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RESUMO  

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo caracterizar, na Rede Municipal do Recife, no nível 

da Educação Infantil (grupo V), a Relação Institucional e a Relação Institucional na posição 

do professor com dois objetos: a Matemática e o campo das Grandezas e Medidas. A 

investigação se desenvolveu sob a ótica da Teoria Antropológica do Didático 

(CHEVALLARD, 1999). A caracterização da Relação Institucional, da Instituição Rede 

Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil, com os dois objetos baseou-se na análise 

documental do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998b), da Proposta 

Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife (2002) e do diário de Classe utilizado no 

ano letivo de 2009. O dispositivo experimental que permitiu identificar indícios da relação 

Institucional na posição de professor da Rede Municipal de Recife com a Matemática e o 

campo das Grandezas e Medidas foi composto de três etapas e contou com a participação de 

três professoras. Na primeira etapa, as professoras analisaram um conjunto de atividades 

envolvendo as grandezas: comprimento, massa, capacidade e tempo. A segunda etapa 

consistiu na realização de entrevistas com as professoras. E na terceira foram analisados os 

registros realizados pelas mesmas nos diários de classe. Os resultados apontaram para uma 

conformidade parcial entre a relação Institucional dos sujeitos na posição de professor e a 

Relação Institucional com os objetos descritos, Matemática e, Grandezas e Medidas, na Rede 

Municipal do Recife. Dentre as grandezas em foco, há prioridade para tempo e comprimento. 

Dentre os campos da Matemática, o dos Números e Sistema de Numeração foi o mais 

explorado, mas as professoras destacaram a importância e a necessidade do trabalho com 

Grandezas na Educação Infantil, como também a intenção de explorar mais este conteúdo. Os 

resultados mostraram ainda que a matemática foi o componente curricular mais trabalhado 

depois de Língua Portuguesa. 

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Grandezas e Medidas. Teoria Antropológica do Didático. 

Matemática. 
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ABSTRACT 

 

 

The current study aimed to characterize, in the level of early Childhood Education (Group V) 

from Recife Municipal System, the Institucional Relationship and the Institucional 

Relationship in the teacher's position with both objects: Mathematics and the field of 

Quantities and Measures. The investigation was developed from the perspective of 

Anthropological Theory of Didactics (CHEVALLARD, 1999). The characterization of the 

Institucional Relationship, of the institution Recife Municipal System, in the level of early 

childhood education, with both objects, was based on documentary analysis of the National 

Curriculum Reference to Early Childhood Education (1998b), the Pedagogical Proposal of 

Recife Municipal Education (2002) and the log-Class used in academic year 2009. The 

experimental device which allowed the identification evidence of the institutional relationship 

in the position of professor of public schools in Recife with Mathematics and the field of 
Quantities and Measures was composed of three stages and with the participation of three 

teachers. In the first stage the teachers analyzed a set of activities involving the 

magnitudes: length, mass, capacity and time. The second stage consisted of interviews with the 

teachers and the third phase aimed to analyze the records held by them in the log-classes. The 

results indicate a partial conformity between the Institutional relationship of the subjects in the 

position of the teacher and Institutional relationship with the described objects: Mathematics 

and Quantities and Measures, in Recife Municipal System. Among the magnitudes in focus, 

there is a priority for time and length. Among the fields of mathematics, that of Numbers and 

Numbering System was the most exploited, but the teachers stressed out the importance and 

necessity of working with Quantities in early childhood education, as well as the intention of 

further exploring this content. The results also showed that Mathematics was the curricular 

component most approached after the Portuguese language.  
  

Keywords: Early childhood education.  Quantities and Measures. Anthropological Theory of 

Didactics, Mathematics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Ao longo da nossa trajetória profissional, trabalhamos como professora de Matemática 

nos anos finais do Ensino Fundamental e nos cursos de Magistério (2º grau), hoje, Normal 

Médio. Também atuamos na Coordenação Pedagógica de uma escola que atende à Educação 

Infantil e ao Ensino Fundamental (anos iniciais). No trabalho com o Normal Médio, 

percebemos muitas dificuldades dos alunos, futuros professores da educação infantil e dos 

anos iniciais, com a aprendizagem de conteúdos envolvendo a Matemática. Na Coordenação 

Pedagógica, de uma maneira geral, observamos no acompanhamento das professoras, suas 

dificuldades em abordar os conteúdos matemáticos com seus alunos, além disso, não há 

consenso entre o que encontramos nos documentos orientadores e as escolhas realizadas pelas 

professoras na sua prática pedagógica.  

Enquanto membro da Coordenação Pedagógica de uma escola da Rede Municipal do 

Recife trabalhamos diretamente com os professores que atuam nos anos iniciais. Neste 

contexto, percebemos que apesar das dificuldades no trabalho com Matemática, as professoras 

destacavam a importância e a necessidade deste componente curricular e demonstravam 

interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre ele. Estes foram alguns dos motivos da 

escolha do professor como foco da nossa pesquisa.  Escolhemos trabalhar com o grupo V, por 

ser o último ano da Educação Infantil e nos interessávamos conhecer a abordagem dada à 

Matemática. 

Presenciamos, nas últimas duas décadas, discussões no âmbito político e educacional, 

referentes à Educação Infantil. Na Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), no artigo 208, 

inciso IV, a Educação Infantil passou a ser direito da criança e um dever do Estado e, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96), integrou a educação 

básica juntamente com o Ensino Fundamental e Médio, e tem “como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(BRASIL, 1996, p. 38).  

O segmento da Educação Infantil, de acordo com a LDB de 1996, deve ser oferecido 

em creches ou entidades equivalentes para crianças de 0 a 3 anos de idade, e em pré-escola 

para as crianças de 4 a 6 anos. É importante destacar que até o ano de 2009 a Educação 

Infantil não era uma etapa obrigatória, mas sim um direito da criança, uma opção da família, 

ou seja, sempre que a família desejasse o Estado teria o dever de atendê-la.  
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Em 9/12/2009 foi publicado no Diário Oficial o Documento Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e, com relação à obrigatoriedade, destaca no 

Artigo 5º, § 2°, que “é obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 

completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula” (BRASIL, 

2009, p. 52). 

Com a Lei 11.274/2006 (BRASIL, 2006), o Ensino Fundamental foi ampliado e as 

crianças de seis anos passaram a integrar esta etapa do sistema educacional brasileiro que é de 

caráter obrigatório. A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos estava prevista na 

meta 15 do Plano Nacional de Educação – PNE: “Extinguir as classes de alfabetização 

incorporando imediatamente as crianças no Ensino Fundamental e matricular, também, 

naquele nível, todas as crianças de 7 anos ou mais que se encontrem na Educação Infantil” 

(BRASIL, 2001, p. 64). Esta medida proporcionou às crianças de seis anos, das classes 

populares, acesso mais cedo ao Ensino Fundamental, oferecendo condições para que os 

alunos passem mais tempo na escola e, dessa forma, tenham mais oportunidades de 

aprendizagem, além de ressaltar a importância da Educação Infantil.  

Acreditamos que a finalidade da Educação Infantil não consiste em acelerar o 

desenvolvimento das crianças, ou seja, oferecer uma escolarização precoce, tampouco uma 

preocupação apenas com o cuidar, mas dar condições para que elas se desenvolvam 

integralmente em todos os aspectos (físico, social, cognitivo, afetivo), a partir de ações 

pedagógicas intencionais e sistemáticas, levando em consideração suas possibilidades e seus 

interesses.  

As discussões sobre a Educação Infantil giram em torno da qualidade de ensino 

oferecida e da formação dos professores que atuam, ou irão atuar, nesta etapa da escolaridade. 

Encontramos, hoje, vários grupos de pesquisas cadastrados ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, que têm como foco a Educação Infantil 

em seus diversos aspectos. Entre estes grupos podemos citar o de Educação Infantil e Brincar 

da PUC/SP; o de Educação na Infância, Cultura e Sociedade da PUC/Minas, Campus de 

Poços de Caldas; o Grupo de Estudos em Educação Infantil da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; o de Contextos Integrados em Educação Infantil da Universidade de São 

Paulo; o de Ensino e Aprendizagem da Matemática na Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental da UFPE, vinculado ao programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática e Tecnológica, entre outros. 

 A cada dia, nos eventos destinados à apresentação de estudos e pesquisas relacionados 

à educação, no nosso país, cresce o número de trabalhos voltados à Educação Infantil. Na 
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Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPEd, encontramos 

vários grupos de trabalho que investigam questões relativas a esta etapa, como, por exemplo, 

o de Educação de crianças de 0 a 6 anos (GT 07), o de  Formação de Professores (GT 08), o 

de Alfabetização, Leitura e escrita (GT 10), o de Currículo, entre outros.   

Esta preocupação também se faz presente em pesquisas dos educadores matemáticos. 

Encontramos, na ANPEd, o grupo de trabalho em Educação Matemática (GT 19) e o de 

Educação Matemática nos anos iniciais, que estão vinculados à Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática – SBEM, nos quais são discutidas pesquisas relacionadas ao ensino-

aprendizagem da Matemática nesta etapa da escolaridade.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI, documento 

elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto (BRASIL, 1998a, p. 5), com o objetivo 

“de servir como um guia de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e 

orientações didáticas” para todos os envolvidos com este nível de ensino, é composto de três 

volumes. O terceiro volume refere-se ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo, 

contendo seis eixos de trabalho para a construção de diferentes linguagens pelas crianças: 

Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e 

Matemática. 

Concordamos que a Educação Infantil deve ser um espaço orientado para a construção 

das diferentes linguagens, entre elas a Matemática.  

Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998b, p.207), fazer Matemática é: 

 

 

expor idéias próprias, escutar a dos outros, formular e comunicar 

procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar 

validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não 

realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver problemas, 

entre outras coisas.  

 

 

Para desenvolver estas ações, para fazer Matemática, a escola precisa dar continuidade 

às práticas cotidianas sem dispensar a intencionalidade e o planejamento, reconhecendo a 

potencialidade e a adequação de uma dada situação de aprendizagem. 

Dentre os campos da Matemática, escolhemos o das Grandezas e Medidas. Pesquisas 

realizadas por Bellemain e Lima (2002), Barbosa (2002), Lima, Bellemain e Lima (n/p), e 

Batista (2009), apontam dificuldades dos alunos, do primeiro e segundo ciclos do Ensino 

Fundamental, relacionadas a esse campo e destacam como um dos fatores que levam à não 
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compreensão das grandezas, a ênfase dada ao aspecto numérico. O guia do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD 2007 (BRASIL, 2006) também ressalta essa ênfase dada 

aos aspectos numéricos, bem como à conversão de unidades e a falta de atividades que 

envolvam a comparação sem a utilização de medidas. Com a intenção de investigar o trabalho 

que é realizado nas instituições de educação infantil, com relação à Matemática, escolhemos 

abordar o ensino e a aprendizagem das grandezas e medidas uma vez que percebemos essas 

dificuldades nos alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, quando 

essas noções deveriam ter sido introduzidas e exploradas desde cedo na escola. 

Portanto, concordamos com Lima, Bellemain e Lima (n/p), e também com o que é 

sugerido pelo RCNEI, com relação a iniciar o trabalho com grandezas e medidas desde a 

Educação Infantil.  

Kishimoto (2006) destaca que, nas diversas práticas do cotidiano das crianças, a 

Matemática se faz presente como nas brincadeiras tradicionais, de faz-de-conta e em jogos 

que, segundo a autora, podem ser resgatados na educação infantil para explorar noções 

matemáticas, entre elas as que envolvem grandezas e medidas.  Como exemplo, podemos 

citar a amarelinha e as brincadeiras com bolas (quem joga mais alto, mais longe). 

Já o professor, no seu trabalho pedagógico, tem dentre as suas atribuições, conhecer os 

conteúdos presentes nos programas, planejar atividades, analisar os manuais didáticos e 

selecionar materiais. Nosso interesse vai se voltar, inicialmente, para a importância atribuída 

pelos professores à Matemática e ao campo das grandezas e medidas. Para tanto, formulamos 

duas hipóteses:  

 

 

a) na opinião dos professores da Educação Infantil, o trabalho com Língua 

Portuguesa deve ser priorizado nesta etapa; 

b) na opinião dos professores da Educação Infantil, dentre os blocos da 

Matemática, deve ser priorizado, nesta etapa, Números e Sistemas de 

Numeração. 

 

 

Buscamos, também, analisar indícios da influência dessas opiniões na prática 

pedagógica dos professores. 

Com relação às grandezas e medidas na Educação Infantil formulamos algumas 

questões que serão investigadas:  
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a) o que é priorizado no trabalho com grandezas e medidas na educação 

infantil? 

b) os conteúdos e as orientações didáticas contidas no Referencial Curricular 

de Educação Infantil e no documento que orienta a Educação Infantil do 

Município do Recife, no que refere às Grandezas e Medidas, encontram-

se nas propostas dos professores? 

c) o que norteia as escolhas dos professores? 

d) o que os professores gostariam de abordar em sala de aula e não 

abordam? Por quê?  

e) que entraves dificultam o trabalho dos professores com os conteúdos do 

campo das grandezas e medidas? 

 

 

Esta pesquisa foi realizada com três professoras do grupo V (Educação Infantil) da 

Rede Municipal do Recife, com o objetivo de analisar o trabalho desenvolvido com as 

grandezas comprimento, capacidade, massa e tempo, sob a ótica da Teoria Antropológica do 

Didático (TAD), que “estuda as condições de possibilidades e funcionamento de sistemas 

didáticos, entendidos como relação sujeito-instituição-saber (em referência ao sistema 

didático tratado por Brousseau, aluno-professor-saber)” (ALMOULOUD, 2007, p.111). 

Estruturamos nossa dissertação em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

uma introdução com os aspectos gerais da pesquisa. No segundo, iniciamos com a 

apresentação do lócus onde foi realizado o estudo, o que se entende por infância, a educação 

infantil no Brasil hoje, a concepção e a formulação de documentos orientadores. Em seguida, 

passamos a apresentar alguns estudos e trabalhos sobre a Matemática na Educação Infantil, e 

sobre as grandezas e medidas. Para concluir este capítulo, apresentamos alguns elementos da 

Teoria Antropológica do Didático, proposta por Yves Chevallard, a qual subsidiará a nossa 

pesquisa. 

Iniciamos o terceiro capítulo com nossos objetivos gerais e específicos, seguidos dos 

procedimentos metodológicos, com a descrição dos instrumentos de coleta de dados 

(atividades sobre grandezas e medidas, roteiro das entrevistas e análise documental) e a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

A análise dos resultados é abordada no quarto capítulo, quando apresentamos a 

Relação Institucional da Instituição Rede Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil, 

com dois objetos: a Matemática e o campo das Grandezas e Medidas. Esta Relação 

Institucional foi construída a partir dos seguintes documentos: RCNEI, a proposta pedagógica 

da rede - versão preliminar (2002) e o diário de classe da Educação Infantil utilizado na Rede 
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Municipal do Recife, no ano de 2009. Em seguida, abordamos a Relação Institucional na 

posição de professor, com os objetos supracitados, considerando o que as professoras 

priorizam em relação ao componente curricular, ao bloco de conteúdos e às escolhas 

referentes às Grandezas e Medidas. 

Concluímos nossa pesquisa, apresentando nossas considerações diante das análises 

realizadas, os limites do nosso trabalho, bem como sinalizando com implicações pedagógicas 

e algumas questões a serem objetos de novas pesquisas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Neste capítulo, inicialmente, situamos o lócus onde foi realizado o nosso estudo. Para 

isso fizemos uma breve discussão sobre o surgimento e evolução das instituições destinadas 

ao trabalho com as crianças, como era e como estão sendo abordadas as funções de cuidar e 

educar. Destacamos também alguns documentos que são orientadores para o trabalho com as 

crianças. 

 Em seguida, abordamos a questão da Matemática na Educação Infantil, e em 

particular o campo das grandezas e medidas. 

Para finalizar este capítulo, apresentamos alguns elementos da Teoria Antropológica 

do Didático, proposta por Yves Chevallard, que serão utilizados nas nossas análises.        

 

 

2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL: LÓCUS ONDE FOI REALIZADO O ESTUDO 

 

 

Para compreender como surgiram e evoluíram as instituições
1
 de Educação Infantil, é 

importante ter como referências as concepções de infância e os modelos de família e de 

sociedade construídos em cada época.  

Na Idade Média, o sentimento de infância não existia. As crianças, em torno dos sete 

anos, se afastavam das mães, iam conviver com outras famílias e começavam a participar da 

vida dos adultos, das suas atividades e, nesse contato, aprendiam as tradições, os valores 

humanos, os conhecimentos importantes para enfrentar a vida futura. Nesse período os filhos 

eram afastados dos pais para que nenhum sentimento entre eles surgisse. A família tinha como 

função, nesse período, como afirma Ariès (1981), “assegurar a transmissão da vida, dos bens 

e dos nomes, mas não penetrava muito longe na sensibilidade”. Os colégios, nesse período, 

atendiam a um pequeno grupo de clérigos. 

   A partir do século XV, a escola deixou de atender apenas aos clérigos e tornou-se um 

espaço de atendimento das crianças recém saídas da infância. Isto mostrou uma preocupação 

dos educadores da época em separar o jovem do mundo dos adultos para que eles 

permaneçam na inocência primitiva (ARIÈS, 1981). 

                                                 
1
 Não se trata de instituição no sentido da TAD, mas no sentido da língua materna, do senso comum. 
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 Os pais começaram a se preocupar mais com os filhos a partir do século XVI. Já não 

queriam entregá-lo para outras famílias e se preocupavam com a educação e o futuro deles. É 

o início do sentimento de infância, bem próximo ao nosso. Ainda não era a família moderna, 

pois se mantinha uma rede de socialização muito grande e a criança não era o centro das 

atenções, mas era percebido que a criança começava a ocupar um lugar de destaque na família 

(ARIÈS, 1981). 

Na Idade Moderna, as famílias se organizavam em torno dos filhos, das suas 

necessidades e interesses. Surgia uma relação afetiva, de cuidado, um sentimento em relação à 

criança, diferente do que ocorrera na Idade Média. A função da família foi ampliada e, 

segundo Ariès (1981), ela “assumiu a função moral e espiritual, passando a formar os corpos e 

as almas”. Os pais se preocupavam com o futuro dos filhos, em prepará-los para a vida, e 

viam que a escola podia contribuir nesta preparação. A partir desse momento, a escola 

começou a tomar outro rumo, preocupando-se com a criança.  

Após a Revolução Industrial, período de grandes transformações socioeconômicas e 

políticas, surgiram as primeiras creches. Inicialmente as creches tiveram caráter 

assistencialista e atendiam aos filhos das mães trabalhadoras. Bujes (2001, p. 15) afirma que 

as creches surgiram “também por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas 

sobre a infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la, através da 

educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto social”. 

Atualmente as ações de cuidar e educar são consideradas como um binômio inseparável.  

O RCNEI (BRASIL, 1998a) e o documento que norteia a Política Nacional de 

Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação (BRASIL, 2006), 

apontam que as instituições de Educação Infantil devem trabalhar as funções de educar e 

cuidar de forma integrada. 

 Cuidar, segundo o RCNEI (BRASIL, 1998a, p. 24), significa: 

 

 

valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação 

ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 

procedimentos específicos. 

 

 

E, ainda, segundo o RCNEI (BRASIL, 1998a, p. 23), educar significa: 
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propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 

uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 

formação de crianças felizes e saudáveis.  

 

 

O ambiente, neste contexto, deve ser acolhedor, estimulante, prazeroso, alegre e 

seguro para que as crianças sintam-se à vontade e tenham condições de explorar, agir, pois, “é 

agindo que ela transforma; é transformando que ela se apropria; é se apropriando que ela 

cresce” (PEDROSA; SANTOS; SANTOS, 2002, p. 29). É importante garantir, nesse espaço, 

situações de aprendizagem visando ao desenvolvimento integral da criança em todos os seus 

aspectos – físico, psicológico, intelectual e social, o que corresponde a uma perspectiva de 

trabalho em que cuidar e educar são considerados de forma articulada.   

A articulação entre o cuidar e o educar também está presente no documento referente à 

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 9). 

O referido documento aponta algumas condições para a organização curricular e uma delas é 

que “as instituições de Educação Infantil devem assegurar a educação em sua integralidade, 

entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo”. 

Essa temática é bastante discutida nos grupos que pesquisam e trabalham com a 

Educação Infantil. Macedo e Dias (2006) e Secchi e Almeida (2007) realizaram investigações 

envolvendo a relação entre cuidar e educar.  

O primeiro desses dois trabalhos investigou como os professores que atuavam com 

crianças de 0 a 2 anos compreendiam a relação entre cuidar e educar. A pesquisa foi realizada 

com doze educadoras (seis professoras e seis auxiliares) que trabalhavam em creches 

municipais da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Foram aplicados questionários e 

entrevistas semi-estruturadas, nas quais as educadoras eram solicitadas a responderem 

questões envolvendo a rotina do trabalho, a integração entre o cuidar e educar nas atividades 

propostas às crianças e o que deveria ser mais enfatizado nesta fase. Os resultados apontaram 

que apenas duas professoras demonstraram uma compreensão sobre o significado da relação 

entre o cuidar e o educar. As outras educadoras entendiam o cuidar como uma ação que 

envolvia os cuidados com aspectos físicos e com a higiene; e o educar, como uma ação 

separada, voltada para a aquisição de habilidades visando à escolaridade futura. Dessa forma, 
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o estudo evidenciou que ainda é forte no interior das creches a dicotomia entre as ações de 

cuidado e educação e que há uma necessidade de reestruturação dos cursos destinados aos 

professores que vão atuar nesta faixa etária.  

O segundo estudo, o de Secchi e Almeida (2007), refere-se a uma pesquisa com 

crianças de 5 e 6 anos, de escolas municipais, tendo como objetivo compreender como estão 

constituídas as funções de cuidar e educar na Educação Infantil e qual o significado que estas 

funções têm assumido na prática de professores. Foram observadas turmas de crianças em 

escolas públicas municipais e realizadas conversas com as professoras. O trabalho foi 

fundamentado na Teoria Histórico-Cultural e nos estudos de Vigotsky. Ficou evidenciado que 

as escolas pesquisadas desenvolveram um trabalho de Educação Infantil preparatório para o 

Ensino Fundamental, centralizado na alfabetização, e que o sentido subjetivo do cuidar e do 

educar tornou-se concreto nas entrelinhas dos registros das situações observadas e que, às 

vezes, não são reveladas no dia a dia nas discussões pedagógicas. 

 Esses trabalhos apontam uma dissociação entre o cuidar e o educar nas práticas 

pedagógicas de instituições que atendem crianças de zero a seis anos.  

A partir da Constituição de 1988, a criança é considerada como sujeito de direitos, 

como destaca o artigo 227: 

 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

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

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 

Conforme Cury (1998), a Constituição de 1988 veio refletir o que estava presente nos 

movimentos sociais da época com relação à Educação Infantil: uma maior compreensão e 

importância, como um direito e não como forma de amparo e assistencialismo, e impondo ao 

Estado o dever de assegurá-la.  

 Muitas das discussões hoje em torno da Educação Infantil abordam questões 

relacionadas à qualidade de ensino e a ampliação do acesso das crianças a essa etapa da 

escolaridade. Cabe à sociedade exigir políticas públicas que assegurem a educação básica para 

todos e não políticas que acentuem as desigualdades existentes na sociedade.  
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Nas últimas décadas, os movimentos sociais têm atuado de forma intensa e 

permanente na discussão das políticas públicas para a Educação Infantil, com a participação 

de professores, gestores e pesquisadores. A partir de 1994, fóruns estaduais de Educação 

Infantil foram organizados em todo o país. Em 1998 foi criado o Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil – MIEIB, que tem como meta consolidar e fazer respeitar as 

conquistas legais obtidas em 1988 com a Constituição Federal, relacionadas aos direitos da 

criança. Em 2008, no XXIII Encontro Nacional do MIEIB, foram discutidas questões 

envolvendo o currículo para a educação infantil. Neste encontro, algumas recomendações 

foram feitas ao MEC. Entre elas encontram-se o respeito ao princípio legal da autonomia das 

instituições na construção de suas propostas pedagógicas e que o MEC elaborasse um 

documento orientador das práticas cotidianas na Educação Infantil, direcionado aos 

professores, gestores e demais profissionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009).  

O Ministério de Educação e Cultura – MEC diante da necessidade de rever as 

diretrizes e elaborar as orientações curriculares desenvolveu um Projeto de Cooperação 

Técnica com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul, para a construção de Orientações 

Curriculares para a Educação Infantil que resultou em vários documentos. Entre estes 

documentos encontra-se o que aborda as Práticas Cotidianas na Educação Infantil: bases para 

a reflexão sobre as orientações curriculares (BRASIL, 2009).  

Este documento foi elaborado com a participação de várias instâncias comprometidas 

com a Educação Infantil no Brasil. Muitos municípios enviaram as suas propostas 

pedagógicas, como também análises dos questionários respondidos pelos pesquisadores sobre 

suas concepções de infância e de educação infantil, e de produções acadêmicas recentes. 

Também teve a participação de professores que responderam os questionários e enviaram para 

o MIEIB, quanto às discussões ocorridas sobre as práticas cotidianas na Educação Infantil.  O 

documento tem a intenção de 

 

 

apresentar subsídios, reunidos a partir de um processo de consulta nacional, 

que permitam aos sistemas de ensino e, principalmente, aos profissionais 

responsáveis pela ação cotidiana com as crianças, não apenas pautarem, mas 

também interrogarem suas opções na difícil tarefa de elaborar propostas 

pedagógicas para bebês e crianças pequenas (BRASIL, 2009, p. 9).  

 

 

Neste documento, percebemos que o professor é colocado como sujeito fundamental 

no processo. Concordamos com esse ponto de vista, o que justifica nossa escolha de tomar 
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como foco na nossa pesquisa, o professor enquanto sujeito responsável pelas escolhas 

didáticas que faz.   

 Um dos princípios educativos ainda encontrados no segundo documento é a 

ludicidade. Esta, de acordo com o documento, deveria caracterizar o trabalho pedagógico nas 

instituições de educação infantil. É por meio das brincadeiras que a criança apreende o 

mundo. E para que ocorra esta apreensão é necessário garantir espaços (contextos) alegres, 

prazerosos, desafiadores, seguros, disponibilizando materiais lúdicos e brinquedos que 

ofereçam oportunidades para as crianças explorarem o ambiente para que se desenvolvam em 

todos os seus aspectos (físico, social, afetivo e cognitivo).  

É importante, destaca o documento, a necessidade de profissionais com conhecimento 

sobre a cultura lúdica, e que reconheçam a importância de estimular a criança a agir, 

imaginar, criar, transformar e não apenas reproduzir o que já está pronto. O documento 

referente à Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil também 

aborda esta questão, colocando que as interações e brincadeiras devem ser os eixos 

norteadores das práticas pedagógicas relacionadas à Educação Infantil. Dessa forma, deve-se 

garantir, no caso específico da Matemática, experiências que “recriem, em contextos 

significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-

temporais” (BRASIL, 2009, p. 21). 

 Para favorecer um ambiente lúdico é importante que ele seja convidativo à brincadeira 

e, nesse sentido, Pedrosa, Santos e Santos (2002, p. 30) ressaltam que 

 

 

o ambiente escolar para ser atrativo para a criança necessita possuir uma 

atmosfera lúdica em suas diversas manifestações: presença de brinquedos, 

de livros infantis, de jogos educativos, de objetos de cores e formatos 

diversos que estimulem a fantasia. A brincadeira é condição inicial e 

motivadora do processo de aprendizagem e instigadora do desenvolvimento 

infantil. 

