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Prefácio

Sobre um Grupo de Estudos na perspectiva colaborativa: 
caminhos para pensar o conhecimento matemático na 
Educação Infantil

Prefaciar esse livro é um grande prazer!

Tenho acompanhado a trajetória profissional das 
organizadoras desse livro e fico muito feliz que conseguiram 
reunir relatos de professoras da Educação Infantil para 
compartilhar conosco os conhecimentos produzidos 
individualmente e coletivamente durante os encontros 
do Grupo constituído durante a pesquisa de Mestrado da 
Denise Stehling na UFMG.

A constituição do Grupo, numa perspectiva colaborativa, 
rompeu com um modelo de formação continuada de 
professores “empacotada”, fechada, imposta de cima para 
baixo, e valorizou as necessidades reais de formação das 
professoras da Educação Infantil, a partir da reflexão sobre 
a própria prática.

Refletir e produzir conhecimento na área da Educação 
Matemática na infância, principalmente na Educação Infantil, 
é um debate urgente, que precisa mobilizar pesquisadores e 
professores para pensarem o currículo da Educação Infantil, 
o papel dos professores, as diferentes linguagens que as 
crianças têm direito de ter acesso, a formação docente, 
dentre outros aspectos importantes para a constituição de 
uma educação de qualidade.



O Grupo possibilitou que as participantes pudessem estudar, 
realizar leituras, trocar experiências, indicar livros, discutir 
sobre planejamento, produzir, reconhecer e ressignificar 
conhecimentos matemáticos e metodológicos, além de 
criarem laços afetivos e profissionais.

Os momentos de reflexões foram fundamentais, pois a partir 
da estratégia metacognitiva, o Grupo conseguiu refletir 
sobre o próprio conhecimento, evidenciando em cada texto 
um contexto diferente de instituição de Educação Infantil, 
bem como do momento histórico e político.

Todas as reflexões do Grupo giraram em torno de crianças 
potentes, atores sociais e produtoras de cultura, que 
percebem a matemática presente na vida delas, que têm 
prazer em aprender o conhecimento matemático como 
um produto social e cultural que envolve suas vidas, de 
forma criativa e ajudando-as na resolução de problemas  e  
na compreensão do mundo. O conhecimento matemático 
permitirá que as crianças vençam desafios, ganhem 
confiança sobre suas diferentes formas de pensar, e façam 
e criem coisas novas. 

Na Educação Infantil as crianças vão lidar com as diferentes 
linguagens, e a linguagem matemática é uma das linguagens 
que a criança tem direito a ter acesso, de forma lúdica, 
prazerosa e articulada,  as crianças não terão “aulas de 
matemática” na Educação Infantil, mas em tudo que fizerem 
poderão lidar com esse conhecimento.

Fica evidente nos relatos que foi uma oportunidade 
marcante na vida das professoras participarem do Grupo 
de estudos, todas estavam dispostas a pensar sobre novas 



formas de se trabalhar efetivamente o conhecimento 
matemático na Educação Infantil. Assim, percebemos que 
o aspecto da voluntariedade estava presente, assim como: 
relação interpessoal não hierárquica; participação efetiva; 
ajuda mútua; relação de confiança; negociação cuidadosa; 
tomada conjunta de decisões e metas desenvolvidas em 
conjunto; aproximação entre teoria e prática; comunicação 
efetiva – diálogo; trabalho coletivo, com responsabilidade 
profissional compartilhada e contínua; aspectos importantes 
que tornam um Grupo Colaborativo.

Refletir sobre a construção do conceito de número, 
grandezas e medidas possibilitou a construção e 
ressignificação de conceitos importantes do campo da 
Educação Matemática que os Pedagogos precisam dominar. 
Além disso, discutiram alternativas metodológicas para se 
trabalhar o conhecimento matemático na Educação Infantil 
a partir de jogos, brincadeiras, histórias infantis e resolução 
de problemas não convencionais.

O incentivo à escrita docente na forma de narrativas dos 
momentos vividos durante os encontros do grupo tornou as 
professoras protagonistas dos seus próprios processos de 
desenvolvimento profissional. 

Os resultados da pesquisa mostraram a importância do 
trabalho colaborativo ocorrer dentro das instituições de 
Educação Infantil, visando uma prática pedagógica crítica e 
refletiva, advinda das problematizações e discussões entre 
pares. A universidade, os pesquisadores, são importantes, no 
entanto, essa cultura da colaboração precisa ser construída 
dentro das instituições para que os problemas possam ser 
resolvidos coletivamente e os conhecimentos possam ser 
produzidos e validados pelo grupo.



 Agradeço e cumprimento cada autora desse livro, e 
parabenizo as organizadoras por investirem no trabalho 
colaborativo em grupo, dando segurança às professoras 
para assumirem atitudes e ações responsáveis.

Profa. Dra. Priscila Domingues de Azevedo 
UAC/UFSCar



Apresentação 

Este livro teve início a partir de um grande desejo de construir 
um produto educacional que reunisse relatos orais e escritos 
das professoras participantes do grupo de estudos proposto 
pela pesquisa “Saberes e conhecimentos matemáticos na 
Educação Infantil: formação continuada de professores 
em um grupo de estudos”, apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Educação e Docência (PROMESTRE) 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais.

O objetivo deste material é dar visibilidade à perspectiva 
formativa de se compartilhar descobertas, contribuindo para 
a reflexão sobre as práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
no que se refere ao conhecimento matemático. 

Nesta versão, “A arte da palavra: ressignificando o vivido”, 
constam sete relatos feitos pelas oito professoras nos 
primeiros encontros, em uma perspectiva de colaboração. 
Os relatos estão organizados em três capítulos e, ao final, há 
uma breve análise sobre os temas abordados, utilizando-se o 
referencial teórico da pesquisa (STEHLING, 2019).

Foi proposto ao grupo de professoras que relatassem o que 
acontece em suas turmas de crianças, o que fazem, o que 
funciona, o que não funciona, compartilhando “as alegrias e as 
penas que surgem no difícil processo de ensinar e aprender”, 
conforme Imbernón (2010, p. 68). 

Importante destacar que este livro representa uma escrita 
coletiva e foi organizado pela pesquisadora Denise França 



Stehling com orientação da professora Dra. Keli Cristina 
Conti. As ilustrações foram feitas por Jana Campos, artista 
plástica e também professora da Educação Infantil.  Nosso 
objetivo maior é o incentivo à escrita docente na forma de 
narrativas dos momentos vividos durante os encontros do 
grupo de estudos para serem compartilhados. Conforme 
Nacarato (2008):

Toda professora é uma contadora de história, 
gosta de falar sobre sua sala de aula, sobre 
seus alunos e sobre suas experiências. Uma 
simples visita a uma sala de professores 
e professoras ou a participação em uma 
reunião já é suficiente para presenciar o 
burburinho das conversas e dos casos de 
sala de aula. Então, por que não aproveitar 
essas narrativas orais e transformá-las em 
narrativas escritas? (NACARATO, 2008, p. 
144).

Objetivamos, também, intensificar a importância de um 
trabalho colaborativo nas instituições de Educação Infantil, 
visando um fazer crítico e reflexivo com liberdade para 
problematizações e discussões sobre a prática pedagógica. 
Observamos, enquanto pesquisadoras, que as diversas falas 
das professoras participantes adquiriram outro sentido 
e propriedade ao discutirem o grupo de estudos como 
espaço formativo e ao repensarem como o conhecimento 
matemático é abordado em suas instituições.  

Conforme Mizukami (2002, p. 153), as discussões nos 
modificam a cada encontro “revelando de um lado, novos 
significados da teoria e, de outro, novas estratégias para 



a prática”. Nesse aspecto, o trabalho colaborativo é citado 
como possibilidade para novos processos formativos 
em contextos diversos, dando sentido e ressignificado à 
formação continuada.

Relembramos que um dos grandes desafios dos programas 
de formação docente reside na motivação dos professores 
para formarem-se continuamente. Nessa perspectiva, 
tomamos o elemento ‘curiosidade’ como um alicerce que 
foi primordial desde o início desse estudo. Após aceitarem 
participar da pesquisa proposta, as professoras foram 
provocadas à discussão sobre conhecimento matemático na 
Educação Infantil, bem como sobre serem protagonistas de 
seus processos de desenvolvimento profissional. À Adriana, 
Andriza, Auremi, Elisangela, Jane, Lílian, Paula e Rosemary 
nossos sinceros agradecimentos.





Capítulo 1
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Da sala de aula à vice 
direção

Elisângela Pereira Vidal
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Da sala de aula à vice direção
Elisângela Pereira Vidal 

Meu nome é Elisangela Pereira Vidal, tenho 41 anos e há seis 
anos trabalho na prefeitura de Belo Horizonte como professora 
da Educação Infantil. Sou formada em Pedagogia pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC) há dez anos. Atuo 
como professora há quinze anos, aproximadamente.  Amo a 
minha profissão!

Já lecionei para crianças do Ensino Fundamental II e 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental I. Gosto muito de trabalhar com as crianças 
em fase de alfabetização. Na prefeitura, passei por todas as fases 
da Educação Infantil, desde o berçário até as turmas finais de 
crianças com cinco e seis anos.
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Trabalhar com a Educação Infantil é algo que me encanta! Gostei 
de trabalhar com todas as fases da primeira infância, mas tenho 
que confessar que a idade com que mais me identifico é a pré-
escola: crianças de quatro a seis anos.

