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RESUMO 
 

MOREIRA, Monaliza de Magalhães Rocha. Título: A Matemática e a Literatura Infantil 

nos Anos Iniciais. 2018. 80 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação 

Matemática, Rio de Janeiro, 2018 

 

A Literatura Infantil é a porta significativa para criança no mundo das letras, cuja percepção 

oral se projeta no interesse a decodificação daquilo que se vê e ainda é incompreensível, mas 

que não a impede as interpretações, apreensões e sentimentos aflorados inerentes a qualquer 

humano. A presente investigação teve como objetivo apresentar uma proposta de utilização da 

literatura infantil nos Anos Iniciais no processo de alfabetização matemática. Para desenvolver 

a pesquisa apoiamo-nos em investigações teóricas e pesquisas bibliográficas sobre a construção 

do conhecimento, alfabetismo, letramento, numeramento, valorização dos conhecimentos 

prévios e nas ideias de Piaget e Vygotsky. Essa proposta possibilita que o aluno participe mais 

ativamente do processo de aprendizagem matemática de forma lúdica, motivadora e criativa, 

desta forma foi elaborado e disponibilizado uma sequência de tarefas organizadas em fichas 

explorando o livro Maré Amarelinha na qual se mostra as possibilidades de comunicação com 

a matemática. 

 

 

Palavras-chave: Matemática. Literatura Infantil. Alfabetização. Letramento. Numeramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

MOREIRA, Monaliza de Magalhães Rocha. A Matemática e a Literatura Infantil nos Anos 

Iniciais. 2018.. 80 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em Educação 

Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

Children's Literature is the significant gateway for children in the world of reading, their oral 

perception is projected on the interest of decoding that which is seen but is still 

incomprehensible, though it doesn't prevent the interpretations, apprehensions and blooming 

feelings inherent to any human being. The present research aimed to introduce a proposal about 

using child literature to support mathematical literacy in early years.To develop the research, 

we based on theoretical and bibliografical study about the construction of knowledge, literacy, 

numbering, the valuing of the previous knowledge and the ideas of Piaget and Vigotsky. This 

proposal enables the student to participate more actively on the process of mathematical 

learning in a playful, motivated and creative way, thus was formulated and provided a sequence 

of tasks organized in files exploring the book "Maré Amarelinha", on which it is shown the 

possibilities of communication with math. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Matemática está presente na vida de todos e sua utilização é necessária às várias 

leituras que se apresentam no cotidiano. Presente na vida desde o nascimento, o contato 

com números, medidas e figuras geométricas é uma noção social e cultural que perpassa 

intuitivamente por assimilação e receptividade.  

Na vida social, antes da educação escolar, já se estabelece conceitos e experiências 

denotados internamente no que tange a compreensão do mundo no qual o indivíduo está 

inserido e mesmo com esse primeiro contato, as dificuldades ao se ter um estreitamento 

mais significativo com o saber matemático, até então na sua forma mais elementar, se 

tornam muito comum na primeira fase escolar.  

A Matemática é uma disciplina que tem um chamamento para leitura que se segue 

no dia a dia, isso porque ela está subliminarmente nas interações sociais, ligada a vida 

social, e quem explica esse fenômeno é Caraça (1951, p. 3), quando diz: “Toda a gente 

sabe como as necessidades da vida corrente exigem que, a cada momento, se façam 

contagens [...]”. 

Para refutar essa perspectiva que muitas vezes se apresenta, aplicar uma didática 

embasada em atividades práticas, facilitadoras e similares faz com que os conteúdos 

matemáticos sejam recepcionados em doses prazerosas e significativas pelos pequenos.  

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) faz essas 

observações e recomenda, quando afirma que a Matemática é uma aliada que coopera no 

processo de comunicação e no desenvolvimento de múltiplas linguagens. Uma vez, que 

as crianças, desde muito pequenas, estão rodeadas de informações escritas, visuais, 

sonoras, artísticas, etc., podem elaborar noções de matemática, com o auxílio do professor 

a partir de atividades cotidianas que utilizem estas informações e ideias matemáticas que 

estão presentes em diversos suportes textuais. 

Sendo a Matemática uma ciência fundamental para os tantos aspectos da vida 

contemporânea, protagonizar conceitos matemáticos apreendidos desde de uma tenra 

idade é qualificar essa formação nas adversidades que naturalmente por intermédios de 

situações problemas apareçam, se tornando mais seguro para seu enfrentamento.  

A conscientização do letramento no processo de alfabetização é um meio para 

uma nova postura na preparação intelectual e moral do aluno, no que tange a sua leitura 

sobre o mundo, seus conhecimentos prévios e sua inserção social. A autonomia, a 
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criticidade e análise em relação aos processos de ensino e aprendizagem realizadas pelo 

professor são ações para entender o limite do próprio conhecimento e assim possibilitar 

meios a melhorar a comunicação com o aluno, assim como interceder nas dificuldades 

pedagógicas que possam surgir. A procura do aperfeiçoamento, da especialização, de 

trocas e do próprio reconhecimento como aprendente1 é fundamental tanto quanto sua 

prática na docência.  

As teorias e as tendência da Educação Matemática são elementos que propõem 

um saber significativo e apoiador para o ensino e a aprendizagem. As crianças nos anos 

iniciais são muito infantis e o direcionamento desse universo que mistura fantasia, 

ludicidade e brincadeira ainda existentes são úteis para canalizar esse despertar. Nesta 

dinâmica a Literatura Infantil com sua ludicidade é apresentada como meio para o ensino 

e aprendizagem do aluno e da matemática. 

A questão desta pesquisa é referente ao desenvolvimento da literatura infantil e da 

matemática que junto à ludicidade requer pormenores investigados em relação ao 

processo complexo de ensino e aprendizagem da alfabetização, baseado nas teorias 

psicogenéticas e socio-construtivistas e que, sugere o aprender a ler e escrever, lendo e 

escrevendo, paralelamente a outras linguagens (a oralidade, o uso corporal, os sentidos, 

etc.) como estratégias de trabalho de modo a tornar essa disciplina algo prazeroso para os 

alunos.  