 

 

Vários estudos e pesquisas (Smole, Diniz e Cândido, 2000; Pedrosa, Santos e Santos, 

2002; Kishimoto, 2003), como também o RCNEI (BRASIL, 1998b), ressaltam a importância 

das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Através das 

brincadeiras as crianças exploram o ambiente para poder compreendê-lo e se posicionarem 

em relação a ele, ampliando a sua percepção do mundo. É um meio que favorece a criança a 

imaginar, criar, recriar e modificar informações que recebe no contexto escolar e de outros 
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ambientes. Propicia o avanço no seu desenvolvimento cognitivo, facilitando a socialização 

por meio da interação, promovendo a sua autonomia. 

Quando brinca, como afirmam Smole, Diniz e Cândido (2000, p. 14), a criança “se 

defronta com desafios, problemas, devendo constantemente buscar soluções para as situações 

colocadas”.  

Com relação ao brincar, no espaço pedagógico, DeVries (2004) apresenta quatro 

diferentes abordagens, de acordo com observações realizadas por ela em muitas salas de aula 

da educação infantil.  

Na primeira abordagem, o brincar não está integrado ao trabalho acadêmico. A ênfase 

é dada nos exercícios repetitivos e na prática, na recompensa e na punição. As crianças 

passam a maior parte do tempo em atividades acadêmicas e o restante do tempo em atividades 

de educação física, arte, música ou visitas à biblioteca. Os trabalhos elaborados pela criança 

dependem do direcionamento dado pelo professor. O tempo livre funciona como uma 

recompensa para as crianças que terminaram seu trabalho. Nesse momento, a criança pode 

brincar com materiais que estão disponíveis e o professor apenas se preocupa com a disciplina 

da turma.  

Na segunda abordagem, as crianças também trabalham de forma acadêmica, porém o 

brincar aparece disfarçado nos exercícios, ou seja, os materiais são coloridos, para chamar a 

atenção das crianças. As atividades voltadas ao brincar estão integradas com as metas 

acadêmicas e geralmente as crianças não podem escolher livremente, mas obedecem a um 

rodízio diário ou semanal, com um tempo pré-estabelecido. O professor intervém quando há a 

necessidade de explicar como deve ser feita a atividade. 

Na terceira abordagem, o brincar é algo integrado ao desenvolvimento social e 

emocional. As crianças podem escolher se querem brincar sozinhas ou em grupo. Várias 

atividades são oferecidas: experiências sensoriais, construções com blocos, trabalho culinário, 

pinturas no cavalete, entre outras. Muitas destas atividades não conseguem despertar o 

interesse da criança, pois ficam abaixo de suas capacidades. Também participam de aulas de 

educação física, biblioteca, arte e informática. O professor se coloca na posição de 

observador, dirigente administrativo de materiais e mantenedor da ordem. Deixa as crianças 

brincarem livremente até que algum problema surja. 

Na última abordagem, o brincar e o trabalho estão integrados ao desenvolvimento 

social, emocional, moral e intelectual. Os professores procuram envolver as crianças na 

produção de regras e nas tomadas de decisões; estimulam-nas a escolher o que querem 

aprender e a participarem de discussões morais, etc. Em todas as atividades, as crianças se 
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envolvem com a resolução de conflitos, com ou sem a ajuda do professor. Muitas das 

atividades duram vários dias ou mesmo semanas. As crianças brincam com jogos de grupo, 

com atividades de faz-de-conta, como por exemplo, compra e venda, e com blocos, Tangram 

e outros materiais. O professor, nesta abordagem, pode interferir, estimular o raciocínio das 

crianças e instigá-las para a resolução de problemas, entre outros.  

Das quatro abordagens apresentadas por DeVries (2004), envolvendo o brincar, 

acreditamos que a última oportuniza mais o desenvolvimento integral da criança em todos os 

seus aspectos.  Nesta abordagem, as crianças são estimuladas não só a participarem das 

atividades em grupos, mas também a tomarem decisões e resolverem problemas. É importante 

destacar que o professor tem um papel importante nesta abordagem. 

Encontramos, no contexto escolar, de acordo com Pedrosa, Santos e Santos (2002) e 

Kishimoto (2003), diferentes formas que as brincadeiras podem assumir. Elas podem ser 

espontâneas, livres, cujo objetivo é o brincar por brincar. Por outro lado, as brincadeiras 

podem ter um objetivo pedagógico específico e são planejadas e orientadas intencionalmente 

pela professora. Esta aproveita a motivação lúdica das crianças como oportunidade para 

adquirir novos conhecimentos. Esse processo deve estar baseado não apenas nas propostas 

dos professores, mas nos interesses e necessidades das crianças. 

Com relação a estas duas formas, Kishimoto (2003, p. 36) diz que ambas têm igual 

importância para o desenvolvimento da criança e que “o uso do jogo/brincadeira educativa 

com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento para situações de 

ensino e aprendizagem e de desenvolvimento infantil”; e que “utilizar o jogo na educação 

infantil significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar 

a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora”. 

 As situações envolvendo brincadeiras, em turmas de Educação Infantil, podem ser 

ricas, mas, de acordo com Kishimoto (2006), o professor não tem certeza que o objetivo 

traçado por ele foi alcançado. Portanto, ele deve estar atento ao desenvolvimento de cada 

criança ao brincar, estimulando-a a participar das atividades, instigando sua curiosidade e 

criatividade, fazendo interferências quando necessárias.  
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2.2 MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

No que se refere ao trabalho com matemática na Educação Infantil, Selva e Brandão 

(2000) destacam a importância de aproveitar as situações do cotidiano, os jogos e as 

brincadeiras infantis para explorar noções numéricas, espaciais e relacionadas às grandezas e 

medidas.  

Esta posição é compartilhada também por Smole, Diniz e Cândido (2000, p.13), 

quando as autoras defendem que “enquanto brinca, o aluno amplia sua capacidade corporal, 

sua consciência do outro, a percepção de si mesmo como um ser social, a percepção do 

espaço que o cerca e de como pode explorá-lo”. Porquanto, brincando elas podem ser 

incentivadas a resolver questões envolvendo contagens, operações, comparação de 

quantidades, estimativas envolvendo grandezas, medições, entre outras. 

Vários tipos de brincadeiras podem ser vivenciadas na Educação Infantil com o 

objetivo de explorar noções matemáticas: brincadeiras tradicionais, brincadeiras de faz-de-

conta e jogos de construção (KISHIMOTO, 2006). 

Smole, Diniz e Cândido (2000), Maia (2002) e Kishimoto (2006) destacam, entre as 

brincadeiras tradicionais, a amarelinha (diagrama riscado no chão e que a criança deve 

percorrê-lo de acordo com algumas regras). É possível, nesta atividade, explorar noções 

relativas aos números, às medidas, ao espaço e à forma. 

Outras brincadeiras tradicionais e que podem ser exploradas nas aulas de Matemática, 

de acordo com Smole, Diniz e Cândido (2000), são as que utilizam cordas e bolas. Utilizando-

se de cordas as crianças podem brincar de cabo de guerra, aumenta-aumenta, entre outras. No 

cabo de guerra participam dois grupos com o mesmo número de crianças e uma corda. Vence 

o grupo que, puxando pelas extremidades da corda, conseguir puxá-la toda para o seu lado. 

Na brincadeira de aumenta-aumenta, duas crianças seguram uma corda pelas extremidades, e 

aos poucos vão aumentando a altura para que as outras crianças pulem sem tocá-la. Ganha o 

jogo quem conseguir ficar até o seu final. 

Estas atividades, além de colocar a criança em constante movimento, podem ser 

direcionadas para explorar questões relativas aos números, medidas, velocidade, tempo, altura 

e distância. De acordo com as autoras, há pesquisas relacionadas ao pular corda indicando 

“que as crianças que têm muitas oportunidades para pular corda ganham uma melhor noção 

de ritmo e de duração, dois componentes básicos para o desenvolvimento da noção de tempo” 

(SMOLE, DINIZ E CÂNDIDO, 2000, p. 59). 
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Muitas atividades podem ser realizadas com bolas, como por exemplo, o boliche, a 

bola ao cesto e bola ao alto. Nestas atividades, na Educação Infantil, podem ser exploradas 

contagem, comparação de quantidades, adição e subtração, noções de espaço, tempo etc. 

Nas brincadeiras de faz-de-conta, Maia (2002) sugere atividades em que são simuladas 

compras e vendas utilizando dinheiro simbólico ou o dinheiro chinês, como também o jogo do 

“Banco”, onde no lugar do dinheiro são utilizadas as peças do material dourado. Nestas 

atividades podem ser exploradas noções matemáticas relacionadas à contagem, às operações, 

estimativas e ao sistema de numeração decimal. 

  Outro aspecto que pode ser explorado a partir das brincadeiras são os registros, que 

podem ser orais, textuais e através de desenhos. É importante estimular as crianças a 

conversarem sobre as brincadeiras, exporem as estratégias utilizadas e as dificuldades 

encontradas, ouvirem a opinião dos colegas, ou seja, “devemos incentivá-la a desenvolver 

formas pessoais de expressar o seu raciocínio, tanto através da linguagem oral quanto escrita” 

(MAIA, 2002, p. 107).  

Estes registros proporcionam ao professor observar o que as crianças conseguiram 

apreender, de que eles mais gostaram e o que foi importante para elas. Para Smole, Diniz e 

Cândido (2000, p.17), os registros “permitem às crianças estabelecer relações entre suas 

noções informais e as noções matemáticas envolvidas na brincadeira”.   

Antes mesmo de ingressarem na escola, as crianças interagem com o meio em que 

vivem e se relacionam com outras pessoas, inclusive entram em contato informalmente com 

situações matemáticas (as quais envolvem contagens, medidas, noções de espaço, estimativas, 

comparações, situações de compra e venda, etc.). Na Educação Infantil, estas experiências 

devem ser consideradas e, a partir delas, serem proporcionadas situações para que as crianças 

ampliem, aprofundem e construam novos sentidos e avancem nos seus conhecimentos.  

Várias questões são levantadas por educadores, pesquisadores, quando é abordado o 

ensino e a aprendizagem da Matemática na Educação Infantil: Por que ensinar Matemática? 

Quais os conteúdos que devem ser explorados? Que aspectos devem ser considerados ao 

selecionar as atividades que serão propostas aos alunos para que eles construam e ampliem 

seus conhecimentos? Qual o papel do professor ao trabalhar Matemática na educação infantil?  

Com relação à importância de se aprender Matemática, Nunes e Bryant (1997, p.17) 

afirmam que, 
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As crianças precisam aprender sobre matemática a fim de entender o mundo 

ao seu redor. A matemática é uma matéria escolar, porém no que tange às 

crianças ela é também uma parte importante das suas vidas cotidianas: sem 

matemática elas ficarão desconfortáveis não apenas na escola, mas em uma 

grande parte de suas atividades cotidianas: quando partilham bens com seus 

amigos, planejam gastos com a mesada, compra e venda, ...Essas são 

atividades que não são usualmente vistas como “matemática”, mas para 

realizá-las tem-se que respeitar princípios matemáticos e frequentemente 

usar as técnicas matemáticas aprendidas na escola ou em casa.  

 

 

Estudos e pesquisas realizadas por Nunes e Bryant (1997); Smole, Diniz e Cândido 

(2000) e Lorenzato (2008) mostram a necessidade de direcionar o trabalho na Educação 

Infantil para a valorização dos conhecimentos prévios das crianças e que as atividades 

propostas estimulem e desafiem as crianças a explorar o seu meio, levantar hipóteses, testá-

las, estabelecer relações, resolver problemas, enfim, que a aprendizagem seja significativa 

para a criança.   

Aguiar (2006) realizou dois estudos com crianças da Educação Infantil, tendo como 

objetivo investigar o desenvolvimento do conceito de espaço. Um dos estudos, 

Desenvolvimento do Conceito de Localização Espacial em Situações Estruturadas, numa 

perspectiva piagetiana, envolvia a localização, orientação, organização e representação de 

objetos em espaços topográficos. Esta pesquisadora replicou dois experimentos que foram 

aplicados por Piaget e Inhelder: Um Homem a Ser Situado na Paisagem e o Mapa da Aldeia.  

O primeiro experimento era composto por duas maquetes iguais que representavam 

uma paisagem. O experimentador situava o boneco na paisagem, mostrava à criança e, em 

seguida, posicionava um “separador” entre as duas maquetes e pedia para que a criança 

colocasse o boneco na mesma posição, explicando o porquê da sua resposta. O outro 

experimento, O Mapa da Aldeia, foi adaptado, onde o local explorado era uma cozinha. A 

criança tinha que reconstruir a mesma organização de oito objetos dispostos numa cartolina, 

na ausência do modelo, ou seja, usando sua imagem mental (representação).  

A primeira amostra desse estudo teve a participação de 39 crianças na faixa etária 

entre 3 anos e 6 meses a 12 anos e 6 meses, e todas participaram dos dois experimentos. Na 

segunda e terceira amostras, as crianças participaram apenas do experimento Um Homem a 

Ser Situado na Paisagem. A segunda amostra foi composta por 15 alunos na faixa etária de 3 

anos e 7 meses a 5 anos e 11 meses; e na terceira, mais 20 crianças entre 4 e 6 anos. O 

objetivo em aumentar a amostra com crianças mais novas deve-se ao fato de que elas utilizam 

mais as estratégias intuitivas. Os resultados destes estudos mostraram que as crianças 
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encontram-se nos níveis de desenvolvimento indicados por Piaget e Inhelder no que se refere 

à localização e orientações espaciais, mas não com relação à representação do objeto. 

O segundo estudo, também composto por dois experimentos, investigou a construção 

do conceito de localização espacial em brincadeiras espontâneas organizadas pelas próprias 

crianças. O primeiro experimento, “Deslocando a mesa”, ocorreu numa sala do berçário em 

uma creche pública municipal do Recife. A idade média dos alunos era de 1 ano e 1 mês. Em 

torno da sala havia berços, uma mesa baixa e vários objetos espalhados pelo chão: garrafas 

plásticas, peças de jogo, caixas de papelão, almofadas, entre outros. O centro da sala estava 

vazio. Havia 10 crianças, mas apenas seis delas foram personagens do episódio. Destas, três 

sabiam andar, as outras engatinhavam ou andavam com apoio. A mesa foi o objeto principal 

da situação. Foi percebido, neste experimento, que as crianças que participaram já possuíam 

alguns esquemas de ações, facilitando a realização da atividade, tais como, empurrar, puxar, 

pegar.  

O segundo experimento, o “Episódio das Carreiras”, ocorreu numa creche de São 

Paulo, numa turma de crianças com idade média de 2 anos e 9 meses. Participaram sete 

crianças. Após o lanche e o banho, elas voltavam para a sala, sem a educadora que estava 

terminando o banho das últimas crianças. O centro da sala estava vazio e as crianças presentes 

começaram a correr pela sala em ritmos variados e em roteiro organizado, de acordo com 

propostas diversas que surgiam e se modificavam ao longo da brincadeira. Nesse momento, as 

crianças corriam, caíam, gritavam, imitavam “cachorrinhos”, etc. Para Aguiar (2006, p.17), 

“os resultados da pesquisa trouxeram evidências para se considerar as brincadeiras das 

crianças uma manifestação e desenvolvimento de intuições, compreensões e representações de 

propriedades geométricas do espaço, ao utilizarem competências mais sofisticadas do que as 

esperadas, de acordo com os estudos piagetianos”. E mais, “além de aprendizagens 

concernentes à localização e à orientação espaciais, essas atividades lúdicas proporcionaram a 

oportunidade de aquisição de noções de outros campos conceituais: tempo, peso, força, 

medição e mesmo a transgressão, cooperação e cuidado com a integridade física dos 

parceiros”.  

Estas pesquisas mostram que na Educação Infantil pode-se direcionar o trabalho para 

que os alunos “aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante suas 

participações nas atividades de ensino e aprendizagem” (SMOLE, 2000, p.10). 

No ensino-aprendizagem da Matemática, envolvendo crianças, Nunes e Bryant (1997), 

nas suas pesquisas, levantaram questões fundamentais. Uma delas é a necessidade de 

conhecer como as crianças pensam diante de problemas matemáticos e como elas resolvem 
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estes problemas. Chamam a atenção para que não seja considerado apenas o produto final, 

isto é, a aquisição dos conceitos matemáticos, mas também as etapas pelas quais as crianças 

passam na resolução dos problemas. Outro ponto importante dos estudos é saber que o 

raciocínio das crianças muda durante toda a infância porque, nesta faixa etária, elas entram 

em contato com um grande número de conceitos matemáticos, símbolos, e têm que aprender 

como e quando usá-los de forma adequada.   

Além de conhecer a criança, como ela pensa, cabe ao professor “possibilitar muitas e 

distintas situações e experiências que devem pertencer ao mundo de vivência de quem vai 

construir sua própria aprendizagem” (LORENZATO, 2008, p.9).  

Selva e Brandão (2000) analisaram as representações escritas de crianças entre 4 e 6 

anos ao resolverem quatro problemas de subtração envolvendo pares numéricos maiores e 

menores que dez. Na análise foram considerados a influência do registro no papel para o 

processo de resolução de problemas e os tipos de registros realizados. Foi constatado que o 

uso de papel facilitou a explicação da estratégia utilizada pelo aluno, como também serviu de 

apoio para os problemas com pares numéricos maiores do que 10, e nos problemas 

envolvendo comparações. Com relação aos registros, foram constatadas várias formas: uso de 

desenhos; registros dos dados dos problemas e as respostas; as estratégias utilizadas através 

de desenhos ou de textos escritos; e também a tentativa de usar sinais convencionais para 

representar a operação realizada. Os registros, de acordo com as autoras, foram usados para 

apoiar os cálculos realizados pelos alunos, oferecendo ao professor subsídios para que ele 

acompanhasse o raciocínio utilizado pelo aluno. As autoras constataram que, nessa idade, os 

alunos se interessam e refletem sobre os problemas propostos e conseguem explicar as 

estratégias que utilizaram. Resolver problemas no papel, de acordo com as autoras, pode 

constituir numa alternativa interessante e possível de trabalho com crianças na educação 

infantil. 

Selva (2006) realizou com 57 crianças, sendo 27 de alfabetização e 30 da 1ª série, um 

estudo comparativo entre duas formas de trabalhar resolução de problemas envolvendo 

estruturas aditivas. Uma das formas combinava gráficos de barras e blocos de encaixe, 

enquanto a outra explorava a representação gráfica. Inicialmente foi aplicado um pré-teste e, 

em seguida, os alunos foram distribuídos em três grupos. Um grupo deveria resolver 

problemas envolvendo gráficos e os blocos de encaixe; outro, apenas resolveria questões com 

gráficos; e o terceiro deveria responder contas utilizando-se dos blocos de encaixe. Os 

resultados mostraram que o desempenho foi melhor no grupo em que foi utilizada a 

combinação de gráficos com os blocos de encaixe. Para a autora, os resultados obtidos 



 32 

sugerem a importância de disponibilizar para as crianças uma variedade de representações de 

um mesmo conceito, para que haja uma ampliação da compreensão conceitual da mesma.  

Nascimento (2007) investigou o desempenho dos alunos de 5 e 6 anos diante de 

problemas de estruturas aditivas, utilizando-se de jogos com intervenção. Para isso, distribuiu 

36 alunos em três grupos e aplicou em cada grupo uma metodologia diferente: jogo com 

intervenção, jogo livre e resolução de problemas. O estudo foi realizado em 4 etapas: o pré-

teste, a intervenção, o pós-teste imediato e o pós-teste após seis semanas. Os resultados 

mostraram que o desempenho foi melhor no grupo que participou do jogo com a intervenção 

O estudo também revelou alguns pontos importantes, entre eles: que as situações de 

aprendizagens envolvendo jogos podem ser um recurso didático que venha auxiliar o 

professor quando há uma intencionalidade pedagógica com conteúdos matemáticos; e que é 

possível trabalhar com estruturas aditivas a partir da educação infantil, desde que as crianças 

sejam estimuladas e incentivadas a utilizar vários recursos e desenvolver estratégias 

espontâneas. 

Sabemos que muitas escolas que oferecem Educação Infantil, principalmente as 

particulares, utilizam livros didáticos para uso dos alunos. Brandão e Selva (1999) analisaram 

propostas de livros didáticos relacionados à resolução de problemas envolvendo estruturas 

aditivas. Nas análises, as pesquisadoras constataram que os livros analisados contemplam a 

resolução de problemas, porém apresentam uma pequena variedade em relação à estrutura dos 

problemas, ou seja, as situações apresentadas são repetitivas e, de acordo com as autoras, 

enfatizam determinadas estruturas. Outro ponto destacado nas análises dos livros é que as 

atividades propostas não estimulam o desenvolvimento e o confronto de estratégias. 

É importante considerar no trabalho na Educação Infantil, a formação dos 

professores que atuam ou vão atuar nesta etapa da escolaridade, com relação ao ensino-

aprendizagem da Matemática. Carvalho e Pirola (2004) realizaram uma pesquisa com 

professoras da Educação Infantil, com mais de 14 anos de experiências nesta etapa da 

escolaridade, com o objetivo de investigar a importância que o professor da Educação Infantil 

atribui ao ensino da Matemática, tendo como foco os métodos de ensino. Concluíram com os 

estudos que uma boa parte das professoras pesquisadas tem a tendência de seguirem a moda, 

no que se refere à metodologia, e acrescenta que há necessidade das professoras conhecerem 

teorias relacionadas ao ensino de Matemática e refletirem sobre elas para justificarem as suas 

práticas adotadas no dia a dia da sala de aula. 

Percebemos, nos estudos e pesquisas apresentados acima, um interesse em 

oportunizar às crianças da Educação Infantil situações novas em que seja possível a ampliação 
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dos conhecimentos que já possuem, como também oferecer subsídios para que os educadores, 

envolvidos com este segmento de ensino, reflitam sobre como estão sendo propostas as 

situações de ensino e aprendizagem da Matemática. O uso de brincadeiras, o trabalho com 

resolução de problemas, a utilização de jogos com intervenção ou não do professor, são 

procedimentos utilizados e reconhecidos como importantes para a construção e ampliação de 

conceitos.  

 

 

2.3 GRANDEZAS E MEDIDAS  

 

 

Ao iniciarmos a nossa investigação, procuramos estudos e pesquisas envolvendo 

grandezas e medidas na Educação Infantil. Encontramos um número reduzido de trabalhos 

que estão apresentados a seguir, juntamente com trabalhos envolvendo os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Para a compreensão dos conceitos relativos às grandezas e medidas, estudos realizados 

por Piaget e Inhelder (1975), Lovell (1988), Nunes e Bryant (1997) e Batista (2009) ressaltam 

a importância de se considerar alguns aspectos.  

Os estudos de Piaget e Inhelder (1975) mostram que o conceito de medida só se 

desenvolverá após a construção da noção de conservação, ou seja, isto acontece quando a 

criança compreende que alterações na forma não causam necessariamente alterações na 

quantidade, no peso ou no volume. A ideia de conservação do comprimento acontece por 

volta dos sete anos. A criança adquire o conceito de massa (quantidade de matéria), de acordo 

com Piaget, aproximadamente entre sete e oito anos. É importante destacar que no dia a dia as 

crianças entram em contato com os termos “pesado” e “leve” e, em algumas situações (na 

escola, nas brincadeiras), experimentam essa sensação. Antes as crianças têm seu foco em 

apenas um atributo, ignorando os outros. Portanto, não conseguem perceber a conservação da 

quantidade de matéria, quando ocorrem apenas algumas modificações na forma de 

apresentação. 

 Diante do exposto, podemos nos perguntar: por que grandezas e medidas na Educação 

Infantil? Para Piaget, a criança de cinco anos encontra-se na primeira infância (dois a sete 

anos), no estágio pré-operacional. É um período marcado pelo aparecimento e 

desenvolvimento da linguagem e, como consequência, há uma maior interação entre as 

crianças, o aparecimento do pensamento propriamente dito e a interiorização das ações. Há 
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uma transformação da inteligência, que era sensório-motora e passa a se desenvolver como 

pensamento, daí a função da linguagem ser entendida como “um veículo de conceitos e 

noções que pertencem a todos e reforçam o pensamento individual com um vasto sistema de 

pensamento coletivo” (PIAGET, 1998, p. 28). Em torno desta idade (cinco anos), a criança 

realiza classificações simples e seriações que são aspectos fundamentais para o trabalho de 

comparações. 

Reconhecemos que as crianças, no seu dia a dia, mesmo antes de frequentarem a 

escola, participam de atividades em que estabelecem comparações e utilizam-se de expressões 

onde podemos perceber a presença de noções relacionadas a grandezas e medidas. Em muitas 

das suas brincadeiras, por exemplo, na construção de trenzinho com caixas ou peças de 

encaixe, para ver quem faz o trenzinho mais comprido, ou na hora de medir com passos a 

distância para cobrar o pênalti, a grandeza presente é comprimento. Nas brincadeiras com a 

gangorra está sendo trabalhada, intuitivamente, a questão de massa. Em atividades com balde, 

areia e água estão presentes as grandezas capacidade e massa.  

Acreditamos que as escolas de Educação Infantil devem aproveitar os conhecimentos 

que as crianças já possuem e propor situações que ampliem o seu campo de experiências. 

O RCNEI, tomando como referência as experiências trazidas pelas crianças para 

dentro da escola, destaca: 

 

 

O fato de que as coisas têm tamanhos, pesos, volumes, temperaturas 

diferentes e que tais diferenças frequentemente são assinaladas pelos outros 

(está longe, está perto, é mais baixo, é mais alto, mais velho, mais novo, 

pesa meio quilo, mede dois metros, a velocidade é de oitenta quilômetros 

por hora etc.) permite que as crianças informalmente estabeleçam esse 

contato, fazendo comparações de tamanhos, estabelecendo relações, 

construindo algumas representações nesse campo, atribuindo significado e 

fazendo uso das expressões que costumam ouvir. (BRASIL, 1998b, p.226). 

 

 

Segundo as orientações didáticas sugeridas pelo RCNEI (1998b, p. 87),  

 

 

as crianças aprendem sobre medidas, medindo. A ação de medir inclui: a 

observação e comparação sensorial e perceptiva entre os objetos; o 

reconhecimento da utilização de objetos intermediários, como fita métrica, 

balança, régua etc., para quantificar a grandeza (comprimento, extensão, 

área, peso, massa etc.). 
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Com relação à ação de medir, Smole (2007) ressalta a necessidade de desenvolver nas 

crianças da Educação Infantil habilidades importantes antes mesmo de os alunos medirem 

comprimento e usarem unidades de medidas. Uma delas é perceber o comprimento como uma 

característica dos objetos; outra habilidade está relacionada com a compreensão e o uso pelos 

alunos de um vocabulário relativo às medidas de comprimento (mais comprido, mais curto 

etc.) e a terceira habilidade refere-se à estimativa. Para desenvolver essas habilidades a autora 

sugere atividades que envolvam comparação e ordenação (usando partes do corpo).  

Instrumentos como, por exemplo, réguas e fita métrica, ou unidade de medida, devem ser 

utilizados quando não for possível realizar comparações visuais e isso não precisa acontecer 

antes dos cinco anos, pois “não são essenciais para a formação do conceito de medida de 

comprimento” (SMOLE, 2007, p. 40). 

Com relação ao conceito de tempo, Lovell (1988) aponta a necessidade de se trabalhar 

desde cedo com este conceito, devido a sua importância para a Matemática e as outras 

Ciências. 

Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN apontam a 

importância de incluir o campo das grandezas e medidas no currículo: 

 

 

Na vida em sociedade as grandezas e medidas estão presentes em quase 

todas as atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante 

no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento 

matemático no cotidiano. (BRASIL, 1997, p. 56). 

