

estiver motivado para isso e, portanto, seria necessário despertar no grupo o desejo de querer 

buscar, compreender e desenvolver um trabalho voltado para a educação matemática. 

Dessa forma, através de discussões, grupos de estudos, oficinas, projetos, entre outras 

ações, planejamos com o grupo como seria viabilizado um trabalho sistematizado com a 

educação matemática. Foi preciso que primeiro soubéssemos como as professoras pensavam e 

viam o trabalho nessa área do conhecimento. Mediante esse levantamento, percebemos a 

necessidade de uma formação para que fosse possível a sistematização do trabalho. 

Mas quem é o ser que aprende? Como aprende? Como se desenvolve? Questões que 

fomos gradativamente discutindo e situando dentro do contexto do dia a dia da sala de aula para 

que fossem pensadas e viabilizadas situações que fizessem sentido para as crianças e que o 

professor tivesse clareza de quais atividades poderiam contribuir para que se desenvolvessem, 

em especial quanto ao conteúdo lógico-matemático. É preciso que se enxergue através de outra 

lupa, que se tenha um olhar direcionado para o objetivo que se quer alcançar e assim as 

atividades propostas farão todo sentido para as crianças. 

Achamos conveniente fazer esse esclarecimento, porque na maioria das vezes o 

professor nem se dá ao trabalho de refletir a respeito das atividades que aplica para os seus 

alunos e é preciso entender que na Educação Infantil as atividades só têm sentido quando as 

crianças interagem com o objeto do conhecimento. A esse respeito, Assis dá-nos um exemplo 

típico do que acontece nas escolas ao se trabalhar com o conhecimento lógico: 

 

Ora, se insistirmos em ensinar as formas geométricas às crianças de quatro anos, por 

exemplo, sem que elas explorem com seu corpo o espaço a sua volta e os objetos que 

aí estão, antes de decorar o que é um quadrado, um círculo, um triângulo, estaremos 

forçando uma situação artificial em que nem as características do seu 

desenvolvimento nem o mundo natural e social que as circundam estão sendo 

considerados (ASSIS, 1988 Apud HOFFMAN 2012). 
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 Assim, é importante que o professor compreenda que os conhecimentos lógicos 

propriamente ditos não são ensinados, as crianças os constroem através dos desafios que lhes 

são oportunizados, e para que esses desafios sejam viabilizados, faz-se necessário trabalhar com 

os professores para que compreendam como se dá esse processo, sem perder de vista quem é o 

ser que aprende, como aprende e se desenvolve. 

Para que as professoras compreendessem como ocorria esse processo, primeiro elas 

vivenciaram, “colocaram-se no lugar” da criança e participaram de atividades que as levaram a 

perceber quantos conceitos poderiam ser explorados com as crianças através de uma dança, por 

exemplo, em que as noções espaciais e sequência rítmica entram em sintonia com o corpo, o 

espaço e o ritmo, e ao vivenciarem tais momentos, perceberam como algumas demonstravam 

dificuldade em se situarem no espaço. Na foto 73, em que elas estão dançando, percebemos 

essa dificuldade, mesmo depois de vários ensaios. 

 

Foto 73: O grupo de professoras em apresentação no encontro de Educação Infantil 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Nesses passos da “russiana” (dança circular, de origem Russa) em que uma fica de frente 

e a outra de costas e ao girarem quem está de frente solta a mão direita e gira para a esquerda e 

quem está de costas solta a mão esquerda e gira para direita, mesmo essa informação não foi o 
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suficiente para o grupo acertar o passo; foram necessários vários ensaios para que o corpo 

entrasse em sintonia com o espaço e o ritmo da música. 

Depois de vivenciarem a dança, procuramos encadear uma discussão para que elas 

percebessem a importância de atividades em que as crianças disponham do seu corpo no espaço 

em diversas situações, atentando para o fato de que até para quem se presume já ter construído 

as noções espaciais dificuldades acontecem, imaginem com as crianças. 

O tempo todo procuramos levar o grupo a refletir a partir das leituras que se ia fazendo 

e das vivências de que foi participando através das oficinas, já que sentíamos uma grande 

dificuldade em desenvolver o trabalho na linguagem matemática. 

À medida que as reflexões foram acontecendo, fomos percebendo a mudança de postura 

do grupo em relação a direcionar o trabalho pensando em atividades mais significativas, ao 

mesmo tempo em que demonstrava segurança e desejo de fazer. A foto 74, na sequência, mostra 

momentos criados pelas professoras na sistematização do trabalho com a educação matemática 

através da Roda da matemática, que passou a ser uma atividade permanente, que acontece 

diariamente. 

 

Foto 74: Crianças do grupo V integral, registrando em painel coletivo o jogo de dados 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Apesar de o grupo ter aceitado o desafio de olharmos com outro olhar o trabalho com o 

conhecimento lógico-matemático e mudar a prática existente, nem tudo foi um mar de rosas. A 
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vice- direção achou utópico desenvolver um trabalho com a linguagem matemática com as 

crianças pequenas, chegando até a ir à Secretaria de Educação do município para reclamar que 

o meu perfil não era de um coordenador de Educação Infantil, haja vista estar propondo ações 

extremamente complexas para crianças. Infelizmente no município de Macaíba as direções das 

escolas acontecem através de indicações de vereadores, então ocorre de pessoas totalmente 

despreparadas dirigirem escolas.  Na visão do vice-diretor a quem me refiro, na Educação 

Infantil tudo deve girar em torno de brincar e fazer festa, em todas as datas comemorativas 

queria que houvesse festividade e nessas situações encontrava de minha parte uma discordância,  

procurava mostrar a ele que existiam conteúdos importantes a serem trabalhados na Educação 

Infantil e que era preciso garanti-los. O que eu havia proposto ao grupo (no primeiro momento 

foi desenvolver um projeto em que pudéssemos estar trabalhando com a linguagem matemática 

e que esta dialogasse com as outras linguagens e em especial as linguagens da arte, originando 

o Concertos para as linguagens da infância: cores e formas). A vice direção alegou que isso 

era conteúdo de Ensino Médio. 