Com isso, o objetivo é, a partir das investigações, das reflexões teóricas e 

bibliográficas realizadas, apresentar uma proposta de utilização da literatura infantil no 

processo de alfabetização matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde 

não será evidenciado o processo da leitura autônoma ou mesmo ter aulas de matemática 

para a iniciação da leitura, mas utilizar num conjunto de possibilidades a língua materna 

e os conhecimentos prévios, tão necessários e significativos numa trajetória interacionista 

que se dá na construção do conhecimento. 

No Capítulo 2, as aspirações da formação do cidadão para uma sociedade são 

apresentadas, assim como o quanto a matemática tem importância nesse processo.  Sendo 

a matemática base para as várias leituras do dia a dia, seja na escola, seja na vida, sua 

interpretação aos olhos do professor (em relação a sua experiência e tendências) e aos 

olhos dos alunos (conhecimentos prévios) são pontos de partida para como se ambienta 

as relações desencadeadas na sala de aula. As investigações elucidam essas questões que 

                                                           
1 Que ou quem aprende. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/aprendente>. Acesso 
em: 27 jul. 2018 
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são desenvolvidas se baseando na contextualização, na resolução de problemas como 

mais um suporte de contextualização, explorações de situações matemáticas, significados 

e conceitos matemáticos. Já a investigação sobre a construção do pensamento da criança 

e suas habilidades cognitivas, foram apoiadas em teóricos como Piaget e Vygotsky que 

são trazidos para esclarecer essas questões, assim como a importância da ludicidade, 

criatividade e imaginação em seu desenvolvimento. 

No Capítulo 3, a literatura infantil é apresentada como um suporte da língua materna 

para a matemática participar mais ativamente no processo de alfabetização visto que a 

literatura é um caminho propício na interação com a criança. As relações que se conjugam 

a partir da literatura é uma atividade de encorajamento ao pensamento crítico e autônomo, 

assim como as atitudes desenvolvidas, a partir destes, levam os alunos a uma expectativa 

mais atuante em seu processo de aprendizagem em relação a educação matemática e a 

apropriação do ler que se faz lendo. Nessa vertente, a leitura não é o propósito único e 

que se finda em si só para a leitura propriamente dita, mas uma forma de emancipação 

para esse fazer, uma construção da interpretação sem as amarras da obrigação de uma 

avaliação do que leu ou do saber ler. A leitura aqui adaptada e adquirida perpassa nos 

sentidos inerentes aos humanos e no sentir construído pelas interações de empatia, 

repulsa, gostos, dentre outros, uma vez que a leitura no imaginário da própria criança 

decodifica sua própria emancipação. De todo, a importância das várias vertentes do 

aprender matemático, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser desenvolvendo a capacidade cognitiva propícia e estimulada, por 

observações, por percepções, interpretações, conjecturas e explicações oportunas e 

necessárias para o desenvolvimento dos pequenos. O livro Maré Amarelinha faz esse 

chamamento e as atividades propostas tem o intuito de estimular o objetivo desejado, a 

alfabetização matemática com a língua materna, com o suporte da Literatura Infantil, 

assim como desenvolver a empatia pela mesma. 

Nas Considerações Finais, a relevância do saber matemático na construção do 

cidadão e os conhecimentos prévios, fonte de alicerce durante toda sua vida como 

suportes que serão validados ou não para o prosseguir de novos conhecimentos, são 

elementos dessa pesquisa nos pensamentos, experiências e investigações inerentes ao 

universo conjugado à aprendizagem infantil. A literatura, a ludicidade e a criatividade 

foram o aporte para essa pesquisa, junto as propostas com o livro Maré Amarelinha que, 

com a intenção de agregar essa metodologia reconhece a importância mais efetiva da 

matemática na alfabetização. 
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  OS SABERES E A APRENDIZAGEM PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

O saber matemático é imprescindível numa sociedade como a nossa, onde a 

complexidade e a tecnologia tornam-se cada vez mais próximas dos cidadãos. Nas escolas 

é um dos maiores desafios a serem conquistados. Ignorar esse saber é estar alheio às 

diretrizes que regem a vida social e a atuação cidadã em interpretar, analisar, utilizar e 

intervencionar de forma crítica e autônoma, necessárias para compreensão e atuação do 

mundo que se habita. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a Matemática pode dar sua 

contribuição à formação do cidadão ao desenvolver metodologias que enfatizem a 

construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a 

iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 

capacidade para enfrentar desafios. (BRASIL, 1997).  

A matemática auxilia a leitura de várias vertentes que compõem o mundo, porém 

se tornou a matéria mais temida nos ambientes escolares e isso se deve ao afastamento 

em relação a abordagem utilizada nas escolas. Segundo Lorenzato (2010, p. 1): 

 
O sucesso ou o fracasso dos alunos diante da matemática depende de uma 

relação estabelecida desde os primeiros dias escolares entre a matemática e os 

alunos. Por isso, o papel que o professor desempenha é fundamental na 

aprendizagem dessa disciplina, e a metodologia de ensino por ele empregada 

é determinante para o comportamento do aluno.  

 

As práticas docentes sempre inspiram uma dinâmica frente às necessidades que 

urgem em sala, assim novas posturas se diferem das arcaicas transmissões de conteúdo, 

Smole e Diniz (2001) dizem que, fortes são as demandas da escola e da sociedade e há 

muito se espera de uma formação de alunos competentes. Sempre foi solicitado esse perfil 

capaz de relacionar adequadamente as informações, conhecimentos e habilidades para o 

enfrentar e resolver situações problemas, porém sem a conscientização e sistematização 

para o alcance desejado.  

A necessidade do conhecimento histórico e de seu desenvolvimento em relação 

aos conceitos matemáticos devem fazer parte da formação dos professores, assim como 
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de suas aulas, pois são elementos agregadores e que permitem aos alunos observarem a 

matemática e sua trajetória. Assim, como transformá-la possível como elemento de 

ensino passível comunicação direta com o aluno. (BRASIL, 1997).  

Segundo Shulman (1987 apud FERNANDEZ, 2011, p.2): 

 

[...] a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do 

conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às 

variações dos estudantes levando em consideração as experiências e bagagens 

dos mesmos.  

 

Essa característica diferencia um professor de um especialista em matemática e 

define o conhecimento pedagógico como aquele transformado para dimensão do ensino, 

na sua representatividade mais útil. 