 

 

Para Nunes e Bryant (1997), ao realizar uma medição, dois componentes estão 

presentes: um deles é a inferência transitiva, ou seja, “duas quantidades podem ser 

comparadas através de uma medida comum”; e o outro é a compreensão de que a unidade 

utilizada tem que ser uma quantidade constante e, a partir delas, podemos estabelecer um 

valor específico a uma quantidade. Para os referidos pesquisadores, as crianças têm pouca 

dificuldade relacionada à inferência transitiva. Para constatar este fato, Bryant, juntamente 

com Kopytynska, realizaram uma investigação sobre como as crianças de cinco e seis anos 

resolveriam o problema de comparar as profundidades dos buracos, usando varetas. As 

crianças não podiam ver o fundo dos buracos porque eram estreitos. Dessa forma, não seria 

possível responder o problema fazendo comparações visuais simples. A maioria das crianças 

utilizou as varetas, sem qualquer incentivo, que se encaixavam nos buracos, e resolveram 

corretamente o problema. Com relação às unidades de medida, os estudos de Nunes e Bryant 
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mostram que as crianças captam rapidamente alguns aspectos relacionados a unidades de 

medida. 

Lima, Bellemain e Lima (n/p), Barbosa (2002, 2007), Brito (2003), Melo (2003), 

também mostram a importância de abordar inicialmente o trabalho com grandezas e medidas, 

utilizando-se de comparações, tomando como referências os estudos realizados pelas 

pesquisadoras francesas Douady & Perrin-Glorian (1989), que propõem uma abordagem do 

conceito de área como grandeza e apontam a necessidade de vivenciar com os alunos 

atividades que permitam assegurar a distinção entre os quadros geométrico, numérico e da 

medida, e a passagem de um quadro a outro.  

Tomando como referência os estudos de Douady & Perrin-Glorian, Baltar (1996) e 

Duarte (2002) investigaram a grandeza área. Barbosa (2002, 2007), Brito (2003) e Teixeira 

(2004) utilizaram o modelo proposto pelas pesquisadoras, adaptando-o à grandeza 

comprimento. Também fazendo adaptações, Oliveira (2002) e Barros (2002) investigaram a 

grandeza volume. Estas pesquisas vêm confirmar, de acordo com os estudos de Lima, 

Bellemain e Lima (n/p) a pertinência dessa abordagem para a construção do conceito de área e 

a estender a organização conceitual proposta por Douady & Perrin-Glorian para outras 

grandezas geométricas.  

Todas essas pesquisas estão inseridas no Grupo de Pesquisa Pró-Grandeza: Ensino-

aprendizagem das grandezas e medidas. O referido grupo foi criado em 2000, no Mestrado em 

Educação da UFPE, e tem realizado estudos envolvendo fenômenos didáticos relativos às 

grandezas e medidas, enfatizando as grandezas geométricas. 

Barbosa (2002, 2007) e Brito (2003) realizaram investigações envolvendo o estudo do 

conceito de comprimento, adaptando o modelo didático proposto pelas pesquisadoras Douady 

e Perrin-Glorian. Nestes estudos, foram aplicadas atividades abrangendo comparações com 

alunos do 5º ano (4ª série).   

Barbosa (2002) realizou um estudo diagnóstico, com alunos de uma turma de 4ª série, 

dos efeitos de uma sequência de atividades para uma fase inicial da construção dos conceitos 

de comprimento e perímetro. Teve como foco investigar como se dava a passagem do 

entendimento do objeto geométrico (contorno) para o entendimento da grandeza (perímetro). 

Para atingir o objetivo proposto, desenvolveu e aplicou uma sequência de atividades 

envolvendo comparação de comprimentos de caminhos planos (abertos e fechados), sem o 

uso de medidas. Durante a aplicação foram oferecidos aos alunos instrumentos que 

permitissem comparações (um fio fino e flexível, dois cordões de cores diferentes, uma régua 

transparente não graduada e uma régua feita de cartolina branca). Foi observado, no início da 
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aplicação das atividades, que houve certa resistência por parte dos alunos na utilização do 

material fornecido. Esta resistência, de acordo com o autor, é proveniente do não uso desses 

recursos no cotidiano da sala de aula. Dos instrumentos oferecidos, o cordão foi o mais 

utilizado nas comparações. Após as análises foi constatado que os alunos obtiveram melhor 

desempenho nas atividades contendo caminhos abertos. Nas atividades envolvendo caminhos 

fechados, as dificuldades ficaram em torno da compreensão dos conceitos de contorno e de 

perímetro. Além dessas dificuldades, foi observado que a percepção visual global da figura, 

por parte dos alunos, parecia interferir na resolução das atividades.  

A pesquisa de Brito (2003) teve como foco investigar se a utilização de materiais 

manipulativos favorece a construção da grandeza comprimento e a transição entre os quadros 

geométricos e das grandezas, possibilitando a distinção entre eles. Para atingir os objetivos foi 

elaborado um teste diagnóstico, abordando situações de comparação e de produção de 

comprimentos. O teste foi aplicado numa turma de 5º ano, em dois momentos: com utilização 

de papel e lápis; e o outro com uso de materiais manipulativos (um fio fino e flexível, dois 

cordões de cores diferentes, uma régua transparente não graduada e uma régua feita de 

cartolina branca; borracha, canetas hidrográficas de várias cores, tesoura, lápis). A 

pesquisadora levantou, neste estudo, duas hipóteses: uma era de investigar se o processo 

inicial de construção da grandeza comprimento nos anos iniciais é facilitado pela exploração 

de situações de comparação e de produção, que fortalecem a construção de relações 

pertinentes entre o quadro geométrico e o das grandezas; e a outra hipótese era verificar se o 

uso de materiais manipulativos na resolução de situações-problema favorece a construção da 

grandeza comprimento, permitindo a superação de dificuldades verificadas no ambiente papel 

e lápis. Foi constatado que o uso de material manipulativo permitiu a ampliação das 

possibilidades de estratégias, além de melhorar o uso de procedimentos de “observação 

visual” e “sobreposição de medianeiros” (instrumentos que servem para mediar as 

comparações que não podem ser feitas diretamente), e que os alunos tiveram melhor 

desempenho diante das situações apresentadas na medida em que fizeram uso desses 

materiais. Com relação às estratégias utilizadas, foram observados três tipos de 

procedimentos: observação visual, uso de medianeiros e a comparação direta através de 

materiais manipulativos. 

As dificuldades acima citadas, provenientes da percepção visual global, começaram a 

ser investigadas na tese desenvolvida pelo mesmo autor (Barbosa, 2007), denominada 

“Efeitos de visualização e atividades de comparação de comprimentos de linhas abertas”. Este 

estudo teve como objetivo investigar, por meio de uma sequência de atividades, os efeitos 
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visuais a partir de comparações de comprimentos entre pares de linhas abertas.  As atividades 

envolviam comprimento, no ambiente papel e lápis, sem fazer uso de medidas, e cada item era 

constituído de apenas duas figuras. Cada aluno deveria assinalar a resposta que considerasse 

correta e justificar o porquê da sua escolha. Foi aplicada numa turma de 5º ano (4ª série) do 

Ensino Fundamental de uma escola pública. Os resultados mostraram que os alunos tiveram 

mais facilidade nas questões envolvendo segmentos de reta. As análises confirmaram a 

hipótese, ou seja, de que os efeitos visuais ocorrem mesmo que as comparações sejam feitas 

apenas entre pares de linhas abertas.  

Batista (2009) também realizou estudos envolvendo grandezas e medidas. Neste 

estudo foi investigado o sentido de número, em crianças, em relação a diferentes grandezas
2
 

(volume, massa, tempo, distância e comprimento) e aos princípios apresentados por Curry, 

Mitchelmore e Outhred (2006, apud, BATISTA, 2009). A pesquisa foi realizada com 40 

alunos: 20 alunos do 1º ano (seis anos) e 20 do 3º ano (oito anos), e foram aplicadas três 

tarefas (individualmente) envolvendo situações cotidianas relacionadas às medidas. A mesma 

tarefa foi aplicada a cada grupo. A primeira tarefa (1) envolveu o princípio sobre a capacidade 

de reconhecer a relação entre unidade-objeto e o uso apropriado de unidades de medidas. A 

segunda tarefa (2) abordou o princípio da compreensão da relação inversa entre o tamanho da 

unidade e o número de unidades para medir algo. E a terceira tarefa (3) tratou do princípio da 

capacidade em reconhecer o uso de uma mesma unidade para comparar objetos diferentes.  

Nas análises, foi considerado, em cada grupo, o desempenho em cada tarefa, em cada 

grandeza e em relação aos tipos de respostas (grau de sofisticação) que os alunos davam. Os 

resultados apontaram que não houve diferenças significativas com relação ao desempenho 

entre os grupos nas tarefas (1) e (2), ou seja, o desempenho não se altera em função do avanço 

da idade. Na tarefa (2) os alunos não tiveram dificuldades em compreender a respeito da 

relação inversa entre o tamanho da unidade e a quantidade necessária para medir algo. Na 

tarefa (3) foram constatadas dificuldades em ambos os grupos em resolver as questões. Com 

relação às respostas, o grupo de crianças de oito anos apresentou justificativas mais 

elaboradas do que o outro grupo (de seis anos). As atividades em que as crianças de seis anos 

apresentaram mais dificuldades foram as que envolviam volume e distância. Uma das 

conclusões da pesquisa mostra que na tarefa 1 (reconhecer a relação entre unidade-objeto e o 

uso apropriado de unidades de medidas) os alunos dos dois grupos não tiveram um bom 

                                                 
2
 Para Batista (2009), volume, massa, tempo, distância e comprimento são considerados “tipos de medidas”, e 

não “grandezas”, termo compatível com o nosso trabalho.  
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desempenho, o que indica que o tempo que os alunos já passaram na escola não influenciou 

nas respostas. Importante, nesse caso, refletir sobre o que está sendo trabalhado na Educação 

Infantil, bem como nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

De acordo com Barbosa (2002, 2007) e Brito (2003), nos trabalhos apresentados, 

foram identificadas dificuldades dos alunos em relação às grandezas e medidas, tais como: 

compreensão dos conceitos de contorno e perímetro; a interferência da percepção visual 

global da figura na resolução das atividades; comparações de comprimentos, sem medidas, 

entre pares de linhas abertas curvas. Batista (2009) levantou outras dificuldades apresentadas 

por crianças de seis e oito anos, envolvendo cinco grandezas (volume, massa, tempo, distância 

e comprimento): identificação de unidades apropriadas para medir diferentes objetos e 

compreensão sobre a necessidade de usar uma mesma unidade de medição, para medir uma 

grandeza em objetos diferentes.  

Acreditamos que muitas das situações vivenciadas na Educação Infantil são propícias 

para explorar questões relacionadas às grandezas e medidas As crianças nessa faixa etária são 

curiosas, gostam de participar das atividades, de correr, jogar, construir, manipular, brincar. 

Portanto, cabe ao professor aproveitar estas situações e introduzir questões relacionadas à 

comparação, às estimativas, às atividades com unidades não convencionais para que as 

crianças levantem hipóteses, testem, criem estratégias, resolvam os problemas apresentados, 

ampliem e utilizem adequadamente o vocabulário relativo às grandezas.  

Com relação ao uso de unidades padronizadas, o RCNEI destaca que elas devem 

aparecer “como respostas às necessidades de comunicação entre as crianças, uma vez que a 

utilização de diferentes unidades de medida conduz a resultados diferentes nas medidas de um 

mesmo objeto” (RCNEI, p. 227). 

Especificamente envolvendo grandezas e medidas na Educação Infantil, vamos 

encontrar o trabalho de Moura (2008). Ela realizou um estudo comparativo envolvendo a 

disponibilidade conceitual de medida entre crianças de pré-escola e alunos do curso de 

Pedagogia, futuros professores da pré-escola. A autora considerou disponibilidade conceitual 

de medidas como sendo as relações estabelecidas entre os três aspectos que constituem a ideia 

de medida apontados por Caraça (1975) (seleção da unidade de medida, a comparação de 

unidade com a grandeza a ser medida e a expressão numérica desta comparação) e os nexos 

da medida, como grandeza, unidade, representação, discreto, contínuo e número. Nesta 

pesquisa os dados foram provenientes de dois estudos.  

Moura (1995), no seu primeiro estudo, “A medida e a criança pré-escolar”, apresentou 

como objetivo investigar as ações de medir em crianças (na faixa etária de cinco anos e meio 
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a seis anos e meio), em atividades de ensino envolvendo medidas em contexto lúdico. Para 

isso foi construído o jogo de medir, composto por oito situações-problema referentes aos três 

aspectos da medida anunciados por Caraça (1975). Foi observado que a disponibilidade 

conceitual das crianças pesquisadas caracterizou-se pelo avanço do conceito de um 

conhecimento que inicia com a leitura de um número em algum instrumento de medir até 

entender as relações e ações que levam a obter o número que representa uma medida e que é 

possível através de atividades lúdicas que as crianças cheguem a elaborações que se 

aproximem do conceito científico da medida.  

O segundo estudo (2008) investigou a disponibilidade conceitual de medida de 43 

alunos do curso de Pedagogia, ou seja, em formação inicial. Foi realizado em duas etapas: na 

primeira etapa, estes alunos responderam as seguintes questões: o que eles entendem por 

medida e como ensinariam medida aos seus alunos. O objetivo era levantar os conhecimentos 

iniciais dos alunos de Pedagogia sobre medida. Na segunda etapa foi feita uma análise das 

elaborações que fazem ao desenvolverem atividades que problematizem os nexos conceituais 

da medida. Foi observado que os alunos do curso de Pedagogia, futuros professores, 

apresentaram alguns conhecimentos de medida, porém se mostraram fragmentados do 

conhecimento teórico deste conceito. Nenhum dos professores pesquisados apresenta ter 

desenvolvido um pensamento da medida que estabelece relações entre grandeza, grandeza 

discreta e contínua, unidade, padrão e campo numérico e também não demonstraram 

compreensão da relatividade da medida e das relações de influência entre a unidade, a 

grandeza a ser medida e a expressão numérica da comparação da unidade com a grandeza.  

Ao relacionar os dois estudos, os resultados indicaram que os conhecimentos que os 

futuros professores têm sobre medidas não oferecem condições para estimular a 

disponibilidade conceitual apresentada pelas crianças e apontam a necessidade de que o 

professor esteja sempre se atualizando. 

 

 

2.4 ELEMENTOS DA TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO – TAD 

 

 

Como já foi citado na Introdução, temos como objeto de estudo investigar a 

abordagem de grandezas e medidas no grupo V (crianças de cinco anos) na Rede Municipal 

do Recife.  Mais precisamente buscamos responder as seguintes questões:  

 



 41 

a) o que é priorizado no trabalho com grandezas e medidas na educação infantil? 

b) os conteúdos e as orientações didáticas contidas no Referencial Curricular de 

Educação Infantil e no documento que orienta a Educação Infantil do Município 

do Recife, no que refere às Grandezas e Medidas, encontram-se nas propostas 

dos professores? 

c) o que norteia as escolhas dos professores? 

d) o que os professores gostariam de abordarem sala de aula e não abordam? Por 

quê?  

e) o que os professores gostariam de trabalhar e não trabalham e por quê? 

f) que entraves dificultam o trabalho dos professores com os conteúdos do campo 

das grandezas e medidas? 

 

 

A Teoria Antropológica do Didático – TAD - mostrou-se um quadro teórico pertinente 

para investigar tais questões. 

A TAD pode ser considerada como um prolongamento da Teoria da Transposição 

Didática, a partir da problemática ecológica.  Para Almouloud (2007, p.113), “a problemática 

ecológica amplia o campo de análise e permite abordar os problemas que se criam entre os 

diferentes objetos do saber a ensinar. Nesta visão, os objetos têm inter-relações hierárquicas 

que permitem identificar as estruturas ecológicas dos objetos”, ou seja, quais são as condições 

em que o objeto vive, porque vive e deixa de viver, porque existe e em que condições.  Nos 

termos dessa teoria, podemos dizer que as questões que nos interessam dizem respeito às 

condições de vida do campo das Grandezas e Medidas na Rede Municipal do Recife e 

especificamente no grupo V da Educação Infantil. Desenvolvemos em seguida, os elementos 

da TAD que serão diretamente utilizados nas nossas análises. 

A TAD fundamenta-se nos conceitos primitivos de objetos, pessoas e instituições, bem 

como nos conceitos de relações pessoais de um indivíduo com um objeto e de relações 

institucionais de uma instituição com um objeto. 

  Para Chevallard (1998), “um objeto é toda entidade, material ou não, que existe para 

ao menos um indivíduo” 
3
 e “estes objetos ocupam uma posição privilegiada: são o material 

de base da construção da Teoria Antropológica do Didático” (CHEVALLARD, 1996, p.127). 

As pessoas X, as instituições I e as posições que os indivíduos ocupam nas instituições 

também são objetos.  

Na TAD, pessoa é um par, formado por um indivíduo e pelo sistema de relações 

pessoais R (X, O), em determinado momento da história de X. O sistema de relações pessoais 

                                                 
3
 A tradução dos textos em francês é nossa. 
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do indivíduo, no decorrer do tempo, modifica-se: objetos que não existiam para ele passam a 

existir; outros deixam de existir; para outros, enfim, a relação pessoal de X muda. Nesta 

evolução, o invariante é o indivíduo; o que muda é a pessoa. (CHEVALLARD, 2003).  

Instituição é considerada na TAD um “dispositivo social total, que certamente pode ter 

uma extensão muito pequena (ou reduzida) no espaço social, mas que permite e impõe a seus 

sujeitos, quer dizer a pessoas X que vêm ocupar diferentes posições, maneiras próprias de 

fazer e de pensar” (CHEVALLARD, 2003, p. 132). Uma família ou uma escola podem ser 

interpretadas, de acordo com a TAD como instituições, uma vez que se constituem em 

dispositivos sociais totais nos quais há maneiras próprias de fazer e de pensar.  

Por exemplo, cada família tem certos rituais relacionados às refeições: alguns 

valorizam o fato de reunir a família à mesa, outros preferem respeitar os ritmos individuais e 

cada um esquenta seu prato no microondas; alguns almoçam na cozinha e se servem 

diretamente na panela, outros colocam os pratos na mesa da sala; em algumas famílias há o 

hábito de fazer uma oração e agradecer o alimento (hábito frequentemente herdado de uma 

prática religiosa), e assim por diante. Na hora do lanche, a escola também tem suas regras 

relativas à refeição: em algumas escolas há um refeitório e as crianças se sentam à mesa, em 

outras, o lanche é servido na sala de aula e depois as crianças saem para o recreio e em outras 

as crianças se servem na copa da escola e comem espalhadas no pátio; em algumas escolas a 

família manda o lanche de casa, em outras há uma cantina em que as crianças compram o 

lanche e em outras ele é distribuído. Uma criança (vamos chamá-la Maria) é membro de uma 

família e estuda em uma escola. A maneira como Maria se alimenta é intimamente 

relacionada aos hábitos e aos valores de sua família e da escola que frequenta relativos às 

refeições. Do ponto de vista da TAD, o exemplo acima pode ser explicado segundo a ideia 

que Maria é sujeito das instituições família e escola, entre outras, e essas instituições 

permitem e impõem a seus sujeitos, maneiras de alimentar-se. Isso não significa que as 

instituições são imutáveis, que os modos de pensar e fazer das instituições não podem se 

modificar, mas que a relação pessoal de Maria com o objeto refeição é fortemente 

influenciada pelas relações institucionais de sua família e de sua escola com esse mesmo 

objeto. 

As instituições por onde passam os indivíduos, de acordo com a TAD, vão construindo 

a personalidade das pessoas, ou seja, “desde o nascimento todo o indivíduo se sujeita – quer 

dizer, é ao mesmo tempo submisso e sustentado por múltiplas instituições, tais como sua 

família, da qual ela se torna sujeito” CHEVALLARD (2003, p. 128).  
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A relação pessoal de um indivíduo com um objeto O, designada por R(X,O) 

corresponde a todas as interações que o indivíduo pode ter com o objeto O, ou seja, na medida 

em que o indivíduo manipula, utiliza, modifica o objeto. O objeto existe para X se a relação 

pessoal de X com o objeto não é vazia. Conhecer um objeto O, tanto para uma pessoa como 

para uma instituição, é ter uma relação com O. Podemos dizer, então, que um objeto existe se 

for conhecido por pelo menos uma pessoa ou uma instituição. Um objeto só existe porque é 

objeto de conhecimento (CHEVALLARD, 1996, p. 128). 

Segundo Chevallard (1989), um saber não existe “num vácuo”; cada saber aparece em 

uma determinada sociedade, ancorado em uma ou várias instituições. Chevallard, com relação 

ao saber, enuncia as seguintes proposições: 

 

 

a) todo saber é saber de uma instituição; 

b) um mesmo objeto do saber pode viver em instituições diferentes; 

c) para que um saber possa viver em uma instituição, é necessário que ele se 

submeta a certo número de exigências, o que implica necessariamente que ele se 

modifique, senão ele não pode se manter na instituição. 

 

 

Para Chevallard (1999), o saber matemático é uma forma particular do conhecimento, 

fruto da ação humana, é produzido, se ensina ou se transpõe nas instituições. 

Na nossa pesquisa, consideramos como instituição a Rede Municipal do Recife, no 

nível da Educação Infantil, pois a mesma é um dispositivo social total que impõe e permite 

aos seus sujeitos (professores, alunos, gestores, etc.) maneiras próprias de fazer e de pensar 

com respeito aos objetos que vivem nessas instituições. Os objetos que nos interessaram 

foram: a matemática e o campo das grandezas e medidas. Esses objetos fazem parte da 

Instituição Rede Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil, grupo V, uma vez que as 

orientações curriculares que regem a Educação Infantil no Brasil e no Recife indicam que o 

campo das Grandezas e Medidas é um dos eixos que deve ser abordado nessa etapa da 

escolaridade. 

Chevallard (1996, p. 130) destaca que o indivíduo ao entrar numa Instituição, onde O 

seja um objeto institucional desta Instituição, este mesmo objeto O começará a viver para X 

sob a exigência da relação institucional RI (O). Este sujeito pode tornar-se adequado a esta 

Instituição em relação ao objeto institucional O, quando a sua relação pessoal R(X,O) é 

considerada conforme a Relação Institucional RI (O), isto é, quando é capaz de entrar no 
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contrato institucional CI.  A Relação institucional de uma instituição I com um objeto está 

diretamente relacionada às atividades institucionais que são solicitadas aos sujeitos 

pertencentes a esta Instituição. 

No nosso caso, buscamos caracterizar a relação institucional com dois objetos: 

matemática e o campo das grandezas e medidas. Esta caracterização foi realizada por meio da 

análise dos documentos que norteiam a ação docente no grupo V da Rede Municipal do 

Recife e definem os objetivos de aprendizagem que se pretende atingir nessa etapa. 

Um outro conceito da TAD refere-se à Relação institucional com o objeto na posição 

p, ou seja,  

 

 

Entre os objetos de I, existe uma categoria particular de objetos, a que 

chamarei posições no seio de I, e cujo conjunto denotarei por PI. Dado então 

um objeto institucional O, existe, não uma relação institucional única RI (O), 

mas para cada posição p no seio de I, uma relação institucional com O para 

os sujeitos de I em posição p. Saliento esta relação RI (p,O) 

(CHEVALLARD, 1996, p.131). 

 

 

Na nossa pesquisa, focamos as professoras, ou seja, nosso interesse se volta para a 

caracterização da relação institucional, na posição de professor do grupo V, da Rede 

Municipal do Recife, com dois objetos: matemática e o campo das grandezas e medidas. 

Além de caracterizar essas relações institucionais, procuramos também apresentar 

razões explicativas para as escolhas didáticas feitas pelas professoras. Nos termos da TAD, o 

didático acontece sob exigências e restrições de níveis superiores de determinação. O trabalho 

docente é balizado por escolhas e condições que ultrapassam a sala de aula e nosso interesse 

se volta também para a identificação de algumas dessas exigências e restrições. 
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3 OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este capítulo apresenta os objetivos gerais e específicos que nortearam esta pesquisa, 

bem como, os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta de dados com os 

participantes da pesquisa.  

 

 

3.1 GERAIS 

 

 

 Caracterizar a Relação Institucional da Rede Municipal do Recife, no nível da 

Educação Infantil (grupo V), com dois objetos: a matemática e o campo das 

grandezas e medidas. 

 

 Caracterizar a Relação Institucional, na posição de professor do grupo V, da Rede 

Municipal de Recife, com dois objetos: a Matemática e o campo das grandezas e 

medidas.  

 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

 

 Analisar a importância atribuída à Matemática, pelas professoras pesquisadas, em 

comparação com os demais componentes curriculares da Educação Infantil.  

 

 Analisar a importância atribuída ao campo das grandezas e medidas, pelas 

professoras pesquisadas, em comparação com os demais campos da Matemática na 

Educação Infantil.  

 

 Investigar as escolhas didáticas realizadas pelas professoras pesquisadas para o 

campo das grandezas e medidas no grupo V. 
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 Identificar condições e exigências que explicam as escolhas didáticas realizadas 

pelas professoras pesquisadas sobre a Matemática e o campo das grandezas e 

medidas. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 Neste estudo, nos propusemos a analisar a Relação Institucional estabelecida entre a 

Instituição Rede Municipal do Recife, no nível de Educação Infantil (grupo V) e os objetos 

matemática e o campo das grandezas e medidas, bem como, a Relação Institucional, na 

posição de professor com esses mesmos objetos. Investigamos, ainda, o que norteia as 

escolhas das professoras, identificando as dificuldades, o que é privilegiado na prática 

docente, e que aspectos facilitam o trabalho com grandezas e medidas nas turmas do grupo V. 

Nossa intenção inicialmente era investigar o campo das Grandezas e Medidas, mas 

percebemos, no decorrer do trabalho, que havia outras prioridades no trabalho com o grupo V, 

por parte das professoras pesquisadas. Por isso, ampliamos nosso objeto de estudo, 

procurando situar as grandezas e medidas como um dos blocos da Matemática escolar e a 

Matemática como um dos componentes curriculares na Educação Infantil.  

Esta pesquisa é de caráter exploratório na medida em que proporciona uma visão geral 

do tema abordado e tem como objetivo principal “o aprimoramento de ideias ou descobertas 

de intuições” (GIL, 2006, p. 41).  

 

 

3.3.1 Instrumentos de Coleta de Dados  

 

 

Para a coleta de dados, utilizamos um conjunto de atividades envolvendo grandezas e 

medidas para as professoras analisá-las, além de entrevistas e análise documental.  
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3.3.1.1  Atividades Sobre Grandezas e Medidas 

 

 

As atividades foram extraídas de livros didáticos direcionados aos alunos da Educação 

Infantil, do 1º ano do Ensino Fundamental, da tese de Moura (1995), da dissertação de Batista 

(2009), de livros destinados aos professores, contendo sugestões de atividades e de sites 

educacionais encontrados na Internet. 

Procuramos selecionar atividades que oferecessem condições às professoras 

entrevistadas exporem suas concepções sobre o ensino das grandezas, relatarem as 

dificuldades e as facilidades ao trabalhar estes conteúdos em suas turmas. O Quadro 01 expõe 

as orientações que as professoras deveriam seguir. 

 

 

Professor, você está recebendo uma sequência
4
 de atividades envolvendo grandezas e medidas. O 

objetivo da nossa pesquisa é conhecer o trabalho que é realizado, envolvendo este bloco de 

conteúdos, com turmas do grupo V (crianças de 5 anos). 

 

Questões propostas: 

• Coloque um título para cada atividade; 

• Quais atividades você aplicaria na sua turma? Em que ordem? Quando? Faria algumas 

modificações? Quais? 

• Quais atividades você não aplicaria a sua turma? Por quê? 

• Fique à vontade em acrescentar, modificar e colocar observações.  