Hoje, 19 de outubro de 2017, foi o primeiro dia de estudos 
e troca de experiências. Chegamos ansiosas e curiosas ao 
mesmo tempo. No início, achamos que se tratava de um curso 
ou palestra, mas com muita sabedoria e precisão, Denise 
nos explicou que os nossos encontros teriam a proposta de 
formação continuada em um grupo de estudos.

Quando iniciamos o grupo de estudos com encontros de 
professores para trocas de experiências sobre as práticas 
de alfabetização e letramento a partir do trabalho com 
conhecimento matemático na Educação Infantil, não sabia 
que seria tão tocada e que faria tantas descobertas. As 
aprendizagens foram incríveis, a cada encontro era algo novo 
e surpreendente.

O primeiro encontro foi de grande valia e aprendizado. Tivemos 
a oportunidade de trocar ideias, experiências, vivências e 
práticas. Minhas expectativas eram as melhores para os 
próximos encontros, pois sentia que o nosso repertório de 
conhecimento e prática iria aumentar à medida que as trocas 
fossem acontecendo.

Tivemos um momento muito interessante no primeiro dia, 
nele trocamos experiências sobre as práticas pedagógicas que 
envolvem o conhecimento matemático na Educação Infantil.  
Foi proposto que nos dividíssemos em grupos de três pessoas. 
Nesse grupo, teríamos que listar a nossa prática seguindo o 
título “Como fazemos”. A partir dessa discussão, começamos a 
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trocar ideias, aumentando ainda mais a reflexão sobre nossas 
práticas. 

Compartilhar um pouco das práticas pedagógicas vivenciadas 
com as colegas foi um momento de grande importância, pois o 
modo como fazemos serviu para dar ideias para as demais ou, 
ainda, acrescentar algo em nossa própria prática docente.

As trocas de experiências tanto com a Denise, quanto com 
as demais colegas foram, com certeza, de muita riqueza. A 
metodologia utilizada nos encontros nos fez refletir e repensar 
sobre nossa prática no cotidiano das instituições, especialmente 
sobre o conhecimento matemático na Educação Infantil. 

As leituras orientadas, as indicações de livros, as apresentações 
dos jogos e brincadeiras para trabalhar com as crianças, as 
experiências de rotina, enfim, tudo que nos foi apresentado 
serviu para enriquecer nosso repertório de conhecimentos.

O mais importante de tudo foi entender o quanto as trocas de 
experiências entre os colegas fazem muito mais diferença do 
que ‘sentar’ e ‘assistir’ a palestras e cursos. Gostaria de registrar 
que, ao iniciar os encontros do grupo de estudos, fui convidada 
a compor uma chapa para disputar as eleições para gestores da 
UMEI no triênio 2018 a 2020.

A princípio fiquei com receio de aceitar, pois seria uma 
experiência nova, já que minha trajetória é de atuação 
diretamente com as crianças, e é isso que sempre gostei 
de fazer. Mas fui encorajada pela vontade de poder fazer a 
diferença, ou fazer diferente. Aceitei o convite e, para a alegria 
de todos, a nossa chapa foi vencedora.
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Digo isso porque foi uma vitória bonita! Vimos em cada voto 
válido um pedido unânime de mudança pela maioria do grupo 
de professores e pela maioria dos pais que representam a 
comunidade escolar. Com toda certeza não será uma tarefa 
fácil, mas farei o possível para fazer uma gestão diferente, em 
que trabalharei de forma democrática, procurando tomar as 
decisões ouvindo o grupo.

De uma coisa eu tenho certeza, nossos encontros com o grupo 
de estudos me fizeram refletir muito sobre o trabalho em 
equipe, o que fizemos questão de incluir em nosso plano de 
ação: um encontro semanal para troca de experiências com os 
pares, em que cada professor apresentará, espontaneamente, 
uma prática que desenvolve com sua turma. 

Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todas que fizeram 
parte desse grupo de estudos e trocas de experiências.  Aprendi 
muito com todas vocês! 
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Um pouco sobre mim
Paula Fancinete
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 Um pouco sobre mim
Paula Fancinete 

Meu nome é Paula Fancinete, sou professora da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte há 
seis anos, ou seja, desde 2011. Sou também servidora em 
outra rede de ensino municipal como professora do Ensino 
Fundamental há vinte e dois anos. Sempre trabalhei com as 
séries iniciais – ciclo de alfabetização.



23

Em um dos encontros do grupo de estudos, apresentei 
um ‘Planejamento anual’ referente à Educação Infantil, 
especificamente turmas de crianças de cinco e seis anos. 
Discutimos sobre o documento que levei e cada uma deu 
sua opinião e sugestões sobre como utilizá-lo na prática. 

Os encontros oportunizaram momentos de reflexão, 
enriquecimentos e também foram prazerosos. Acredito 
que a troca de experiências é sempre importante na vida 
de qualquer profissional. 
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Refletindo com narrativas orais e 
escritas

Denise França Stehling

Nessa proposta de grupo de estudos, as professoras tiveram 
a oportunidade de falar sobre sua prática e demonstrar, por 
meio de sua voz, o que pensam, sentem e expressam nas 
experiências e vivências na Educação Infantil, valorizando 
os momentos da oralidade. Dessa forma, acreditamos que 
as palavras podem ser incorporadas no discurso a partir 
do enunciado do outro, ressignificando-o por meio da 
individualidade da palavra dita. Conforme Bakhtin (2003, p. 
293):

As palavras da língua não são de ninguém, 
mas ao mesmo tempo nós as ouvimos 
apenas em determinadas enunciações 
individuais, nós as lemos em determinadas 
obras individuais, e aí as palavras já não tem 
expressão apenas típica porém, expressão 
individual externada com maior ou menor 
nitidez (em função do gênero), determinada 
pelo contexto singularmente individual do 
enunciado (BAKHTIN, 2003, p. 293).

Baseando-nos em Kleiman (1989, p. 35), a estratégia que 
abordamos foi uma “estratégia metacognitiva, pois implicou 
uma reflexão sobre o próprio conhecimento”, entendendo 
a palavra como uma arte e ressignificando o vivido. 
Nessa relação de discursos, acredita-se que situações 
comunicativas são criadas com contexto e formas coletivas, 



26

porém únicas aos participantes do grupo de estudos, 
baseando-se em confiança, sensibilidade e boa vontade 
de compreensão, conforme Bakhtin (2003): “nesse clima 
de profunda confiança, o falante abre as suas profundezas 
interiores. Isso determina a expressividade específica e a 
franqueza interior desses estilos”.

A cada novo encontro, o objetivo era que a interação das 
professoras participantes desse grupo de estudos fosse viva 
e intensa, pois havia questões importantes nas narrativas 
orais ou nos relatos, tendo cada uma sua forma subjetiva 
de se comunicar, demonstrando o ‘ser’ professor.

Cada relato foi entendido dentro do contexto de cada 
instituição de Educação Infantil, bem como do momento 
histórico e político. Dessa forma, e negociando os sentidos, 
a oralidade foi nosso maior instrumento de coleta de dados, 
entendida aqui como o “eixo de um contínuo sócio-histórico 
de práticas”, conforme Marcuschi (2004, p. 36).

A oralidade jamais desaparecerá e sempre 
será, ao lado da escrita, o grande meio de 
expressão e de atividade comunicativa. A 
oralidade enquanto prática social é inerente 
ao ser humano e não será substituída por 
nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre 
a porta de nossa iniciação à racionalidade e 
fator de identidade social, regional, grupal 
dos indivíduos (MARCUSCHI, 2004, p. 36).

Também assumimos, nesse grupo de estudos, a perspectiva 
de colaboração defendida como potencializadora da 
formação continuada, pensando na proposta de trabalho 
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de um grupo colaborativo. Esse pode ser um bom momento 
para traçar, ao menos para imaginar um futuro desejável e 
uma nova formação continuada para professores, dando 
enfoque para o conhecimento matemático na Educação 
Infantil. 

Podemos ter a formação potencializada, mais ligada à 
prática e que incentive a autonomia dos professores na 
gestão de sua própria formação, tendo como ponto de 
partida um professor protagonista ativo da sua prática 
formativa e continuada. Trata-se de entender a formação 
continuada como avaliação de processos e reformulação 
de projetos em seu contexto e com seus colegas, por meio 
de grupos de estudos que conhecem e vivem as reais 
condições do trabalho dentro das instituições de Educação 
Infantil.  Segundo Imbernón (2010, p.47):

A formação continuada deveria apoiar, 
criar e potencializar uma reflexão real 
dos sujeitos sobre sua prática docente 
nas instituições educacionais e em outras 
instituições, de modo que lhe permitisse 
examinar suas teorias implícitas, seus 
esquemas de funcionamento, suas atitudes, 
etc., estabelecendo de forma firme um 
processo constante de autoavaliação do 
que se faz e por que se faz (IMBERNÓN, 2010, 
p.47).

Os relatos orais e os registros das professoras revelaram 
indícios de mudanças em suas práticas, pois foram 
encontradas ações intencionais, um compromisso 
consciente com as próprias necessidades formativas 



e uma busca ativa na construção de uma formação 
compartilhada com seus colegas de profissão, também 
participantes do grupo de estudos.

Analisamos que a proposta desse estudo permitiu, por 
meio do diálogo criativo, pequenas manifestações das 
participantes, demonstrando indícios de que o processo 
narrativo coletivo foi significativo, favorecendo nosso 
objetivo de identificar os saberes e conhecimentos 
matemáticos e metodológicos mobilizados, reconhecidos 
e ressignificados por professores da Educação Infantil da 
Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, quando se 
reúnem em grupo de estudos. 
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Nos próximos relatos, 
abordaremos a construção do 

conceito de número na infância 
e a introdução do senso de 

medição.