 

O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, a obra 

e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação direta 

aos alunos.[...] Esse processo de transformação do saber científico em saber 

escolar não passa apenas por mudanças de natureza epistemológica, mas é 

influenciado por condições de ordem social e cultural que resultam na 

elaboração de saberes intermediários, [...] o que se pode chamar de 

contextualização do saber. (BRASIL, 1997, p.39) 

 

Para Grossman (1994 apud FERNANDEZ, 2011, p. 11), “[...] essa linha de 

investigação, predominantemente qualitativa, sugere que o conhecimento do conteúdo 

pelos professores afeta tanto o que os professores ensinam como a forma como o fazem 

[...]”. E sendo provedores do currículo, tomam para si os conhecimentos, interesses e 

valores, podendo dar mais ênfase a um determinado conteúdo do que a outro, por melhor 

dominar ou por ter mais interesse, evitando aqueles de menor domínio ou menos 

importância, adaptando o mais possível ao seu conhecimento.  

Há de se notar que, qualquer forma de ensino a ser concebida será sempre aos 

olhos de quem a realiza. Reexaminar conteúdos e aprimorar metodologias convergentes 

a formação esperada por nossa sociedade e avaliar as necessidades que se apresentam em 

sala são fortalecimentos a autonomia, a ação crítica, a compreensão ampliada nos 

processos de comunicação e percepção que estejam inserido no cotidiano do indivíduo. 

Para isso, permitir a si e ao outro uma experiência que possa estar disposta a sua própria 

transformação de forma positiva, agregadora e curiosa gera confiança e prazer ao se 

ensinar e aprender. 
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Para desempenhar sua função, o professor sabe ou precisa saber que sua formação 

é contínua e que o conhecimento aprimorado ao longo de seu exercício o faz enriquecedor 

para suas práxis, tais como: dosagem e nível de conteúdo a ser ministrado, ritmo de aula, 

pontos de aprendizagem mais difícil, exemplos mais eficientes a aprendizagem, livros 

didáticos mais . 

De acordo com Brito (1996), a relação atitudinal relativa a matemática é 

desenvolvida no processo educacional e podem ser modificadas quando recebem 

estímulos influenciadores como: a atuação do educador, do ambiente inserido, da 

metodologia aplicada, etc. Os estudos mostram o quanto é a diferença entre o que os 

alunos sabem sobre a matemática (conceito constructo mental) ao chegar na escola e 

aquilo que os professores ensinam (conceito como entidade pública). 

Spinillo (2005 apud SPINILLO; LAUTERT, 2006) adverte que o conhecimento 

extracurricular inevitavelmente intervém no aprendizado da matemática escolar, porém 

essa interferência tanto pode auxiliar como ser um obstáculo para novas aprendizagens. 

E isso se deve a quatro concepções que são: 

1) ao fato do professor acreditar que a escola é o primeiro lugar onde o aluno 

tomará o raciocínio matemático; 

2) desconsiderar o conhecimento prévio dos alunos, sendo desnecessário e 

inadequado à aprendizagem escolar; 

3) supervalorização dos conhecimentos prévios dos alunos, no que compreende a 

presunção de satisfazer as necessidades cotidianas fora da escola e que o conhecimento 

espontâneo adquirido fora da escola prepara para a aquisição do conhecimento escolar; 

4) sendo uma crítica as três supracitadas, diz que, “[...] a interferência positiva 

como a negativa da matemática extraescolar sobre a escola precisa ser considerada nas 

situações de ensino, sem que haja uma supervalorização ou uma rejeição do saber 

extraescolar [...]”. (SPINILLO, 2005 apud SPINILLO; LAUTERT 2006, p.51). 

Spinillo e Lautert (2006) observam pela psicologia do desenvolvimento cognitivo 

que, o conhecimento extraescolar é fundamental, seja pelo seu uso como aquisição de 

conceitos, ou seja como um obstáculo a ser superado, ambos utilizados positivamente 

para construção de novos conhecimentos. Sendo assim, a aprendizagem amplia os limites 

do raciocínio, auxilia e supera dificuldades e altera concepções inadequadas. 

Brito (1996) também levanta a questão da abstração como sendo uma das 

características matemáticas; e os alunos devem ser levados a essa necessidade, porém tem 
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deixado a desejar. Embora seja preciso a vinculação entre conhecimentos prévios e o que 

se aprende em sala, é necessário saber que a matemática não se resume a: 

 

[...] situações concretas e experienciadas pelos alunos e encontradas no seu dia 

a dia. Ela envolve um sistema de símbolos que extrapola a aritmética usada no 

cotidiano e o aluno deve ser levado a construir esse conhecimento que exige 

abstrações cada vez mais complexas. (BRITO, 1996, p.24). 

 

 

Sendo esse contato positivo a aprendizagem se torna significativa. Em relação a 

exigência de abstração, as atitudes se tornam cada vez mais complexas e podem estar 

fortemente associadas ao desenvolvimento de atitudes disciplinares. E acrescenta dizendo 

que, a abstração surge na adolescência, verdadeiramente, mas não atinge com 

homogeneidade os mesmos níveis de desenvolvimento com relação aos mesmos 

conceitos. (BRITO, 1996). 

A aprendizagem significativa2, segundo Moreira (2012), é a interação entre os 

conhecimentos prévios e os novos, de forma não-literal e não-arbitrária. A condição 

necessária está muito ligada ao material potencialmente significativo (relacionável, não-

arbitrário e não-literal), que facilita a predisposição para o aprendizado e que os 

aprendizes tenham em sua estrutura cognitiva ideias-âncora, relevantes nas relações a 

serem aprendidas.  

Essa ideia de significativo não está relacionado diretamente ao material, mas sim 

as pessoas que farão uso deste para aprender fortalecendo o crescimento pessoal, 

autônomo, crítico para uma atuação social consciente de seus atos. Uma formação 

significativa estará mais associada para essas aspirações. (MOREIRA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 David Ausubel (1918-2008), dedicou sua vida acadêmica ao desenvolvimento de uma visão cognitiva à 

Psicologia Educacional. Esta descrição da Teoria de Aprendizagem Significativa está baseada na obra mais 

recente de David Ausubel, The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view, publicada, em 

2000. 
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2.1 O saber matemático e o letramento  

 

Fonseca (2007), caracteriza as primeiras noções de Matemática Escolar, como 

Alfabetização Matemática, termo pedagógico e pouco utilizado por pesquisadores do 

campo de letramento. Essa ideia adjetivada é o sentido dado a inicialização no mundo da 

leitura e da escrita, particularmente no campo da Aritmética, como sendo os primeiros 

atos para construção do conceito de número, da aquisição da representação numérica no 

sistema decimal de numeração, ou da resolução de problemas simples envolvendo as 

operações fundamentais com Números Naturais; ou ainda para uma primeira incursão no 

campo da Geometria, contemplando noções topológicas ou reconhecimento e 

classificação de figuras. 