 

QUADRO 01 – Orientações que acompanhavam o conjunto de atividades aplicadas às professoras 

 

 

As professoras ficaram com o conjunto de atividades, durante o período de 

aproximadamente uma semana. Este tempo foi dado para que elas pudessem refletir, analisar 

e responder as questões propostas.  Uma das professoras ao receber o conjunto de atividades 

perguntou se poderia interagir com outras pessoas (outros professores, coordenador 

pedagógico) na análise das atividades. Deixamos claro que elas ficassem à vontade. Em 

                                                 
4
 O termo sequência utilizado nas orientações dadas às professoras, foi utilizado de forma equivocada, não 

significa certa ordem ou seguindo um padrão e sim, um conjunto de atividades. É importante destacar que, ao 

entregar o conjunto de atividades, a ordem foi arbitrária. 
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nenhum momento das entrevistas com as três professoras, percebemos a participação de 

outras pessoas neste processo.  

O Quadro 02, a seguir, exibe um mapa com as atividades entregue às professoras.  

 

GRANDEZAS ATIVIDADES 

 

 

Comprimento 

• Mais curto e mais comprido (dois itens) 

• Qual é o gato que tem o rabo mais comprido? 

• O curupira 

• Quem consegue encontrar objetos do mesmo tamanho? 

• Lança moeda 

• Medindo comprimento  

• Trabalhando com a régua 

 

Massa 

• O quilograma 

• As cestas 

• Qual é o mais pesado? 

• A balança 

 

Capacidade 

• O litro  

• Mais ou menos que 1 litro? 

• Fazendo estimativas 

• Vamos às compras 

 

Tempo 

 

• Antes e Depois (1) 

• O calendário 

• Dia e noite 

• O relógio 

• Antes e depois (2) 

• Cada dia é sempre um novo dia 

Comprimento, massa, capacidade 

e tempo. 

• Descubra o que João mediu 

 

Comprimento, massa e tempo • Instrumentos utilizados para medir 

 

Massa, capacidade e tempo • Aula de culinária 

 

QUADRO 02 – Mapa do conjunto de atividades entregue às professoras 

 

 

Alguns títulos permaneceram os mesmos dos manuais didáticos de onde as atividades 

foram extraídas e outros foram dados pela pesquisadora. As professoras receberam as 

atividades sem o título e sem as referências bibliográficas.  

Observando o Quadro 02, é possível perceber que o conjunto de atividades era 

composto por 24 questões: sete sobre comprimento, seis sobre tempo, quatro sobre 

capacidade, quatro sobre massa e três abordam diversas grandezas.  O conjunto de atividades 

pode ser encontrado no Apêndice B, no final deste trabalho. 



 49 

Os quadros 03 e 04 a seguir apresentam os objetivos de cada atividade envolvendo 

respectivamente as grandezas comprimento e tempo: 

 

GRANDEZA COMPRIMENTO 

Título da atividade Objetivos  

Mais curto e mais comprido • Comparar caminhos sem utilização de medidas. 

• Produzir caminhos e em seguida comparar sem 

utilização de medidas. 

Qual é o gato que tem o rabo mais 

comprido? 

• Comparar comprimentos sem utilizar medidas. 

Curupira • Comparar utilizando unidades não convencionais; 

• Compreender que o número não é suficiente para 

expressar o comprimento.  

Quem consegue encontrar objetos 

do mesmo tamanho? 

• Comparar comprimentos de objetos com o auxílio de um 

terceiro objeto. 

Lança moeda • Escolher uma unidade de medida para verificar um valor 

estimado de distância. 

Trabalhando com a régua • Determinar a medida em centímetros de um objeto; 

• Utilizar adequadamente a régua. 

Instrumentos utilizados para medir • Identificar os instrumentos utilizados para medir 

comprimentos. 

Medindo comprimento • Desenvolver a capacidade de fazer estimativas. 

 
QUADRO 03 – Objetivo de cada atividade envolvendo a grandeza comprimento 

 

 

GRANDEZA TEMPO 

Antes e depois 

Corte/colagem 

• Ordenar fatos numa sequência temporal; 

• Explorar o significado dos termos antes e depois. 

O Relógio • Recortar as peças de um relógio e montá-lo. 

O calendário • Trabalhar no calendário dia e mês. 

Antes e depois 

Desenho  

• Compreender a utilização dos termos antes e depois 

como referência de tempo. 

Dia e noite • Identificar situações que são vivenciadas de dia e de 

noite. 

 

 

 

Cada dia é sempre 

um novo dia 

• Aprender sobre o funcionamento dos números num 

contexto específico: o calendário; 

• Familiarizar-se com uma forma particular de organizar a 

informação, identificando a passagem do tempo apoiado 

no calendário; 

• Utilizar o calendário como forma de organizar 

acontecimentos e compromissos comuns ao grupo, 

interpretando a série numérica, compreendendo certas 

regularidades das medidas de tempo, como dia, mês e 

ano. 

 

QUADRO 04 – Objetivo de cada atividade envolvendo a grandeza tempo 
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Com relação às atividades envolvendo as grandezas massa e capacidade, enfatizamos 

mais o trabalho envolvendo comparações e estimativas, como mostram os Quadros 05 e 06 a 

seguir: 

 

 

GRANDEZA MASSA 

O quilograma • Identificar objetos que pesam mais ou menos do que 

1 quilograma. 

As cestas • Comparar “pesos”. 

Qual é o mais pesado? • Comparar e estimar “pesos" dos objetos. 

A balança • Identificar objetos mais pesados observando uma 

balança. 

 
QUADRO 05 – Objetivo de cada atividade envolvendo a grandeza massa 

 

 

GRANDEZA CAPACIDADE 

O Litro • Comparar a capacidade de diferentes recipientes; 

• Trabalhar estimativas; 

• Perceber que objetos diferentes (formatos diferentes) 

podem ter a mesma capacidade; 

Mais ou menos que 1 litro • Comparar recipientes diversos tomando como 

referência um recipiente de 1 litro. 

Fazendo estimativas • Fazer estimativas com relação à capacidade de um 

recipiente. 

Vamos às compras • Identificar produtos que são comprados por quilo. 

 
QUADRO 06 – Objetivo de cada atividade envolvendo a grandeza capacidade 

 

 

Selecionamos três atividades envolvendo várias grandezas. A atividade Descubra o 

que João mediu aborda o uso apropriado de unidades de medidas. A atividade Instrumentos 

utilizados para medir envolve a identificação de instrumentos utilizados para medir as 

grandezas comprimento, massa e tempo. A atividade Aula de culinária aborda várias 

grandezas e a utilização de unidades convencionais ou não.  

Para exemplificar, selecionamos uma atividade envolvendo cada uma das grandezas 

abordadas neste estudo. Uma das atividades proposta no conjunto de atividades e descrita a 

seguir, Mais curta e mais comprida, envolve a grandeza comprimento e, é composta por 

dois itens, os quais abordam comparação e produção de caminhos. Não há utilização de 

medidas, e os alunos dispõem de pedaços de barbante. Esta atividade é desenvolvida após a 
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contação da história João e o pé de feijão a qual contempla a competência instituída pela 

Rede Municipal do Recife, direcionada para a Educação Infantil que recomenda “comparar as 

medidas e grandezas, por meio de situações-problema que possibilitem a sua aplicação e uso 

no contexto social” (2009, p. 56). A atividade enfatiza o aspecto lúdico que deve estar 

presente na prática pedagógica envolvendo a Educação Infantil. Além disso, a professora 

nesta atividade pode explorar os procedimentos utilizados pelos alunos para provar que o 

caminho escolhido é realmente o mais curto. A Figura 01, a seguir, ilustra essa atividade
5
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01 – Imagens usadas na atividade MAIS CURTO E MAIS COMPRIDO 

 

 

A atividade selecionada envolvendo a grandeza massa tem como título Qual é o mais 

pesado? Esta atividade também contempla a competência instituída pela Instituição Rede 

Municipal do Recife (citada acima), no nível da Educação Infantil. Os alunos, nesta atividade, 

podem manusear as embalagens e as professoras podem explorar a questão de que duas 

                                                 
5
 Atividade extraída e adaptada da obra OLIVEIRA, D. C. Coleção Conhecer e Crescer – Educação 

Infantil Pré-Escola Integrado – vol. 3 (5 anos). Ed. Escala Educacional, 2006, São Paulo p. 26-27. 
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embalagens iguais podem ter “pesos” diferentes, dependendo do que foi colocado nelas. A 

atividade
6
 está descrita abaixo, no Quadro 07: 

 

 

Atividade: Qual é o mais pesado? 

 

Material: embalagens iguais e vazias (de caixa de fósforos, iogurte, caixas de sapato etc.); dentro de 

cada uma deve ser colocado um material tal que elas fiquem com pesos diferentes. 

Desenvolvimento: todas as embalagens devem ser mostradas ao mesmo tempo, para que as crianças 

percebam a igualdade (aparente) entre elas; num segundo momento, deve-se possibilitar às crianças a 

comparação das embalagens por meio do manuseio, pedindo que elas verbalizem as descobertas que 

fizeram (qual é a mais pesada, a mais leve, com o mesmo peso). 

 

QUADRO 07 – Atividade envolvendo a grandeza massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Atividade extraída e adaptada da obra LORENZATO, S. Educação infantil e percepção 

matemática. 2. ed.rev. e ampliada. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Coleção Formação de 

Professores) p. 170 
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Para exemplificar a grandeza capacidade selecionamos a atividade Fazendo 

estimativas. Atividades envolvendo estimativas também foram aplicadas por Smole (2007) e 

sugeridas por Maia (2002) nos seus estudos, como também pelo RCNEI (1998b).  O Quadro 

08, a seguir, ilustra essa atividade
7
.  

 

 

Atividade: Fazendo estimativas 

 

Material: um balde e uma garrafa plástica com capacidade para 1 litro. 

Desenvolvimento: a atividade deve ser realizada perto de uma torneira, ou a professora já deixa 

prontas algumas garrafas plásticas contendo 1 litro de água. O professor leva para a sala (pátio) um 

balde e garrafa(s) plástica(s) com capacidade para 1 litro. E lança a questão: Quantos litros de água são 

necessários para encher o balde? Os alunos dão as respostas e, em seguida, a professora, juntamente 

com eles, verifica realmente quantos litros cabem (derramando as garrafas com 1 litro de água no 

balde).  

 

 

 

                            

 

 

QUADRO 08 – Atividade envolvendo a grandeza capacidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Atividade extraída e adaptada da obra CENTURIÓN, M. Porta Aberta: Matemática – Ed. Renovada. 

São Paulo: FTD, 2005 (Coleção Porta Aberta: Matemática) 1ª série. p. 174. 
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A atividade abaixo, O Relógio, tem um caráter de desafio e inclui algumas ações que 

devem ser exploradas na Educação Infantil: recortar, colar, montar. A partir desta atividade a 

professora pode propor outras. Esta atividade
8
 está ilustrada no Quadro 09, a seguir.  

 

 

Atividade: O Relógio 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno), tesoura e cola. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe uma ficha contendo peças de um relógio, para recortar, e uma 

outra ficha contendo a base onde o relógio deve ser montado. Após a montagem do relógio, os alunos 

devem marcar a hora que entram na escola. A professora pode explorar outras horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 09 – Atividade envolvendo a grandeza tempo 

 

 

 

                                                 
8
 Atividade extraída e adaptada da obra MARSICO, M. T.; CARVALHO NETO, A. C. Marcha 

criança: Educação Infantil: Matemática. São Paulo: Scipione, 2008. Coleção Marcha criança. v. 3 p.33 
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3.3.1.2 Roteiro da Entrevista 

 

 

Para identificar os conteúdos, os objetivos e os recursos utilizados no planejamento 

das atividades envolvendo grandezas e medidas, bem como para analisar as situações de 

aprendizagens selecionadas pelas professoras foram realizadas entrevistas com as mesmas. As 

entrevistas foram do tipo semiestruturadas e desenvolveram-se, segundo Lüdke e André 

(1986, p. 34) “a partir de um esquema básico da relação de interação social, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. As 

entrevistas foram gravadas com o recurso de um aparelho eletrônico que grava arquivos de 

áudio no formato MP4.  

Um dos nossos objetivos envolvia a caracterização da Relação Institucional, na 

posição de professor, de professoras do grupo V, da Rede Municipal do Recife, com o objeto 

Grandezas e Medidas.  Portanto, as questões das entrevistas foram direcionadas para conhecer 

elementos dessa relação institucional, a partir dos relatos e das reflexões das professoras sobre 

o trabalho realizado por elas na sala de aula Procuramos investigar como as professoras 

introduzem as grandezas e se são propostas atividades envolvendo comparação, conforme 

indicação das pesquisas sobre o tema (Lima, Bellemain, e Lima, n/p; Barbosa, 2002; Brito, 

2003; Melo, 2003; Barbosa, 2003; Lorenzatto, 2008). Do mesmo modo, como já foi dito, 

percebemos a necessidade de situar o campo das Grandezas e Medidas na Matemática e a 

Matemática entre os componentes curriculares da Educação Infantil e por isso, muitas das 

orientações didáticas gerais da Educação Infantil e da Matemática na educação infantil são 

também pontuadas nas entrevistas. 

Dividimos a nossa entrevista em quatro blocos. No primeiro, as questões foram 

direcionadas com o objetivo de conhecer o trabalho que é realizado pela professora na sala de 

aula, envolvendo grandezas e medidas. Para tal, neste bloco, focamos a rotina em relação à 

Matemática e em relação às grandezas, atividades que realizaram em 2009, documentos que 

seguem, a importância do trabalho envolvendo este bloco na Educação Infantil. O Quadro 10, 

a seguir, mostra as questões presentes no primeiro bloco de perguntas da entrevista. 
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BLOCO 1 - QUESTÕES DA ENTREVISTA: conhecendo o trabalho da professora na sala de aula 

• Como é a rotina em relação ao trabalho com Matemática? Em que momentos? De que forma?  

• Você poderia relatar como foi o trabalho realizado com Matemática nessa turma de grupo V, em 2009? 

• No RCNEI, os conteúdos são organizados em blocos: Números e sistema de numeração; Grandezas e 

Medidas e Espaço e Forma. Como você trabalha estes blocos? 

• Especificamente com Grandezas e Medidas, como foi o trabalho desenvolvido no grupo V, em 2009? Sobre 

comprimento? Sobre massa? Sobre capacidade? Sobre tempo? (apresentar as grandezas uma de cada vez, 

sobretudo dando oportunidade à professora de contar algo que esqueceu). 

• Em anos anteriores realizou outras atividades interessantes sobre esses temas? Por que não as vivenciou em 

2009? 

• No diário de classe (2009), da Educação Infantil, a competência instituída especificamente para grandezas e 

medida é “comparar as medidas e grandezas, por meio de situações-problema que possibilitem a sua 

aplicação e uso no contexto social”. Como é o trabalho a partir desta competência?  

• Você acha importante o trabalho com grandezas e medidas na Educação Infantil? Por quê?  

• Como é o interesse, motivação e desempenho dos alunos para o trabalho com grandezas e medidas?  

• O que você acha do uso de jogos e brincadeiras nas aulas de matemática? Você utiliza esses recursos? (caso 

responda sim, pedir que cite algumas brincadeiras e/ou jogos e relate como conduz esse tipo de atividade).  

• Se fosse possível, você adotaria livro didático (abordando matemática) para a sua turma?  Justifique sua 

resposta.  

• Segundo o RCNEI, o trabalho com grandezas e medidas envolve: 

• Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas; 

• Introdução às noções de medidas de comprimento, peso, volume e tempo, pela utilização de unidades 

convencionais e não-convencionais; 

• Marcação do tempo por meio de calendários; 

• Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças. 

• Você aborda esses conteúdos? 

• Ao propor atividades envolvendo grandezas e medidas, você aborda estimativas, unidades não 

convencionais e unidades convencionais? 

• Você propõe atividades envolvendo comparações? 

• Há algo sobre o campo das grandezas e medidas que você gostaria de ter trabalhado nesta turma de Grupo V 

e não trabalhou? Tem alguma grandeza que você não trabalhou e gostaria de ter trabalhado? Por exemplo, 

algo que você já vivenciou em anos anteriores e por alguma razão não pôde realizar em 2009. 

 
QUADRO 10 – Questões do Bloco 1 da entrevista semiestruturada:  

conhecendo o trabalho do professor na sala de aula 

 

 

Procuramos, no segundo bloco, esclarecer as escolhas realizadas pelas professoras 

com relação à sequência de atividades. As questões propostas estão apresentadas no Quadro 

11, a seguir.  
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BLOCO 2 - QUESTÕES DA ENTREVISTA: esclarecer as escolhas na análise do material 

• Quais as atividades que você descartou? Por quê?  

• Quais das atividades se assemelham às que você normalmente desenvolve em sua turma no grupo V?  

• Como você procedeu para ordenar as atividades?  

• Na sequência apresentada o que lhe chamou mais atenção?  

• Qual atividade você achou mais interessante? (ou quais) Por quê? Que aspectos chamaram a sua atenção?  

• Descreva como vivenciaria essa atividade em sala de aula.  

• Suponha que você esteja planejando seu trabalho com grupo V em 2010. Você acha viável realizar todas as 

atividades que você não descartou? Quando? Caso contrário, quais você manteria?  

• Há atividades que você considera essenciais para o trabalho com grandezas e medidas no grupo V e que não 

foram contempladas?  

 

QUADRO 11 – Questões do Bloco 2 da entrevista semiestruturada:  

esclarecer as escolhas na análise do material 

 

 

No terceiro bloco, as questões tinham como objetivo identificar as dificuldades das 

professoras no trabalho com grandezas e medidas. Também procuramos neste bloco verificar 

o que os professores priorizam no trabalho com crianças de 5 anos. Para isso colocamos para 

as professoras as seguintes questões expostas no Quadro 12. 

 

 

BLOCO 3 - QUESTÕES DA ENTREVISTA: identificação das dificuldades das professoras 

• Você encontra dificuldades em trabalhar com grandezas e medidas? Quais? Por quê? Que sugestões você 

daria para solucioná-las? 

• O que gostaria de trabalhar em relação a esse campo e não trabalha? Por quê? 

• Nos itens abaixo você deve responder com uma dessas opções e justificá-las: 

• concordo plenamente   

• concordo parcialmente (essa opção significa que mais concorda do que discorda da afirmação) 

• discordo parcialmente  (essa opção significa que mais discorda do que concorda com a afirmação)  

• discordo plenamente 

• Na Educação Infantil deve ser priorizado o trabalho com Língua Portuguesa. 

• Na Educação Infantil, no trabalho com Matemática, deve ser privilegiado o bloco Números e Operações. 

• No trabalho com grandezas e medidas, na Educação Infantil, deve ser privilegiado o trabalho com a grandeza 

comprimento. 

• Na Educação Infantil as atividades práticas (experimentais) devem ser privilegiadas.  

 
QUADRO 12 – Questões do Bloco 3 da entrevista semiestruturada:  

identificação das dificuldades das professoras 

 



 58 

O último bloco da entrevista foi subdividido em dois grupos, em um dos quais 

abordamos a questão do Planejamento e Formação continuada e, em outro, o perfil das 

professoras. Os Quadros 13 e 14 ilustram as questões deste bloco. 

 

 

BLOCO 4 - QUESTÕES DA ENTREVISTA: planejamento e formação continuada 

Com relação ao Planejamento: 

• Quando são realizados? Quem coordena? Quem participa? 

• Que material é utilizado para subsidiar o planejamento? Qual a fonte desses materiais?  

• Quais os documentos tomados como referências no planejamento? 

• O planejamento é realizado conjuntamente com professores que trabalham com a mesma turma? 

• Como você lida na sua sala de aula com: 

• O resgate dos conhecimentos prévios dos alunos e das experiências vivenciadas por eles fora da escola? 

• A resolução de problemas matemáticos pelas crianças? 

• A interdisciplinaridade? 

• As interações entre as crianças, como motor para a aprendizagem de matemática? 

• A relação entre o desenvolvimento cognitivo das crianças e as atividades vivenciadas na escola? 

• O que você leva em consideração ao planejar atividades envolvendo grandezas e medidas? 

• Qual a maior dificuldade no planejamento das aulas envolvendo grandezas e medidas?  

• Como você organiza o tempo para o trabalho com as grandezas? 

• O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) e o documento que norteia a Política 

Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação apontam que as 

Instituições de Educação Infantil devem trabalhar as funções de educar e cuidar de forma integrada. Como 

você vê isso? 

 

Com relação à formação continuada 

• Em que momentos de sua formação inicial ou continuada você lembra de ter estudado questões sobre o 

campo das grandezas e medidas? Qual o contexto?  

 

QUADRO 13 – Questões do Bloco 4 da entrevista semiestruturada:  

planejamento e formação continuada 
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BLOCO 4 - QUESTÕES DA ENTREVISTA: perfil do professor 

 

• Formação acadêmica  ...............................................................................................................................................................................................  

• Tempo que leciona  ..................................................................................................................................................................................................  

• Tempo que trabalha (ou) na Educação Infantil  ........................................................................................................................................................  

• Tempo que trabalha (ou) no grupo V  ......................................................................................................................................................................  

• Hoje trabalha com que turma?  .................................................................................................................................................................................  

• Carga horária de sala de aula (semanal):  .................................................................................................................................................................  

• Exerce outra função? Qual? Carga horária.  .............................................................................................................................................................  

• Gostaria de montar um módulo de formação continuada para professores envolvendo Grandezas e Medidas. 

Que sugestões você daria sobre o que deveríamos abordar nesta formação?  

• Gostaria de acrescentar algo sobre alguma das questões da entrevista? (para finalizar) 

 
QUADRO 14 – Questões do Bloco 4 da entrevista semiestruturada: Perfil do professor 

 

 

Conforme nosso objetivo, a entrevista semiestruturada serviu de instrumento para 

identificar os conteúdos, os objetivos e os recursos utilizados no planejamento das atividades 

envolvendo grandezas e medidas, bem como para analisar as situações de aprendizagens 

selecionadas pelas professoras. Ainda referente ao primeiro objetivo geral da pesquisa, 

sentimos a necessidade de analisar, também, os registros das professoras nos diários de classe 

de 2009, o que será desenvolvido no próximo tópico. 

 

 

    3.3.1.3 Análise Documental 

 

 

O nosso primeiro objetivo geral abordava a Relação Institucional da Rede Municipal 

do Recife, no nível da Educação Infantil (grupo V), com os objetos Matemática e Grandezas e 

Medidas. Para atingir este objetivo analisamos os seguintes documentos: Proposta Pedagógica 

da Rede Municipal de Ensino do Recife – versão preliminar (2002)
9
, (RCNEI) e o Diário de 

classe referente ao ano de 2009. Nos dois primeiros documentos focalizamos mais o trabalho 

realizado com Matemática, especificamente com Grandezas e Medidas. 

                                                 
9
 Esta versão preliminar ainda é tomada como referência na elaboração dos planejamentos por parte dos 

professores e coordenadores pedagógicos. 
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Selecionamos a Proposta Pedagógica da Rede – versão preliminar (2002), por ser o 

documento que orienta a prática docente na rede municipal do Recife. Escolhemos analisar o 

RCNEI, documento elaborado pelo MEC, com o objetivo de propiciar reflexões sobre o 

trabalho que deve ser realizado na Educação Infantil, por ser uma referência para muitos 

educadores. Analisamos o Diário de classe com o intuito de caracterizar a relação 

institucional com os objetos que estão em foco neste estudo. 

Com o objetivo de analisar as propostas de conteúdos e orientações didáticas contidas 

no RCNEI e na proposta pedagógica da rede municipal do Recife, relacionados ao objeto 

Grandezas e Medidas, elaboramos o seguinte roteiro para a análise desses documentos:  

 

 

a) Quais são as grandezas que devem ser trabalhadas?  

b) Quais os objetivos elencados para cada grandeza? 

c) Quais as orientações didáticas propostas para cada uma delas? 

d) O que é priorizado com relação às grandezas e medidas na proposta 

pedagógica da rede municipal do Recife?  

 

 

Como se sabe, o segundo objetivo geral de nossa pesquisa era analisar a Relação 

Institucional na posição de professor, de três professoras, do grupo V, da Instituição Rede 

Municipal do Recife, com os objetos Matemática e grandezas e medidas. Além das entrevistas 

que seguiram a análise do conjunto de atividades sobre Grandezas e Medidas, realizamos a 

análise documental dos registros realizados por cada professora pesquisada, nos seus 

respectivos Diários de classe, do grupo V, no ano letivo de 2009. É importante destacar que os 

registros realizados pelas professoras não são completamente fiéis ao que se passa 

efetivamente no dia a dia da sala de aula. Provavelmente, há conteúdos trabalhados que não 

constam nos registros. Entretanto, pode-se esperar que as anotações das professoras no Diário 

de Classe forneçam informações mais precisas do que é possível obter em uma entrevista ou 

pelo menos informações complementares sobre o que foi efetivamente trabalhado pelas 

professoras na sala de aula.  
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3.3.2  Sujeitos da Pesquisa  

 

 

 Os sujeitos da nossa pesquisa ocupam a posição de professor, na Instituição Rede 

Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil, nas turmas do grupo V. O critério 

utilizado para a escolha das professoras foi que elas atuassem na Educação Infantil, no grupo 

V. Selecionamos apenas três, devido ao tempo e também pelo fato de se mostrarem 

disponíveis para participar da pesquisa. Desta forma, chegamos às professoras B, S e V. Duas 

dessas professoras, em 2009, trabalhavam em um Centro Municipal de Educação Infantil, e a 

outra professora atuava em uma escola da rede municipal que oferece Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental (grupos IV e V). O Quadro 15 a seguir apresenta o perfil 

de cada professora.  

 

 

Perfil B S V 

Formação acadêmica 

 

 

Magistério 

Pedagogia 

 

Magistério 

Pedagogia 

 

Magistério 

Pedagogia 

 

Especialização Novas linguagens de 

ensino com ênfase 

em Tecnologia na 

Educação 

Gestão democrática e 

planejamento 

Gestão democrática e 

planejamento 

Tempo que leciona 

(anos) 
17 15 20 

Tempo que trabalha na 

Educação Infantil 

(anos) 

 

1 

 

5 (ininterruptos) 

 

5 

Tempo que trabalha no 

grupo V (anos) 

1 5 4 

Outra função/carga 

horária 

Coordenação  

(toda tarde) 

Dirigente  

(manhã e noite) 

Coordenação e secretaria 

(manhã e noite) 

 
QUADRO 15 – Perfil das professoras pesquisadas 

 

 

Estudos citados anteriormente apontam dificuldades dos alunos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, com relação às grandezas, principalmente envolvendo comprimento e 

área. Escolhemos trabalhar com o Grupo V, por ser o último ano da Educação Infantil e, 

portanto, tínhamos interesse em conhecer o trabalho que é realizado, nessa etapa, abordando 

grandezas e medidas. Dessa forma, a nossa intenção era investigar que noções relacionadas às 
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grandezas eram trabalhadas e se essas noções contribuem para que os alunos ampliem seus 

conhecimentos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

 Dividimos a nossa análise em dois blocos. O primeiro refere-se à Relação Institucional 

com dois objetos: matemática e o campo das grandezas e medidas. Neste bloco, analisamos os 

documentos reconhecidos pela Instituição Rede Municipal do Recife, no nível da Educação 

Infantil, com o intuito de caracterizar esta relação. 

No segundo bloco, analisamos a Relação Institucional na posição de professor, com 

dois objetos: matemática e o campo das grandezas e medidas. Identificamos, neste bloco, o 

que é priorizado pelas professoras no trabalho com o grupo V, na sua prática pedagógica. na 

Instituição Rede Municipal do Recife. 