A secretaria não interviu, mas procurou se informar a respeito de como eram conduzidas 

as orientações pedagógicas na escola. Ao final do projeto, o vice diretor teve que dar a mão à 

palmatória e reconhecer que é possível sim trabalhar com conceitos abstratos na Educação 

Infantil utilizando-se da principal característica das crianças nessa fase, a ludicidade, fator que 

foi discutido muito com o grupo e viabilizado com as crianças em sala. A foto 75, a seguir, 

mostra um momento em que o grupo está reunido em estudo. 
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Foto 75: Professoras do grupo III e V reunidas com a coordenação para planejamento do trabalho 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Os encontros estavam acontecendo mensalmente, depois que a Secretaria de Educação 

do município/Macaíba definiu no calendário escolar um dia em cada mês para a escola realizar 

estudos, permitindo à coordenação de cada escola trabalhar com o seu grupo em uma formação 

continuada. Mas de repente tudo muda. Esse dia foi banido do calendário para dar lugar à parada 

sindical, exigida pelo sindicato local, o qual vinha brigando para que as assembleias fossem 

direito dos professores. Ganharam, mas como consequência perdemos o nosso momento de 

estudo. Como se não bastasse essa mudança no período do recesso do meio do ano, a direção 

foi exonerada e nomeada outra, sem sequer a escola tomar conhecimento. Muitas mudanças. 

Ficamos perdidos, sem saber como prosseguir em diante. 

A Secretaria enviou para escola dois profissionais que ela chamou de especialistas, para 

ficarem com as crianças no dia do planejamento de cada professor e cada dia dois grupos 

sentavam com a coordenação. Foi montado um horário para cada turma. Resultado, o trabalho 

em grupo parou e foi substituído por duplas. A partir desse momento, estava voltado para as 

especificidades de cada grupo, era um trabalho individual, as professoras não tinham mais 

aquele momento realmente coletivo, todas juntas, trocando ideias e a Secretaria não concordava 

mais em se parar com o objetivo de realizar estudos. 
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Em meio a toda essa readaptação de como proceder ao trabalho, o grupo estava inseguro 

quanta à nova gestão escolar, e daí foram mais uns três meses até que a dinâmica escolar fosse 

entrando de novo em uma rotina. Mas não foi somente isso, a escola passou também por um 

processo de pintura que retardou o retorno do recesso e as aulas só vieram a recomeçar um mês 

depois do que estava previsto no calendário para o retorno. Pedimos que a escola fosse pintada 

com cores vivas, pois na Educação Infantil os espaços devem ser coloridos, mas não atenderam 

à solicitação. Disseram que fosse escrito um projeto para a pintura da escola, o que foi feito, 

mas mesmo assim pintaram do jeito que lhes convinha. Pelo menos ficou com um aspecto 

melhor do que era antes. 

 

Foto 76: Aspecto visual da escola antes 

 

                     Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 77: Aspecto visual da escola depois de pintada 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Além de todas essas mudanças que aconteceram, a Secretaria de Educação assina um 

contrato com o UNINTER (uma editora curitibana de quem comprou os livros didáticos da  

Educação Infantil e para prestar serviços de capacitação para os professores sobre como 

trabalhar com o livro didático). BOMBA!!!! Mais uma vez o grupo ficou perdido, sem saber 

mais o que fazer e como fazer. Por um lado vinha seguindo o processo de um trabalho 

transdisciplinar contextualizado e todas as professoras estavam envolvidas e gostando. Por 

outro lado uma exigência da Secretaria para que o livro didático fosse visto de capa a capa e 

que era semestral, vinha a conta-gotas; receberam no meio do ano a unidade que deveria ser 

trabalhada naquele semestre. 

Como resolver a situação? Para tentar harmonizar a questão, as orientações que foram 

dadas por nós era que não se preocupassem em “bater capa de livro”, que fossem adaptando as 

atividades de acordo com o que estava sendo trabalhado dentro do contexto e que fizesse sentido 

para as crianças, principalmente os conhecimentos referentes à matemática. Uma coleção muito  

cara,  saiu para cada aluno em torno de trezentos e cinquenta reais e que até os pequenininhos 

de dois anos e meio receberam. ABSURDO! Mais uma vez foram nos entregar à Secretaria de 

Educação, alegando que havia sido dito pela coordenação que não era para utilizar o livro. 
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Foto 78: Imagem da capa do livro adotado para o grupo V. Para cada grupo a cor da capa é 

diferente (desenhos todos iguais, só muda a cor) 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora  Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Em momento algum a coordenação foi chamada para analisar os livros ou saber o que 

achava, muito menos foi dada uma coleção para ser analisada na escola. Dessa forma, não foi 

possível conhecer realmente os livros, mas, pelo que procuramos observar, as atividades não 

correspondem a nossa realidade, não são contextualizadas, e as questões que tratam da 

matemática tornam-se mecânicas pela forma como são abordadas. Tentamos junto ao grupo 

adaptar as atividades do livro gradativamente, de acordo com o que se estava trabalhando para 

que ele fosse contextualizado dentro do possível, já que foi decidido trabalhar com projetos em 

que as áreas do conhecimento pudessem dialogar o tempo todo numa forma transdisciplinar. 
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Foto 79: Uma das atividades de matemática contidas no livro 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Essa atividade pede para observar a cena e responder quantas crianças estão na praça, 

quantas são meninas, quantas são meninos, quantas usam boné, quantas meninas estão de 

vestido, quantas estão de calça comprida e quantas estão de bermudas. 

 

Foto 80: Atividade de correspondência 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 Essa atividade pede para que as crianças liguem o numeral à quantidade correspondente 

e depois enumerem os quadrados, seguindo a sequência numérica. 
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Foto 81: Relação do número à quantidade 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

As atividades mostradas no livro são bem diferentes das que foram oportunizadas às 

crianças, em que trabalhamos com vários conceitos através de problematizações, levando-as a 

estarem mentalmente envolvidas, como nos mostram as fotos 82 e 83, a seguir. 