A insuficiência da palavra para ensinar se cogita no quanto o ser humano precisa 

da concretude, é imprescindível, embora não seja o suficiente para alcançar a abstração 

matemática. Lima (1983) afirma que, transmitir saberes é irrelevante, estes estão 

disponíveis, porém a aquisição das estruturas para tal, a assimilação, aprender a aprender, 

esses são fundamentais. Aprender a aprender é uma estimulação mental, ou seja: 

 

[...] precisa desenvolver as estruturas sensório motoras, verbais e mentais para 

assimilar a realidade, entendendo-se que a realidade só se deixa assimilar se o 

assimilador dispuser das estruturas correspondentes à complexidade do 

“objeto” a assimilar, por exemplo, duas ou mais variáveis só podem ser 

assimiladas pelo pensamento lógico matemático abstrato, o que mostra que a 

inteligência é um instrumento extremamente prático). (LIMA, 1983, p.97). 

 

 

Aprender é mais que incorporar dados e repetições. Aprender é uma construção 

regada de diversidade, onde os conhecimentos adquiridos aqui e ali, formal ou 

informalmente se conectam a cada momento que uma informação nova esteja adjunta e 

acessada mentalmente quando estimuladas.  

Danyluk (2015) considera que, a alfabetização matemática é um ato de aprender 

a ler e escrever a linguagem matemática, usada nas séries iniciais da escolarização, 

portanto, sua compreensão, interpretação e comunicação dos conteúdos matemáticos 

aprendidos na escola, os iniciais, são uma construção do conhecimento matemático. Essa 

construção ele afirma se revelar em “[...] um conjunto organizado de relações 

significativas, no qual a pessoa existe e de cujo projeto participa [...]” (MAY, 1982, p. 49 

apud DANYLUK, 2015, p. 22) 
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Segundo Ferrari (2008), Emília Ferreiro, no campo do construtivismo, é a 

referência para o ensino. A sua investigação é sobre o processo de aquisição e elaboração 

do conhecimento (mecanismos cognitivos) relacionados a leitura e a escrita (psicogênese 

da leitura e escrita) e critica a aprendizagem tradicional da alfabetização que, se dá com 

a importância excessiva aos aspecto exterior da escrita, como o saber desenhar as letras,  

ignorando suas características conceituais, ou seja, a compreensão da natureza da escrita 

e sua organização, uma vez que, a alfabetização não ocorre em separado do conteúdo da 

escrita.  

Segundo D16 (2015, não paginado), as crianças, durante a alfabetização, “[...] 

criam hipóteses em como se escrevem as palavras, essas hipóteses são substituídas à 

medida que elas ampliam o conhecimento que tem sobre as letras e as sílabas[...]”. Telma 

Weisz (COMO, 2010, não paginado) diz que, as estratégias utilizadas na leitura, por bons 

leitores, aqueles já eficientes são estratégias utilizadas igualmente pelos meninos quando 

estão aprendendo a ler, e que as atividades de leitura propostas pelos professores são 

estratégias comuns a todos e que ao utilizá-las vão se aperfeiçoando. A mediação feita 

pelo professor está na ajuda a se arriscarem, a fazerem antecipações de forma controlada 

e a verificá-las; ajudar aos meninos em utilizar adequadamente “[...] a capacidade de 

selecionar o que do texto lhe traz de elementos para encontrar o significado.” (COMO, 

2010, não paginado). 

 

Uma criança ainda não alfabetizada pode ter as melhores informações a 

respeito do assunto tratado em um texto, mas, mesmo assim, não será capaz de 

ler, pois não dispõe dos recursos de decodificação necessários à leitura. Ela 

tem conhecimento prévio, mas não é capaz de desvendar a informação captada 

pelos olhos. O contrário também ocorre: às vezes o leitor domina perfeitamente 

a linguagem escrita, mas, por falta de familiaridade com o assunto tratado, 

acaba não conseguindo compreender o texto que tem diante dos olhos. 

(SOLIGO, 1999 apud  BRASIL, 2002, p.62). 

 

 

A criança aprende a ler quando acha que pode fazer e por isso tem aquelas que 

leem muito cedo, segundo Soligo (2001), não existe idade ideal para aprender a ler, 

apenas depende da importância que ela dá a este ato. O estímulo acontece quando um 

adulto faz a leitura e se torna objeto de curiosidade, motivação e independência. Situações 

escolares são importantes e estimular é necessário, a leitura pelo professor, a leitura 

compartilhada de textos conhecidos, a leitura coletiva, as rodas de conversas e leituras, o 

aprender com o outro, muitos são os estímulos. E fica difícil esse desenvolvimento 
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quando sua capacidade em ler é subestimada ou quando a leitura para ela não tem 

finalidade, não tem significado. 

Estratégias são adquiridas no processo de saber ler e a decodificação é apenas uma 

delas. Ler fluentemente envolve outras particularidades como a: estratégia de seleção 

(permite o leitor se ater aos índices úteis, desprezando os irrelevantes), estratégia de 

antecipação (possibilidade de prever o que ainda está por vir, por informações explicitas 

ou suposições), estratégia de inferência (permite captar o que não está explícito, a partir 

de conhecimentos prévios) e estratégia de verificação (torna possível o grau de eficácia 

das demais estratégias, permitindo confirmar ou não as antecipações). (SOLIGO, 2001). 

A alfabetização tão desejada que envolve o desenvolvimento da criança nas suas 

capacidades de saber ler e escrever são inerentes a língua materna e a linguagem 

matemática. Ambas, já se iniciam num processo de letramento antes mesmo de se entrar 

na escola. E esse processo deve ser cauteloso, pois o que move a aprendizagem é o 

objetivo e se este é a leitura, como diz Smith (2001) tornar a criança mais fluente deve 

priorizar tal tarefa. Todos podem ler palavras que não são capazes de escrever, por isso 

nessa fase é bom não exigir uma correta ortografia, pois pode sobrecarregar a tarefa de 

leitura e tornar a aprendizagem difícil.  