 

 

4.1 RELAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

No primeiro momento, analisamos o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino do Recife - versão preliminar 

(2002) e o Diário de classe direcionado ao Grupo V, referente ao ano de 2009. Tivemos como 

foco, na análise desses documentos, a identificação dos objetivos gerais e a organização 

didática proposta para o ensino de conteúdos de matemática. Em seguida, identificamos as 

grandezas que são sugeridas para serem trabalhadas nas turmas da Educação Infantil, nesses 

documentos, em particular o ensino das grandezas comprimento, tempo, massa e capacidade.  

Com relação ao Diário de classe, documento utilizado pela Instituição Rede Municipal 

do Recife, contendo orientações que devem ser seguidas pelos sujeitos que ocupam a posição 

de professor, é importante destacar que os mesmos só foram analisados depois das entrevistas. 

No segundo momento, fizemos uma síntese das orientações curriculares dos 

documentos reconhecidos pela Instituição Rede Municipal do Recife, ou seja, a Proposta 

Pedagógica da Rede Municipal do Recife - versão preliminar (2002), o RCNEI e o Diário de 

Classe (2009). 
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4.1.1 Análise do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil  

 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi publicado em 1998 

com o objetivo de “servir como um guia de reflexão sobre os objetivos, conteúdos e 

orientações didáticas direcionados a todos que trabalham com Educação Infantil, respeitando 

seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira” (RCNEI, 1998, p.5). 

O RCNEI é composto de três volumes. No primeiro, apresenta “uma reflexão sobre 

creches e pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 

educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir os objetivos gerais 

da educação infantil [...]”. (BRASIL, 1998a). O segundo volume aborda as experiências que 

favorecem a construção do sujeito, ou seja, o processo de construção da identidade e 

autonomia da criança. O terceiro volume refere-se à construção das diferentes linguagens 

pelas crianças e às relações que estabelecem com os objetos de conhecimento. Os eixos 

apresentados, neste volume, são: Movimento, Artes Visuais, Música, Linguagem oral e 

escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.  

O documento referente à matemática está dividido em seis partes: Introdução; 

Presença da matemática na educação infantil: Ideias e práticas correntes; A criança e a 

Matemática; Objetivos; Conteúdos e Orientações Gerais para o professor. 

Com relação à importância da abordagem da matemática na educação infantil, o 

Referencial destaca que:  

 

 

A instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem 

melhor as suas informações e estratégias, bem como proporcionar condições 

para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. 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 social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar 

e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades 

(p. 207). 

 

 

Os objetivos, conteúdos e orientações metodológicas relacionadas à Matemática, na 

educação infantil, são apresentados por faixa etária. O documento ressalta que na seleção e 
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organização dos conteúdos matemáticos “devem ser considerados os conhecimentos prévios e 

as possibilidades cognitivas das crianças para ampliá-los” (p.217). 

 

 

Crianças de zero a três anos 

No trabalho com crianças de zero a três anos, o foco é “estabelecer aproximações a 

algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações espaciais 

etc.” (p. 215). 

Com relação aos conteúdos que devem ser trabalhados, propõe as seguintes 

abordagens: 

 

 

Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, 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 

(p.217) 

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 suas possibilidades associativas: empilhar, rolar, transvasar, encaixar etc. 

(p. 217-218).  

 

 

O documento não apresenta claramente as grandezas comprimento e massa, mas nas 

orientações metodológicas sugere o trabalho com estas grandezas. 

Com relação às orientações metodológicas, para o trabalho com crianças de zero a três 

anos, o Referencial sugere que no planejamento das atividades sejam aproveitadas as 

situações cotidianas e de interesse das crianças, como por exemplo: as brincadeiras, os jogos, 

as histórias, as festas de aniversário entre outras. Essas situações oferecem oportunidades para 

o trabalho com noções matemáticas, conduzindo os alunos a participarem espontaneamente 

das atividades.  Segundo o Referencial, nesta faixa etária “os conceitos matemáticos não são o 

pretexto nem a finalidade principal a ser perseguida” (p. 218), e destaca que as situações 

deverão ter um caráter múltiplo para que as crianças possam interessar-se, fazer relações 

sobre várias áreas e comunicá-las (p. 218). 

O documento cita que há muitas atividades que permitem construir gradativamente os 

conceitos, dentro de um contexto significativo para as crianças. 
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Nas brincadeiras, sugere o trabalho com blocos de madeira, peças de encaixe que 

estimulem as crianças a construírem torres, caminhos, casas, cidades, etc., para que explorem 

e representem o espaço. As brincadeiras de faz-de-conta também podem contribuir para o 

desenvolvimento das noções matemáticas, na medida em que são planejadas e enriquecidas 

com materiais (objetos e brinquedos) que contenham números, como o relógio, a calculadora, 

o telefone, entre outros. Sugere, também, atividades onde são simuladas compras e vendas, 

utilizando dinheiro simbólico, e construção de painéis utilizando pesos e alturas dos alunos, 

para que eles observem e comparem as diferenças entre suas próprias medidas.   

 

Crianças de quatro a seis anos 

Para as crianças de quatro a seis anos, o RCNEI destaca, no trabalho com matemática, 

os seguintes objetivos: 

 

 

 “Aprofundar e ampliar o trabalho na faixa anterior; 

 Reconhecer e valorizar os números, as operações matemáticas, as 

contagens orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias no 

seu cotidiano; 

 Comunicar idéias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e 

resultados encontrados em situações-problema relativas a quantidades, 

espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem 

matemática; 

 Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar 

com situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos 

prévios” (p. 215). 

 

 

Os conteúdos destinados para crianças de quatro a seis anos estão organizados em três 

blocos: “Números e sistema de numeração”, “Grandezas e medidas” e “Espaço e forma”.  A 

organização em blocos, de acordo com o documento, “visa oferecer visibilidade às 

especificidades dos conhecimentos matemáticos a serem trabalhados, embora as crianças 

vivenciem esses conteúdos de maneira integrada” (p. 219). Nesta etapa, é importante dar 

atenção para a construção de conceitos e procedimentos especificamente matemáticos.  

A abordagem de grandezas e medidas, para esta faixa etária, deve envolver:  
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 Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas. 

 Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, 

pela utilização de unidades convencionais e não convencionais. 

 Marcação do tempo por meio de calendários. 

 Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse 

das crianças. (p. 225) 

 

 

Com relação às orientações metodológicas, o RCNEI ressalta que desde cedo as 

crianças participam de situações envolvendo comparação de medidas, como por exemplo, 

tamanhos, pesos, volumes, temperaturas. Em geral são comparações de características 

opostas: perto/longe, frio/quente; leve/pesado; muito/pouco, etc. Com isso, estão fazendo 

comparações de tamanho, estabelecendo relações, atribuindo significados, construindo 

algumas representações nesse campo: está longe, é maior do que, é mais novo do que, tem 

meio quilo, mede dois metros, entre outros. 

O documento destaca a importância de o professor, ao planejar suas aulas, considerar 

como ponto de partida as experiências citadas acima, dessa forma propondo situações-

problema em que a criança possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para seus 

conhecimentos.  

O RCNEI enfatiza as atividades exploratórias, “as crianças aprendem sobre medidas, 

medindo” (p. 227). A ação de medir, de acordo com o documento, inclui: a observação e 

comparação sensorial e perceptiva entre objetos; o reconhecimento da utilização de objetos 

intermediários (como fita métrica, balança, régua etc.), e inclui também efetuar comparações 

entre dois ou mais objetos respondendo a questões como: “quantas vezes cabe?”, “quantas 

vezes é maior?”, etc. 

Em relação ao uso de uma unidade padronizada, o RCNEI indica que deverá aparecer 

como resposta às necessidades de comunicação entre as crianças. 

Com relação à grandeza tempo, sugere o trabalho com calendários, observando suas 

características e regularidades.  

Destaca atividades envolvendo culinária, uma vez que o trabalho envolve diferentes 

unidades de medida (quantidades de ingredientes: litro, quilograma, colher, xícara, pitada 

etc.). 

 Muitas das orientações contidas no RCNEI estão em consonância com os estudos de 

Lima, Bellemain e Barbosa (2003), Lima; Lorenzato (2008) e Smole (2007), principalmente 

no que se refere ao trabalho com comparações. 
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4.1.2 Análise da Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife – Construindo 

Competências (versão preliminar - 2002) 

 

 

Este documento foi apresentado aos educadores que atuam na Rede Municipal de 

Recife, em 2002, como uma versão preliminar. Hoje é ainda utilizado e  

 

 

se constitui um subsídio à reflexão e à ação do professor acerca do processo 

avaliativo e da elaboração do registro de acompanhamento das 

aprendizagens e do desenvolvimento do aluno, tendo como referência as 

competências definidas para o percurso. (RECIFE, 2002, p.4) 

 

 

Foi construído a partir de discussões entre professores, coordenadores, dirigentes, 

assessores e equipe técnico-pedagógica da Rede Municipal de Ensino, sobre a organização do 

currículo. O trabalho com a ideia de competência, ressalta o documento, “traduz, de certa 

forma, o desejo de superar o modo de aprender fragmentando o conhecimento, o que 

geralmente ocorre nas chamadas disciplinas” (p.8). Continua o documento: “A escola precisa 

formar sujeitos capazes de articular e relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes 

e valores, construídos dentro e fora da escola, ou seja, formar sujeitos competentes” (p.8) 

Os conhecimentos estão organizados em três grandes áreas: Linguagens e Códigos; 

Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.  

Da área das Ciências da Natureza e Matemática, fazem parte as ciências físicas, 

químicas e biológicas e a Matemática.  Foi incluída a tecnologia em todas as áreas, “já que se 

expressa em toda e qualquer ciência, contribuindo para seu avanço, atuando como ferramenta 

e permitindo contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e componentes curriculares” 

(p.7). 

A Matemática, segundo a proposta da rede,  

 

 

Assume um papel relevante no processo de formação do cidadão, levando-o 

a entender as exigências da sociedade contemporânea, assumindo um papel 

formativo, ajudando-o a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo e 

funcional, já que é aplicável à vida prática; pois os conhecimentos 

matemáticos deverão favorecer a leitura e a interpretação (p.65).  
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Na educação infantil os eixos específicos são números e operações, grandezas e 

medidas, espaço e forma e tratamento da informação. 

O documento ressalta que o trabalho com matemática deve ter como base a resolução 

de situações-problema e que o professor, a partir desse trabalho, deverá “fazer observações 

sobre o que antes não era parâmetro, que é o desenvolvimento da aprendizagem; deve levar 

em consideração, não somente o registro escrito do aluno, mas suas justificativas e 

argumentações, ou seja, a expressão oral do seu pensamento”. (p.66) 

 A competência específica estabelecida para o eixo grandezas e medidas, de acordo 

com o documento é: “Reconhecer, compreender e construir o conceito de medidas e 

grandezas, utilizando situações-problemas, que possibilitem a sua aplicação e uso no 

contexto” (p.67).   

Os conteúdos, envolvendo grandezas e medidas, para a Educação Infantil (p.68) são:  

 

 

 Comprimento: noções de tamanho; altura e largura. 

 Área: amplo e estreito. 

 Volume: grosso e fino 

 Massa: pesado e leve 

 Tempo: antes, depois, durante, agora; ontem e amanhã. 

 Temperatura: quente e frio 

 Valor monetário: caro; barato. 

 

 

Cabe observar que nem sempre a conexão entre as grandezas e o vocabulário utilizado 

no documento é consistente. O termo tamanho, na língua natural, é ambíguo, pois dependendo 

do contexto pode designar comprimento, mas também área ou volume. A relação entre a 

grandeza área e as propriedades amplo e estreito, bem como a grandeza volume e as 

propriedades grosso e fino tampouco são pertinentes. Quando falamos de uma rua estreita, por 

exemplo, a ideia é que a distância de uma calçada para outra é pequena, mas nada se pode 

afirmar sobre a área da rua. Do mesmo modo, grosso e fino pode remeter à espessura e não ao 

volume. 
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4.1.3 Diário de Classe da Educação Infantil – Ano Escolar 2009 

 

 

 Ao analisar a Relação Institucional da Instituição Rede Municipal do Recife, no nível 

da Educação Infantil, com os dois objetos, Matemática e o campo das Grandezas e Medidas, 

examinamos o Diário de Classe (2009), pois este documento impõe aos sujeitos pertencentes 

a esta Instituição, no nosso caso na posição de professor, maneiras próprias de fazer e pensar. 

Na contracapa encontramos as instruções para o preenchimento do diário. Inicialmente 

aponta a função do registro: acompanhar o processo educativo vivido pela criança e pelos (as) 

educadores (as), uma vez que é através dele que se torna possível realizar uma análise crítica 

desse processo, componente fundamental da avaliação. Destaca que o Diário de classe é um 

instrumento de trabalho de cada professor (a) e deve ter todos os campos/itens adequadamente 

preenchidos conforme suas instruções. Nesse momento, percebemos condições e restrições 

que se originaram nos níveis mais altos, de determinação, ou seja, impostos pela Sociedade 

(CHEVALLARD, 2002). 

Além das informações gerais, como identificação da criança e frequência, o Diário de 

Classe da Educação Infantil apresenta espaços para que sejam relatadas vivências 

significativas da criança, relacionadas ao processo de aprendizagem, e retratar de forma 

diagnóstica a turma (no início e no final do ano). Apresenta, também, aspectos referentes ao 

desenvolvimento socioafetivo que devem ser assinalados, considerando cada semestre.  

Com relação ao planejamento anual, apresenta um quadro com as competências 

instituídas para cada área: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias, deixando espaço para 

acrescentar, caso seja necessário, alguma competência que não foi contemplada de acordo 

com a proposta da escola. O professor deverá assinalar as competências que deverão ser 

trabalhadas durante o ano letivo.  

Nas competências instituídas para o trabalho com ciências da natureza, matemática e 

suas tecnologias, especificamente com Grandezas e Medidas, encontramos a seguinte 

competência: “Comparar as medidas e grandezas, por meio de situações-problema que 

possibilitem a sua aplicação e uso no contexto social”(2009, p.56). 

 No planejamento mensal, o professor deverá especificar os aspectos do 

desenvolvimento infantil, as competências, as situações didáticas e os procedimentos de 

avaliação. No registro diário, cabe ao professor identificar o conteúdo trabalhado, as 

atividades realizadas e a avaliação do dia. 
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Há, também, um espaço para o relatório semestral de cada aluno, que deverá ser 

socializado com os pais ou responsáveis no final de cada semestre. 

 

 

4.1.4 Síntese das Orientações Curriculares dos Documentos Analisados 

 

 

 Nesta seção, apresentaremos a síntese das orientações curriculares do RCNEI, da 

Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife e do Diário de classe, referentes aos 

objetivos, conteúdos e orientações metodológicas direcionadas para a Educação Infantil, 

especificamente no trabalho com Grandezas e Medidas no grupo V.  

No RCNEI os conteúdos matemáticos, para a faixa etária de 4 a 6 anos estão 

organizados em três blocos: números e sistema de numeração, grandezas e medidas, e espaço 

e forma. A proposta da Rede Municipal do Recife acrescenta a estes, o eixo tratamento da 

informação.  

 Com relação aos objetivos relacionados às grandezas e medidas, os três documentos 

apresentam de formas diferentes. O RCNEI destaca alguns objetivos específicos e a proposta 

Pedagógica da Rede Municipal aponta apenas uma competência específica e bastante ampla: 

“reconhecer, compreender e construir o conceito de medidas e grandezas utilizando situações-

problema que possibilitem a sua aplicação e uso no contexto social” (2009, p.56). A 

competência que consta no diário de classe não é a mesma da proposta da Rede. Já o diário de 

classe enfatiza o trabalho utilizando-se de comparações.  

Com relação aos conteúdos que devem ser trabalhados, percebemos que o RCNEI e a 

proposta da Rede sugerem o trabalho com comprimento, massa, capacidade e tempo. A 

proposta Pedagógica da Rede, além das grandezas citadas, inclui a grandeza área. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática a grandeza área deve ser introduzida ao 

final do segundo ciclo do Ensino Fundamental.  

Nas orientações metodológicas encontramos como ponto em comum nos três 

documentos o trabalho apoiado na resolução de problemas.  Além dessa orientação, o RCNEI 

sugere que as atividades envolvendo grandezas e medidas sejam planejadas a partir de 

experiências vivenciadas pelas crianças antes mesmo de ingressarem na escola, como 

também, em atividades exploratórias.   

Encontramos nos três documentos orientações para que no trabalho com grandezas e 

medidas sejam utilizadas atividades envolvendo comparações como destacam os estudos de 



 72 

Lima, Bellemain e Lima (n/p), Barbosa (2002), Brito (2003), Melo (2003), Barbosa (2003) e 

Lorenzatto (2008).  

 

 

4.2 RELAÇÃO INSTITUCIONAL NA POSIÇÃO DE PROFESSOR 

 

 

No início da pesquisa, tínhamos como foco de investigação apenas o trabalho com 

Grandezas e Medidas no grupo V. No decorrer do trabalho, sentimos a necessidade de 

conhecer o que é privilegiado, de uma maneira geral, na prática docente, no grupo V. 

Procuramos, então, analisar a importância que as professoras davam à Matemática, em 

comparação com os demais componentes curriculares e a importância dada ao bloco das 

Grandezas e Medidas em comparação aos outros blocos da Matemática. Dessa forma 

surgiram duas hipóteses. 

A primeira hipótese considera que, para as professoras, o trabalho que deve ser 

priorizado na Educação Infantil é o de Língua Portuguesa. A segunda considera que, para os 

professores que trabalham com Matemática, o bloco de Números e Operações é o que deve 

ser priorizado no ensino na Educação Infantil.  

A relação institucional na posição de professor foi caracterizada a partir dessas 

hipóteses e das escolhas realizadas pelas professoras referentes às Grandezas e Medidas.  

 

 

4.2.1 Prioridade para Língua Portuguesa 

 

 

A análise do registro nos diários de classe das professoras e as entrevistas realizadas 

apontaram que as professoras, entre os componentes curriculares, dão maior ênfase ao 

trabalho com Língua Portuguesa. No entanto, há diferentes opiniões da prioridade relativa 

desse componente curricular em relação aos demais, como veremos a seguir. Além disso, é 

preciso reforçar que embora os registros no diário de classe tenham apontado indícios sobre o 

que é priorizado pelas professoras, pode haver conteúdos vivenciados no dia a dia da sala de 

aula e não registrados, o que altera a participação relativa real dos componentes curriculares. 

Consultando os diários de classe, levantamos o número de dias letivos trabalhados por 

cada professora e o número de dias em que foram registradas atividades relativas a cada 
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componente curricular: Língua Portuguesa, Arte, Matemática, Ciências, História e Geografia. 

Sempre que, em um mesmo turno houve registros de mais de um componente esse dia foi 

contabilizado em cada componente citado. A Tabela 01, a seguir, apresenta o percentual do 

número de dias em que se trabalharam conteúdos de Português, Matemática, Ciências, Artes, 

História, Geografia, bem como as datas comemorativas
10

.  

 

 

TABELA 01 - Percentual de número de aulas por componente curricular  

Prof
as

. 

% 

Port. 

% 

Mat. 

% 

Ciênc. 

% 

Artes 

% 

Hist 

% 

Geog 

% Datas 

Comem. 

B 

S 

V 

88,8 

88,7 

71,1 

36,7 

34,0 

38,6 

10,1 

15,8 

13,3 

12,2 

12,3 

26,6 

 

3,2 

3,0 

3,6 

 

3,2 

0,5 

1,8 

 

1,1 

2,5 

1,2 

 

 

Percebemos, na tabela acima, que Língua Portuguesa e Matemática foram os 

componentes curriculares mais trabalhados pelas três professoras pesquisadas. Ao contrário, 

Ciências e Geografia são os componentes curriculares menos trabalhados, conforme 

percentuais do nº de aulas computados na tabela acima. O menor percentual obtido em 

Ciências foi 10,1 e em Geografia foi 0,5, resultados considerados bastante marginais. Cabe 

ainda ressaltar que o percentual de aulas abordando Português, nos registros de duas das três 

professoras (B e S), é ligeiramente superior ao percentual das aulas em que se trabalha 

Matemática.  

 Verificamos, portanto, que nos registros diários havia uma prioridade no trabalho com 

Língua Portuguesa. Esta posição também foi obtida nas entrevistas, face à seguinte questão:  

Na Educação Infantil deve ser priorizado o trabalho com Língua Portuguesa. Qual das 

alternativas abaixo expressa a sua posição? Elas deveriam escolher uma das seguintes 

respostas:  

 

 

 

                                                 
10

 Optamos pela apresentação percentual, pois a quantidade de dias letivos que cada professora registrou no 

diário de classe é diferente. A professora B registrou 188 dias letivos, a professora S registrou 203 dias e a 

professora V registrou 166 dias. No caso da professora B, não conseguimos saber o motivo de haver um 

Quantitativo de aulas registradas inferior aos 200 dias letivos e no caso de V, a mesma foi afastada por motivo de 

saúde e foi substituída por uma Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Preferimos analisar apenas os registros da 

professora titular. 
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o concordo plenamente;  

o concordo parcialmente (essa opção significa que mais concorda do que discorda da 

afirmação);  

o discordo parcialmente  (essa opção significa que mais discorda do que concorda 

com a afirmação); 

o discordo plenamente 

 

 

  Observamos que cada professora teve uma posição diferente e encontramos alguns 

contrastes entre a distribuição efetiva do tempo, entre os componentes curriculares e a opinião 

sobre o que se deve fazer. No Quadro 16, a seguir, apresentamos o cruzamento entre a opinião 

das professoras com relação à prioridade do trabalho com Língua Portuguesa e o percentual 

de aulas dadas envolvendo este componente curricular:  

 

 

Professora B S V 

% 88,8 88,7 71,1 

Opinião Discorda plenamente Concorda parcialmente Concorda plenamente 

 
QUADRO 16 - Prioridade para Língua Portuguesa - Consulta do diário(%) X entrevistas 

 

 

De acordo com o Quadro 16, a professora que discordou plenamente foi a que mais 

priorizou o trabalho com Língua Portuguesa (88,8%). A professora que concordou 

plenamente que a prioridade deve ser de Língua Portuguesa (foi a que dedicou mais tempo a 

outros componentes curriculares. Cabe então questionar quais as razões entre o que a 

professora acha que deve ser feito e aquilo que ela faz na sua prática. Nas entrevistas, as 

professoras justificaram a posição sobre essa questão. 

A professora B discordou plenamente em priorizar o trabalho com Língua Portuguesa 

e justificou: “Porque a Língua Portuguesa, eu acho assim, ela é muito importante, ela ajuda 

muito as outras disciplinas, tudo você precisa ler, você precisa interpretar, ela tem a sua 

importância, mas ela só, também não funciona, a gente precisa ter outras disciplinas”. Nos 

registros realizados no diário de classe e também no decorrer da mesma entrevista, 

encontramos posições conflitantes. Há nesses registros uma ênfase no trabalho com Língua 

Portuguesa, ou seja, 88,8% das aulas são dedicadas a este componente curricular, às vezes 
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trabalhada sozinha e, em outros momentos, juntamente com outro ou outros componentes 

curriculares.  

Esta mesma professora, quando foi questionada sobre Como é a rotina em relação ao 

trabalho com Matemática, em que momentos e de que forma, relatou: “por semana, 

geralmente a gente trabalha mais Português do que Matemática, a gente dá mais prioridade à 

Língua Portuguesa, não que a gente não trabalhe Matemática, a gente trabalha (...)” e continua 

com relação ao número de dias, “dois dias com Matemática, (...), Português eu acho que todos 

os dias eu trabalho Português com eles”. 

A professora S, com relação a priorizar o trabalho com Língua Portuguesa, colocou 

que concorda parcialmente com esta posição e deu a seguinte justificativa: “antigamente eu 

até achava isso, mas hoje acho que a gente não pode dissociar, a gente não pode trabalhar (...) 

que hoje em dia a gente não pode mais trabalhar só com uma coisa, (...)”. Esta preocupação 

em não trabalhar de forma isolada foi encontrada também nas entrevistas, quando a professora 

foi solicitada a falar sobre o trabalho com Matemática, e especificamente com grandezas, em 

2009: “Eu vou ser bem sincera; eu não tinha esse cuidado porque a coisa do menino tem que 

ler, o menino tem de ler eu ficava muito angustiada com relação a isso, e a gente, às vezes, 

acabava deixando de lado as outras, os outros assuntos, as outras abordagens, mas este ano 

nós tivemos o cuidado de trabalhar muito nestas questões, de trabalhar conjuntos, de trabalhar 

agrupamentos, de trabalhar a questão de tamanho, de medida, de grandeza, do tempo, a gente 

trabalhou bem esse ano diferentemente de anos anteriores”. Nos registros diários, no diário de 

classe, percebemos que a professora dos 203 dias letivos, 180 (88,7%) foram dedicados ao 

trabalho com Língua Portuguesa, sendo 70 dias (34,5%) dedicados apenas Língua Portuguesa. 

A professora V, com relação ao trabalho com Português, colocou por que deve ser 

priorizado e justificou: “porque é a base de tudo; a Língua Portuguesa é a base de tudo, até 

para própria compreensão da Matemática. Se o aluno, ele compreende, ele tem uma boa 

compreensão, uma boa interpretação, ele vai também compreender as questões de 

matemática. Se ele tem um bom vocabulário ele vai começar a entender melhor”.  

Esta posição pôde ser comprovada quando a professora foi solicitada a descrever a 

rotina, o seu dia a dia com a sua turma. Ela iniciava o dia conversando com seus alunos sobre 

o que aconteceu no dia anterior, qual o novidade do dia, o que é que eles têm para contar aos 

colegas, e explicou que é uma das formas de estimulá-los a falarem, a enriquecer mais o 

vocabulário, além de desenvolver atitudes de respeito com a voz do outro. Em seguida, 

introduzia o momento da leitura, da história diária; nesse momento, diz a professora, “a gente 

explora a questão da compreensão, do vocabulário e aí eu divido esse tempo (...) em alguns 
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momentos eu começo com Língua Portuguesa, em outro momento eu começo com 

matemática, é assim, trabalhando muito a questão com ele, eu uso muito a criança”. Continua 

a professora, “todos os dias eu trabalho Matemática, Português e aí eu determino um... 

Ciências eu trabalho um dia, no outro a gente trabalha a questão da história, (...)”. Nos 

registros diários realizados pela professora, percebemos realmente que na sua rotina ela 

inseriu o trabalho com histórias, explorando o vocabulário das crianças.  

Ao analisarmos os diários das professoras, chamaram a nossa atenção alguns registros: 

na coluna de conteúdos de Matemática, as professoras registraram contagem de letras e de 

sílabas de uma palavra, inicialmente, com os nomes dos alunos; relação entre nomes que tem 

mais letras e menos letras com a notação dos números.  

Uma das professoras pesquisadas colocou, na entrevista, que participou de uma 

formação especificamente para a Educação Infantil, onde a formadora “trazia muitas 

atividades e quando ela abordava Língua Portuguesa ela também abordava como a gente 

podia trabalhar a Matemática, essa questão da matemática, dentro dos textos da Língua 

Portuguesa, na Educação Infantil. E assim, ela fez muitas atividades, mostrava como explorar 

as partes de linguagem e como explorar também a matemática numa mesma atividade e foi 

uma coisa eu aprendi muito com ela, em relação a isso”.  

 

 

4.2.2 Prioridade para os Números e Sistema de Numeração 

 

 

Outra hipótese investigada na nossa pesquisa é que para os professores, no trabalho 

com Matemática, na Educação Infantil, deve ser privilegiado o bloco Números e Sistema de 

Numeração.  