 

Foto 82: Crianças do grupo IV (quatro anos de idade) em atividade de identificação dos numerais      

 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 
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Foto 83: Crianças do grupo IV em atividade de culinária, trabalhando com medidas e quantidades 

 

 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Procuramos mostrar, através desses exemplos, como os mesmos conteúdos podem ser 

trabalhados de maneiras diferentes, de um lado em atividades de teor mecânico, como na 

proposta do livro, e de outro lado em forma contextualizada, em que as crianças tornam-se 

sujeito dos seus saberes, aprendem construindo. Que em vez de a Secretaria ter gasto uma 

importância vultosa de dinheiro com livros didáticos para a clientela do Ensino Infantil, deveria 

ter investido em livros de literatura, posto que existe uma biblioteca só em espaço físico, 

inaugurada pelo prefeito, mas que não tem livro algum. O dinheiro também poderia ter sido 

aplicado em climatização e iluminação, que são precárias nas salas de aula, e outras 

necessidades para tornar o espaço físico mais adequado, propício ao trabalho com as crianças. 

Para concluir o pacote das mudanças, a Secretaria cria um sistema online para que a 

avaliação das crianças seja realizada por meio dele. Cada professor teria que se cadastrar e 

avaliar as crianças de acordo com os critérios estabelecidos pela UNINTER (que criou a 

avaliação para a Educação Infantil do município de Macaíba). Uma avaliação 

descontextualizada, contendo itens que são equivocados e que destoam da realidade do trabalho 

que realizamos. Mais uma vez as decisões acontecem de maneira verticalizada na escola, 
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elencando aspectos a serem avaliados que não foram nem trabalhados e que podem ter sentido 

em outra parte do Brasil, mas não se deram conta que estamos no Nordeste. 

Mediante todas essas mudanças, o grupo recuou um pouco, não tínhamos mais o 

momento de todo mundo junto para “trocar figurinhas”. Contudo, o trabalho havia sido 

sistematizado e agora tínhamos outro olhar ao pensar em atividades para desenvolver com as 

crianças. Mesmo com o livro didático sendo imposto, com a exigência de “bater a capa” por ser 

um material caro e que, por conseguinte,  deveria ser utilizado pelo grupo de professoras, não 

perdemos o que já havia sido iniciado. O nosso trabalho fazia sentido e estava dando prazer 

tanto para as crianças como para as professoras. Isso podia ser constatado na postura que 

assumiam diante do trabalho com conhecimento matemático, despertando em algumas o desejo 

de fazer mestrado nessa área e escolher como linha temática o trabalho na Educação Infantil. 

Esse desejo ficou evidenciado ainda mais quando foram abertas inscrições para o II 

Seminário Paulo Freire – Educação Como Prática da Liberdade e as professoras do grupo V 

externaram o desejo de escrever em forma de banner um trabalho para ser apresentado. O texto 

foi inscrito com a ajuda da coordenação, tendo como título: A construção do conhecimento 

lógico-matemático na Educação Infantil. O trabalho foi selecionado e apresentado no 

seminário. Na foto 84 vemos o banner em exposição no seminário. 

 

Foto 84: Apresentação do banner pelas professoras no Seminário Paulo Freire 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 



 

166 

Quando o trabalho faz sentido, o prazer é evidenciado e tudo é pensado com muito 

carinho, responsabilidade e, acima de tudo, com a certeza do porquê se está fazendo assim. 

Snyders (1988), em seu livro A alegria na escola, fala da satisfação cultural que se deve ter. 

Quando se faz uma leitura superficial da sua obra, pode-se até achar utópico que se ache alegria 

e prazer ao aprender algo, mas ele fala de um prazer que só é desencadeado através do sentido. 

É preciso que se sinta, deguste, encante-se e descubra-se o fio condutor de Ariadne para sair do 

labirinto confuso que se criado em torno da linguagem matemática. 

Podemos afirmar com propriedade que esse fio condutor foi encontrado pelo grupo que 

dá outro olhar as suas aulas, mas isso só foi possível porque vivenciaram e sentiram prazer ao 

descobrir outro sentido para o seu trabalho, colocando-se no lugar da criança, interpretando seu 

universo particular. Assim foi possível fazer diferente. Esse sentir diferente foi despertado 

através das oficinas em que participaram, em especial a da dança, que provocou nas professoras 

diversas sensações. A dança, como nos fala Porpino (2006), está presente no contexto escolar 

e pode ser observada em várias situações “por se apresentar como uma manifestação cultural 

significativa”, e que se dança para: 

 

 

 

Danço... Danço 

 

Danço... 

Para a vida 

Para sarar as feridas 

Para o Sol e o Mar 

E todos que vão se encontrar 

Para chuva e para o vento 

E todos os meus pensamentos 

Para a união do eu com o tu 

Para o imenso céu azul 

Para os que vão 

E os que ficam 

Para os que cantam 

E os que choram 

Para vida e para morte 

Para a espera da sorte 

Pela união 

Pela sintonia 

Do meu corpo em harmonia 

Para dor e para tristeza 

Na beleza da leveza 

Para o poeta e o sonhador 

No desabrochar de uma flor 

Danço para tudo que há 

Para todos que vão se encontrar 

Para o começo e o fim 

Na valsa da vida em mim... 

 

                                             (Rosemary Melo) 
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O corpo fala, encaixa-se no espaço e gira em carrossel de cirandas soltas no ar, é o prazer 

que emana dessa sintonia que faz fluírem as ideias, faz repensar um trabalho que antes não fazia 

sentido nem para o eu e nem para o tu. E agora faz. Porque quem prova da bebida púrpura 

(termo utilizado pelo autor do livro O dia do Curinga, Jostein Gaarder) quer sentir o prazer 

multicolorido que ela provoca ao aguçar todos os sentidos e ampliar o grau de amplitude do 

olhar. 

 

Agora beba. Este é o momento mais sublime da sua vida, (...) uma onda de prazer me 

arrebatou, tão logo as primeiras gotas tocaram a ponta da minha língua. Primeiramente 

revivi tudo de bom que eu havia experimentado naqueles meus poucos anos de vida. 

Depois milhares de outros gostos tomaram conta do meu corpo inteiro. (...) Quando 

aquela imensa tempestade de sabores e odores se acalmou, o mundo inteiro parecia 

estar dentro do meu corpo; sim, eu parecia ser o corpo do mundo. (...) Não posso 

exprimir em palavras o prazer que experimentei ao sentir o gosto da bebida púrpura. 

Se é que posso dizê-lo, acho que tinha o gosto de tudo (GAARDER, 1996, p.71-72). 