Capítulo 2





Registrando a 
passagem do tempo

Adriana Silva Milagre
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 Registrando a passagem 
do tempo

Adriana Silva Milagre 

Em nosso primeiro encontro, comentei sobre a forma como 
trabalho com o calendário em minha turma de crianças 
de cinco anos. Fui convidada a apresentar essa forma de 
trabalho no encontro seguinte.

Meu nome é Adriana, sou professora da Rede Municipal 
de Ensino de Belo Horizonte. Leciono há vinte e seis anos, 
sendo que quatorze deles na Educação Infantil.

Quando me propuseram que trabalhasse com o calendário 
na Educação Infantil, me perguntei: “Pra quê?”, “Será que 
as crianças irão compreender?”. Isso me deu uma certa 
preguiça. Realizei o que foi proposto e hoje compreendo 
o valor, o sentido de construir e utilizar o calendário com 
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as crianças. Sinto que estou respeitando-as na medida 
em que lhes informo sobre os acontecimentos como 
dias da semana, festas da instituição, aniversários, dia do 
brinquedo, feriados etc.

Durante meu percurso na docência na Educação Infantil, 
utilizei vários tipos de calendários, como aqueles de EVA e 
os que ganhamos de brinde de algumas editoras. 

Nesses calendários, apenas marcava o dia da semana com 
um “X”.  Hoje, após várias tentativas, utilizo um calendário 
mensal com bolsos transparentes que posso reutilizar todos 
os meses.  Levei-o para o grupo de estudos e detalhei como o 
utilizo em sala de aula, conforme figura 1 a seguir.

Fo
nt

e:
 A

rq
ui

vo
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a 
pe

sq
ui

sa
do

ra

Figura 1: 
Fotografia da 
apresentação 
do calendário
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Construo esse calendário mensalmente, junto com as 
crianças, a partir dos quatro anos de idade. No início do ano, 
montamos um cartaz de aniversariantes. Nele aparecem 
todos os meses do ano, o dia do aniversário e o nome de cada 
criança da minha turma.

O objetivo do cartaz de aniversariantes é mostrar às crianças 
que o ano possui doze meses. Também é por meio dele que 
fazemos a consulta para o registro dos aniversariantes do 
mês. 

Quando estou em uma turma com crianças de quatro anos, 
levo os números do calendário digitados e recortados do 
tamanho certo do bolso. Combino com elas como iremos 
colorir os números usando cores diferentes para podermos 
identificá-los. Abaixo uma proposta de legenda:

Para elaborarmos o calendário, inicio colocando um pote 
com giz de cera sobre uma mesa e pergunto: “Quem quer 
colorir o número 1?”.  Consultamos um calendário do mês 
que estamos construindo para saber o dia da semana e 
digo a cor que a criança irá colorir, preenchendo todo o 
espaço onde o número foi escrito. Algumas crianças acabam 
colorindo dois números, pois a quantidade de crianças é 
menor que os dias do mês.

dia que teremos aula

dia que não teremos aula

dia do brinquedo

dia de aniversário
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Figura 2:  Legenda 
do calendário
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Depois que todos os números estiverem coloridos, eu 
começo a montagem do calendário. Vou perguntando: 
“Quem está com o número 1?”. Mostro à criança em qual 
bolso ela deverá colocar e continuo sucessivamente. 
Sabemos que as crianças não dominam a escrita de 
números maiores, mas, ao perguntar sobre eles, a criança 
acaba pensando sobre o número que tem nas mãos e cria 
hipóteses para decidir se é ou não o que está sendo pedido. 
Várias crianças dizem ou questionam: “É o meu?”. O número 
que estou procurando aparece e com o tempo as crianças 
começam a identificar e até mesmo a ajudarem umas às 
outras.

Após o calendário pronto, utilizo círculos vazados para 
marcar o dia. Em outro momento, proponho às crianças 
fazermos uma legenda para não esquecermos o significado 
das cores do nosso calendário coletivo. Na turma com 
crianças de quatro anos, indico que a legenda seja feita com 
desenhos, conforme sugestão representada na figura 3. Na 
construção dessa legenda, as crianças colorem o quadrinho 
e fazem o desenho correspondente àquela cor.
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Figura 3:  Proposta 
de legenda do 
calendário



Na turma de crianças com cinco anos, escrevemos na legenda 
o que cada cor significa. Também não entrego os números 
digitados. No início do ano, observo que as crianças copiam 
o número do quadro e, com o passar do tempo, vão fazendo 
a escrita mais livremente. Eu pergunto: “Quem quer fazer o 
número 1? E o número 2?”. Elas escrevem o número escolhido 
e o colorem de acordo com o dia da semana, consultando a 
legenda auxiliadas por mim. Digo a cor que irão colorir ou 
pergunto: “Você está com um número que representa um dia 
da semana que é domingo. Qual a cor que você deverá usar 
para colorir?”.

Cada criança coloca sozinha o seu número no calendário, 
ou seja, nos bolsos transparentes do cartaz que utilizamos 
como calendário. Para iniciarem no local correto, coloco uma 
seta no bolso onde o calendário irá começar. Essa atividade é 
interessante e desafiadora para a criança, pois cada uma tem 
o seu tempo para escrever e para colorir. Pode acontecer, por 
exemplo, de a ficha com o número 1 já estar no calendário ou 
a criança que ficou com o número 3 ter finalizado e o número 
2 ainda estar sendo escrito ou colorido por outra criança. 

Surgem perguntas como “Onde colocar o número 3” e outros 
números até o término da montagem do calendário. No início 
do ano, sempre são necessárias intervenções, mediando 
a construção do calendário. Com o passar do tempo, as 
crianças criam estratégias durante a escrita coletiva e 
conseguem registrar e colocar a sequência correta no cartaz 
que representa o calendário.
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 Painel do crescimento 
Jane de Souza Ferreira 

Olá, meu nome é Jane. Eu sou educadora infantil há dois 
anos e atualmente trabalho na Creche Casa do Sol. Fui 
convidada a participar dos encontros da pesquisa mediados 
pela pesquisadora Denise França Stehling e posso dizer 
que essa foi uma oportunidade marcante para a minha 
vida, principalmente porque todas as reflexões construídas 
nesse grupo se voltaram exclusivamente para nossa área de 
atuação, a tão especial Educação Infantil.

Nossos encontros aconteciam semanalmente, conforme 
combinado. Em cada um desses encontros, desenvolvíamos 
um tema específico e esse era  trabalhado durante toda 
a tarde. É fato que íamos para o encontro do grupo com 
muitas expectativas; toda reflexão do grupo favorecia a 
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partilha de experiências reais do dia a dia das educadoras e 
essa dinâmica fez com que a proposta sobre o conhecimento 
matemático fosse se fortalecendo e se tornando mais 
significativo para todos do grupo. 

Fui escolhida para relatar sobre a minha experiência com o 
conhecimento matemático na instituição. O tema levantado 
foi “Grandezas e medidas”, porém, antes de compartilhar 
com o grupo, fizemos algumas reflexões coletivas a partir 
das questões:  Como posso trabalhar grandezas e medidas 
na Educação Infantil? Como trabalhar esse tema de maneira 
significativa? Como posso representar, junto às crianças, o 
peso e a medida delas? 

Foram essas e outras indagações que ficaram borbulhando 
dentro de nós; estávamos sendo despertadas a pensar 
coletivamente sobre novas propostas para o conhecimento 
matemático, práticas reais e significativas para as crianças. 

Denise trouxe algumas sugestões interessantes para o 
trabalho com grandezas e medidas. Ela compartilhou 
alguns materiais utilizados por ela e sua experiência com 
o tema. Ela trouxe uma variedade de materiais, dentre 
eles, o colar de contas, fitas métricas coloridas, barbantes 
coloridos, enfim, materiais de fácil acesso e que pareciam 
ser bastante interessantes para o tema sobre grandezas 
e medidas. Compartilhamos a leitura de um belo texto do 
livro “De professora para professora”, cujo tema era “ Bola 
de Gude”. Esse texto trazia uma breve reflexão sobre a 
importância de registrarmos as brincadeiras e os jogos que 
desenvolvemos com as crianças. Até aqui foi possível que 
compreendêssemos que como educadoras não temos de 
pensar somente em uma proposta de ensino, mas pensar, 
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traçar um caminho construído com as crianças e, por fim, 
registrar e marcar esse momento para que ele favoreça a 
aprendizagem. 

Na oportunidade, compartilhei com o grupo algumas de 
minhas experiências por meio do “Painel do Crescimento”. O 
trabalho foi realizado com uma turma do 1º período (crianças 
com quatro anos). A proposta era construir pequenas 
noções sobre grandezas e medidas, partindo do real, do dia 
a dia das crianças. Sabemos plenamente que esse conteúdo 
é bastante abstrato para as crianças, principalmente porque 
as noções sobre números ainda estão em construção na 
idade deles e foi exatamente por causa da indagação das 
crianças que surgiu a necessidade de abordarmos o tema 
em questão.

Para fundamentar a discussão do grupo de estudos, lemos 
o texto ”O senso de medida ou diferentes interpretações 
na matemática”, de Lorenzato, 2011. Ao lermos esse 
texto percebemos a relevância de ampliarmos nosso 
conhecimento sobre essa temática. O professor precisa ser 
um pesquisador daquilo que ele compartilha com as crianças, 
suas práticas não podem ser ‘congeladas’; elas precisam ser 
produtivas e interessantes. A criança precisa perceber que a 
matemática faz parte do mundo dela, ela precisa lidar com 
esse conhecimento de maneira espontânea, manipulando 
materiais que fazem parte da sua realidade e que facilitarão 
o desenvolvimento da percepção matemática. 