O letramento é decorrente ao uso da língua em situações concretas de 

comunicação e que, segundo Soares (2004), muitos, erroneamente, interpretam que, 

somente na fase da aprendizagem da língua escrita poderia ser construtivista no processo 

de alfabetização, mas na realidade começa juntamente com o que fora relatado, pelas vias 

de comunicação.  

De acordo com Arnould e Lancelot (1992 apud DANILUK, 2015, p.29): 

 

Falar é explicar seus pensamentos por meio de signos que os homens 

inventaram para este fim. Achou-se que os signos maiscômodos [sic] eram os 

sons e as vozes. Como, porém, estes sons se esvaem, inventaram-se outros 

signos para torná-los duráveis e visíveis, que são os caracteres da escrita. 

 

 

A alfabetização matemática pode ser considerada uma prática de numeramento, 

fazendo similaridade com a prática de letramento, ambos foram inseridos no contexto 

brasileiro, assim como, em outros países da língua portuguesa, com a importância 

destacada da linguagem como constituidora do pensamento, na perspectiva histórico-

social, como diz Nacarato (2013), e ainda complementa na perspectiva histórico-cultural 

que tem sua aproximação dentre outras o fato do: 
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[...] desenvolvimento intelectual do sujeito se faz com decorre de suas 

experiências com o outro; é com o outro que nos constituímos e, nesse 

processo, a linguagem tem papel central. Os sentidos e os significados que 

construímos provêm das palavras e dos contextos nos quais elas são usadas. 

(NACARATO, 2013, p. 66). 

 

 

Sendo o numeramento ou letramento matemático, uma dimensão do letramento, 

segundo Fonseca (2009), estes envolvem condições para que o sujeito atenda às 

demandas grafocêntricas, isto é, mobilize diversos conhecimentos na vida social, entre 

eles os matemáticos que recorrem em vários textos que circulam na sociedade de modo a 

conhecer, explicar, organizar, argumentar, decidir e apreciar baseando-se em critérios 

quantitativos, métricos ou classificatórios chamados de conhecimentos matemáticos.  

O cuidado em perceber que a criança vem com sua malinha cheia de apreensões 

da vida, essa ser assegurada pela importância de sua construção, de seu saber autônomo, 

crítico e reflexivo que, ao se deparar com uma nova realidade, a escola, deve ser 

possibilitado seu contínuo progresso, ratificando ou impugnando suas impressões em um 

ambiente formal, democrático e acolhedor. 

De acordo com Danyluk (2015), no cotidiano já se é percebido que o indivíduo 

desenvolve sua compreensão, interpretação e comunicação mediante a interação com o 

que rodeia e é mediante a linguagem falada que demonstra seu pensar, suas afirmações 

sobre o que vê, racionalizando e de forma inteligível. 

A alfabetização se diferencia do letramento pelo fato da consequência do 

desenvolvimento de ler e escrever e que, somente se assegura por completo quando feito 

com proficiência. Parece ser alfabetização e letramento coisas distintas, mas não são. 

Ambos precisam coexistir para que essa proficiência adquira dimensões cognitivas cada 

vez mais específicas, pois o letrar perpassa por muitos caminhos das várias ciências, assim 

como o alfabetizar de forma proficiente é a congratulação do saber aprendido.  

Em leitores pouco hábeis, os processos metacognitivos são poucos utilizados, pois 

o monitoramento da própria memória é bem reduzido. Focam na decodificação e 

mostram-se pouco ágeis.  Em situações de leitura o processo metacognitivo é a “[...] 

consciência que o leitor tem sobre o próprio nível de compreensão da leitura e a habilidade 

para controlar as ações cognitivas por meio de estratégias que facilitem o entendimento 

[...]”.  (JOLY; MARINI, 2006, p. 15) 

 

Esses alfabetizandos não querem somente ler algumas sílabas ou aprender a ler 

apenas palavras porque só isso não resolve o problema deles no cotidiano. 

Sabemos, também, que isso não basta para se dizer que é ou está alfabetizado. 
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Para que ocorra uma aprendizagem da leitura e da escrita de uma forma efetiva 

e duradoura na vida dos jovens e adultos é preciso que os alfabetizandos 

adquiram a habilidade de codificar (escrever) a fala e decodificar (ler) o 

sistema de escrita, fazendo uso real e adequado da leitura e da escrita nas mais 

diversas situações sociais, satisfazendo, também, as suas necessidades. 

(BRASIL, 2007, p.21). 

 

 

A observação é pertinente para os vários alfabetizados chamados funcionais que 

não dominam a prática da leitura e da escrita e que, evadiram do ambiente escolar por ser 

um sistema sem atrativos, sem encantamentos, sem significância e distante de sua 

realidade. 

 

O conceito de letramento e as implicações dele derivadas requerem da escola 

sensibilidade à configuração da microcultura em que os sujeitos estão 

inseridos, a fim de desconstruir o padrão de excelência cultivado na 

macrocultura grafocêntrica, padrão este ligado à promoção social do indivíduo, 

ideia conservada pelo modelo autônomo de letramento e, ao que parece, mais 

próxima da realidade tal qual se estabelece hoje. Cabe à escola ressignificar as 

práticas de letramento nesses ambientes? Parece ser esse o seu papel, mas, para 

tanto, precisa ser sensível a tais práticas, de modo a promover uma ação que, 

dialeticamente, repercuta em favor da ampliação dos usos sociais da escrita 

nesses ambientes. (EUZÉBIO; GOULART; MENDES 2009, p.52). 

 
 

Para a significação não fugir do alcance da criança e esta não se tornar um adulto 

frustrado é necessário fomentar esse período fértil nos Anos Iniciais. Campo propício para 

as práticas que incidem a alfabetização, a curiosidade, o descobrimento e vontade de 

participação que é construído pelo aluno e mediado pelo professor. 