  Ao consultar os diários de classe das respectivas professoras, encontramos posições 

divergentes. Inicialmente, analisamos o planejamento anual relacionado à matemática, de 

cada professora. O Quadro 17, a seguir, exibe as competências instituídas pela Rede 

Municipal de Recife, especificamente relacionadas à Matemática, onde os professores devem 

assinalar as competências que serão abordadas durante o ano: 
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Nº Competências instituídas Professoras 

B S V 

01 Manipular objetos diversos, explorando características e 

propriedades em diversas situações didáticas. 

x  x 

02 Movimentar-se no espaço, explorando objetos, obstáculos, 

interagindo com os desafios propostos. 

 x x 

03 Expressar as relações estabelecidas de semelhanças e diferenças 

entre os objetos.  

 x x 

04 Utilizar a contagem oral em situações de jogos, brincadeiras e 

músicas, quando seu uso se fizer necessário.  

 x x 

05 Apropriar-se de diferentes linguagens, utilizando palavras, 

números, símbolos e imagens, para se estabelecer uma efetiva 

comunicação em Matemática.  

 x x 

06 Compreender e identificar número, considerando todos os 

aspectos que o compõem: indicador de quantidade, de ordem e 

de código; sequência, inclusão, agrupamento, conservação, 

ordenação, aplicando-o no contexto social, na resolução de 

situações cotidianas que favoreçam o exercício da cidadania. 

x x x 

07 Reconhecer, identificar e caracterizar formas geométricas 

utilizando-as como recursos para leitura do mundo. 

 x x 

08 Comparar as medidas e grandezas, por meio de situações-

problema que possibilitem a sua aplicação e uso no contexto 

social. 

  x 

 
QUADRO 17 – Competências instituídas de Matemática 

 

 

Ao analisarmos o quadro, percebemos, de modo geral, concordância entre as 

professoras em relação às competências assinaladas. Apenas a competência Comparar as 

medidas e grandezas, por meio de situações-problema que possibilitem a sua aplicação e 

uso no contexto social do bloco das grandezas e medidas foi assinalada só por uma 

professora.  

As competências Utilizar a contagem oral em situações de jogos, brincadeiras e 

músicas, quando seu uso se fizer necessário e Apropriar-se de diferentes linguagens, 

utilizando palavras, números, símbolos e imagens, para se estabelecer uma efetiva 

comunicação em Matemática, que abordam Números e Sistema de Numeração, foram 

assinaladas por duas professoras.  

A competência Compreender e identificar número, considerando todos os 

aspectos que o compõem: indicador de quantidade, de ordem e de código; sequência, 

inclusão, agrupamento, conservação, ordenação, aplicando-o no contexto social, na 

resolução de situações cotidianas que favoreçam o exercício da cidadania, que também 

aborda números e o sistema de numeração, foi assinalada por todas as professoras, deixando 
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evidente que o bloco números e operações apresentou maior convergência, entre as 

professoras.  

A professora S, no planejamento anual, assinalou todas as competências que envolvem 

números e sistema de numeração, e algumas referentes ao bloco Espaço e Forma; não 

assinalou a competência específica de grandezas e medidas. A professora V assinalou todas as 

competências que envolvem matemática. A professora B, das oito competências que 

envolvem matemática, assinalou apenas duas, e uma delas refere-se a números e operações.  

Percebemos uma ênfase maior no trabalho com números e sistema de numeração, 

quando analisamos os registros realizados pelos professores nos diários de classe. A Tabela 

02, a seguir, exibe o número de aulas por bloco de conteúdos. 

 

 

TABELA 02 – Percentual e valor absoluto do número de aulas por blocos de conteúdos 

Profª N/SN GM EF Exerc/outros 

 VA % VA % VA % VA % 

B 46 66,7 2 2,9 10 14,5 11 15,9 

S 49 67,1 9 12,3 8 10,9 7 9,6 

V 53 80,3 8 12,1 3 4,5 2 3,0 

N e SN – Números e Sistema de Numeração 

EF – Espaço e Forma 

GM – Grandezas e Medidas 

 

 

Como já foi dito, no decorrer das entrevistas, apresentamos às professoras a seguinte 

questão: Na Educação Infantil, no trabalho com Matemática, deve ser privilegiado o bloco 

Números e Operações. Elas deveriam assinalar uma das opções: concordo plenamente, 

concordo parcialmente, discordo parcialmente ou discordo plenamente. As três professoras 

discordaram plenamente, como mostra o quadro abaixo, no qual são expostos a opinião das 

professoras em relação à prioridade para Números e Sistema de Numeração e o percentual do 

número de aulas referentes a este componente curricular, de acordo com os diários de classe. 

No Quadro 18, a seguir, apresentamos o cruzamento entre a opinião das professoras 

com relação à prioridade do trabalho com Números e Sistema de Numeração e o percentual de 

aulas dadas envolvendo este bloco deconteúdos: 
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Professora B S V 

% 66,7 67,1 80,3 

Opinião Discorda plenamente Discorda plenamente Discorda plenamente 

 
Quadro 18 - Prioridade para os Números e Sistema de Numeração- Consulta do diário X entrevistas 

 

 

Analisando o Quadro 18, constatamos que a professora B, das 69 aulas abordando 

Matemática, 46 envolveram o trabalho com números e sistemas de numeração, o que 

corresponde a 66,7%. Na parte referente aos conteúdos específicos a este bloco encontramos: 

número e quantidade; escrita dos números; número (contagem, quantidade e escrita dos 

nomes); contação, ordenação, quantidade; noção de juntar, entre outros. Com relação às 

atividades, foram propostas aos alunos: contar as letras dos nomes dos alunos e escrever o 

numeral correspondente; exercícios mimeografados envolvendo escrita dos números; 

utilização de material concreto para contagem e registro dos números; apresentação da reta 

numérica até 20 e suas respectivas quantidades; resolução de problemas envolvendo a adição 

e subtração; uso de jogos, como o boliche, o bingo de números e o uso de histórias e músicas 

envolvendo contagem, entre outros.  

Na entrevista, com a professora B, em alguns momentos, percebemos também uma 

ênfase no trabalho com números e sistema de numeração. Ao descrever como foi realizado o 

seu trabalho com Matemática em 2009, expôs: “eu trabalho assim apresentando números, 

fazendo relação de números com quantidade, a gente contando objetos, mostrando 

quantidades, pedindo para que eles contem, que desenhem, eu trabalho assim com 

matemática; o conteúdo de matemática que me detive mais na questão do número, do nome 

do número e a quantidade, fazendo esta relação”. Embora tenha trabalhado com outros 

conteúdos matemáticos, como consta no seu diário de classe, o que lhe pareceu mais marcante 

no trabalho com Matemática foi efetivamente o campo dos números e sistemas de numeração.  

Com relação à importância do trabalho com grandezas e medidas na Educação 

Infantil, esta mesma professora (B) reconheceu a sua importância, principalmente depois que 

recebeu e analisou as atividades, e que ficou muito interessada; e falou: “poxa, eu podia fazer 

tudo isso na minha sala de aula, atividade assim muito...” E ao ser questionada porque não 

fez, respondeu: “porque os livros que eu recorri, entendeu, que eu fui buscar atividades, 

subsídios, não, não traziam esses tipos de atividades, não; eles se detinham muito no número, 

na questão do número, na questão do nome, na questão da quantidade, na questão da adição e 

da subtração; juntar, tirar, não partia muito pra esta questão não, sistema de medidas, não. 
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Também  percebemos uma ênfase em números e sistema de numeração, quando se refere ao 

trabalho com jogos e brincadeiras nas aulas de matemática: “matemática a gente trabalhou 

com quantidade, também joguinho de memória, é o número e a quantidade, o número e o 

nome, a gente trabalhou muito isso”.  

Também durante a entrevista, expôs que é possível trabalhar tranquilamente com as 

atividades da sequência, mas que neste ano, afirmou a professora, “fiquei muito em cima de 

números, de quantidades, de tirar, de colocar, adição e subtração e assim, não dei tanta 

atenção e eu vi pelas atividades que eles poderiam trabalhar muito bem essas questões”.  

A professora S, das 69 aulas abordando matemática, 48 (69,6%) foram destinadas ao 

trabalho com números e sistema de numeração. Algumas das atividades propostas para os 

alunos, contemplando este bloco, foram: contagem, agrupamento, introdução dos numerais, 

leitura e escrita dos numerais, atividade de fixação dos numerais x quantidade, adição de 

pequenas quantidades utilizando tampinhas, atividades xerocadas, jogos matemáticos 

envolvendo contagens, sequência numérica e adição, resolução de problemas utilizando 

material concreto.  Na entrevista, percebemos, também, ao descrever brincadeiras realizadas 

na sala de aula, uma tendência a enfatizar a questão numérica, como por exemplo, o jogo de 

boliche aplicado pela professora na sua turma: “O boliche é aquele jogo tradicional, que cada 

garrafa tem um número, a gente aproveita, tem aquela bola de meia que a gente faz quando 

derruba a gente aproveita: quantos ficaram em pé, nessas que ficaram em pé vamos juntar 

tudinho formar um número pra ver quanto é que dá, a gente trabalha assim”. Quando 

questionada se explorava no jogo de boliche a questão da distância, respondeu: “também, 

também como eu te disse, eles adoram passos então a gente fala também sobre esta questão do 

passo, que o meu é diferente do dele (...)”.  

A professora V, das 64 aulas específicas de matemática, 51(79,7%) foram abordando o 

bloco números e sistemas de numeração. Na parte referente aos conteúdos, colocou 

Matemática (sem detalhar) em alguns dias, e em outros: escrita dos numerais, par e ímpar, 

numerais, adição, relação de número e quantidade. Com relação às atividades, destacamos as 

seguintes: escrita dos números, utilização de músicas e histórias para trabalhar a contagem, 

atividades escritas, uso de jogos como o dominó (relacionando número e escrita), adição de 

pequenas quantidades utilizando tampinhas de garrafas, levantamento das comidas de que as 

crianças mais gostam, com o fim de elaborar um gráfico de barras e analisá-lo.  

Na entrevista, a professora colocou que gosta de utilizar histórias infantis para 

explorar noções matemáticas nas suas aulas, inclusive as relacionadas a números e sistema de 

numeração. Para ela, “tem história que dá pra a gente trabalhar a contagem, a questão das 
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figuras, as cores, quantas cores... Quantos animais têm fora, tem dentro? Quantos foram os 

personagens? Quantos têm a roupa verde, quantos têm a roupa azul? Quantos têm pequenos, 

quantos maiores? Vamos relacionar o tamanho... Esse aqui... Aí, eu sempre faço essa 

abordagem. Relacionando sempre e explorando também um pouquinho a questão da 

matemática”. A professora colocou também que, em 2009, fez uma coisa nova: “trabalhei 

com muita música, e foi bem mais fácil a percepção deles em relação aos números”. 

A análise dos diários de classe e de trechos das entrevistas trouxe vários indícios de 

uma ênfase no trabalho com Números e Sistemas de Numeração na prática das professoras de 

grupo V investigadas.  

A professora B justificou: “porque é como a gente estava vendo a unidade de medida, 

não parei pra pensar como é importante você trabalhar no grupo V também as unidades de 

medidas. A gente dá muita prioridade a números e esquece do sistema de medidas, que eu 

também acho fundamental”. As professoras S e V colocaram que deve ser trabalhado tudo, 

como os outros conteúdos. 

Constatamos, principalmente nas entrevistas, que as professoras citaram atividades 

envolvendo jogos e brincadeiras, o que está em sintonia com o documento da Revisão das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) e os estudos de Selva e 

Brandão (2000), Pedrosa, Santos, Santos (2002), Smole, Diniz e Cândido (2002), Kishimoto 

(2003). Observam-se de modo geral indícios de busca, por parte das professoras investigadas, 

de conformidade com as orientações curriculares, mas também barreiras para a 

implementação dessas orientações. Na fala das professoras surgiram alguns argumentos que 

sinalizam a falta de tempo para pensar em escolhas de conteúdos e de atividades alternativas, 

a falta de recursos que apóiem as mudanças que gostariam de inserir nas suas práticas, como 

entraves que provocam uma certa contradição entre o que acham que deveria ser feito e aquilo 

que fazem no dia-a-dia da sala de aula.  

 

 

4.2.3  Escolhas Referentes às Grandezas e Medidas 

 

 

Com o objetivo de analisar as escolhas realizadas pelos professores, relacionadas ao 

objeto Grandezas e Medidas, apoiamo-nos nas questões iniciais da pesquisa, que foram:  
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a) o que é priorizado no trabalho com grandezas e medidas na educação 

infantil? 

b) os conteúdos e as orientações didáticas contidas no Referencial Curricular 

de Educação Infantil e no documento que orienta a Educação Infantil do 

Município do Recife, no que refere às Grandezas e Medidas, encontram-

se nas propostas dos professores? 

c) o que norteia as escolhas dos professores? 

d) o que os professores gostariam de abordar em sala de aula e não 

abordam? Por quê?  

e) quais são os entraves que dificultam o trabalho dos professores com os 

conteúdos do campo das grandezas e medidas? 

 

 

Para responder estas questões, analisamos o conjunto de atividades entregue às 

professoras, as entrevistas realizadas e os registros encontrados nos diários de classe de cada 

professora pesquisada.  

 

a) O que é priorizado no trabalho com grandezas e medidas na educação 

infantil? 

 

Nas entrevistas, as três professoras colocaram que discordam plenamente em 

privilegiar o trabalho com a grandeza comprimento, como pensávamos anteriormente à 

pesquisa. A professora V ressaltou: “tem que ser trabalhado tudo, dentro da necessidade, do 

momento, do interesse do aluno. A educação infantil é muito isso, às vezes ele traz alguma 

coisa de casa e ele quer discutir na sala, então a gente vai discutir”. A professora B citou 

outras grandezas que acha importante trabalhar: “a grandeza tempo é tão importante quanto 

comprimento, o tempo, massa, volume, eu acho importante então não se deve priorizar”. 

Ao analisar a ordenação das atividades sugeridas pelas professoras, percebemos que as 

mesmas enfatizaram a grandeza tempo. Uma delas colocou todas as atividades envolvendo a 

grandeza tempo, no início. O Quadro 19, a seguir, mostra a sequência, de acordo com a 

grandeza trabalhada, colocada pela professoras: 
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 Professora “B” Professora “S” Professora “V” 

Ordem Grandeza Grandeza Grandeza 

01 Tempo  Tempo Comprimento  

02 Tempo  Tempo  Tempo  

03 Tempo  Tempo  Tempo 

04 Tempo  Massa  Massa 

05 Tempo  Massa  Comprimento 

06 Tempo  Massa  Tempo  

07 Comprimento  Comprimento  Tempo  

08 Comprimento Comprimento  Tempo 

09 Comprimento Comprimento  Tempo  

10 Comprimento Várias  Capacidade  

11 Comprimento Comprimento Várias  

12 Comprimento Capacidade Capacidade  

13 Comprimento Capacidade  Capacidade  

14 Capacidade  Capacidade Comprimento  

15 Capacidade Capacidade  Massa  

16 Capacidade Várias  Comprimento  

17 Massa  Tempo Comprimento  

18 Massa Tempo   

19 Massa   

20 Massa   

21 Capacidade    

22 Várias    

23 Várias    

24 Várias    
 

QUADRO 19 – Sequência trabalhada de acordo com a grandeza 

 

 

De acordo com os dados do Quadro 19, vale ressaltar que as professoras B e S 

escolheram a mesma atividade para iniciar a sequência. Já a professora V colocou-a como 

sendo a segunda na sua sequência. A referida atividade aborda a grandeza tempo e está 

apresentada, na Figura 02, a seguir: 
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FIGURA 02 – Atividade envolvendo a grandeza tempo 

 

 

A professora S, com relação a esta tarefa, registrou na própria atividade, “esta 

atividade permite à criança situar-se no tempo e recriar uma situação lógica de fatos. Podemos 

realizar ações que realizamos diariamente”. 

No Quadro 20, a seguir, encontramos os conteúdos como foram registrados no diário 

de classe, pelas professoras pesquisadas, no ano de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

ANTES E DEPOIS 
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Grandezas Professora B Professora S Professora V 

Comprimento  Maior/menor; 

perto/longe; 

Maior/menor; 

perto/longe; 

grande/pequeno; 

grosso/fino; 

Maior/menor; grosso 

e fino; 

 

 

 

Massa   Elaboração de uma 

receita; leve/pesado; 

Elaboração de uma 

receita 

Capacidade   Elaboração de uma 

receita; 

Noções: cheio/vazio 

Elaboração de uma 

receita; 

Tempo  Dia e noite – 

diferenças. 

Antes e depois; 

Elaboração de uma 

receita; 

Noções de tempo: 

ontem, hoje e 

amanhã; uso de 

calendário. 
 

QUADRO 20 – Conteúdos registrados nos diários de classe pelas professoras 

 

 

Da maneira que foram registrados os conteúdos, nos diários de classes, percebemos 

que as professoras utilizaram de comparações, o que contempla a competência instituída pela 

Instituição Rede Municipal do Recife: “comparar as medidas e grandezas, por meio de 

situações-problema que possibilitem a sua aplicação e uso no contexto social” (2009, p. 56). 

As orientações do RCNEI também foram seguidas: “exploração de diferentes 

procedimentos para comparar grandezas” (p. 225). Só não ficam claros quais os 

procedimentos que foram utilizados. No planejamento anual das professoras, apenas uma 

destacou a referida competência.  

Novamente o trabalho envolvendo comparações foi destacado. Mais uma vez esta 

ideia está em consonância com os estudos de Smole (2007), Barbosa (2002), Brito (2003) e 

Lima, Bellemain, Lima(n/p). 

Nos diários de classe percebe-se a força do contexto da culinária, por meio do qual são 

abordados frequentemente noções e situações do campo das grandezas e medidas. A presença 

de oposições (maior/menor, perto/longe, grosso/fino, grande/pequeno, leve/pesado) pode 

denotar um trabalho com comparações de grandezas, o qual segundo autores como Lima, 

Bellemain e Lima (n/p), Barbosa (2002), Brito (2003) e Smole (2007) é importante no estudo 

das grandezas e medidas. Por outro lado, o registro não deixa claro se há consciência de quais 

grandezas estão sendo abordadas, o que pode prejudicar a compreensão da distinção entre as 

várias grandezas trabalhadas. 
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b) Os conteúdos e as orientações didáticas contidas no Referencial Curricular de 

Educação Infantil e no documento que orienta a Educação Infantil do 

Município do Recife, no que refere às Grandezas e Medidas, encontram-se nas 

propostas dos professores? 

 

Com relação aos documentos citados anteriormente, as três professoras colocaram que 

tomam como referência o documento que orienta a Educação Infantil do Município do Recife, 

que é a Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife: Construindo Competências. 

Apenas a professora S citou o RCNEI.   

Na Proposta Pedagógica da Rede, a competência instituída especificamente para 

grandezas e medidas tem como foco “Reconhecer, compreender e construir o conceito de 

medidas e grandezas, utilizando situações-problemas, que possibilitem a sua aplicação e uso 

no contexto social” (2002, p.67). Nas entrevistas, solicitamos às professoras que colocassem 

como é o trabalho delas a partir desta competência. 

A professora B, nesta questão, exemplificou como trabalha a grandeza tempo “na 

questão do tempo, assim, eu via no dia a dia, não é, a gente ia acompanhando diariamente, 

qual era o dia hoje da semana, como é que estava o dia, eu trabalhava assim, essa questão da 

sequência de dia, do mês”. Quando solicitada a responder se propõe atividades envolvendo 

comparações, ela colocou que não se lembra. É importante destacar que, nos registros 

realizados no diário de classe desta professora, encontramos momentos em que trabalha a 

relação maior e menor; perto e longe e as diferenças entre dia e noite, conforme está indicado 

no Quadro 20, exibido anteriormente. Acreditamos, diante desse fato, que as professoras não 

percebem que o que estão trabalhando refere-se ao campo das grandezas.  

A professora S colocou que “a questão de medidas, eu gosto de trabalhar assim, com 

altura; a gente na sala tem uma marquinha, que a gente coloca no começo do ano e a gente vai 

sempre pedindo cada hora tem uma marquinha e tem um nome e a gente vai medindo com 

eles assim uns dois meses, três meses, o quanto eles cresceram a partir da primeira marca até 

o final do ano e a gente gosta de trabalhar medidas também nesse sentido e o peso, às vezes a 

gente sai dando volta com eles na comunidade, tem uma farmácia lá perto e às vezes a gente 

vai pesá-los, (...)”. O que a professora relatou está em consonância com o que encontramos no 

diário de classe, como podemos ver no quadro 20, apresentado anteriormente.  

A professora V expôs que “(...) é mostrar pra eles (alunos) que aquilo ali que está 

sendo trabalhado, eles também encontram na vida deles. Na vida, no dia a dia, nas 

brincadeiras. Que não é uma coisa, assim, parada... Então, eu procuro muito trazer deles, do 
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próprio conhecimento da criança, e aí eu trabalho, e aí eu vou avançando nos conteúdos que 

são determinados”.   

A análise cruzada dos diários de classe e das entrevistas mostrou o esforço das 

professoras em tomar como ponto de partida as experiências do dia a dia da criança, os jogos 

e as brincadeiras, o que é defendido em várias pesquisas como, por exemplo, Selva e Brandão 

(2000), Nunes e Bryant (1997) e Smole, Diniz e Cândido (2002).  

Na entrevista, a professora V expôs inicialmente que não trabalhou comparações 

envolvendo comprimento, massa e capacidade. Depois, relatou que “comprimento sim, é 

quando eu faço a questão das medidas dos meninos, quem é o maior quem é o menor”.  

Com relação à grandeza massa, a professora V disse novamente que não trabalhou, 

mas colocamos para ela a questão da relação entre pesado e leve e, neste momento, ela disse 

que fez atividades e expôs: “eu levo assim, coisas do dia-a-dia. Então a gente pesa... isso aqui 

é mais pesado... se eu juntar massa, massa de modelar, então isso aqui, isso aqui é massa de 

modelar, aí coloca massa de modelar e outra coisa, qualquer outro objeto... E aí o que é mais 

pesado, massa de modelar ou isso aqui? Aí, com objetos concretos eles vão entender... isso 

aqui está mais pesado tia... A própria cadeira da sala, sabe? Essa cadeira, que tem umas 

cadeiras bem pesadinhas e outras mais leves. Essa cadeira, segura essa cadeira, aí ele segura... 

Tá pesado... E essa daqui? Essa daqui é melhor de levar... O melhor de levar pra eles é porque 

é o mais leve”.  

Com relação à grandeza capacidade, a professora V, na entrevista, afirmou ter 

trabalhado e encontramos no diário de classe registros de aulas envolvendo esta grandeza.  

Percebemos no relato das professoras, durante as entrevistas, alusões a situações de 

comparação de grandezas, que podem contribuir para o desenvolvimento da competência 

instituída pela Rede Municipal: “Comparar as medidas e grandezas, por meio de situações-

problema que possibilitem a sua aplicação e uso no contexto social” (2009, p.56). 

Encontramos, também, sugestões de trabalhos envolvendo comparações de grandezas no 

RCNEI. O referido documento ressalta que desde cedo as crianças participam de situações 

envolvendo comparações de medidas, como por exemplo, tamanhos, pesos, volumes e 

temperaturas. Como já foi dito, além de se tratar de sugestões que constam nas orientações 

curriculares (RCNEI, Proposta pedagógica da Rede Municipal do Recife), o trabalho com  

comparação de grandezas é defendido em várias pesquisas como, por exemplo Smole (2003), 

Brito (2003), Melo (2007). 

Referindo-se ao RCNEI, foi dito às professoras que a abordagem de grandezas e 

medidas deve envolver: exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas; 
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introdução às noções de medidas de comprimento, peso, volume e tempo, pela utilização de 

unidades convencionais e não-convencionais; marcação do tempo por meio de calendários; 

experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças. 

Perguntamos, então, como elas abordaram esses conteúdos. 

Dos itens apresentados, as professoras B e S citaram experiências realizadas com seus 

alunos, envolvendo dinheiro, em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças.  

A professora B relatou: “nós fizemos uma experiência com dinheiro, eu trouxe aqueles 

dinheirinhos e a gente fez uma barraquinha e a gente simulou...”. Com relação à participação 

dos alunos neste tipo de atividade, expôs: “Eles adoraram, queriam ser o vendedor, queriam 

ser o comprador, foi interessante, queriam mais dinheiro e a gente, olha não pode, você só tem 

tanto pra comprar, foi bem gostoso, eles adoraram”. 

A professora S propiciou situações onde o dinheiro foi usado e colocou que “eu 

compro muito aquele dinheirinho que vendem, não tem aquele dinheirinho, às vezes eu 

recorto de livros didáticos velhos, recorto o dinheiro e a gente trabalha desse jeito, com 

vendinha”. Os alunos adoraram, enfatizou a professora e justificou “eles gostam de atividades 

diferenciadas, eles gostam de trabalhar brincando, eles adoram, aí eles gostam”.  

A professora V não realizou atividades envolvendo o sistema monetário: “com 

dinheiro não, agora, assim, as crianças entre elas, elas trabalham”.  E explicou que eles levam 

dinheiro para a sala de aula e negociam entre eles. E continua a professora, “foi uma coisa que 

me chamou a atenção esse ano e aí, me despertou até pra outras questões que eu posso vir a 

trabalhar”. 

As professoras manifestaram a intenção de proporcionar às crianças um ambiente de 

trabalho lúdico e prazeroso, o que é abordado no documento Práticas Cotidianas na Educação 

Infantil: bases para a reflexão sobre as orientações curriculares (BRASIL, 2009) e nos estudos 

de Moura (1995), Pedrosa, Santos e Santos (2002) Cabe ainda observar que a simulação de 

situações de compra e venda é apontada como um tipo de situação que motiva as crianças, 

mas as professoras não parecem reconhecer espontaneamente que o trabalho com dinheiro 

está conectado com o campo das grandezas e medidas. 

Nas orientações metodológicas, o RCNEI sugere que sejam aproveitadas as situações 

cotidianas e de interesse das crianças, como por exemplo: as brincadeiras, os jogos, as 

histórias. Procuramos saber nas entrevistas o que as professoras acham do uso de jogos e 

brincadeiras nas aulas de matemática. “Eu acho importante porque na idade deles eu acho que 

os jogos ajudam eles fixarem mais os conteúdos do que aquele blá blá blá; os jogos, as 

brincadeiras, isso faz com que eles aprendam mais”. Esta foi a posição da professora B. 
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Perguntamos se ela já trabalhou alguma brincadeira ou algum jogo em sala de aula 

envolvendo matemática, e ela citou o jogo da memória envolvendo número e  quantidade, o 

número e o nome. 

Com relação a esta questão, a professora S expôs que “brincadeiras, sim, jogos é a 

grande dificuldade que a gente tem, porque a gente não tem muitos jogos então a gente faz 

jogos, é diferente; nós construímos jogos com eles, a gente constrói boliches com eles, porque 

é fácil trabalhar com eles, porque a gente pode trabalhar quantidades, quanto a gente 

derrubou, ou quantos ficaram em pé então a gente constrói mais do que a gente tem”. Com 

relação ao boliche, perguntamos se ela explorou neste jogo a questão da distância. Respondeu 

que “eles adoram passos então a gente fala também da questão do passo que o meu é diferente 

do dele”.  

Essa mesma professora ao abordar comprimento, relatou: “trabalhamos muito nas 

brincadeiras; vamos medir daqui, é queimado, queimado é uma coisa que a gente pode, a 

academia, na questão do fazer a academia, por exemplo, eu digo assim, se a gente tiver uma 

casa maior vai ter dificuldades, e o que a gente deve fazer? Eles gostam muito de trabalhar 

com passos, tia o meu passo, tudo bem o seu, e o meu se eu trabalhar, vai ser o mesmo 

tamanho do seu, não porque, porque a sua perna é grande, a gente trabalha muito assim com 

eles, com elástico e corda de uma maneira geral a gente trabalha assim e (...)”. 