Foi interessante perceber que, durante os momentos de 
observação, algumas crianças iam percebendo que estavam 
crescendo, às vezes, até percebiam mudanças no tamanho do 
colega, porém, nem todos eram assim, alguns não percebiam 
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e isso era muito abstrato para eles. A elaboração do Painel 
veio para despertá-los para as noções sobre grandezas e 
medidas e o resultado foi bastante interessante. 

Para começar o trabalho com o Painel, eu e outra educadora 
utilizamos o barbante branco. Colocamos o nome de cada 
criança seguido do barbante representando seu tamanho; 
o painel foi afixado em um lugar de fácil acesso para 
elas. Algumas ficavam de frente para o painel, mas não 
demonstravam tanto interesse pelo que estavam observando. 
Poucos se envolveram com a atividade nessa primeira etapa.

Na segunda etapa da atividade, desenvolvida dois meses 
depois, fomos despertadas a colocar a foto das crianças 
no Painel do crescimento. Permanecemos com o barbante 
branco e acrescentamos o vermelho, esperando que as 
crianças começassem a perceber algumas mudanças no 
painel. Agora, com certeza, dava para perceber diferença no 
tamanho delas e não demorou a surgirem as reações: “Oba, 
eu cresci mais do que a...”. “Veja, professora, a... cresceu mais 
do que...!”. 

Foi surpreendente perceber que a foto no painel 
chamou a atenção das crianças para um sentimento 
de pertencimento “Esse é o barbante que representa o 
meu tamanho, e esse é o do meu colega!”. A inclusão 
do barbante vermelho despertou a curiosidade e a 
percepção sobre o crescimento delas. A descoberta 
sobre o próprio crescimento e também do colega foi 
uma sensação incrível para as crianças. Elas ficavam 
eufóricas à medida que iam se despertando para aquele 
conhecimento. Notamos que essa observação só foi 
possível a partir dos registros dos tamanhos feitos 
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com barbantes de cores diferentes; nesse caso, o branco 
e, depois, o vermelho. Agora elas estavam interessadas em 
saber o quanto tinham crescido, elas registravam o tamanho 
em pequenas folhas e afixavam junto à foto delas.

Diante dessa experiência e de todas as discussões construídas 
por esse grupo de estudos, foi possível compreender que 
o conceito de número ainda é uma construção bastante 
complexa para as crianças, assim como pensar em grandezas 
e medidas. O ideal seria que cada educador buscasse 
propostas que favoreçam essa compreensão de forma 
mais concreta e significativa para as crianças. É importante 
considerarmos que escrever números sem compreensão é 
uma proposta pouco produtiva, e que é apenas uma cópia. 
Acredito que o trabalho realizado com jogos e brincadeiras 
pode facilitar o desenvolvimento das percepções sobre 
medição das crianças. 

Agora precisamos finalizar  pensando: Como vamos transpor 
essas teorias para as nossas práticas pedagógicas com as 
crianças? Eis um grande desafio! 

Por fim, posso dizer que as reflexões do grupo, as práticas 
apresentadas, as dinâmicas, lanches e os espaços preparados 
com tanto carinho foram, certamente, relevantes para 
o desenvolvimento profissional de cada professora que 
participou desse grupo de estudos. Cada momento foi único 
e suficiente para que fôssemos despertadas para um “(re)
pensar” sobre nossas práticas pedagógicas que envolvem 
o trabalho com conhecimento matemático nas instituições 
de Educação Infantil. Como profissionais da Educação 
precisamos reescrever nossas práticas; só assim vamos alçar 
“voos” bem maiores. 
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 Conhecimento matemático 
na Educação Infantil

Denise França Stehling 

Em relação à Educação Infantil e ao conhecimento 
matemático, acreditamos que, nos primeiros dias de vivências 
e experiências na Educação Infantil, é imprescindível que o 
professor investigue o que as crianças compreendem sobre 
números, espaço e medidas. Nesse contexto, Lorenzato 
(2011) afirma que:

Toda criança chega à pré-escola com alguns 
conhecimentos e habilidades no plano 
físico, intelectual e socioafetivo, fruto de 
sua história de vida. Essa bagagem, que 
difere de criança para criança, precisa ser 
identificada pelo professor (LORENZATO, 
2011, p. 24).

Nessa perspectiva, o autor sugere que a base da proposta de 
um trabalho matemático se sustente em três campos:

1º) aproveitar os conhecimentos e habilidades de que as 
crianças são portadoras;
2º) explorar os três campos matemáticos (espacial, numérico 
e medidas);
3º) começar o trabalho pelas noções.

Importante relembrar que, apesar de estarmos abordando o 
sujeito criança, devemos nos concentrar em um trabalho que 
respeite as peculiaridades da infância, conforme afirma Smole, 
Diniz e Cândido (2000, p. 13):
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É preciso lembrar que estamos tratando 
com a criança em uma etapa de sua 
formação marcada pela brincadeira, pela 
descoberta de suas possibilidades como 
pessoa e em relação aos outros à sua 
volta e pelo encantamento frente ao que 
é belo, colorido e lúdico. Portanto, não 
se trata apenas de ensinar conceitos e 
desenvolver habilidades; é preciso respeitar 
esse momento importante e garantir 
aprendizagens marcadas pela alegria de 
vencer desafios, pela confiança em suas 
formas de pensar e pela apreciação do 
que consegue fazer e criar (SMOLE; DINIZ; 
CÂNDIDO, 2000, p. 13).

Por esse motivo, a organização curricular que embasou 
este estudo, realizado anteriormente à implantação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), está em conformidade 
com o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil), embora bastante questionado, (Brasil, 1998), as 
DCNEI (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil - Brasil, 2009) e os documentos oficiais do MEC como 
os cadernos Brinquedos e brincadeiras nas creches (Brasil, 
2012) e a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil 
(Brasil, 2016).   

De acordo com o RCNEI, “as crianças, desde o nascimento, 
estão imersas em um universo do qual os conhecimentos 
matemáticos são parte integrante” (BRASIL, 1998, p. 207).  
As preocupações com a abordagem de conhecimentos 
matemáticos na Educação Infantil são cada vez mais 
frequentes, sendo comprovadas com o surgimento de 
novos estudos.
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Conforme texto introdutório do RCNEI, o âmbito 
Conhecimento de mundo, contém seis documentos 
referentes aos eixos de trabalho orientados para a construção 
das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações 
que elas estabelecem com os objetos de conhecimento: 
movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, 
natureza e sociedade e matemática. Embora tenhamos um 
conjunto de linguagens, nosso destaque nesse estudo será 
apenas para a Matemática. 

A linguagem matemática foi apresentada no RCNEI (Brasil, 
1998) com os seguintes tópicos: 
-  Introdução;
- Presença da Matemática na Educação Infantil: ideias 
práticas e correntes;
-  A criança e a Matemática: apresentados em três blocos: (1) 
Números e sistema de numeração, (2) Grandezas e medidas 
e (3) Espaço e forma.
- Orientações gerais para o professor: Jogos e brincadeiras, 
organização do tempo, observação, registro e avaliação 
formativa.

Teóricos apontam, ainda, que o trabalho com noções 
matemáticas na Educação Infantil traz resultados no 
desenvolvimento e estímulo aos processos mentais. 
Crianças aprendem observando, explorando e enfrentando 
situações-problema relacionadas às ideias e processos 
de natureza matemática, como contar, localizar, medir, 
desenhar, jogar e explicar.

Lorenzato (2011) sugere que essas noções devem ser 
revisadas ou introduzidas verbalmente e por meio de diversas 
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situações, visando trabalhar com materiais manipulativos, 
desenhos e histórias. O autor afirma que o trabalho deve 
se sustentar nos três campos citados acima e iniciar nos 
ambientes de práticas pedagógicas na Educação Infantil, a 
partir das noções que ele organizou em três grupos:
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grande/pequeno
maior/menor
grosso/fino

curto/comprido
alto/baixo

largo/estreito
perto/longe
leve/pesado
vazio/cheio

mais/menos
muito/pouco

igual/diferente
dentro/fora

começo/meio/fim
antes/agora/depois

cedo/tarde
dia/noite

ontem/hoje/amanhã
devagar/depressa

aberto/fechado
em cima/embaixo
direita/esquerda

primeiro/último/entre
na frente/atrás/ao lado

para frente/atrás/ao lado
para a direita/para a esquerda

para cima/para baixo
ganhar/perder

aumentar/diminuir
Quadro1: 
Noções 
matemáticasFo
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A escolha por materiais manipulativos deve ser intencional 
e ter como objetivo uma observação concreta nas vivências, 
experiências e nos jogos realizados pelas crianças para 
auxiliá-las na busca de estratégias mentais diferenciadas para 
que construam o conceito de número e desenvolvam outras 
habilidades/capacidades. É consenso entre especialistas 
que a Matemática é um importante instrumento de leitura 
e intervenção no mundo em que vivemos. Ler e escrever o 
mundo inclui ler o mundo matematicamente também. 

Nesse aspecto, o mais importante no uso do material 
manipulativo é ter em mente sua contribuição na construção 
do conceito de número e das ideias das operações 
matemáticas abordadas no contexto infantil, sem preocupar-
se com a sistematização de algoritmos. 