Freire (1996) traz uma reflexão sobre o aprender e ensinar como lados de uma 

mesma moeda, onde o ensinar não é uma simples tarefa, ela está envolvida no aprender e 

é inerente ao aprendiz num processo de curiosidade que, se intensifica tornando-o mais e 

mais criador, ou seja, quanto mais curioso e mais crítico, exerce a capacidade de aprender 

mais e a se desenvolver como um curioso epistemológico, sem o qual não se consegue 

alcançar o conhecimento cabal do objeto. “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 2016, p. 23). 

É esperado em uma sala de aula, nos Anos Iniciais, encontrar alunos, 

relativamente, dentro do esperado a sua fase de desenvolvimento, que é o início do estágio 

operatório, tornando-se cada vez mais amadurecidos com o progresso de suas capacidades 

cognitivas em manipular mentalmente representações internas. Enfim, estão a 

desenvolver as habilidades de leitura e escrita e paralelamente a se apropriar do número, 

com uma lógica e habilidade de resolver problemas de forma mais consistente. 
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Porém, observa-se que, nem sempre tem uma homogeneidade nas estruturas 

cognitivas dos alunos dentro de uma sala. Alunos com dificuldades de aprendizagem, 

deficiências, transtornos e com altas habilidades podem fazer parte desse conjunto e se 

faz necessário uma exploração em vários aspectos das particularidades inerentes e que 

precisam estar numa aula comum a todos. 

A entrada dos alunos por inclusão ampliou experimentações que antes não foram 

exploradas, assim a oportunidade concedida deu margens para elementos didáticos 

apoiados na psicologia sendo mais eficientes e mais próximos às necessidades 

encontradas em uma sala por mais que, a interação seja o meio benéfico para esse 

desenvolvimento. 

Spinello e Lautert (2006) ao investigarem o diálogo, entre a psicologia do 

desenvolvimento e a educação matemática, sem esquecer da integridade de suas 

identidades, e sem a pretensão de normatizar uma em detrimento da outra e vice-versa, 

encontram subsídios de auxílio mútuo. Porém muitos não o vejam assim, quando tomam 

as explicações de fracasso em testes de habilidade intelectual alegando dificuldade de 

aprendizagem e sobretudo a condição econômica baixa, decorrente de distúrbios e 

problemas psicológicos (afetivos e intelectuais). Tais afirmativas tomam para si uma 

certeza, retirando da escola a possibilidade de reaver sua metodologia, alternativas para 

superação que nem sempre são do indivíduo, mas na própria prática. 

E complementa dizendo que áreas da psicologia são bem vindas, porém precisam 

ser avaliadas. A ênfase nas perspectivas diagnósticas e clínicas geram uma psicologização 

do espaço escolar. Já a psicologia da aprendizagem e a psicologia do desenvolvimento 

mantêm relação mais apropriada com a educação, quando observam a necessidade de 

saber quanto e em que extensão o curso do desenvolvimento pode ser alterado por 

situações de aprendizagem, estabelecendo relações sobre o desenvolvimento cognitivo e 

ao momento e conteúdo a ser ministrado. (SPINELLO; LAUTERT 2006). 

Kamii (1990) concebe dois tipos, ou polos de conhecimento, o físico e o lógico-

matemático. O primeiro, o físico, é o conhecimento dos objetos da realidade externa, sua 

cor, textura, peso, tamanho, etc. Contudo, ao ser apresentado objetos iguais e com cores 

diferentes faz com que o pensamento lógico-matemático atue, sendo passível de 

observação. A diferença notada é uma criação mental do indivíduo que, relaciona os dois 

objetos. A diferença não está nem em um ou o outo objeto, pois se não fossem colocados 

lado a lado, dentro dessa relação, não haveria diferença. Se mais características tivessem 
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como pesos iguais, seria correto dizer que os objetos de cores diferentes são iguais por 

terem pesos equivalentes. Enfim, dependendo do ponto de vista são iguais ou diferentes. 

Para Lorenzato (2010) é fácil o conhecimento físico ser confundido com lógico 

matemático, a criança quando repete oralmente a sequência de um a cinco, não tem como 

saber se é uma memorização ou se construiu um conceito do número cinco, e o mesmo 

acontece com o grafismo sem significado para o aluno (analfabetismo matemático). 

Ainda segundo Lorenzato (2010), o real palpável possibilita apenas o primeiro 

conhecimento, isto é, o concreto é necessário para a aprendizagem inicial, embora não 

seja suficiente para que aconteça a abstração matemática. Para o autor, o conhecimento 

físico e matemático precisa ser vivenciado e o corpo humano possibilita essa interação, 

pois é: 

 

[...] um ótimo material didático para auxiliar na percepção espacial, numérica 

e de medidas; a seguir, poderiam ser utilizados objetos manuseáveis, que 

permitem aos alunos usarem o tato e a visão; em seguida passando das três  

para as duas dimensões viriam as imagens (representações, desenhos). [...] Só 

então é que deveria o registo escrito do que foi vivenciado, o que pode 

acontecer através de da reprodução de figuras ou então, de símbolos criados 

pelos alunos numa linguagem icônica ou, ainda, através da palavra escrita. 

Finalmente  viria a linguagem matemática, com seus símbolos próprios. 

(LORENZATO, 2010, p.20). 

 

 

Smole e Diniz (2001) intercedem na viabilidade da comunicação, como recurso 

importante nas aulas de matemática. São essas comunicações e as ações que ajudam no 

processo metacognitivo, processo que leva o aluno a pensar sobre como faz as coisas e 

sobre como aprende, a “[...] construir esquemas mais elaborados de pensamento, 

organizar mentalmente pensamentos e ações, para aprender de novo e com maior 

qualidade e profundidade.” Neste processo metacognitivo está o processo de 

comunicação, “[...] o ler, o escrever, desenhar e as habilidades relacionadas à matemática, 

onde uma auxilia a outra, onde uma como alternativa a outra, em complementaridade, ou 

como rotas diferentes à aprendizagem”. (SMOLE; DINIZ 2001, p.12). 

A leitura é uma habilidade cognitiva, relacionada à solução de problemas para 

decodificar (reconhecer símbolos gráficos representados por letras e palavras) e 

compreender a linguagem escrita (entender o significado sintático e semântico desses 

símbolos no contexto de um texto). (JOLY; MARINI 2006). 