A professora V admite que seja fundamental o trabalho com jogos e ao ser solicitada a 

descrever uma das brincadeiras, citou uma atividade envolvendo classificação. Com relação 

ao trabalho com jogos e brincadeiras abordando grandezas e medidas, a professora V colocou 

que não se lembrava. 

O RCNEI sugere trabalho envolvendo estimativas, unidades não convencionais e 

unidades convencionais. Com relação à introdução ao uso de uma unidade padronizada, o 

referido documento recomenda que deverá aparecer como resposta às necessidades de 

comunicação entre as crianças. Procuramos saber se as professoras abordaram estes itens 

sugeridos. A professora S afirmou que “eu tenho muita dificuldade com eles, estimativas com 

eles porque eu acho um pouco abstrato, mas as outras, unidades convencionais e não 

convencionais, sim é o dia-a-dia da gente”.  A professora V não trabalhou com unidades 

convencionais, e sim com as não convencionais. Percebemos o trabalho com as unidades não 

convencionais quando as professoras S e V registraram nos diários que trabalharam com 

receita (quadro 20).  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e o documento que norteia 

a Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 
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Educação, apontam que as Instituições de Educação Infantil devem trabalhar as funções de 

educar e cuidar de forma integrada. Procuramos, então, conhecer a posição das professoras 

pesquisadas. A professora B destacou esta relação e justificou “porque acredito que pela 

questão da idade da criança eles precisam de muita atenção, de muito carinho, muito afeto, a 

gente está muito próximo, eu acho isso importante o cuidar e o educar está sempre junto, de 

mãos dadas”.  

A professora S afirmou que é fundamental essa integração e continua: “pra você ter 

uma ideia quando a gente pega os meninos no começo do ano, eles não sentam, eles não 

sabem sentar, não sabem comer, (...) e a gente aproveita esses momentos no jantar e vai 

trabalhar a questão de como pegar a colher, como comer, isso só é um exemplo pequeno, 

porque a gente não pode transferir responsabilidade, isso a gente não pode; a gente também 

chama o pai e a mãe pra dizer que a escola tem um papel, mas o papel da família é 

fundamental, que a gente não pode trabalhar sozinho, que a escola não é uma casa de 

milagres”. 

A professora V relatou que na creche onde trabalha, “a gente passa quase dois meses 

trabalhando essa coisa do aluno, do comportamento, da maneira, do espaço, que é um espaço 

agora pedagógico, a gente, muita coisa assim, da creche, do fazer tudo, então, tem um tempo 

pedagógico agora, tem a hora de ouvir, tem a hora de fazer atividade, de sentar, de pensar, de 

discutir, tem a hora do recreio, tem o tempo do recreio, tem o tempo do lanche. Então a gente 

trabalha muito, a gente passa quase três meses tentando arrumar a cabecinha deles”.  

Não está muito claro como as professoras pesquisadas concebem a relação entre o 

cuidar e o educar. No RCNEI e no documento referente à Revisão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) é reforçado o trabalho entre o cuidar e o 

educar de forma integrada, indissociável.  

Para saber se as professoras abordaram de forma integrada os blocos de conteúdos, 

apresentamos para elas a seguinte questão: No RCNEI os conteúdos são organizados em três 

blocos: Números e Sistema de Numeração; Grandezas e Medidas; e Espaço e Forma. Como 

você trabalha estes blocos? A professora B respondeu: “trabalho isolado; primeiro eu trabalho 

é numeração, sistema de numeração, medidas também”. E continua: “eu não consigo fazer 

aquela junção de um com outro, geralmente eu separo, formas também separadas”. 

A posição da professora S foi diferente: “a gente não segue aquele roteiro 

propriamente dito da rede, porque eu posso estar dando números e de repente ir lá pra frente e 

já trabalhar grandezas, depois voltar, é uma coisa muito flexível, a gente não trabalha 
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seguindo, lógico que a gente procura abordar todos os conteúdos, mas não tem um roteiro, 

uma coisa assim bem rígida, não tem, até porque a gente não tem como ter na verdade”.  

A professora V relatou que procura sempre iniciar o trabalho com números, mas expôs 

que “não consegue identificar muito na Educação Infantil essa coisa assim, tão 

esquematizada, porque assim, se eu começo entrando no início do ano eu já trabalho assim, o 

tamanho dos meninos, então eu já entro em medidas. Quantas crianças têm na sala? Aí eu 

faço o quadro, aí cada um já faz sua foto, eles próprios desenham, já monto um quadro. Então, 

quantos meninos têm na sala, quantas meninas têm na sala? E aí depois a gente trabalha a 

questão do maior e do menor; então com a fita, uma reta, que é o que eu boto sempre na 

parede, eu traço e a gente vai medindo”. A partir dessas informações, a professora passa para 

a análise: “assim, qual o maior da turma? Um exemplo: foi João! Qual o menor? Foi Jonas. 

Então isso aí já trabalho”. Em seguida, trabalhou a questão da idade, da data nascimento, 

quem faz aniversário e em qual mês, e nesse momento entrou com o calendário.  

Com relação aos conteúdos, a proposta pedagógica da Rede Municipal sugere o 

trabalho com as grandezas comprimento, área, volume, massa, tempo, temperatura e valor 

monetário. Nos registros das professoras, encontramos as grandezas comprimento, massa, 

tempo e capacidade, o que contemplam o que está proposto no RCNEI. Não foram 

observados registros nos diários de classe sobre temperatura e valor monetário, mas nas 

entrevistas, duas das três professoras afirmaram trabalhar com simulações de situações de 

compra e venda. 

A professora B, na entrevista, afirmou ter trabalhado a grandeza tempo, explorando os 

dias da semana, o ontem, o hoje, o amanhã, e utilizando um calendário. Com relação às outras 

grandezas (massa, comprimento e capacidade), colocou que não as trabalhou. Percebemos, no 

entanto, nos registros no diário de classe, o trabalho com a grandeza comprimento, quando 

registra maior/menor, perto/longe. 

Destacamos, na entrevista com a professora S, o trabalho com as seguintes grandezas: 

comprimento, tempo, massa, capacidade e valor monetário. Com relação ao trabalho com 

receitas, colocou: “receita é maravilhoso porque dá um leque muito grande de coisas para a 

gente trabalhar”. No ano de 2009, a professora registrou que trabalhou uma receita de bolo de 

milho, abordando os nutrientes, quantidade, etc. Com relação à grandeza comprimento, 

destacou que trabalha muito nas brincadeiras e cita queimado e academia (amarelinha).  

Mais uma vez, na fala das professoras surgem alusões a brincadeiras, o que pesquisas 

como Maia (2000), Smole, Diniz e Cândido (2002) e Kishimoto (2006) indicam como 

positivo. .  



 92 

c) O que norteia as escolhas dos professores? 

 

 Ao entregar o conjunto de atividades para as professoras, colocamos as seguintes 

orientações: Quais atividades você aplicaria na sua turma? Em que ordem? Quando? Faria 

algumas modificações? Quais? No quadro 19 , apresentado anteriormente, encontramos a 

ordem colocada por cada professora.  

A professora B justificou, por escrito, porque ordenou desta forma: “Eu aplicaria todas 

as atividades, primeiro as menos complexas, as que os alunos pudessem investigar, manipular. 

Depois as mais complexas. Trabalharia as unidades de medida separadas e por fim juntas. 

Além da atividade xerocada para cada aluno; eu faria uma maior ou no quadro para a 

orientação do grupão. Numerei as atividades de acordo com a sequência que eu trabalharia. 

Eu acho que é mais, é uma questão pedagógica, trabalhar, começar com a, pelo menos 

complexo, e dando, apresentando outras dificuldades, a partir do que eu ia dar, trabalhando da 

mais simples, aí eu ia dando algumas dificuldades pra eles resolverem, a partir da mais 

simples”.  

Da mais simples para a mais complexa também foi a justificativa dada pela professora 

S para ordenar as atividades e acrescentou “tanto é que botei aquela que tem todas as 

grandezas lá no final porque eu já tinha trabalhado tudo”. 

A professora V, com relação à ordenação, expôs: “(...) fui selecionando assim, na 

ordem que eu poderia ir aplicando, então eu no início eu aplico muitas atividades nesse nível, 

muito de pintura e de recorte. Aí depois é que a gente vai, dando uma de recortar, eu gosto 

muito desse tipo de atividade. Eu numerei nesse sentido, que aí à medida que eles vão 

trabalhando, que eles vão se interando mais com a sistemática, aí a gente vai dando assim uns 

ajustes e vai aumentando a dificuldade”. 

Percebemos que ao ordenar as atividades, as professoras analisaram a complexidade 

da questão e não as grandezas envolvidas. As professoras B e S procuraram agrupar as 

atividades considerando as grandezas.  A professora V, mesclou um pouco as grandezas 

abordadas. 

Com relação às atividades que foram descartadas, a professora B não descartou 

nenhuma.  

No Quadro 21, a seguir, encontramos as atividades que foram descartadas pela 

professora S e as justificativas: 
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Atividade Grandeza Justificativa 

O relógio tempo Meus alunos de 5 anos ainda não sabem as horas 

Descubra o que 

João mediu 

várias Não trabalharia esta atividade com crianças de 5 anos 

Quem consegue 

encontrar 

objetos do 

mesmo tamanho 

comprimento Nesta atividade, eu não trabalharia com canudos e sim com 

os blocos lógicos, pois a facilidade de encontrar formas e 

tamanhos diferentes seria muito maior para as crianças. 

Além disso, teriam muito mais coisas para serem 

exploradas (sequência, tamanho, cores, ordem, etc) 

Lança moedas comprimento Não gostei desta atividade porque não acho que é atrativa 

para as crianças. Se o objetivo é estimar a distância do 

objeto, talvez, trabalhar com boliche, seja melhor, pois, 

meus alunos adoram, acredito que pelo colorido, pelas 

possibilidades de “erros” e “acertos”, etc. 

A balança massa As crianças de 5 anos ainda não utilizam a linguagem de 

“massa”, portanto, eu não faria esta atividade. 

Capacidade capacidade Prefiro trabalhar com o concreto, ou seja, o aluno medindo 

mesmo, pois esta atividade ele faria por dedução. 
 

QUADRO 21 – Atividades descartadas pela professora S 

 

 

A professora V descartou também algumas atividades, como mostra o Quadro 22, a 

seguir: 

 

 

Atividade Grandeza Justificativa 

Lança moedas comprimento Não porque envolve o valor da moeda 

Descubra o que 

João mediu 

Várias  Não. Nesta turma não trabalhamos essas grandezas. 

Trabalhando com a 

régua 

Comprimento  Não. Nesta fase exploramos o concreto e tamanho 

(maior/menor) 

A balança Massa  Nesta fase devemos trabalhar com o concreto. 

As cestas Massa  Nesta fase é melhor trabalhar com material concreto. 

Vamos às compras capacidade Porque se faz necessário o uso da nomenclatura.  

Instrumentos 

utilizados para 

medir 

Várias  Não. Nesta fase ainda não há maturidade para as 

crianças terem o domínio dessa nomenclatura. 

 

QUADRO 22 – Atividades descartadas pela professora V 

 

 

Na entrevista, a professora V apenas confirmou a justificativa de não trabalhar estas 

atividades. Percebemos, nas justificativas por escrito e nas entrevistas, uma preocupação em 

não trabalhar a nomenclatura, ou seja, não usar litro, centímetro. 
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Com relação às atividades que se assemelham com o que fazem na sala de aula, a 

professora V citou quase todas as atividades que envolvem a grandeza tempo na sequência 

dada: o que aborda antes e depois; a utilização do calendário; o que faz de dia e de noite; e a 

que trabalha com o relógio. No trabalho com calendário, procurou marcar datas importantes e 

os aniversários dos alunos e relatou que “No início do ano eu sempre faço essas atividades 

(...) e vou até o final do ano; eu faço mês a mês, então fevereiro agora, eu já começo o ano no 

mês com o calendário de fevereiro; aí eu volto janeiro que é o mês de férias aí explico que o 

dia 01 foi o primeiro dia do ano tal, vai ter férias e fevereiro início do ano letivo. O que vai 

acontecer no mês de fevereiro? Carnaval aí a gente já marca o carnaval e aí eu trabalho todos 

os dias é marcado, cada criança”. Apontou como uma das atividades de que mais gostou a que 

envolve o relógio. 

A professora S também gostou de duas atividades envolvendo a grandeza tempo: a que 

envolve o calendário e a que trabalha a sequência temporal - antes e depois. Com relação ao 

trabalho com a grandeza tempo, a professora tem consciência de como é difícil trabalhar esta 

questão com as crianças: “tempo é o que a gente teve dificuldades, porque o relógio pra eles, é 

uma coisa abstrata, apesar de a gente ver o relógio, mas eles ainda não têm essa compreensão, 

principalmente com essa coisa digital”. Como realiza o trabalho com o tempo, colocou que “a 

gente trabalha mais assim, dia noite, o que a gente faz de noite, o que a gente faz de dia, mas 

assim a questão do tempo no relógio eles têm dificuldades, por exemplo, eles fazem tia a 

gente chega que horas, aí eu digo, depois que a gente almoça, a gente toma banho e vem pra 

cá, a gente entra de uma e meia, mas uma e meia é que tanto?  Então o tempo pra eles é assim, 

depois do café, depois do almoço, depois do recreio, depois do jantar, o tempo é uma coisa 

muito abstrata ainda pra eles”.  

Foi pedido para que ela descrevesse uma das atividades de que mais gostou. Ela 

escolheu a que trabalha o Antes e Depois: “Primeiro a gente iria conversar, primeiro quando a 

gente acorda de manhã, qual é a primeira coisa que a gente faz? É a questão do que a gente 

faz primeiro quando a gente acorda, aí eles vão dizer, abrir o olho, escovar os dentes, aí 

depois que a gente escova o dente, o que a gente faz? Por que a gente escova os dentes 

quando acorda? Aí a gente trabalha a questão da higiene, até chegar aqui (mostra a atividade) 

e a segunda, o calendário, porque eu sou suspeita, eu adoro trabalhar com calendário, acho 

show de bola, é muito legal e eles gostam muito de trabalhar com o calendário em si, gostei 

muito dessas duas. (pausa) Essa do calendário na minha sala de aula ainda tem mais um, tem 

um mural onde tem uma foto de cada um, a foto e a data de aniversário grande, cada um tem 
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um balãozinho e aí ele tem a data de aniversário de cada um e então eles ficam contando 

quantos dias faltam, eles adoram”. 

Com relação à grandeza tempo, a professora B falou que trabalhou os dias da semana e 

utilizou um calendário e relacionou o ontem, o hoje e o amanhã. Diferentemente das outras 

professoras, apesar de colocar como atividades iniciais, na sequência, as que envolvem tempo, 

escolheu como a preferida uma atividade envolvendo a grandeza comprimento: a que toma 

como referência a história de João e o pé de feijão e aborda comparação e produção de 

caminhos sem utilização de medidas.  

Percebemos mais uma vez o lúdico e as atividades envolvendo comparações fazendo 

parte das escolhas dos professores. Mais uma vez estas ideias estão em sintonia com os 

estudos de Smole, Diniz e Cândido (2002), Nascimento (2007), de Lima, Bellemain e Lima, e 

Lorenzatto (2008). 

 

d) O que os professores gostariam de abordar em sala de aula e não abordam? 

Por quê?  

 

A professora B expôs: “Eu acho que deve abordar justamente esse conteúdo, é 

medidas e grandezas, porque a gente não encontra muito isso nos livros que a gente busca 

atividades, a gente não encontra muito isso, tem lá no conteúdo, tudo garantido pela Rede, 

mas na formação da gente, a gente não tem uma formação voltada para medidas e grandezas e 

nos próprios livros que a gente busca atividades também não apresenta muitas atividades 

nisso não”. E continuou, “eu achei ótima a pesquisa que você está fazendo em cima desse, 

dessa porque me despertou, pôxa, quanta coisa eu poderia estar trabalhando com meu aluno e 

estou limitada trabalhar número e quantidade e tem tantas outras coisas importantes na 

matemática e faz parte do dia a dia da criança, que ela convive com aquilo e está passando 

desapercebido, eu achei interessantíssimo”. 

A professora B sugeriu que procurássemos algumas atividades que abordassem todas 

as grandezas, porque às vezes elas ficam muito soltas; “Acho que se tivesse essa preocupação, 

direcionada para a educação infantil, porque às vezes nós, às vezes não, a gente não vê isso, a 

gente sempre faz adaptações, pega de 1.1 (ciclo 1, ano 1-hoje 1º ano), tem coisa de 1.1 que eu 

não trabalho, como também eu trabalho e eu vejo as meninas de 1.1 que não trabalha”.  

A professora V gostaria de trabalhar com a nomenclatura (litro, metro, quilo, ...) esse 

posicionou:  “eu acho que a partir de agora eu vou tentar”; e justificou: “porque eu, na minha 
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visão é que eu acho que se eu colocar litro, comprimento, metro eles podem não entender. 

Mas eu vou arriscar pra ver se ...”. 

 

e) Quais são os entraves que dificultam o trabalho dos professores com os 

conteúdos do campo das grandezas e medidas? 

 

 

 

Com relação às dificuldades em trabalhar as grandezas, a professora B declarou que 

“pelas atividades que eu analisei eu não vi dificuldade nenhuma de trabalhar” e justificou 

porque não explorou mais este conteúdo em 2009: “eu já disse, nos livros que eu ia buscar 

assuntos, atividades, recursos eu não achava essas atividades”. A professora S, ao se referir às 

dificuldades, relaciona-as à formação. A professora V não sentiu dificuldades ao trabalhar 

grandezas. 

 A professora S afirmou que tem dificuldades em trabalhar a grandeza tempo, e 

justifica “porque o relógio pra eles, é uma coisa abstrata, eles ainda não têm essa 

compreensão”. Outra dificuldade da professora S foi realizar atividades envolvendo 

estimativas: “eu acho um pouco abstrato, mas as outras, unidades convencionais e não 

convencionais, sim é o dia-a-dia da gente”. 

 A professora V colocou que não tem dificuldades em trabalhar com grandezas e 

medidas. 

As respostas das professoras para essas duas últimas questões apontam para o 

desconhecimento das possibilidades de exploração do campo das grandezas e medidas, seja 

por lacunas na sua formação, seja por não encontrar suporte nos materiais nos quais se apóiam 

para o planejamento de suas aulas (inclusive os livros didáticos). Além disso, as professoras 

se indagam sobre a adequação do grau de dificuldade de certos conteúdos para o grupo V (as 

unidades de medida convencionais, o relógio o a estimativa). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS  

 

 

Nesta nossa pesquisa tivemos como objeto de estudo analisar o trabalho desenvolvido 

por três professoras do grupo V, da Rede Municipal do Recife, abordando a matemática e o 

campo das grandezas e medidas. Fundamentamos nosso trabalho sob a ótica da Teoria 

Antropológica do Didático, proposta por Yves Chevallard e seus colaboradores, que “estuda 

as condições de possibilidades e funcionamento de sistemas didáticos, entendidos como 

relação sujeito-instituição-saber (em referência ao sistema didático tratado por Brousseau, 

aluno-professor-saber)” (ALMOULOUD, 2007, P.111). 

Consideramos como Instituição a Rede Municipal do Recife, no nível da Educação 

Infantil, pois a mesma impõe aos sujeitos, que no nosso caso ocupam a posição de professor, 

maneiras próprias de fazer e pensar (CHEVALLARD, 2003). Analisamos os objetos 

Matemática e o campo das grandezas e medidas, especificamente as grandezas comprimento, 

massa, tempo e capacidade. Estes objetos são reconhecidos pela Instituição Rede Municipal 

do Recife, no nível da Educação Infantil.  

A nossa revisão de literatura envolveu alguns estudos abordando a Educação Infantil, 

onde focamos aspectos relacionados à infância, como a relação entre o cuidar e o educar, a 

ludicidade e brincadeiras, o trabalho envolvendo matemática e especificamente grandezas e 

medidas, como também destacamos alguns documentos oficiais direcionados a esta etapa da 

escolaridade, em vigor hoje no Brasil. Nesta caminhada, percebemos o número de trabalhos 

reduzido abordando grandezas e medidas na Educação Infantil. 

Nortearam a nossa pesquisa dois objetivos gerais: caracterizar a Relação Institucional 

da Rede Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil com os objetos matemática e o 

campo das grandezas e medidas; e caracterizar a Relação Institucional, na posição de 

professor do grupo V, da Rede Municipal de Recife com os objetos matemática e o campo das 

grandezas e medidas. 

Para caracterizar a Relação Institucional com os objetos Matemática e o campo das 

grandezas e medidas, analisamos os documentos que norteiam o trabalho envolvendo 

grandezas e medidas na Educação Infantil, que são: RCNEI (1998), a Proposta Pedagógica da 

Rede Municipal do Recife (2002) e o diário de classe utilizado na Educação Infantil durante o 

ano de 2009. Este objetivo geral diz respeito, na realidade, a fenômeno que se origina nos 

níveis mais altos de determinação: a sociedade e a civilização. (CHEVALLARD, 2002). Na 

nossa interpretação o RCNEI representa a Civilização; a Proposta Curricular da Rede 
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corresponde ao nível da sociedade; e o Diário de classe refere-se ao pedagógico. No que diz 

respeito às relações institucionais, os resultados obtidos a partir das análises do RCNEI e da 

Proposta Pedagógica da Rede indicam que o trabalho com grandezas e medidas é destacado 

como um domínio próprio do conhecimento matemático.  

Na caracterização da Relação Institucional na posição do professor com os objetos 

Matemática e o campo das grandezas e medidas levamos em consideração as escolhas 

realizadas pelas professoras o que corresponde, de acordo com Chevallard (2002) a alguns 

níveis inferiores de determinação. Para investigar este objetivo, procuramos analisar a 

importância atribuída pelas professoras pesquisadas à matemática, em comparação com os 

demais componentes curriculares da Educação Infantil, como também a importância dada ao 

campo das grandezas e medidas em comparação com os demais campos da matemática.  Em 

seguida, investigamos as escolhas didáticas realizadas pelas professoras para o campo das 

grandezas e medidas no grupo V e identificamos as condições e exigências que explicam 

essas escolhas sobre a matemática e sobre grandezas e medidas.  

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados um conjunto de atividades entregue 

às professoras pesquisadas para que elas analisassem, entrevistas e a análise dos registros 

realizados por elas nos diários de classe. Ao consultarmos os diários de classe tivemos como 

foco os registros no que se refere ao planejamento anual, conteúdos referentes às grandezas e 

medidas e atividades realizadas diariamente envolvendo este campo. Nas entrevistas, 

procuramos obter uma visão geral do trabalho realizado pelas professoras com matemática no 

grupo V, entender a abordagem que as mesmas propõem para as grandezas comprimento, 

massa, capacidade e tempo, identificar as prioridades, facilidades e dificuldades em trabalhar 

esses conteúdos. 

Verificamos que as professoras priorizam o trabalho com Língua Portuguesa. 

Acreditamos que para nossos sujeitos está implícita a necessidade do domínio da língua 

materna para a compreensão das demais áreas do conhecimento. 

 Dentre os campos da matemática, o dos Números e Sistema de Numeração é o mais 

explorado, mas as professoras pesquisadas destacaram a importância e necessidade do 

trabalho com grandezas e medidas na Educação Infantil. Esta análise aponta para uma maior 

sensibilização quanto à importância do trabalho com os outros blocos, como também, para a 

necessidade de refletir e investir mais na formação continuada dos professores. 

 No trabalho com grandezas e medidas na Educação Infantil, na posição de professor, 

as professoras pesquisadas priorizaram as grandezas comprimento e tempo. Isso ficou claro 

quando elas ordenaram o conjunto de atividades e quando consultamos os registros realizados 
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pelas mesmas nos diários de classe. Embora nosso dispositivo experimental tivesse uma falha, 

uma vez que também propusemos uma maior quantidade de atividades com essas grandezas, 

há fortes indícios de que a prioridade é para as duas grandezas nas práticas das professoras 

pesquisadas. Entretanto, sugerimos que novas pesquisas, com maior rigor metodológico neste 

aspecto, sejam feitas para verificar essa tendência.  

Observamos uma preferência pelas tarefas envolvendo comparações, tanto nos 

registros realizados pelas professoras nos diários de classe como nas entrevistas, o que vem a 

contemplar o que está sugerido no RCNEI e na Proposta Pedagógica da Rede.  Portanto, o que 

a Instituição Rede Municipal do Recife, no nível da Educação Infantil, sugere aos seus 

sujeitos, ou seja, aos que ocupam a posição de professor do grupo V, maneiras próprias de 

fazer e de pensar no que se refere ao trabalho com Grandezas e Medidas é abordado pelas 

professoras. Apenas uma professora assinalou, no diário de classe, a competência que envolve 

o trabalho com grandezas e medidas. Acreditamos, diante desse fato, que as professoras não 

percebem que o que estão trabalhando refere-se ao campo das grandezas. Mais uma vez 

destacamos a importância de rever as formações que são direcionadas para os professores que 

vão atuar ou atuam neste nível de escolaridade, como também, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Investigamos, também, se as propostas das professoras pesquisadas contemplavam os 

conteúdos e as orientações didáticas contidas no RCNEI e na Proposta Pedagógica da Rede. 

As três professoras afirmaram que seguem as orientações da proposta Pedagógica da Rede e 

apenas uma cita o RCNEI. Apesar de apenas uma professora citar o RCNEI, percebemos que 

todas elas apresentaram algumas posições em que podemos verificar consonância com as 

orientações que o RCNEI sugere. Entre estas orientações estão as que se referem ao trabalho 

com jogos e brincadeiras, o levar em consideração as situações cotidianas e de interesse das 

crianças, experiências com dinheiro, trabalho com calendários e com culinária. 

Com relação à Proposta Pedagógica da Rede Municipal do Recife, observamos que as 

professoras seguem a sugestão do trabalho com comparações, como já foi dito. É importante 

destacar que o número de aulas envolvendo este competência não foi considerado, e sim se, 

em algum momento, a professora abordou conteúdos do campo das grandezas.  

Com relação aos conteúdos, as professoras pesquisadas seguiram as sugestões do 

RCNEI e abordaram as grandezas comprimento, tempo, capacidade e massa. Dessas 

grandezas, a Proposta da Rede não cita especificamente a grandeza capacidade.  

Ao cruzarmos as informações dadas pelas professoras nas entrevistas e as registradas 

no diário de classe, observamos alguns posicionamentos que nos levam a concluir que as 
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professoras, em alguns momentos, não percebem que o que estão trabalhando pertence ao 

campo das grandezas e medidas. Ou seja, de certa maneira, podemos pensar que o trabalho 

com as grandezas e medidas é feito de maneira espontânea, o que se justifica pela sua forte 

relevância social, mas não é um trabalho intencional, voltado para a construção dos novos 

conhecimentos desse campo da matemática pelas crianças do grupo V. 

Uma das questões específicas relacionada às grandezas e medidas envolvia a escolha 

dos professores, ou seja, o que norteia estas escolhas. Observamos que nas entrevistas e nas 

análises do conjunto de atividades as professoras procuraram direcionar o seu trabalho 

enfatizando o aspecto lúdico, envolvendo jogos, brincadeiras e histórias infantis. Nos diários 

de classe encontramos poucos registros mencionando o trabalho com jogos e brincadeiras. A 

partir do que foi observado, levantamos a seguinte questão: será que está por trás a ideia de 

que jogos e brincadeiras não abordam conteúdos? 

Ainda, com relação ao que norteia as escolhas dos professores, observamos que as 

professoras consideraram a complexidade das questões e não as grandezas envolvidas quando 

foram solicitadas a colocar em ordem as atividades propostas no conjunto de atividades. 