Quanto aos resultados, espera-se que a criança se interesse 
cada vez mais pela investigação e exploração matemática 
em três campos aparentemente independentes: o espacial, 
das formas, que apoiará o estudo da geometria; o numérico, 
das quantidades, que apoiará o estudo da aritmética; e o 
das medidas, que desempenhará a função de integrar 
a geometria com a aritmética.  Ao se apropriarem de um 
modo de organização, mesmo que induzido pelos adultos, 
as crianças estão aceitando e incorporando princípios de 
natureza lógica.

Seja qual for a noção ou o campo matemático (espaço, 
número, medida) que estiver sendo trabalhado, haverá 
sempre uma relação direta com um dos conceitos físico-
matemáticos seguintes, de acordo com Lorenzato (2011, p. 
25):
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Lorenzato (2011) ainda defende a necessidade de manter o 
trabalho com as noções básicas da aritmética. Ele ressalta 
que, para o professor ter sucesso na organização de situações 
que propiciem a exploração matemática pelas crianças, é 
fundamental que ele conheça os sete processos mentais 
básicos para a aprendizagem do conceito de número. De 
acordo com Lorenzato (2011) os sete processos são:
• Correspondência: é o ato de estabelecer a relação um a 

um. 
• Comparação: é o ato de estabelecer diferenças ou 

semelhanças. 
• Classificação: é o ato de separar em categorias de acordo 

com semelhanças ou diferenças.
• Sequenciação: é o ato de fazer suceder a cada elemento 

um outro sem considerar a ordem entre eles.
• Seriação: é o ato de ordenar uma sequência segundo 

um critério.
• Inclusão: é o ato de fazer abranger um conjunto por 

outro.
• Conservação: é o ato de perceber que quantidade não 

depende da arrumação, forma ou posição. 

CONCEITOS FÍSICOS MATEMÁTICOS
tamanho

lugar

distância

forma

quantidade

número

capacidade

tempo

posição

medição

operação

direção

volume

comprimento

massa
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Quadro 2: 
Conceitos físicos 
matemáticos
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Esses processos têm o objetivo de dar a conhecer o nível em 
que as crianças se encontram na aquisição de determinados 
conceitos matemáticos e nunca foram pensados como tarefas 
a serem realizadas nas instituições de Educação Infantil. 
A observação do desenvolvimento desses processos é útil 
para a orientação das professoras no sentido de proporem 
questionamentos, vivências e experiências adequadas para 
que as crianças entrem em conflito com conhecimentos 
que possuem, visto que aprender matemática é construir 
significados e sentidos lógicos. Lorenzato (2011, p. 25) afirma 
ainda que “sem o domínio desses processos, as crianças 
poderão até dar respostas corretas, segundo a expectativa 
e a lógica dos adultos, mas certamente sem significado ou 
compreensão para elas”.

Apesar de nos basearmos na concepção de Piaget, que 
contribui para explorar as bases lógicas do pensamento 
matemático, em particular a classificação e a seriação, dos 
quais o número seria a síntese, há outro autor, Fayol (2012, 
p. 14), que declara que “a tese piagetiana que postula uma 
capacidade subjacente única – a lógica – não consegue 
dar conta do conjunto dos déficits e não consegue propor 
modalidades específicas de intervenção”.  Ao citarmos 
o termo intervenção, apontamos para as dificuldades 
ou situações problemáticas enfrentadas nas práticas 
pedagógicas pelos docentes.  

Nesse instante, o olhar do professor pode ser crucial e 
desempenhar um papel importante, pois, para construir o 
conceito de número, além de aprender a contar, as crianças 
devem ser estimuladas a seriar, estabelecer correspondência, 
classificar, nomear, simbolizar e agrupar. Na maioria 
das vezes, essas ações aparecem espontaneamente em 
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vivências cotidianas ou em brincadeiras, pois a Matemática 
está diretamente envolvida em atividades humanas. 

O destaque reside na intencionalidade e na medida em que o 
professor deve propiciar isso em seu planejamento, ou seja, 
o destaque se estabelece no ensino. Ensino compreendido, 
nesse estudo, como atividade de prática, guiada por alguma 
teoria, conforme Mizukami (2002, p. 152):

A literatura educacional sobre 
desenvolvimento profissional da docência 
tem mostrado que as teorias pessoais dos 
professores (também denominadas de 
teorias implícitas, práticas, tácitas, dentre 
outras) têm força na configuração de 
práticas pedagógicas (Schön, 1987, Russel, 
1993, Schulman, 1986, 1987, Barnesm 1992, 
dentre outros). As práticas profissionais que 
são manifestas em comportamentos contêm 
pensamentos, interpretações, escolhas, 
valores, comprometimentos (MIZUKAMI, 
2002, p. 152).

Para planejar, é preciso abordar o perfil da turma, seus 
desejos e curiosidades, objetivando que as crianças adquiram 
hábitos de pensar matematicamente diante de situações 
diversas, principalmente situações fora da instituição de 
Educação Infantil.

Nessa perspectiva, a prática pedagógica é intencional, a 
atividade desenvolvida pela professora caracteriza-se por 
atingir um fim, assumindo papel de mediadora entre as 
crianças e as práticas pedagógicas propostas. Daí decorre 
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uma característica fundamental da atividade docente: a 
intencionalidade planejada e criativa, pressupondo uma 
consciência e clareza nas ações docentes. Ao abordarmos 
a intencionalidade, identificamos a importância das ações 
de educação continuada, pois essas proporcionam aos 
professores espaços para reflexão e apropriação de ações 
mais intencionais em suas práticas pedagógicas. A falta de 
reflexão e discussão sobre a intencionalidade das professoras 
das instituições de Educação Infantil é, conforme Mello e 
Basso (2006, p. 298): 

[...] fonte inesgotável de práticas 
contraditórias à realidade e às necessidades 
atuais das crianças, contribuindo para a 
proliferação de concepções direcionadas 
à reprodução do senso comum e da 
sociedade em si, ao invés de contribuir para 
transformação (MELLO; BASSO, 2006, p. 298).

A partir desse entendimento, acreditamos na necessidade 
da criação de espaços onde as professoras possam 
desenvolver uma habilidade contínua de reflexão da 
prática pedagógica, identificando e superando situações 
contraditórias e reprodutoras de ‘modismos pedagógicos’.

Para falar sobre prática pedagógica e currículo, é importante 
ressaltar que a BNCC está em fase de implantação, porém 
não embasou este estudo.  De acordo com o site oficial 
do MEC, o processo de construção da BNCC foi disparado 
pela constituição de 1988 em seu artigo 210; em 1996 pelo 
artigo 9º da LDBEN e pelo Plano Nacional de Educação. 
A BNCC considera, ainda, em seu histórico, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (Brasil, 1998), 
do Ensino Médio (Brasil, 2000) e as DCNEI (Brasil, 2010). 
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O processo de escrita propriamente dito, iniciou-se em 2015 
e finalizou-se em 2017 com a publicação da versão final, 
considerada a quarta versão do documento. De acordo com 
o site oficial do MEC, a elaboração da BNCC recebeu, via 
plataforma digital, doze milhões de contribuições. Embora 
sejam estabelecidas dez competências gerais para todas as 
etapas, a estrutura da Base é diferenciada para as etapas 
de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. 

Na Educação Infantil são elencados seis “direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento”, a saber: Conviver; 
Brincar; Participar; Explorar; Expressar e Conhecer-se.  E são 
estabelecidos cinco campos de experiência: 

- O eu, o outro e o nós; 
- Corpo, gestos e movimentos; 
- Traços, sons, cores e formas; 
- Escuta, fala, pensamento e imaginação; 
- Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 
Em cada campo de experiência são 
definidos objetivos de aprendizagem e 
de desenvolvimento organizados em três 
grupos por faixa etária: Bebês (0 a 1 ano e 
6 meses); Crianças bem pequenas (1 ano 
e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e Crianças 
pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)”. 
(BRASIL, 2017, n.p.).

Algumas críticas foram feitas e consideradas para justificar 
nossas escolhas quanto aos referenciais teóricos abordados. 
Em primeiro lugar, é notório o afastamento das discussões 
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da BNCC quanto ao âmbito acadêmico. O texto final da 
BNCC desconsiderou o documento “Elementos Conceituais 
e Metodológicos para a Definição dos Direitos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 
do Ensino Fundamental” e a coleção “Leitura e escrita na 
Educação Infantil” publicada pelo MEC/SEB (Brasil, 2016).

Ainda, ao analisarmos a escrita da BNCC, observamos 
uma nova composição de autores e críticos que deu lugar 
aos institutos e fundações. Outra análise a ser realizada 
é a aproximação com o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira – INEP, órgão responsável pelas 
avaliações em larga escala no Brasil. Constata-se que nas 472 
páginas do documento da BNCC, a terminologia “Direitos de 
Aprendizagem” é alterada, sendo utilizada unicamente como 
estruturante da Educação Infantil, com significado distinto 
dos documentos publicados anteriormente pelo governo.

A participação do INEP resulta em uma base que reduz o 
que é considerado essencial, aproximando a BNCC das 
matrizes de avaliação de larga escala. Na contramão de 
toda a discussão travada ao longo de quase uma década, 
a BNCC indica habilidades separadas por ano e reduz a 
alfabetização para dois anos. Com isso, desconstrói a ideia 
de Ciclo de Alfabetização, fragmentando o processo. Além 
disso, é importante observar a ausência de discussões sobre 
a importância da ludicidade no processo de aprendizagem 
dos três primeiros anos, sobretudo para a alfabetização 
matemática.

De acordo com as DCNEI, as interações e a brincadeira, 
definidas como eixos norteadores das propostas curriculares 
da Educação Infantil, não podem ser separadas e devem ser 
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exploradas na forma de práticas pedagógicas planejadas 
pelas professoras e em experiências vividas pelas crianças.  
A BNCC é incisiva ao informar que não é o currículo da 
escola, mas, oficialmente, serve como base para ele. 