 

 

 Com o grupo, essa bebida púrpura foi provada por meio das oficinas e em especial a de 

dança (com foi mencionado anteriormente) que resultou em um trabalho sistematizado e a cada 

conclusão de um projeto montava-se uma apresentação para que o grupo dançasse para seus 

alunos.  Mesmo sem tempo disponível para ensaiar, entre um contraturno e outro, os ensaios 

aconteceram. Em uma dessas apresentações, a gerente da Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Macaíba estava presente e gostou do que havia presenciado e sugeriu que as 

professoras se apresentassem na abertura da capacitação que a UNINTER iria ministrar. O 

grupo concordou e se preparou para a apresentação das lavadeiras (já citada). A foto 86, a 

seguir, mostra o dia dessa apresentação. 
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Foto 85: O grupo de professoras em apresentação na abertura da capacitação de professores da 

Educação Infantil, ministrada pela UNINTER 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Depois dessa apresentação, o grupo não teve mais sossego, todo evento que acontecia 

na cidade, a Secretaria solicitava que as professoras se apresentassem. No início do ano 

seguinte, no primeiro bimestre, a Secretaria criou um projeto de leitura, o SLIM (Semana 

Literária Macaibense). Todas as escolas deveriam participar. Para tentarmos fazer com que esse 

projeto tivesse sentido para as crianças, a partir dele adaptamos para a nossa realidade o que foi 

chamado Concertos Poéticos. A poesia estava no ar, a brincadeira era se “brincar com bola, 

papagaio e pião”, parafraseando o poema de José Paulo Paes. Como não era diferente, foi 

montada com as professoras uma apresentação chamada Da Rosa dos Ventos à Estrela Polar 

(poemas do livro de Bartolomeu Campos de Queirós, Rosa dos Ventos, e de Vinícius de Moraes, 

Estrela Polar). O trabalho ficou tão bonito que depois de sua apresentação na escola, para as 

crianças, recebeu convites para diversos outros eventos. Na Abertura do SLIM, no II Seminário 

Paulo Freire, no aniversário dos 35 anos do NEI/UFRN, chegando até ao XII EPENN 

(UFRN/2014). Nas fotos 86, 87 e 88 vemos algumas dessas apresentações. 
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Foto 86: Apresentação das professoras na abertura do SLIM 

Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

 

Da Rosa dos Ventos à Estrela Polar 

Trabalho apresentado e apreciado em vários lugares 

 

Com o movimento da terra e do corpo 

Invento uma bússola 

E sou uma rosa-dos-ventos. 

Abro os braços 

Como se para um abraço 

Com a mão direita tento tocar  

Onde o Sol nasce 

Lá é o Leste 

Lá é Oriente 

[...] 

Com a mão esquerda tento tocar 

Onde o Sol adormece. 

Lá é o Oeste 

Lá é Ocidente 

  (Bartolomeu Campos de Queirós) 
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Estrela Polar 

 

Eu vi a Estrela Polar 

Chorando em cima do Mar 

 

Eu vi a Estrela Polar 

Nas costas de Portugal 

 

Parece uma criancinha 

Enjeitada pelo frio 

 

Estrelinha matutina 

Terezinha Mariana 

 

Perdida no Polo Norte 

De ti 

Toda tristeza humana 

   (Vinícius de Moraes) 

 

Da junção desses dois poemas foi que surgiu o medley Da Rosa dos Ventos à Estrela 

Polar, visto nas imagens 87, 88, e 89 que mostram as professoras em cena. 

 

Foto 87: Grupo de professoras em apresentação no aniversário dos 35 anos do NEI/UFRN 

 

                          Fonte: Acervo da professora Tâmara Sousa. 
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Foto 88: O grupo se apresentando no XII EPENN 

 

Fonte: Acervo do professor Hailton Mangabeira. 

 

 

Sentimos necessidade em abrirmos um parêntese para falar das apresentações das 

professoras fora da escola, por terem sido essas ocasiões fruto do trabalho desenvolvido com 

elas e que ultrapassou os muros da escola. Isso reforça ainda mais a nossa discussão a respeito 

da importância de se fazer um trabalho que tenha sentido não só para a criança, mas para o 

professor. Os resultados serão os melhores possíveis, já que é realizado com e por prazer, não 

existindo a obrigatoriedade de realizá-lo. Além das professoras, o grupo ganhou adeptos da 

secretaria da escola, da cozinha, do dormitório e da limpeza, que sentiram o desejo de provar 

desse prazer. 

Acreditamos ter conseguido alcançar os objetivos propostos para este trabalho, mesmo 

com todas as dificuldades enfrentadas, porém isso não significa dizer que chegamos a um final, 

pelo contrário! Muitos olhares e significações ainda estão a caminho e se faz necessário que 

tenha continuidade, linha, margem, etc. e tal, menos um ponto final. Porque muitos outros 

Concertos para as linguagens da infância irão acontecer e a cada ano novos temas serão 

abordados. O projeto passou a fazer parte da proposta pedagógica da escola e no terceiro 

bimestre de cada ano será desenvolvido novamente, com um novo enfoque, nos eixos de 

ciências sociais e ciências naturais, sem se perder de vista os objetivos propostos de que as 

produções estejam voltadas para as linguagens da arte, e explorando os conceitos lógico-
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matemáticos. Como nos demais bimestres, outros concertos são trabalhados para que as 

diversas linguagens, conforme defendido por Malaguzzi, possam ser respeitadas, inclusive a 

matemática, a qual passa a ter um momento a ela dedicado diariamente na rotina em que esta 

pesquisa foi realizada. Tempo...Tempo...Tempo...Tempo... 

É preciso de mais tempo para outros concertos e na ciranda do tempo encerramos esse 

momento com as crianças, procurando aproveitar o seu tempo de infância e das professaras 

girando na dança, cirandando com o tempo que vai se esvaindo com o fim do ano, esperando 

que um novo tempo possa ser vislumbrado no ano seguinte, inspirando-nos a prosseguir, como 

na canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, em suas duas primeiras estrofes: 

 

“És um senhor tão bonito 

Quanto a cara do meu filho 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Vou te fazer um pedido 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

 

Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

 

Foto 89: Professoras se apresentando no encerramento do ano letivo com a dança Na ciranda do 

tempo, nome do projeto desenvolvido no quarto bimestre de 2014 

 

Fonte: Acervo da professora Tâmara Sousa. 
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Podemos afirmar que o trabalho foi sistematizado através da Roda da matemática criada 

junto ao grupo de professoras, começando a ser viabilizado com as crianças através de uma 

diversidade em que a logicidade esteve o tempo todo dialogando com todos os conhecimentos 

trabalhados. 