Buscamos identificar, também, o que as professoras gostariam de abordar em sala de aula e 

não abordam e os entraves que dificultam o trabalho com esse campo. As respostas dadas 

apontaram para o desconhecimento das possibilidades de exploração do campo das grandezas 

e medidas. As professoras citaram como dificuldades o trabalho com estimativas, com a 

grandeza tempo e o trabalho com unidades convencionais. 

Os resultados apontaram para uma conformidade parcial entre a relação Institucional 

dos sujeitos na posição de professor e a relação Institucional com o objeto grandezas e 

medidas, na Rede Municipal do Recife. 

Como prolongamento da nossa pesquisa, observamos várias pistas possíveis: 

observações de aulas para investigar as práticas efetivas com o campo das grandezas e 

medidas; análise dos conhecimentos de alunos da educação infantil sobre o campo das 

grandezas e medidas; aplicação de atividades com esse campo em salas de aula da educação 

infantil para observar tanto os encaminhamentos e intervenções realizadas pelo professor, 

como o desenvolvimento dos alunos na ampliação conceitual das grandezas e medidas; 

construção, experimentação e análise de situações de formação inicial e continuada dos 

professores que vão atuar e atuam nesta etapa da escolaridade. Outra continuidade possível 

consiste no uso da TAD, segundo um esquema metodológico semelhante aos construído na 

nossa pesquisa, para investigar outros sujeitos, instituições e objetos do conhecimento. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

 

Entrevista (Roteiro) 

Data: ____/____/________ 

 

Professor: ____________________________________________________ 

Entrevistador: ___________________________________________________________ 

 

Inicialmente apresentar ao professor o objetivo da pesquisa:  

Investigar a abordagem de Grandezas e Medidas no grupo V. 

 

Bloco 1 

 Como é a rotina em relação ao trabalho com Matemática? Em que momentos? De que 

forma?  

 Você poderia relatar como foi o trabalho realizado com Matemática nessa turma de grupo 

V em 2009? 

 No RCNEI os conteúdos são organizados em blocos: Números e sistema de numeração; 

Grandezas e Medidas e Espaço e Forma. Como você trabalha estes blocos? 

 Especificamente com Grandezas e Medidas, como foi o trabalho desenvolvido no grupo V 

em 2009? Sobre comprimento? Sobre massa? Sobre capacidade? Sobre tempo? (como 

combinado, um de cada vez, sobretudo dando oportunidade à professora de contar algo 

que esqueceu). 

 Em anos anteriores realizou outras atividades interessantes sobre esses temas? Por que não 

as vivenciou em 2009? 

 No diário de classe (2009), da Educação Infantil, a competência instituída especificamente 

para grandezas e medida é “comparar as medidas e grandezas, por meio de situações-

problema que possibilitem a sua aplicação e uso no contexto social”. Como é o trabalho a 

partir desta competência?  

 Você acha importante o trabalho com grandezas e medidas na Educação Infantil? Por quê?  

 Como é o Interesse, motivação e desempenho dos alunos para o trabalho com grandezas e 

medidas?  
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 O que você acha do uso de jogos e brincadeiras nas aulas de matemática? Você utiliza 

esses recursos? (caso responda sim, pedir que cite algumas brincadeiras e/ou jogos e relate 

como conduz esse tipo de atividade).  

 Se fosse possível, você adotaria livro didático (abordando matemática) para a sua turma?  

Justifique sua resposta.  

 Segundo o RCNEI, o trabalho com grandezas e medidas envolve: 

Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas; 

Introdução às noções de medidas de comprimento, peso, volume e tempo, pela 

utilização de unidades convencionais e não-convencionais; 

Marcação do tempo por meio de calendários; 

Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças. 

 Você aborda esses conteúdos? 

 Ao propor atividades envolvendo grandezas e medidas você aborda estimativas, unidades 

não convencionais e unidades convencionais? 

 Você propõe atividades envolvendo comparações? 

 Há algo sobre o campo das grandezas e medidas que você gostaria de ter trabalhado nesta 

turma de Grupo V e não trabalhou? Tem alguma grandeza que você não trabalhou e 

gostaria de ter trabalhado? Por exemplo, algo que você já vivenciou em anos anteriores e 

por alguma razão não pôde realizar em 2009. 

 

Bloco 2  

Esclarecer as escolhas na análise do material (a professora deve estar com o conjunto de 

atividades que analisou). 

 Quais as grandezas envolvidas em cada atividade? Complete a tabela: 

Título da atividade Grandeza(s) envolvida(s) 

  

  

 Quais as atividades que você descartou? Por quê?  

 Quais das atividades se assemelham às que você normalmente desenvolve 

no grupo V?  

 Como você procedeu para ordenar as atividades?  

 Na sequência o que lhe chamou mais atenção?  

 Qual atividade você achou mais interessante? (ou quais) Por quê? Que 

aspectos chamaram a sua atenção?  



 111 

 Descreva como vivenciaria essa atividade em sala de aula.  

 Suponha que você está planejando seu trabalho com grupo V em 2010. 

Você acha viável realizar todas as atividades que você não descartou? 

Quando? Caso contrário, quais você manteria?  

 Há atividades que você considera essenciais para o trabalho com grandezas 

e medidas no grupo V e que não foram contempladas?  

 

Bloco 3 

Entraves 

 Você encontra dificuldades em trabalhar com grandezas e medidas? Quais? Por quê? Que 

sugestões você daria para solucioná-las? 

 O que gostaria de trabalhar em relação a esse campo e não trabalha? Por quê? 

 Nos itens abaixo você deve responder com uma dessas opções e justificá-las:  

concordo plenamente   

concordo parcialmente (essa opção significa que mais concorda do que discorda da 

afirmação)  

discordo parcialmente  (essa opção significa que mais discorda do que concorda com 

a afirmação) discordo plenamente 

o Na Educação Infantil deve ser priorizado o trabalho com Língua Portuguesa. 

o Na Educação Infantil, no trabalho com matemática, deve ser privilegiado o bloco 

Números e Operações. 

o No trabalho com grandezas e medidas, na Educação Infantil, deve ser privilegiado 

o trabalho com a grandeza comprimento. 

o Na Educação Infantil as atividades práticas (experimentais) devem ser 

privilegiadas.  

Bloco 4 

Planejamento e Formação continuada  

Com relação ao Planejamento: 

• Quando são realizados? Quem coordena? Quem participa? 

• Que material é utilizado para subsidiar o planejamento? Qual a fonte desses materiais?  

• Quais os documentos tomados como referências no planejamento? 

• O planejamento é realizado conjuntamente com professores que trabalham com a 

mesma turma? 
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• Como você lida na sua sala de aula com: 

o O resgate dos conhecimentos prévios dos alunos e das experiências vivenciadas 

por eles fora da escola? 

o A resolução de problemas matemáticos pelas crianças? 

o A interdisciplinaridade? 

o As interações entre as crianças, como motor para a aprendizagem de matemática? 

o A relação entre o desenvolvimento cognitivo das crianças e as atividades 

vivenciadas na escola? 

 

• O que você leva em consideração ao planejar atividades envolvendo grandezas e 

medidas? 

• Qual a maior dificuldade no planejamento das aulas envolvendo grandezas e medidas?  

• Como você organiza o tempo para o trabalho com as grandezas? 

• O Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil (1998) e o documento que 

norteia à Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a 

seis anos à Educação, apontam que as Instituições de Educação Infantil devem 

trabalhar as funções de educar e cuidar de forma integrada. Como você vê isso? 

 

Com relação à formação continuada 

• Em que momentos de sua formação inicial ou continuada você lembra de ter estudado 

questões sobre o campo das grandezas e medidas? Qual o contexto?  

 

Perfil do professor 

• Formação acadêmica  ....................................................................................................... 

• Tempo que leciona .................................................................................................................. 

• Tempo que trabalha (ou) na Educação Infantil ....................................................................... 

• Tempo que trabalha (ou) no grupo V ...................................................................................... 

• Hoje trabalha com que turma? ................................................................................................. 

• Carga Horária de sala de aula (semanal): ................................................................................ 

• Exerce outra função? Qual? Carga Horária. ............................................................................ 

• Gostaria de montar um módulo de formação continuada para professores envolvendo 

Grandezas e Medidas. Que sugestões você daria sobre o que deveríamos abordar nesta 

formação? 

• Gostaria de acrescentar algo sobre alguma das questões da entrevista? (para finalizar) 
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APÊNDICE B – CONJUNTO DE ATIVIDADES 
 
 

Atividade: Antes e depois  

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno), tesoura e cola. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a ficha contendo a atividade. A professora faz a 

leitura do enunciado em voz alta e em seguida orienta os alunos a responderem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra LOPES, S. M. M. Criando e recriando na pré-escola: 

Matemática. São Paulo: FTD, 1998 (Coleção criando e recriando na pré-escola) v.2. p. 41 
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Atividade: Quem consegue encontrar objetos do mesmo tamanho 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra MOURA, A. R.L. A medida e a criança pré-escolar.  

Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Campinas, Campinas. 1995. 

Material: objetos de formas e tamanhos diferentes, canudos e palitos de diversos tamanhos, 

pedaços de barbante. 

 

Desenvolvimento: A classe é dividida em duplas. O jogo consiste em conseguir objetos 

que tenham o mesmo tamanho de um objeto modelo escolhido (ex: canudo de papelão), 

dentre outros, por uma criança. São colocadas à disposição das crianças caixas contendo 

objetos de formas e tamanhos diferentes, de onde podem selecionar o objeto que estimem 

ter o mesmo tamanho do objeto modelo (ex: canudos de tamanhos diferentes, palitos de 

tamanhos diferentes etc.). Este, a cada jogada, é representado por um objeto diferente. As 

crianças estão divididas em duplas, cada dupla que conseguir um objeto do mesmo 

tamanho acumula um ponto no placar. Os objetos podem ser medidos com o auxílio de um 

barbante e são submetidos à avaliação da professora. 
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Atividade: O quilograma 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno), tesoura e cola. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade. A professora lê, em voz alta, o 

enunciado e, em seguida, orienta os alunos a realizar a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORTE A FIGURA ABAIXO E EM SEGUIDA COLE-OS NA FOLHA SEGUINTE DE 

ACORDO COM O QUE ESTÁ SENDO PEDIDO: 

 

Atividade extraída e adaptada da obra GARCIA, J. Alfabetização Matemática, 1º ano. São Paulo: 

Escala Educacional, 2008 (Coleção Conhecer e crescer) p.164 
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COLE NO QUADRO ABAIXO OS OBJETOS QUE TÊM 

MAIS DE 1 QUILOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLE NO QUADRO ABAIXO OS OBJETOS QUE TÊM 

MENOS DE 1 QUILOGRAMA 

 

 

 

 

COLE NO QUADRO ABAIXO OS OBJETOS QUE TÊM 

MENOS DE 1 QUILOGRAMA 
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Atividade: Lança moeda 

 

 

Material: moedas 

 

Desenvolvimento: A classe é dividida em duas equipes. Duas crianças, uma de 

cada equipe, lançam uma moeda em direção a um objeto colocado no chão, a uma 

distância de mais ou menos 3m de onde devem ser lançadas as moedas. O objetivo 

é estimar, em unidades estabelecidas pelos jogadores, a distância do objeto até o 

ponto onde caiu a moeda lançada. Quem estimar um valor igual, ou muito próximo 

do real, ganha um ponto para sua equipe. A forma de medir é discutida pelos 

jogadores e escolhida por eles. 

 

 

  

Atividade extraída e adaptada da obra MOURA, A. R.L. A medida e a criança pré-escolar. Tese 

(Doutorado em Educação). Universidade Federal de Campinas, Campinas. 1995. 
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Atividade: O curupira 

 

 

Desenvolvimento: A atividade se desenvolve através da narração da lenda do 

Curupira, adaptada para a situação de medir. Nesta adaptação, o indiozinho não tem 

os pés voltados para trás. O Curupira convidou o gigante e o anão, para tomarem uma 

sopa de cogumelo em sua casa, e explicou que ela estava distante daquele lugar onde 

se encontravam, 30 passos, nem mais nem menos, seguindo sempre em frente, por 

aquele mesmo caminho. Dito isso, o Curupira desaparece pela floresta. O professor 

termina a história dizendo que, embora os dois tenham dado os 30 passos, não 

conseguiram chegar à casa do Curupira. Depois coloca o seguinte problema para as 

crianças.  - O que vocês acham, por que eles não conseguiram chegar à casa do 

Curupira? 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra MOURA, A. R.L. A medida e a criança pré-escolar. Tese 

(Doutorado em Educação). Universidade Federal de Campinas, Campinas. 1995. 
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Atividade: Qual é o mais pesado? 

 

 

Material: embalagens iguais e vazias (de caixa de fósforos, iogurte, caixas de sapato 

etc.); dentro de cada uma deve ser colocado um material tal que elas fiquem com pesos 

diferentes. 

 

Desenvolvimento: todas as embalagens devem ser mostradas ao mesmo tempo, para 

que as crianças percebam a igualdade (aparente) entre elas; num segundo momento, 

deve-se possibilitar às crianças a comparação das embalagens por meio do manuseio, 

pedindo que elas verbalizem as descobertas que fizeram (qual é a mais pesada, a mais 

leve, com o mesmo peso). 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra LORENZATO, S. Educação infantil e percepção 

matemática. 2. ed.rev. e ampliada. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Coleção Formação de 

Professores) p. 170 
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Atividade: Descubra o que João mediu 

Desenvolvimento: na sala de aula, as crianças devem estar organizadas em duplas. A 

professora coloca para as crianças as questões, uma de cada vez, e espera que eles 

resolvam. Em seguida, cada aluno apresenta a sua resposta, justificando-a. A professora 

repete o mesmo passo para as outras questões.  

 

Questões: 

1. João mediu uma coisa e disse que essa coisa media 5 litros. O que você acha que 
foi esta coisa que ele mediu. Justifique sua resposta. 

 
2. João mediu uma coisa e disse que essa coisa media 3 quilos. O que você acha que 

foi esta coisa que ele mediu. Justifique sua resposta. 
 

3. João mediu uma coisa e disse que essa coisa media 4 horas. O que você acha que 
foi esta coisa que ele mediu. Justifique sua resposta. 

 
4. João mediu uma coisa e disse que essa coisa media 12 quilômetros. O que você 

acha que foi esta coisa que ele mediu. Justifique sua resposta. 
 

 

Atividade extraída e adaptada da obra BATISTA, R. M. F. Uma análise do sentido de número a 

partir do conhecimento sobre medidas. Dissertação (Mestrado em Psicologia Cognitiva). 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
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Atividade: Fazendo estimativas 

 

 

Material: um balde e uma garrafa plástica com capacidade para 1 litro. 

 

Desenvolvimento: a atividade deve ser realizada perto de uma torneira, ou a professora já 

deixa prontas algumas garrafas plásticas contendo 1 litro de água. O professor leva para a 

sala (pátio) um balde e garrafa(s) plástica(s) com capacidade para 1 litro. E lança a 

questão: Quantos litros de água são necessários para encher o balde? Os alunos dão a 

resposta e em seguida a professora, juntamente com eles, verifica realmente quantos litros 

cabem (derramando as garrafas com 1 litro de água no balde). 

 

                 

Atividade extraída e adaptada da obra CENTURIÓN, M. Porta Aberta: Matemática – Ed. Renovada. 

São Paulo: FTD, 2005 (Coleção Porta Aberta: Matemática) 1ª série. p. 174. 
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Atividade: Instrumentos utilizados para medir  

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno) 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade. A professora faz a leitura, em voz alta, 

do enunciado e, em seguida, solicita aos alunos que respondam. Em seguida lança a 

questão: Em que situações podem ser utilizados os instrumentos que você não contornou? 

 

ATIVIDADE 

Contorne os instrumentos que podem ser usados para medir comprimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM QUE SITUAÇÕES PODEM SER UTILIZADOS OS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

QUE VOCÊ NÃO CONTORNOU? 

Atividade extraída e adaptada da obra GARCIA, J. Alfabetização Matemática, 1º ano. São Paulo: 

Escala Educacional, 2008 (Coleção Conhecer e crescer) p. 157 
 

 

TRENA 

RELÓGIO RÉGUA 

METRO 

ARTICULADO 

FITA MÉTRICA BALANÇA 
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Atividade: O calendário 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno) 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe uma ficha contendo a atividade. A professora faz a 

leitura do enunciado em voz alta e em seguida orienta os alunos a responderem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra MARSICO, M. T.; CARVALHO NETO, A. C. Marcha 

criança: Educação Infantil: Matemática. São Paulo: Scipione, 2008. Coleção Marcha criança. V. 3 

p.35 
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Atividade: Qual é o gato que tem o rabo mais comprido? 

 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade. A professora faz a leitura, em voz alta, 

do enunciado e, em seguida, solicita aos alunos que respondam.  

 

 

QUAL É O GATO QUE 
TEM O RABO MAIS  

COMPRIDO? PINTE-O. 
 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra NORONHA, M. E. ; SOARES, M. L. Construindo e 

Aprendendo: Natureza e Sociedade: 3 anos: Educação Infantil. Recife: Ed. Construir, 2006, p. 20 
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Atividade: Mais curto e mais comprido 

 

Material: barbante 

Desenvolvimento: As atividades devem ser desenvolvidas após a contação da história 

João e o pé de feijão. A professora entrega a atividade 01, faz a leitura do enunciado, em 

voz alta. Após os alunos responderem, ela lança um desafio: Provar que o caminho 

escolhido é realmente o mais curto. Nesse momento, disponibiliza para os alunos pedaços 

de barbante. Em seguida, entrega a 2ª atividade; após os alunos desenharem o caminho, a 

professora propõe que meçam o caminho traçado com um barbante e comparem com os 

dos colegas, para saber qual é o mais comprido.  

 

LEVE JOÃO ATÉ O CASTELO PELO CAMINHO MAIS CURTO 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra OLIVEIRA, D. C. Coleção Conhecer e Crescer – Educação 

Infantil Pré-Escola Integrado – vol. 3 (5 anos). Ed. Escala Educacional, 2006, São Paulo p. 26-27 
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Atividade  

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra OLIVEIRA, D. C. Coleção Conhecer e Crescer – Educação 

Infantil Pré-Escola Integrado – vol. 3 (5 anos). Ed. Escala Educacional, 2006, São Paulo p. 26-27 
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Atividade: Dia e noite 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno) 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe uma ficha contendo a atividade. A professora faz a 

leitura do enunciado em voz alta e em seguida orienta os alunos a responderem. 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra LOPES, S. M. M. Criando e recriando na pré-escola: 

Matemática. São Paulo: FTD, 1998 (Coleção criando e recriando na pré-escola) v.3. p. 26. 
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Atividade: Medindo comprimentos 

 

Material: uma garrafa plástica 

 

Desenvolvimento: divida a turma em equipes com três alunos cada. Escolha uma 

distância que possa ser medida com a garrafa. Meça a distância determinada, utilizando a 

garrafa plástica para saber a medida correta. Faça isso antecipadamente de maneira que 

os alunos não vejam. Cada equipe, na sua vez, irá medir a distância com a garrafa plástica 

sem fazer marcas. Anote as medidas encontradas pelas equipes. Ao final, compare as 

medidas encontradas. Ganhará a equipe que mais se aproximar do resultado correto. 

 

Atividade extraída e adaptada da obra GARCIA, J. Alfabetização Matemática, 1º ano. São Paulo: 

Escala Educacional, 2008 (Coleção Conhecer e crescer) (* atividade extraída do Manual Pedagógico; 

p. 73) 
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Atividade: O Litro 

Material: copos plásticos coloridos de formatos diferentes, porém com a mesma 

capacidade e garrafas plásticas vazias. 

 

Desenvolvimento: Leve a turma para o pátio. Separe os alunos em grupos de quatro 

integrantes cada um. Deixe os materiais organizados, de maneira que chame a atenção 

dos grupos. Proponha situações que sejam possíveis de resolver com os materiais 

disponíveis, como, por exemplo: - Quantos copos de água cabem em uma garrafa de 1 

litro?  

Para que eles resolvam essa questão, distribua a cada grupo um copo e uma garrafa de 1 

Iitro. E importante que os grupos recebam copos com formatos diferentes. Peça a cada 

grupo que estime quantos copos cabem em 1 litro e, depois, verifiquem, na prática, se sua 

estimativa estava correta. Em seguida, peça aos grupos que troquem de material e repitam 

o mesmo procedimento. O objetivo é que eles percebam que, apesar de terem formatos 

diferentes, os copos possuem a mesma capacidade. Ao final, pergunte a eles quantos litros 

de suco seriam necessários para que todos tomassem 1 copo. Cada grupo deverá resolver 

o problema e entregar a resposta para o professor, que dirá qual grupo se aproximou mais 

ou acertou a resposta esperada. 

 

Atividade extraída e adaptada da obra GARCIA, J. Alfabetização Matemática, 1º ano. São Paulo: 

Escala Educacional, 2008 (Coleção Conhecer e crescer) (* atividade extraída do Manual Pedagógico; 

p.75) 
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Atividade: Capacidade 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno); lápis colorido. 

Desenvolvimento: cada aluno recebe a atividade. A professora faz a leitura, em voz alta, 

do enunciado e, em seguida, solicita aos alunos que respondam. 

 

 

A primeira garrafa tem 1 litro de capacidade. 

Pinte as outras garrafas assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra CENTURIÓN, M. Porta Aberta: Matemática – 1. ed. São Paulo: 

FTD, 2005 (Coleção Porta Aberta: Matemática) 1ª série. p. 191 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para mais de 1 litro para menos de 1 litro 
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Atividade: Vamos às compras 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno) 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade. A professora faz a leitura do enunciado 

e, em seguida, orienta os alunos a responderem. 

 

Circule os produtos que compramos por litro 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra NORONHA, M. E.; SOARES, M. L. Construindo e 

Aprendendo Matemática: 5anos: Educação Infantil. Recife: Ed. Construir, 2006, p. 182 
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Atividade: As cestas 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno), revistas, encartes de supermercados, 

tesoura e cola. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade e a professora solicita que eles procurem, 

nas revistas, alimentos, e colem nas cestas. Em seguida, deverá dizer qual de suas cestas 

estaria mais pesada e qual estaria mais leve se os alimentos fossem de verdade. No final, a 

professora orienta os alunos a pintarem de vermelho a cesta mais pesada e de azul a mais 

leve. 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra MARSICO, M. T.; CARVALHO NETO, A. C. Marcha criança: 

Educação Infantil. São Paulo: Scipione, 2008. Coleção Marcha criança. V. 2 p.64  
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Atividade: A balança 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno) 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a ficha contendo a atividade. A professora faz a 

leitura do enunciado, em voz alta, e em seguida orienta os alunos a responderem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. F. S. A.; GUSMÃO, T. C. 

R. S. Matemática pode contar comigo: alfabetização matemática, 1º ano. São Paulo: FTD, 2008 

(Coleção pode contar comigo) p. 93 
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Atividade: O Relógio 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno), tesoura e cola. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe uma ficha contendo peças de um relógio, para 

recortar, e uma outra ficha contendo a base onde o relógio deve ser montado. Após a 

montagem do relógio, os alunos devem marcar a hora em que entram na escola. A 

professora pode explorar outras horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra MARSICO, M. T.; CARVALHO NETO, A. C. Marcha criança: 

Educação Infantil: Matemática. São Paulo: Scipione, 2008. Coleção Marcha criança. V. 3 p.33 
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Base do relógio 
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Atividade: Trabalhando com a régua 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno); réguas. 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe a atividade. A professora faz a leitura e explica como 

deve ser feita a tarefa. Após colocarem as medidas dos lápis, os alunos são solicitados a 

marcar com x o lápis mais comprido e circular o lápis mais curto.  

ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS MEDIR O COMPRIMETNO DOS 
LÁPIS, USANDO UMA RÉGUA. O 
PRIMEIRO JÁ ESTÁ INDICADO. OBSERVE 
A POSIÇÃO DA RÉGUA, MEÇA OS 
OUTROS LÁPIS E ESCREVA AS MEDIDAS 

EM CENTÍMETROS. 
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Atividade: Antes e depois 

 

Material: xérox da atividade (uma para cada aluno). 

Desenvolvimento: Cada aluno recebe uma ficha contendo a atividade. A professora faz a 

leitura do enunciado em voz alta e em seguida orienta os alunos a responderem. 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra LOPES, S. M. M. Criando e recriando na pré-escola: 

Matemática. São Paulo: FTD, 1998 (Coleção criando e recriando na pré-escola) v.2. p. 41 
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Atividade: Cada dia é sempre um novo dia 

 

Material: calendário tipo folhinha com uma página para cada mês. 

Desenvolvimento; as atividades propostas podem ser desenvolvidas ao longo do ano, de 

forma sistemática: diariamente, uma vez por semana, etc. 

 

Atividade 1 – apresentação do calendário: localização da data 

Leve um calendário tipo folhinha para a roda do grupo. Pergunte quem tem um calendário parecido com esse 

em casa e como é utilizado. Explique que poderão consultá-lo em diferentes momentos: para colocar a data 

em alguma tarefa, para saber o dia do aniversário dos colegas, do passeio que a turma realizará ou ainda 

quando precisarem escrever algum número que não conheça.  

Diariamente, uma das crianças (o ajudante do dia) será a responsável para localizar a data no calendário e 

escrevê-la na lousa para que seus colegas possam anotá-la em seus trabalhos. 

 

Atividade 2 – marcar a data de aniversário das crianças do grupo 

 Leve o calendário para o centro da roda e ajude as crianças a marcarem a data de 

aniversário de cada uma. É possível que as crianças ainda não saibam as datas de seus 

aniversários, portanto, é importante que você consulte previamente as fichas de matricula de 

cada criança ou pergunte aos pais ou responsáveis o dia do aniversário de seu filho. 

Posteriormente, monte um quadro de aniversariantes da sua classe: coloque o nome, a data 

de aniversário e a idade de cada um. 

janeiro fevereiro março 

dia nome idade dia nome idade dia nome idade 

                  

                  

abril maio junho 

dia nome idade dia nome idade dia nome idade 

                  

                  

julho agosto setembro 

dia nome idade dia nome idade dia nome idade 

                  

                  

outubro novembro dezembro 

dia nome idade dia nome idade dia nome idade 
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Com o quadro pronto você pode propor questões como: “Quantas crianças fazem 

aniversário no mês de março?” “Qual o mês que tem a maior quantidade de crianças 

fazendo aniversário”?  

 

Atividade 3 – marcar e organizar as atividades e acontecimentos da rotina escolar 

Novamente leve o calendário para a roda (você pode fazer essa proposta todo início de 

mês) e ajude as crianças a marcarem os acontecimentos e compromissos importantes do 

grupo para o ano – feriados, eventos organizados na escola, passeios, etc. 

 

Atividade 4 – propor situações-problema envolvendo a observação de características 

e regularidades das informações presentes no calendário 

 

 

 

 

 

Atividade extraída e adaptada da obra disponível em 

<http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4a-6anos/cada-dia-sempre-novo-dia-

428181.shtml> 

Acesso em: 18 Jul. 2009 
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Atividade: Aula de culinária 

 

 

Material: receita escrita em letra bastão maiúscula, ingredientes da receita, utensílios de 

cozinha, avental. 

 

Desenvolvimento: a professora seleciona uma receita que inclua diferentes unidades de 

medida. Escreve numa folha de papel grande e coloca exposta na sala onde ocorrerá a 

atividade (na sala de aula, no refeitório). A professora lê a receita e segue os passos 

descritos. Cada aluno tem uma função. Enquanto um mede, o outro coloca dentro da tigela 

e o terceiro mistura. A professora deve explorar as unidades de medida presentes na 

receita, como também fazer comparações com estas unidades e calcular o número de 

porções, se a receita for realizada em dobro. 

 

Atividade extraída e adaptada da obra Revista Nova Escola; p. 48. 
 