Outras análises apontam, ainda, que existem incongruências 
entre a BNCC, os documentos publicados pelo MEC e a 
voz dos professores das instituições de Educação Infantil. 
Após essas análises, esse estudo optou por se basear em 
outros documentos oficiais do MEC, não tendo a BNCC 
como referencial teórico, apesar de compreendermos a 
necessidade e importância do estudo desse documento. 

Observamos que as discussões sobre a construção do 
conceito de número foram mais frequentes, permeando 
vários encontros. A introdução do senso de medição também 
foi um conhecimento matemático abordado, mas não muito 
explorado como a construção do conceito de número, as 
contagens e as operações na Educação Infantil. 

Finalizamos 
esta seção destacando que é nesse 

contexto também que as inquietações 
aparecem sobre as metodologias 

aplicadas na Educação Infantil, sendo 
nossa próxima proposta de 

relatos e reflexão. 





Capítulo 3
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Perde e ganha
Rosemary Maria Oliveira Vieira  
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Perde e ganha
Rosemary Maria Oliveira Vieira  

Meu nome é Rosemary. Sou professora da Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte. Trabalho em 
dois horários com crianças de cinco anos. Os encontros 
com o grupo de estudos foram muito úteis ao trabalho 
com conhecimento matemático e as experiências 
compartilhadas contribuíram muito para minha prática 
pedagógica. 

Apresentei para as colegas o jogo “Perde e ganha”. Esse 
jogo é muito dinâmico e pode propiciar o desenvolvimento 
de várias habilidades, dependendo do perfil da turma, do 
objetivo e da intencionalidade do professor. O material 
consiste em um círculo ou CD com uma carinha triste de 
um lado,      , uma carinha feliz do lado oposto      , um 
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dado e palitos de picolé armazenados em uma caixinha 
que chamo de ‘Banco’.

Inicia-se o jogo com cada criança pegando dez palitos do 
‘Banco’ e reservando para si. A primeira criança a jogar 
gira a carinha e joga o dado. Se a carinha cair em ‘carinha 
feliz’ ele pega (adiciona) palitos, conforme a quantidade 
que o dado indicou. Se cair em ‘carinha triste’, ele devolve 
(subtrai) a quantidade de palitos que saiu no dado.  A 
cada rodada uma criança joga o dado e gira a carinha. 

Fo
nt

e:
 A

rq
ui

vo
 d

a 
pe

sq
ui

sa
do

ra

Figura 4:  
Fotografias do 
jogo ‘Perde e 
ganha’
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Quebra ovos
 Lilian Júlia
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Quebra ovos
 Lilian Júlia 

Meu nome é Lílian Júlia, trabalho há cinco anos na Rede 
Municipal de Ensino de Belo Horizonte, mas tenho 
experiência de dez anos em outras redes. Gosto muito de 
trabalhar com as crianças da Educação Infantil.

Desde 2014, estou na UMEI São Marcos, que atende crianças 
de 0 a 6 anos. A turma em que leciono tem crianças de cinco e 
seis anos de idade. Em 2017, desenvolvi com as crianças uma 
proposta pedagógica sobre conhecimento matemático em que 
exploramos a construção do conceito de número.

Utilizamos cascas de ovos quebradas ao meio, um martelinho 
de brinquedo, um dado com quantidade de um a seis e um 
segundo dado com numerais de um a seis. 

Figura 5:  
Ilustrações 
dados e cascas 
de ovos
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Iniciamos fazendo uma roda com a turma e colocando as 
cascas de ovos quebradas em uma caixa no centro da roda. 
As cascas devem estar marcadas com quantidades variadas 
de uma a seis bolinhas. Uma criança é escolhida para 
começar o jogo.

A criança joga o dado das quantidades e a quantidade 
que sair ela terá que procurar a correspondência nas 
cascas de ovos, quebrar e encontrar também o numeral 
correspondente no outro dado, ou seja, no segundo dado 
que contém os numerais de um a seis. Ela deverá mostrar 
para seus colegas e para a professora.

Como expliquei, essa criança terá o direito de quebrar com o 
martelinho a casca de ovo com a quantidade correspondente 
e assim sucessivamente, até que todas participem do jogo. 

Esse jogo pode ser flexibilizado usando mais de um dado e 
permitindo que a criança adicione quantidades. Espero que 
esse jogo possa ser desenvolvido por outras professoras, 
colegas de profissão e que obtenham sucesso com suas 
crianças. 

Estou muito feliz e satisfeita por ter participado do grupo de 
estudos, pois nos deu a oportunidade de trocar experiências 
e, com isso, podermos contribuir para a construção de uma 
proposta pedagógica mais qualificada e mais eficiente em 
nossas instituições.
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Explorando jogos na 
Educação Infantil
Auremi Muniz Martins e

 Andriza Carlota de Oliveira Vaz
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 Explorando jogos na Educação 
Infantil

Auremi Muniz Martins e
 Andriza Carlota de Oliveira Vaz 

O trabalho com jogos já faz parte da nossa rotina na UMEI 
Coqueiros, no entanto, após os encontros e conversas 
no grupo de estudos, identificamos a importância desse 
trabalho baseado na ludicidade.

O autor Sérgio Lorenzato (2011) ressalta que, para o 
professor ter sucesso na organização de situações que 
propiciem a exploração matemática é também fundamental 
que ele conheça os sete processos mentais básicos para 
a aprendizagem matemática que são: correspondência, 
comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão 
e conservação.

Diante disso, constatamos que, na Educação Infantil, 
é fundamental que o professor propicie situações que 
permitam à criança compreender e construir noções de 
número, contagem e outras representações.

Acreditamos que o trabalho baseado no lúdico permita 
maior compreensão dos conceitos matemáticos e assim 
eles passam a ser algo presente em nosso cotidiano, 
desmistificando certos “tabus” que ainda existem.

Em nosso último encontro, relatamos alguns jogos, 
explicando os objetivos de cada jogo e apresentando 
o material. Seguem algumas fotografias do material 
apresentado e utilizado na UMEI Coqueiros, na turma de 
crianças com cinco anos, onde atuamos como professoras.
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1) Jogo das bolinhas: o objetivo desse jogo é completar as 
casas de acordo com a sequência criteriosa de cores da 
cartela.

2)  Jogo da trilha colorida: joga-se em grupo de cinco crianças, 
cada criança escolhe uma cor (branca, laranja, azul, marrom 
ou amarela). Cada criança joga o dado de cores e, se sair 
sua cor, avança na trilha. Quem terminar primeiro a trilha, 
é o vencedor. Se o dado for lançado e cair na cor preta, a 
criança passa a vez.

Figura 6: 
Fotografias 
do ‘Jogo das 
bolinhas’
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3) Jogo com sequência numérica: o objetivo desse jogo é 
encaixar as tampinhas numeradas até a quantidade trinta, 
seguindo a sequência dos algarismos.

4) Dominó com palitos coloridos: o objetivo é ordenar os 
palitos recebidos aleatoriamente de acordo com as cores 
ordenadas. A criança poderá criar qualquer figura utilizando 
os palitos, desde que obedeça a sequência das cores.
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Figura 8: Fotografias 
do jogo com 
sequência numérica

Figura 7: 
Fotografias do 
‘Jogo da trilha 
colorida’   
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Figura 9:  
Fotografias 
do dominó 
com palitos 
coloridos
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Os nossos encontros ficaram cada vez mais intensos na 
medida em que surgiram trocas de experiências, relatos e 
estudos que, por sua vez, ampliaram nossos conhecimentos 
e, certamente, enriquecerão nossa prática pedagógica. 

Queremos agradecer à professora Denise pela iniciativa 
e ao grupo pela colaboração com ótimas ideias para a 
ampliação do trabalho de todas nós. Nossa sugestão é que o 
grupo de estudos seja estendido para os próximos anos na 
matemática e demais áreas do conhecimento da Educação 
Infantil.
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Alternativas metodológicas
Denise França Stehling 

Sabemos que a linguagem permeia o trabalho na Educação 
Infantil e, junto às brincadeiras e à interação, constituem 
eixos do currículo e da ação pedagógica com as crianças. Por 
vezes, quando falamos em linguagem, é comum remetermos 
à linguagem verbal e escrita, no entanto, como as linguagens 
fazem a mediação da criança com o mundo, pode-se afirmar 
que existem muitas linguagens, “cem linguagens”, como escreve 
Loris Malaguzzi (1999) em sua poesia:

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) 
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura lhe separam a cabeça do 
corpo (...) 
(MALAGUZZI, 1999, n.p.).

Na Educação Infantil, a narrativa está presente na 
conversação, no contar e recontar histórias, na expressão 
gestual e plástica, nas brincadeiras e nas ações que resultam 
da integração de diferentes linguagens. A linguagem está 
presente nessa construção e cerca a criança desde bebê. 
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Conforme Arendt (apud Brasil, 2016, p.16), “a linguagem 
acontece no corpo, nasce no instante de tomar a iniciativa 
de se tornar gesto no mundo para acontecer no espaço das 
interações sociais”. A palavra é a forma que dá condição à 
criança de construir conceitos e é por meio dela que a cultura 
se perpetua dentro da sociedade.

Os teóricos da corrente histórico-cultural, em especial, 
Vygotsky e seus colaboradores, apontam a brincadeira de 
‘faz-de-conta’ como atividade simbólica no processo de 
humanização da criança, pois ela favorece a organização e a 
compreensão do mundo, contribuindo para a decodificação 
de símbolos e signos.  