As crianças precisam brincar, fantasiar, jogar, encenar para que possam criar, inventar, 

sentir, ser e estar, devem ser personagens do cenário que é a vida, em que se aprende a cada 

instante através das conexões feitas com o mundo e todos os seus sentidos, que são ou serão 

aguçados e despertados se lhes forem dadas as possibilidades de provarem da bebida púrpura 

que envolve a magia do viajar, ver e olhar através das cem ou mil linguagens que existem, e as 

possíveis que podem ser descobertas, porque eu sou assim: 

 

Um ser no mundo  

e com o mundo  

brinco, fantasio,  

crio, imagino 

significo e ressignifico o meu entorno. 

Eu sou assim 

um ser com todas as possibilidades de aprender. 

Nas explorações que faço 

sou protagonista da minha história. 

Sou criança e preciso viver a minha infância 

tenho medo de escuro 

mas consigo subir em muro. 

Sou todo sentimento 

cheio de alegria ou dor 

grito de raiva ou pavor 

fico injuriada em certas situações 

mas sou toda emoção 

xingo, esperneio, faço birra 

volta e meia compro uma briga 

tmuito amor pra dar 

mas você precisa me conquistar 

Eu sou assim... 

Um corpo no espaço 

que me serve como bússola. 

Meus movimentos têm história 

através deles consigo me guiar 

e descobrir o meu ritmo. 

Vivo o mundo através de várias revoluções 

que vão acontecendo e se apresentam em tecnicolor. 

As imagens que vislumbro 

desse meu mundo mostram-se em tela viva. 

Nos outdoors que pinto expresso minha cultura 

e me transformo em ser cultural. 

     (Rosemary Melo) 
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Foto 90: Crianças de 3 anos brincam livremente no pátio da escola, criando e reinventando no seu 

universo particular em que todas as linguagens possíveis e imagináveis se expressam 

 

       Fonte: Acervo da pesquisadora Maria Rosemary Melo Feitosa. 

 

Parafraseando o cantor e compositor Ivan Lins, “depende de nós, se esse mundo ainda 

tem jeito”. É preciso quebrar as teias que impedem a criança de crescer. Soltá-la da prisão rígida 

de uma educação segregada. É preciso ousar, deixar a criança ser protagonista da sua história. 

Precisamos descobrir o caminho que conduz a um mundo de significados. A escola é um lugar 

de produção de conhecimento e não de reprodução, como vem acontecendo. O que acontece 

com a criança que demonstra um grande prazer em ir para escola nos seus primeiros dias e,  

passado pouco tempo, não quer mais ficar lá? 

Precisamos transformar a escola em um lugar de prazer, onde a criança possa crescer. 

Ela sinaliza o tempo todo o que quer. Olhe! Veja! Eu estou aqui! Eu sou assim e ninguém é 

igual a mim. 

Esta pesquisa procurou despertar um novo olhar sobre um fazer diferente, 

oportunizando situações significativas. Fizemos parte de uma “banda” em que até todos os 

instrumentos estarem afinados na mesma melodia foi preciso muitas discussões e durante esse 

tempo foram muitas leituras e reflexões até a banda tocar harmoniosamente. 
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7 UMA UTOPIA QUE SE TORNOU POSSÍVEL 

 

 Mediante tudo o que já discutimos até agora, podemos afirmar que a utopia se tornou 

possível. Como já havia falado em momentos anteriores dessa nossa discussão, não queremos 

aqui deixar uma receita, mas mostrar, através do trabalho realizado, que é possível sim trabalhar 

com a educação matemática através do lúdico permeado pelas linguagens da arte, e que essa 

nossa experiência se constitui de grande importância para os professores que trabalham com a 

Educação Infantil, primeiro porque representa o lugar de excelência para que todas as atividades 

desenvolvidas sejam através da ludicidade; segundo porque nessa etapa de vida escolar os 

conhecimentos dialogam o tempo todo e a criança, ao pensar sobre o seu entorno, pensa com 

todo o seu corpo; e terceiro, que não será através de atividades linearizadas, organizadas em 

livros, que se vai “ensinar” matemática para a criança. 

 É preciso e urgente que se pense de outar forma, que se busquem maneiras diferentes 

para mudar uma prática que está desgastada, da qual não se obtêm resultados satisfatórios; o 

que se vê após a Educação Infantil são alunos usando “fórmulas mágicas” para resolverem 

situações matemáticas, sem viver um contexto em que estivessem envolvidos no problema. 

Estamos levantando essa discussão para legitimar a relevância deste trabalho para os 

professores que trabalham com as séries iniciais, que estão na base da aprendizagem das 

crianças, e em especial quanto à educação matemática, e sentem dificuldade em fazer de outra 

forma, já que não lhe aparecem alternativas a não ser as atividades sugeridas em livros. 

Gostaríamos de mais uma vez de reforçarmos a ideia de que não queremos apresentar 

receitas, mas de mostrar um trabalho que foi desenvolvido com um grupo de professoras do 

Centro Educacional Luís da Câmara Cascudo que aceitaram a proposta de olhar de outra 

maneira a educação matemática de seus alunos. Estamos sendo enfáticos nesta questão porque 

não adianta apenas se pegar as sugestões aqui desenvolvidas e aplicá-las em escola A ou B. É 

preciso que se compreenda primeiro como a criança pensa, aprende, se desenvolve; depois 

derrubar o mito de que as atividades precisam que todas sejam feitas no papel, caso contrário 

não se trabalhou matemática, ainda que se faz necessário que sejam definidos objetivos a se 

alcançar e os conteúdos que se quer trabalhar, definido objetivos e conteúdos daí chegou a vez 

de se pensar nas atividades que se vai desenvolver.  

Em meio a todo esse planejamento, o professor precisa conhecer compreender todo o 

processo que ocorre para que as crianças construam o conhecimento lógico-matemático. Se 

para ele não está claro o que seja conhecimento social, físico e lógico-matemático (já discutidos 
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em vários momentos neste trabalho), não conseguirá pensar em atividades para desenvolver 

com os seus alunos. 