Esse significado sintático e semântico se relaciona respectivamente na maneira 

como a palavra ou o símbolo são usados, em como a comunicação deve ser válida onde 
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o que um fala ou queira expressar o outro compreenda, processo de codificação e 

decodificação e na referência que são utilizados que dependem do contexto. Essas 

questões são explicitadas por Menezes (1995) em sua tese, mas de maneira a demonstrar 

as limitações em um processo que se restringe a uma aprendizagem mecânica, tais 

características limitam o aluno na sua performance autônoma e crítica ao se deparar com 

um enunciado diferenciado aquilo que aprendeu. Para Pedro (1982, p 181 apud 

MENEZES, 1995, p. 38), os estudos dos “[...] processos pedagógicos, partindo do 

princípio de que estes processos estão separados do contexto, é um assunto de reflexão 

sobre as concepções erradas da ciência." 

Para Gómez-Granel (1997), a linguagem matemática precisa adquirir uma 

comunicabilidade que permita ser usada adequadamente, com relevância e essa é a 

diferença em aprender uma série de regras. Para isso, segundo ela: 

 o conceito e os procedimentos matemáticos devem ser contextualizados; 

 a resolução de problemas pode ser usada mais intensamente como um 

instrumento de contextualização, meio de levantar questões, pesquisar, 

explorar as situações matemáticas e não ser utilizado apenas como 

avaliadores de procedimentos; 

 os procedimentos não formais ou intuitivos são instrumentos para 

exploração de significados e conceitos matemáticos, viabilizando 

estratégias pessoais, os próprios recursos, para  resolução dos problemas, 

recorrendo a desenhos, à linguagem natural e assim, construindo uma 

representação mental interna por si mesma; a associação dos símbolos ao 

seu referencial é outra de grande importância e que pode ser construída de 

forma lógica e referencial ao passo que os conceitos vão se estruturando 

numa interpretação interativa aos conhecimentos adquiridos e um desses 

é o valor posicional do sistema de numeração decimal; 

 a aplicação de modelos concretos com a intenção dos alunos associarem 

os símbolos matemáticos ao significado referencial com o auxílios 

semânticos da operação ou transformação, podendo ser manipulativos, 

verbais, gráficos e também de caráter simbólico; e estimular a abstração 

progressiva, para isso notar as variáveis é necessário nas expressões que 

tendem a expressar as relações de quantidades. 



25 
 

 

Kleiman e Moraes (1999) indicam a necessidade da interdisciplinaridade e que a 

leitura é esse elo, pois por ela se obtém a ligação a assuntos já conhecidos e permite a 

ampliação de novos conhecimentos para compreender o texto. 

Nacarato e Lopes (2009, p.72) evidenciam as práticas de leitura que “[...] demanda 

de ideias e conceitos, procedimentos ou relações, vocabulários ou linha de argumentações 

próprios do conhecimento matemático, sem que seu objetivo específico e declarado seja 

o de ensinar Matemática.” e que muitos textos aparecem informações numéricas em suas 

estruturas, desta forma o conhecimento matemático é necessário, sem que seu objetivo 

específico seja o de ensinar Matemática. 

Ler a matemática de forma significativa é compreender, interpretar e comunicar 

ideias matemáticas, nesse ato de conhecimento que se realiza o movimento consciente 

em criticar e transformar, se tornando um consumidor ativo de mensagens, reelaborando 

o que lê, “abrindo caminhos e  criando alternativas.” (DANYLUCK, 2015, p.25). 

As ideias tradicionais sobre oralidade, leitura e escrita na alfabetização ainda 

colecionam reprodutores que desconsideram e ignoram estudos significativo para esse 

público que, carece de um olhar pautado nas apresentações que o mundo oferece e quer 

como cidadão.  

Gómez-Granel (1997, p. 267) diz que: 

 

Tanto nos trabalhos realizados com a aquisição de conceitos como nos de 

resolução de problemas admite-se que as crianças manifestam, desde idades 

muito precoces, procedimentos e formas de raciocínio, de caráter não formal – 

portanto, diferentes que a matemática propõe e ensina na escola -, que lhes 

permite ir construindo progressivamente os significados matemáticos. 

 

Para Delval (2001), o professor precisa assimilar a construções do saber, o ensino 

direto dos conceitos é de fato impossível e pedagogicamente infrutífero. Nesses casos, a 

criança não adquire conceitos, mas palavras; assimila mais com a memória que com o 

pensamento e mostra-se impotente perante toda tentativa de empregar com sentido os 

conhecimentos. Para isso, segundo Nacarato e Lopes (2009, p.74) precisa deixar de lado 

“[...] a submissão ao dogma do pré requisito no ensino de matemática” e considerar que, 

o preparo e condições pessoais e estruturais são necessárias para tal empreendimento com 

um trabalho em equipe com as outras áreas da escola. 

Os programas e currículos possibilitam essa aceleração, através de reflexos 

condicionados, mas sem o funcionamento das estruturas lógicas elementares 
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(classificação, seriação, correspondência, participação, deslocamentos, correlatos e etc.) 

revela justaposições , estando aquém dos funcionamentos da inteligência. (LIMA, 1983). 

O desenvolvimento cognitivo é aperfeiçoado com estímulos adequados e 

particulares, por percepções internas aprendidas ou em processo de apreensão, sendo  por 

fim internalizado no sujeito. É a sutileza de um aprendizado pautado na construção 

própria e amparada por mediações que possibilitem tal processo. 

Danyluk (2015) em pesquisa sobre a alfabetização matemática assistiu aulas das 

séries iniciais e constatou a falta de diálogo entre a professora e os alunos. A professora 

não dialogava com os alunos, nem sobre o que estava fazendo, nem sobre o que 

significava. Segundo ele, para a professora, os alunos não eram capazes de compreender, 

fazia seu trabalho de forma automatizada a escrever no quadro e induzia aos alunos a 

emitir, de forma mecânica, suas respostas. De acordo com o autor, era um: 

 

[...] fazer por fazer, isto é, era um fazer para preencher o espaço temporal em 

que a criança e a professora deveriam ficar dentro da sala de aula. Essa prática 

levava os alunos a se sentir dominados e dependentes, afastando-se de um 

pensar autêntico, ou seja, ficavam impossibilitados de compreender o sentido 

do que faziam e ouviam, além de  atribuírem significados às experiências por 

eles vividas às ações da professora e à linguagem matemática trabalhada em 

aula. (DANILUK, 2015, p.20-21). 