Humanizar, na perspectiva histórico-cultural, consiste na 
criança se constituir enquanto sujeito humano por meio das 
interações e relações que estabelece com os outros seres 
humanos, os quais a colocam em contato com a cultura. 
Tem-se, então, a criança como sujeito que se constrói por 
meio das relações com o outro, considerando a influência do 
meio, ou seja, da cultura numa relação de desenvolvimento. 
E essa relação que se estabelece entre criança e cultura é, na 
Educação Infantil, mediada necessariamente pelo professor, 
conforme Mello e Basso (2006). 

Nesse sentido, promover a interação entre as crianças 
por meio das diferentes linguagens, jogos e brincadeiras é 
fundamental para o desenvolvimento delas. A possibilidade 
de vivenciar novos papéis, valores e conceitos é importante 
para a compreensão das construções humanas, pois 
contribui para o desenvolvimento de um novo olhar para si 
e para o outro. Criança aprende conhecendo e mudando, 
construindo e desconstruindo sentimentos e situações reais 
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nas instituições de Educação Infantil, visto que, esse é o lugar 
em que ela terá acesso a um grupo de sujeitos em diferentes 
idades. Conforme Richter (2016, p. 20):

[...] a responsabilidade da mediação 
docente está em alcançar os meios para as 
crianças transformarem e ressignificarem 
experiências de linguagem instauradas 
em seu grupo social. Aprendemos juntos a 
transformar em nós sentidos para significar 
a convivência e, assim, compartilharmos 
um mundo comum. Nesse sentido amplo, 
as crianças não só aprendem, mas 
também nos ensinam. Juntos aprendemos 
e nos ensinamos no enfrentamento da 
imprevisibilidade do viver cotidiano 
(RICHTER, 2016, p.20).

Do ponto de vista da perspectiva histórico-cultural, 
construímos nossas qualidades humanas a partir das 
nossas atividades em interações com outros seres humanos, 
em um processo histórico e cultural. Histórico porque os 
conhecimentos e objetos são produzidos ao longo da história 
pela humanidade e constantemente aperfeiçoados, fazendo 
com que cada geração modifique-os para si e em interação 
com os outros da sua cultura, de acordo com o seu estilo de 
vida. Cultural porque as atividades, nas quais se aprende a 
ser humano, se dão em meio a uma determinada cultura, 
abrangendo toda produção material da atividade histórica e 
social dos homens.

Ao fazermos essa abordagem, entramos na área dos 
currículos. Como o currículo é feito de escolhas, é fundamental 
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analisar o conjunto da produção cultural de uma sociedade 
e suas práticas para compreender o vínculo da criança com 
o conhecimento, com a cultura, com a sociedade e com a 
natureza. Os eixos norteadores do currículo na Educação 
Infantil, segundo as DCNEI (Brasil, 2010) são as interações 
e as brincadeiras. Conforme Barbosa e Oliveira (2016, p. 23-
24):

O currículo compreende assim, não apenas 
aqueles momentos ou situações formais de 
ensino, mas coloca os professores, gestores 
e demais profissionais da escola a planejar 
situações de aprendizagem para além do 
momento da “atividade dirigida”: o modo 
como o alimento é servido no refeitório, as 
possibilidades de brincadeiras e interações 
do pátio, a relação com a cultura da 
comunidade, a seleção dos jogos a serem 
comprados, os livros disponibilizados na 
biblioteca, etc. todos são movimentos 
que instigam as crianças e transmitem 
conhecimentos, portanto fazem parte de 
um currículo (BARBOSA; OLIVEIRA , 2016, p. 
23-24).

Compreender a formação do sujeito-criança inserido 
em contextos diversos, repletos de possibilidades e de 
contradições, é uma tarefa complexa. Relembramos que 
esse estudo compreende a criança como sujeito histórico 
e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
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Importante ressaltar que, para Sarmento e Pinto, (2004 apud 
Delgado, 2006, p. 20) “a compreensão das crianças enquanto 
atores sociais e produtoras de culturas marca uma ruptura 
com as concepções modernas de socialização, baseadas 
na adaptação ou interiorização de regras, hábitos e valores 
do mundo adulto”.  Nesse sentido, as culturas da infância 
exprimem a cultura social à qual pertencem as crianças, 
mas, embora interagindo com adultos, elas produzem 
significações de maneira distinta das culturas adultas. Desse 
modo, Sarmento e Pinto (2004) identificam quatro traços 
das culturas da infância que marcam uma diferença dos 
adultos: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a 
reiteração.

É oportuno questionarmos as práticas pedagógicas 
embasadas em um currículo linear com início, meio e fim. 
Se pensarmos a criança como produtora de culturas da 
infância, precisamos buscar um currículo vivo e narrativo que 
encaminhe para a elaboração, a criação e a compreensão. 
Compreender a sociedade é pensar que a vida, as artes, 
as cidades, a linguagem, os sujeitos e o trabalho existem 
porque existe relação e interação entre tudo que há sobre 
o mundo. Podemos chegar a um pressuposto de que ‘tudo’ 
faz parte do currículo da Educação Infantil, uma vez que a 
criança se apropria de ‘tudo’ que a cerca e, assim, produz 
cultura.

As crianças pequenas demonstram interesse sobre todas 
as coisas, abordando desde as questões sobre a natureza 
humana àquelas voltadas para aspectos da vida. Como 
organizar um trabalho pedagógico, com intencionalidades 
educativas bem planejadas, acompanhando os processos 
de desenvolvimento das crianças, suas produções culturais 
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e suas apropriações de ‘tudo’? Que novas possibilidades 
podem ser apontadas para as práticas pedagógicas na 
Educação Infantil?

Na educação, busca-se sempre investigar ou experimentar 
uma pedagogia que trabalhe o cotidiano das crianças por 
meio das brincadeiras e das interações, abordando todas as 
múltiplas dimensões como a corporal, expressiva, estética, 
lúdica, psicológica, social, afetiva, cognitiva e as múltiplas 
linguagens possíveis. Conforme Kramer e Barbosa (2016, p. 
58):

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil traçam o 
caminho que as propostas pedagógicas 
dessa etapa da Educação Básica devem 
adotar. As professoras, ao elaborar seus 
planejamentos, devem assumir a criança 
como o centro do planejamento curricular. 
Isso quer dizer que precisamos considerar 
os interesses infantis, associando cuidado 
e educação, interação, ludicidade e 
brincadeira (KRAMER; BARBOSA, 2016, p. 58).

Como já foi citada anteriormente, a proposta pedagógica 
das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 
principal promover o desenvolvimento integral das crianças 
de zero a cinco anos de idade, garantindo a cada uma delas 
o acesso a processos de construção de conhecimentos e a 
aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito 
à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.
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Nesse sentido, esse livro aponta quatro alternativas 
metodológicas para embasar o conhecimento matemático 
na Educação Infantil, são elas: 
1) os jogos, 
2) as brincadeiras, 
3) a contação de histórias, 
4) a resolução de problemas não-convencionais.  

Na discussão sobre jogos e sobre brincadeiras, encontramos 
autores como Kishimoto (2016), que distingue o termo 
jogo do termo brincadeira e brinquedo. Para a autora, 
brinquedo é o objeto, o suporte para a brincadeira e 
pode ser industrializado, artesanal ou fabricado pela 
própria professora junto com a criança e a sua família. 
Já a brincadeira pressupõe a descrição de uma conduta 
estruturada, com regras, e jogo refere-se à descrição de uma 
ação lúdica envolvendo situações estruturadas pelo próprio 
tipo de material. Esse estudo também compreende que são 
conceitos diferenciados, ou seja, os jogos e as brincadeiras 
não são a mesma coisa.

Parecem conceitos simples, mas há algumas práticas 
pedagógicas equivocadas envolvendo o brincar, conforme 
nos alerta Kishimoto (Brasil, 2012):

A pouca qualidade ainda presente na 
Educação Infantil pode estar relacionada 
à concepção equivocada de que o brincar 
depende apenas da criança, não demanda 
suporte do adulto, observação, registro 
nem planejamento. Tal visão precisa ser 
desconstruída, uma vez que a criança não 
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nasce sabendo brincar. Ao ser educada, 
a criança deve entrar em um ambiente 
organizado para recebê-la, relacionar-
se com as pessoas (professoras, pais e 
outras crianças), escolher os brinquedos, 
descobrir os usos dos materiais e contar 
com a mediação do adulto ou de outra 
criança para aprender novas brincadeiras e 
suas regras. Depois que aprende, a criança 
reproduz ou recria novas brincadeiras e 
assim vai garantindo a ampliação de suas 
experiências (BRASIL, 2012, p. 8).

Ainda de acordo com Kishimoto (Brasil, 2012), quando o 
brincar ou a brincadeira têm uma postura reveladora de 
qualidade, é planejado e integrado ao projeto da instituição, 
tem-se a diferença na experiência presente e futura, 
contribuindo para a formação integral das crianças.  Em 
situações de brincadeira, Oliveira (1997), baseando-se em 
Vygotsky, acredita que os jogos são condutas que imitam 
ações reais e não apenas ações sobre objetos ou uso de 
objetos substituídos.  

Em ‘Brinquedos e brincadeiras nas creches’ (Brasil, 2012), 
compreendemos o brincar ou a brincadeira como “uma ação 
livre, iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de 
tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer 
a si mesma, as outras pessoas e o mundo em que vive” 
(BRASIL, 2012, p. 6). 