Para que esse trabalho fosse possível de acontecer a primeira coisa a ser feita foi 

trabalhar com os professores, motivá-los a fazerem diferente do que vinham fazendo até o 

momento. Não é uma utopia impossível de ser realizado, o que vai determinar sua possível 

realização será o desejo de mudança e se estar convencido que assim é melhor. As atividades 

já são desenvolvidas rotineiramente, sem nos darmos conta que só precisamos ter a 

compreensão de que através delas estaremos trabalhando a matemática o tempo todo sem 

precisar que as crianças realizem atividades enfadonhas, chatas, repetitivas que só servem para 

passar o tempo. São inúmeras as atividades que podemos sugerir para que o trabalho aconteça. 

Elas podem estar divididas em atividades permanentes que acontecerão diariamente, semanal e 

mensalmente. 

A marcação do calendário é uma delas. Só é preciso que se tenha disposta em sala uma 

folha tracejada e escrita com o mês vigente e os dias da semana. Cada dia uma criança é 

solicitada a marcá-lo. Essa marcação varia de acordo com a idade. Com os menores, o próprio 

professor marcará, mas sob a observação das crianças e a escolhida de cada dia fará um desenho, 

“escreverá seu nome”.  O professor também deve ressaltar sobre os dias em que as crianças não 

vêm à escola (sábado e domingo). Com os maiores (quatro e cinco anos), o espaço será 

completado por eles. Outra atividade com o calendário é a dos aniversariantes de cada mês, em 

um painel na sala com o nome das crianças e a data em que aniversariam. A atividade de 

marcação do calendário deve ser permanente, diária. Todos os dias no primeiro momento da 

rotina. 

A chamada, outra atividade que deve acontecer diariamente antes ou depois da marcação 

do calendário. Além de se estar trabalhando com a leitura e a escrita, reconhecimento do nome, 

pode-se separar o nome dos meninos de um lado e o nome das meninas de outro. Pode-se ainda 

contar quantos meninos, quantas meninas, qual o grupo que tem mais; o professor pode ainda 

com os maiores problematizar situações como: Se há dez meninos e oito meninas, para que a 

quantidade de meninas fique igual a dos meninos, o que podemos fazer? Quantas meninas 

precisam chegar para que fique a mesma quantidade? Vamos desenhar no papel?  E assim 

sucessivamente. 

O momento da distribuição de material também é importante.  O professor pode pedir a 

uma criança para que distribua as folhas de papel para o grupo, observando como ela irá resolver 

a situação. Se vai pegar aleatoriamente uma quantidade de folhas, se vai contar quantas crianças 

têm na sala, se vai pegar de uma em uma. Que estratégias usará?  
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A Roda da história é uma atividade que acontece diariamente e que traz em sua trama 

um problema a ser resolvido e as soluções devem partir das crianças para que o problema seja 

resolvido. Como se salvar do Lobo Mal? O que fazer para a Bela Adormecida acordar? Como 

encontrar de volta o caminho da casa de João e Maria? Como fazer para enganar a bruxa e João 

não ser comido por ela? Como evitar que Branca de Neve coma a maçã envenenada?  O que 

fazer no reino das cores separadas de Romeu e Julieta? As crianças podem criar outro final 

encontrando soluções diferentes para resolver o problema. Lembro-me agora de uma situação 

em que as crianças do grupo III três (três anos) estavam assistindo Procurando Nemo e quando 

chegou na parte em que o peixinho é preso no aquário foi um chororô geral. As professoras 

ficaram surpresas com a reação, algumas crianças choravam desconsoladamente. Frente a essa 

situação, a professora sugeriu que se pensasse em uma alternativa para Nemo se salvar, em que 

ele poderia se libertar. Uma criança ainda soluçando falou: “O papai dele vai salvá-lo”. O grupo 

parou para olhá-la, confiante de que aquela seria a melhor solução para o problema de Nemo. 

As brincadeiras, as cantigas de roda, os poemas, sugerem-nos um grande acervo de 

canções e jogos musicais que levam as crianças a “cantarem” os números numa sequência, sem 

se falar na construção espacial que vão gradativamente construindo através da utilização do seu 

corpo. Podemos citar várias: “1 2 3 indiozinhos, 4 5 6 indiozinhos, 7 8 9 indiozinhos, 10 em 

um pequeno bote”, “Mariana conta 1, Mariana conta 2 é 1 é 2 é 3 é Ana, viva Mariana”, 

“Quando o relógio bate a uma todas as caveiras saem da tumba, tumba lá cá tumba, tumba lá 

cá tá...”,  “Vou tirando uma pedra olê, olê olá, uma pedra não faz falta...”,  “ Ou que bela laranja 

ou maninha, me diz que cor são elas, elas são verde-amarelas, vira Maria cor de canela”, “Tengo 

telengo tengo é de carrapicho, bota a Ana na lata do lixo...”,  “Era uma casa muito engraçada 

não tinha teto...”.  Dentre alguns exemplos que citamos, podemos perceber quantos conceitos 

estão presentes para que as crianças construam conhecimentos através das brincadeiras 

cantadas, como muito, pouco, mais, menos, tira, bota, sequência, fora dentro, frente, traz e 

tantos outros. 

O faz de conta, uma atividade que deve ser permanente e semanal, é uma ótima 

oportunidade para se trabalhar com supermercado, feira e levar as crianças a compreenderem o 

nosso sistema monetário, sem se falar no valor posicional da moeda, o relativo e o absoluto. 

Como pode se dar uma nota e receber de troco duas?  Situação vivenciada por uma criança do 

grupo V, que ao comprar um produto que custava três reais deu uma cédula de cinco e recebeu 

de troco duas notas. De forma geral, elas ainda não compreendem o valor absoluto e relativo, 

nem posicional do número, mas atividades como essa, de troca, são sugestões muito boas para 

que esses conceitos sejam construídos gradativamente. 



 

178 

Culinária, atividade permanente e mensal. Nessa atividade, as crianças pesam, medem 

os ingredientes para a realização da receita, dividem, contam, quantificam, adicionam e o 

professor pode problematizar situações. Como aconteceu quando a professora fez uma torta 

salgada. Depois de pronta, ela questionou: “Como vamos fazer para dividir?” As hipóteses iam 

sendo levantadas pelas crianças conforme a professora ia intervindo. Através da culinária, as 

crianças têm a oportunidade de pensar na lógica da conservação, principalmente dos líquidos, 

os quais assumem a forma dos seus recipientes, e a distribuição da mesma quantidade em 

recipientes diferentes se modifica visualmente, como no caso em que uma das professoras 

pegou garrafas de diferentes tamanhos e dispôs em fileiras, tomou como medida padrão um 

copo descartável. As crianças o enchiam e despejavam nas garrafas. Terminada essa etapa, a 

professora indagou ao grupo onde tinha mais e as crianças responderam que era na garrafa 

menor. Ou seja, o conceito de conservação ainda não havia sido construído e atividades como 

esta possibilitarão que as crianças construam esse conceito e chegará um momento em que  irão 

perceber que independente do recipiente a quantidade de líquido é a mesma, não se altera. Como 

a conservação espacial.  

A Roda da matemática foi criada para a nossa rotina, para que se pudesse trabalhar com 

jogos de cartas, tabuleiros, dados, fichas, dentre outros. Nessa roda, uma variedade de conceitos 

é trabalhada de acordo com o que foi planejado pelo professor para cada roda. Ela deve 

acontecer diariamente. Os jogos de tabuleiros o professor poderá confeccionar de acordo com 

o que estiver sendo estudado no projeto (optamos por trabalhar com projetos), por exemplo: os 

animais marinhos. Foi criado um jogo em que o caminho a se percorrer era no mar. Como 

acontece? Em um papelão ou cartolina, traceje um caminho a ser seguido, dividido em partes 

pequenas enumeradas, com a seguinte situação: Leve Nemo até o seu pai. As crianças rolam o 

dado e andam as casas de acordo com o número que caiu no dado. No caminho podem acontecer 

imprevistos, como “tubarão à frente”, então o jogador deve voltar duas casas. Ou “rede dos 

pescadores”, o jogador deve avançar três casas, e assim sucessivamente. Esse tabuleiro é 

modificado de acordo com a temática de cada projeto. O professor pode utilizar cartas de 

baralhos, como do jogo Uno. As crianças vão virando as cartas e quem virar a maior carta leva 

o monte. Ao final, ganha quem estiver com mais cartas. O jogo de dados também faz parte do 

projeto.  As crianças jogam o dado e retiram em quantidade de tampinhas, palitos e outros 

objetos disponíveis, relacionada ao número que saiu. Jogo de fichas, troca-troca (nunca dez). 

Com cartolina ou cartão o professor confecciona fichas de diferentes cores e tamanhos. A maior 

valerá dez, a média cinco e a menor um. As crianças jogam o dado e pegam as fichas 

correspondentes. Quando completar o valor de dez, troca-se pela ficha equivalente a esse valor. 
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Por exemplo: cinco fichas pequenas são trocadas por uma média, duas fichas médias por uma 

grande e assim sucessivamente. Ainda o professor pode brincar de agrupamentos com as 

próprias crianças. Pedindo que se agrupem conforme seus comandos. Grupos de 5, de 3, de 10. 

E as que sobrarem, o que fazer? Como fazer para não sobrar? E assim sucessivamente. 

 A arte como linguagem do mundo esteve de mãos dadas com a matemática desde as 

primeiras hipóteses levantadas. Para se produzir arte é preciso uma variedade de combinações 

entre cores, formas, espaços, temporalidade, sincronia para que se possa criar. Assim, todas as 

linguagens da arte propiciam a construção de conceitos lógicos pela própria forma de se 

produzir. É importante que as crianças visitem galerias de arte, exposições, façam passeios pela 

cidade onde moram, observando a arquitetura dos prédios, das casas, das igrejas, das lojas, suas 

formas, cores, estruturas, que façam releituras de obras de pintores, escultores e possam criar a 

partir de um parâmetro sugerido pelas obras. Nesse contato com diversos materiais, é necessário 

que a criança combine, organize, selecione, agrupe, ordene todos os elementos necessários em 

um determinado espaço que foi determinado para o trabalho acontecer. Assim, papéis, tintas, 

pincéis, massinhas, sementes, conchinhas, tampinhas, retalhos, e muitos outros materiais, 

quando selecionados pelo professor, podem ser transformados em excelentes trabalhos que para 

serem produzidos se faz necessário toda uma organização mental, pois a criança estabelecesse 

diversas relações ao escolher o material a ser usado por ela a partir do que pensou produzir. As 

maquetes são exemplos perfeitos para se trabalhar com os conhecimentos lógicos, as crianças 

gradativamente vão percebendo a inclusão de espaços pequenos dentro de outros maiores. 

Podem fazer a maquete da sua escola, da sua casa, da sua rua ou ainda a partir do poema Se 

essa rua fosse minha criar essa rua; ou a cidade ideal do poema de Manoel Bandeira, Vou-me 

embora pra Pasárgada; a Rua dos cata-ventos, de Mário Quintana; A casa, de Vinícius de 

Moraes.  Releitura das obras de Volpi, Mondrian, Kandinsky, Matisse, Mondiglian, Picasso, 

Romero Brito, Tarsila, OS artistas da terra natal e tantos outros. Que essas produções possam 

ser expostas para que as crianças apreciem a sua própria arte, o espaço em que ela está disposta, 

as diversas oportunidades de observá-la e contemplá-la.  

Fala-se muito em coordenação motora ampla e fina na Educação Infantil, que a criança 

precisa desenvolvê-la. Contudo, não será unindo pontinhos de uma ponta a outra de folhas de 

papel que isso irá acontecer, mas através da forma que a criança se utiliza do seu corpo no 

espaço. E para construir as noções espaciais, como direita, esquerda, frente, trás, rápido, 

devagar; e para a coordenação motora nada melhor do que a linguagem da dança. Através da 

dança, a criança gradativamente irá se orientando no espaço de acordo com os movimentos que 

lhes são solicitados (rápido, lento,), seguindo os comandos de uma sequência criada conforme 
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o ritmo: dois para direita, três para a esquerda, um passo para frente, dois para trás, dois giros 

para a direita, três para a esquerda e assim sucessivamente. 