Vygotsky apud Oliveira (1997) identificava dois elementos 
importantes na brincadeira infantil: a situação imaginária e 
a de regras em que a criança, por meio da atividade livre, 
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desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza 
as regras sociais.  Quando uma criança brinca, ela encontra 
desafios e problemas, manifesta gostos, desejos e dúvidas, 
constrói representações de si mesma, expressa necessidade 
de curiosidade e criação, convive com o outro e confronta-se 
com uma variedade de problemas interpessoais e sociais. 

Enquanto brinca, a criança pode ser incentivada a realizar 
contagens, comparação de quantidades, identificar 
algarismos, adicionar pontos e perceber intervalos 
numéricos. É também uma oportunidade para perceber 
distâncias, desenvolver noções de velocidade, duração, 
tempo, força, altura e fazer estimativas. 

Para Smole, Diniz e Cândido (2000, p.11), brincar é um 
modo de obter informações, respostas e contribuir para 
que a criança adquira uma certa flexibilidade, vontade de 
experimentar, buscar novos caminhos, conviver com o 
diferente, ter confiança, raciocinar, descobrir, aprender a 
perder percebendo que haverá novas oportunidades de 
ganhar. Importante destacar que nem sempre a atividade 
lúdica traz prazer. Há atividades em que o desprazer 
fica caracterizado, como os jogos desportivos em que há 
um perdedor. Essas duas propostas metodológicas são 
diferenciadas. Destacamos, principalmente, a diferença da 
ação livre, por parte da criança, existente nas brincadeiras. 
De toda forma, tanto as brincadeiras quanto os jogos 
necessitam do planejamento do professor, conforme citado 
acima (Brasil, 2012).

Como terceira alternativa metodológica, citamos a ampliação 
e a vivência de ouvir e recontar histórias. Essa é uma tarefa 
que requer a escuta da criança e o tempo para que ela 
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reelabore o reconto. As crianças gostam de ouvir vários 
tipos de histórias e também fazer comentários, não apenas 
ouvir histórias contadas pelas professoras. Conforme 
documento orientador do MEC, “ao participarem, vão se 
tornando leitoras, ouvindo, vendo, falando, gesticulando, 
lendo, desenhando sua própria história e construindo novas 
histórias” (BRASIL, 2012, p. 26).

A literatura infantil não apenas pode ser um modo desafiante 
e lúdico para as crianças pensarem sobre algumas noções 
matemáticas, como também serve para propiciar um contexto 
significativo para a formulação e a resolução de problemas, como 
criação de imagens para desenvolver a capacidade de imaginar, 
fantasiar e criar a partir das ilustrações do texto. Nesse aspecto, 
a literatura pode ser vista como uma rede de significações, pois 
o texto literário não se fecha em si mesmo, mas coloca-se na 
possibilidade de ser portador de outros textos.

Nesse sentido, integramos a linguagem oral, escrita e a 
matemática, compreendendo que as linguagens não se 
apresentam isoladamente ou fragmentadas. Na prática, elas 
se interligam e se complementam. Uma proposta pedagógica 
de qualidade deve trazer em si várias linguagens que levem ao 
desenvolvimento de habilidades, mesmo que, naquele momento, 
haja uma intencionalidade focada em uma determinada 
linguagem.  

A habilidade de resolver problemas é proposta nesse livro como 
a quarta alternativa metodológica por ser importante não só para 
a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos, mas também 
para o desenvolvimento de potencialidades em termos de 
inteligência e cognição. Resolver problemas não-convencionais 
possibilita à criança a alegria de vencer obstáculos criados por 
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sua própria curiosidade, vivenciando, assim, o que significa 
fazer matemática. Importante ter também como propósito o 
estabelecimento de relações lógicas, levantamento de hipóteses, 
conclusões, argumentação e justificativa. 

Conforme Smole, Diniz e Cândido (2000, p.11), as crianças 
desenvolvem habilidades a partir da resolução de problemas 
como leitura e interpretação de diferentes tipos de textos; 
desenvolvem habilidades de utilização das linguagens oral, 
pictórica e escrita; argumentam e questionam; levantam 
hipóteses; checam as hipóteses feitas; verificam se as 
respostas obtidas são adequadas à situação ou à pergunta; 
fazem diferentes representações de uma mesma situação 
e aplicam os conhecimentos matemáticos envolvidos nas 
situações-problemas. Avaliamos que essas metodologias 
surgiram e foram construídas coletivamente com o grupo, 
especificamente aqui, buscando o enfoque no conhecimento 
matemático.

Isso nos remete ao 
princípio de que todos podem 

produzir, mobilizar e ressignificar o 
conhecimento matemático nas suas 

diferentes expressões.
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Considerações finais 

Compreendemos e avaliamos que finalizamos o estudo 
no âmbito do mestrado profissional e apresentamos este 
livro,  afirmando que o grupo de estudos se constituiu 
como espaço formativo permitindo descrições de situações 
problemáticas envolvendo o conhecimento matemático bem 
como, aos poucos, identificamos indícios de que os saberes 
e conhecimentos das professoras foram mobilizados, 
reconhecidos e ressignificados durante os encontros do 
grupo.

Destacamos, ainda, que a experiência de participação de 
uma formação continuada em um grupo de estudos em 
contexto colaborativo alterou a visão sobre docência e 
formação continuada das participantes e principalmente 
da pesquisadora. Desacelerar quanto aos planejamentos 
metodológicos de pesquisa e ouvir a fala de cada professora 
participante trouxe outro significado para as análises dos 
encontros.

Os relatos orais e os registros das professoras revelaram 
indícios de mudanças em suas práticas, pois foram 
encontradas ações intencionais, um compromisso consciente 
com as próprias necessidades formativas e uma busca ativa 
na construção de uma formação compartilhada com seus 
colegas de profissão, também participantes do grupo de 
estudos.

Ao trabalharem com o conhecimento matemático com 
as crianças, observamos que os relatos orais e escritos 
sobre a prática refletiram essa aprendizagem da docência, 
combinando áreas de diferentes conteúdos e demonstrando 
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o caráter transdisciplinar presente nas vivências e 
experiências da Educação Infantil.  Ou seja, observamos 
as participantes do grupo de estudos relatarem diversas 
situações envolvendo outros conhecimentos adquiridos ao 
longo de sua formação e que são diariamente mobilizados 
em suas práticas pedagógicas.

Estudos apontam que as instituições de Educação Infantil 
exigem hoje um tipo de professor diferente dos outros 
níveis de ensino. Durante os encontros do grupo de estudos, 
ouvimos frases como: “Para mim a Matemática sempre foi 
um bicho de 7 cabeças”, “Minha vida escolar sempre foi 
sofrida com a Matemática”, ou ainda “Desde minha trajetória 
escolar, tive grande interesse e facilidade em compreender 
a Matemática” e “A Matemática, com seus problemas e 
desafios, sempre me atraiu”. 

Esses são exemplos de citações e registros das professoras 
que refletem a Matemática em suas trajetórias pessoal e 
profissional e compõem o ‘ser e pensar’ de cada uma delas.  
Buscamos ao longo dos encontros abordar o processo 
formativo presente no grupo de estudos. Este livro produzido 
por meio dos registros das professoras ecoa vozes de muitos 
professores da Educação Infantil e, por isso, compuseram 
este produto educacional:  “A arte da palavra: ressignificando 
o vivido”.

Muitas e outras tantas análises poderiam ser destacadas 
aqui ou em estudos futuros, pois a perspectiva de formação 
docente por meio de grupo de estudos em contexto 
colaborativo incita um debate urgente sobre a necessidade 
de escutar as situações cotidianas do professor, de permitir 
a livre expressão sobre seus conhecimentos, medos, 
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angústias, proporcionando novas aprendizagens por meio de 
momentos de reflexão e de partilhas. Encerrando este livro, 
destacamos como a pesquisa em grupos ou em colaboração 
contribui para o desenvolvimento profissional docente, mas 
sozinha não muda o ambiente complexo das instituições de 
Educação Infantil.  

Finalizo com um texto de Madalena Freire, educadora 
brasileira, para nos relembrar quem somos, o que fazemos, 
para onde vamos e como somos diferentes uns dos outros, 
pois “Eu não sou você, você não é eu”. 
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EU NÃO SOU VOCÊ, VOCÊ NÃO É EU
Madalena Freire

Eu não sou você
Você não é eu
Mas sei muito bem de mim
Vivendo com você.
E você, sabe muito de você vivendo comigo?

Eu não sou você
Você não é eu.
Mas encontrei comigo e me vi
Enquanto olhava pra você
Na sua, minha insegurança
Na sua, minha desconfiança
Na sua, minha competição
Na sua, minha birra infantil
Na sua, minha omissão
Na sua, minha firmeza
Na sua, minha impaciência
Na sua, minha prepotência
Na sua, minha fragilidade doce
Na sua, minha mudez aterrorizada.
E você se encontrou e se viu, 
enquanto olhava a pra mim?
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Eu não sou você
Você não é eu.
Mas foi vivendo minha solidão
Que conversei com você                              

E você, conversou comigo na sua solidão?
Ou fugiu dela, de mim e de você?
Eu não sou você
Você não é eu
Mas sou mais eu, quando consigo lhe ver.
Porque você me reflete
No que eu ainda sou
No que já sou e
No que quero vir a ser…

Eu não sou você
Você não é eu
Mas somos um grupo, enquanto somos capazes de, 
diferenciadamente, eu ser eu, vivendo com você e você 
ser você, vivendo comigo.
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Sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei 
de tudo,
Espécie de acessório ou sobressalente 
próprio,
Arredores irregulares da minha emoção 
sincera,
Sou eu aqui em mim, sou eu.
Fernando Pessoa
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