Poderíamos aqui listar inúmeras sugestões de atividades em que pudéssemos trabalhar 

com a educação matemática de maneira contextualizada com sentido para a criança. Muitas das 

atividades citadas aqui são de conhecimento do professor e que eles até fazem, mas ainda não 

direcionaram para a educação matemática. 

Esperamos e acreditamos que este trabalho possa servir como exemplo de que é possível 

sim utilizarmos do lúdico e em especial a arte para trabalhar com o conhecimento lógico na 

Educação Infantil e que não é tão difícil assim, diríamos que só é necessário que o professor 

deseje fazer diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A ABORDAGEM inovadora do Reggio Emilia. Disponível em: <www.educacional. 

com.br/entrevistas/interativa adultos/entrevista002.asp>. Entrevista interativa. Acesso em: 24 

jan. 2001. 

BARBOSA, A. M. CUNHA, F. P. Abordagem triangular: no ensino das artes visuais São 

Paulo: Cortez, 2010. 

BRASIL. Ministério da educação e do desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília; MEC/ SEF, 1998. v. 3. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: 

Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.v. 3. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: 

Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 6. 

BARBOSA, R. M. Conexões e Educação Matemática: brincadeiras, explorações e ações. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

BRÉSCIA, Vera Pessagno. Educação Musical- bases psicológicas e ação preventiva. 

Campinas, SP: Ed. Átomo, 2003.  

BRIZUELA. M. B. Desenvolvimento matemático na criança: explorando notações. Porto 

Alegre: Atmed, 2009. 

CALABRIA. C. P. B. MARTINS, R. V. Arte, história e educação. São Paulo: FTD, 1997. 

DEWDNEY, K. A. 20.000 léguas matemáticas: um passeio pelo misterioso mundo dos 

números. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

EDWARDS, C. GANDINI, L. FORMAN, G. As cem linguagens da criança: a abordagem de 

Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

FEITOSA, Maria Rosemary Melo. A multiplicidade de sentidos da música. 2007. 

Monografia (Especialização em Educação Infantil). Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Educação. UFRN, Natal, 2007. 

FERRAZ, M. H. C. FUSARI, M. F. R. Metodologia do ensino de arte: série formação do 

professor. São Paulo: Cortez, 1999. 

FONSECA, S. Metodologia de ensino matemática. Belo Horizonte: Lê, 1997. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 

FRIEDMANN, Adriana. O brincar na Educação Infantil: observação, adequação e inclusão. 

São Paulo: Moderna, 2012. 

GANDINI, Lella; EDWARDS, Carolyn (Orgs). Bambini: a abordagem italiana à educação 

infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

GANDINI, Lella. et al. (Orgs). O papel do ateliê na educação infantil: a inspiração de Reggio 

Emilia. Porto Alegre: Penso, 2012. 



 

182 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre a 

criança. Porto Alegre. Mediação, 2012. 

KAMII, C.; HOUSMAN L. B. Como as crianças adquirem conceitos numéricos. In: 

Crianças pequenas reinventam a Aritmética: implicações da teoria de Piaget. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

KAMII, C.; DECLARK, G. Reinventando a aritmética: implicações da teoria de Piaget. São 

Paulo. Papirus. 1999. 

LEÃO, Liana. O livro dos sons. São Paulo: Cortez, 2005.  

LOBATO, M. Aritmética da Emília. Círculo do livro S.A. 

LORENZATO. S. O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. São 

Paulo:  Autores associados, 2010. 

MALAGUZZI, Loris. História, ideias e filosofia básica. In: EDWARDS, Carolyn; GANDINI, 

Lella; FORMAN, George. As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia 

na educação da primeira infância. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

MARTINS, M. C. PICOSQUE, G. GUERRA, M. T. T. Didática do ensino de arte: poetizar, 

fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. 

NACARATO, A. M. MENGALI, B. L. S. PASSOS. C. L. B. A matemática nos anos iniciais 

do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

PIAGET, J. A. Szeminska. A gênese do número na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

PIAGET, J. Psicologia da Inteligência. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

PIAGET, J. Piaget, Psicologia e Educação. São Paulo: Cultrix, 1976. 

PORPINO, Karenine de Oliveira. Dança é educação: interfases entre corporeidade e estética. 

NATAL: EDUFRN, 2006. 

PROENÇA, G. Descobrindo a História da arte. São Paulo: Ática, 2008. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou Da Educação. Tradução Roberto Leal Ferreira. 3. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

SÁ, A. L. de. Um olhar sobre a abordagem educacional de Reggio Emilia. Paideia. Revista do 

curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde, Universidade 

Fumec. Belo Horizonte, Ano 7, n. 8, p. 55-80, jan./jun. 2010. 

SAMPAIO, R. M.W. F. Freinet – evolução histórica e atualidade. São Paulo: Scipione, 1989. 

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Editora Agir, 2013. 

SANTOS. V. L. B. Brincadeira e conhecimento: do faz de conta a representação teatral. Porto 

Alegre: Meditação, 2002. 

SÁTIRO, Angélica. Brincar de pensar: com crianças de 3 a 4 anos. São Paulo: Ática, 2012.  

SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. Tradução de Maria Fonterrada. São Paulo: UNESP, 

1991. 

SNYDERS, G. A Alegria na Escola. São Paulo: Manole,1988. 

STEWART, Ian. Mania de matemática. Rio de Janeiro: Zahr, 2005. 

TAHAN, M. Matemática divertida e curiosa. Rio de Janeiro: Recor, 2008. 

TAHAN, M. O homem que calculava. Rio de Janeiro: Recor, 2008.  



 

183 

TOLEDO, Marília. TOLEDO, Mauro. Teoria e prática de matemática: como dois e dois. São 

Paulo: FTD, 2009. 

VERGANI, T. A surpresa do mundo: ensaios sobre cognição, cultura e educação. (Org.) 

Carlos Aldemir da Silva, Iran Abreu Mendes. Natal: Editorial Flecha do Tempo, 2003. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos superiores. 

(Org.) Michel Cole [et al.]. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 

 

 

 

 

 

 



 

186 

 

 

 

 

 



 

187 

 

 

 

 

 



 

188 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 

 

 



 

190 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

 

 

 



 

192 

 

 

 

 

 



 

193 

 

 

 

 

 



 

194 

 

 

 

  

 



 

195 

 

 

  

 

 

 



 

196 

 

 

 