 

Lima (1983), alerta sobre as atividades pedagógicas e o desenvolvimento mental, 

no que tange a: 

 

[...] falta de preocupação em atestar a complexidade das situações apresentadas 

para a aprendizagem e o nível de desenvolvimento da criança (em certo 

momento da aprendizagem da leitura, o processo exige, por exemplo, 

permutações e combinações [...] incompatíveis com o nível mental de 6/7 anos. 
(LIMA, 1983, p. 91). 

 

 

Na matemática, Lima (1983) faz uma observação, dizendo que muitos alunos 

aprendem todas as estratégias dos modelos de solução dos problemas e que nem 

desconfiam quais os motivos lógicos dos processos realizados. Critica quando, a 

matemática é ensinada como um hábito sensório-motor (automatismo de um percurso) e 

verbal (tabuada) sendo a ciência da inteligência minimizada a um automatismo. Completa 

sobre a catastrófica perda do conhecimento com a realização de apreensões automatizadas 

como as da soma de frações, salvo aqueles que necessitem de seu uso, e isso se deve aos 

exercícios condicionados, conhecimentos decorados, que não têm funcionalidade. Um 
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slogan muito conhecido: “cultura é tudo aquilo que resta quando esquecemos tudo 

que aprendemos”, bem representa essa realidade.”  (LIMA, 1983, p.92, grifo nosso). 

Quando aquele que ainda não escreve ou não escreve aos moldes dos adultos, 

sendo um registro avaliado sem finalidade, sem conteúdo e não levado em consideração, 

na verdade, se ignora uma forma de expressão. O mesmo acontece com aquele que vem 

com uma oralidade diferenciada para a escola e toma-se acabrunhado pela falta de 

acolhimento. 

A criança quando não consegue fazer um registro por completo, ela representa 

aquilo que mais lhe é perceptivo, quando não o faz é devido à falta de abstração ou 

desenvolvimento de suas percepções. São exemplos de estágios que serão desenvolvidos 

gradativamente e que chegam a sua finalidade. 

Contudo, não se intimidam e não se limitam ao serem socializados aquelas outras 

grafias ou oralidades cultas. Na verdade, estão a ver oras em lugares incomuns, esses 

formatos e formas de comunicação diferenciados em relação ao seu pequeno convívio. E, 

quando inseridos numa nova realidade que, passa a ser uma comunidade paralela à de sua 

origem, se reportam com muito entusiasmo aos chamamentos desse mundo da escrita e 

oralidade social. Porém, as formas como essas são concebidas podem tornar-se um 

empecilho para o desenvolvimento da criança, caso o tato e didática utilizados sejam 

muito hostis ao estágio de desenvolvimento que estas crianças se encontrem. 

Segundo Thomé (NORMA, 2011, não paginado), o professor, necessariamente, 

toma aquela linguagem que o aluno traz como solo de partida obrigatoriamente. Mas não 

significa que ficará nesse solo; “[...]significa que aquele ali é o primeiro degrau para você 

apresentar outros horizontes [...]”, porque se cortar essa primeira manifestação de 

linguagem e dizer que é “[...] a sua língua não presta, o que você está falando é feio, é 

errado, inadequado em qualquer situação. E não é inadequado em qualquer situação”. 

Bechara (NORMA, 2011, não paginado) complementa dizendo “Não é nós vamos 

e não nós vai, nós vamos e nós vai são duas variedades e que uma vai se sobressair a outra 

por ser utilizada a vida toda, por se sentir mais adequado quando a usa e a outra é restrita 

a um determinado lugar.” 

A fala e a escrita são atuações de processos psicológicos, que se diferem devido a 

sua origem, segundo Baquero (1988) na obra vygotskiana a primeira se dá pelos 

intercâmbios comunicativos, bastando os dispositivos e processos de formação familiar 

para que a aquisição da fala se produza sem objeções na participação dos sujeitos na vida 

social. Já a aquisição da escrita se faz internamente numa perspectiva de competência 
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psicológica, como domínio de uma prática cultural, onde nem todos os sujeitos de uma 

sociedade a desenvolvem. Tais processos são independentes, mas se interligam de forma 

crucial nas reorganizações durante o curso do próprio desenvolvimento, logo a evolução 

da fala não é a escrita.  

Conforme  Delval (2001, p. 109), partindo da posição de Piaget: “[...] um 

organismo que precisa se constituir como sujeito e que precisa construir uma 

representação do mundo em que vive e de si mesmo [...]”, essa construção é um olhar na 

formação do sujeito psicológico/epistemológico que, desenvolve seus mecanismos para 

conhecer, sentir, agir, simultaneamente, com a construção de seu conhecimento, porém 

num nível já alcançado pelos seus próprios instrumentos de conhecimento, cujo produto 

é de sua capacidade hereditária, histórica e interacionais.  

 

 

2.1.1 A criatividade no contexto do desenvolvimento infantil e matemático e a literatura 

infantil 

 

O imaginário e a criatividade são inerentes aos seres humanos. Desde de muito 

cedo, sua utilização. pela criança, se realiza ao interagir com o mundo a sua volta, nas 

cantigas de ninar e de roda, na invenção de seus próprios personagens e histórias, onde o 

lúdico se insere num brincar, num jogo prazeroso e de grande afinidade.  

A criança tem o hábito de pegar um simples objeto e configurá-lo a sua 

imaginação como se fosse um avião, um animal, ou a qualquer coisa, e a partir destas 

atividades cria sua história momentânea que o faz sair do real para o imaginário numa 

imersão ao mundo do faz de conta, onde nessa ida ao imaginário pode ressignificar 

conteúdos na volta à realidade. 

O crescente envolvimento com objetos físicos é uma representação simbólica de 

coisas distantes da criança, a habilidade na manipulação indica melhora crescente no 

empenho motor e a habilidade mental é desenvolvida cognitivamente ao projetar no 

brincar sua imaginação. Essa complexa expansão, também incide no uso crescente da 

linguagem tanto na comunicação com os outros como em pensamentos. (FONTANA, 

2000). 

De acordo com Lima (1980, p.53), Piaget não disserta sobre a criatividade, mas 

entende que a inteligência “[...] é compreender (uma espécie de criatividade interna da 
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mente face ao real) e inventar (uma espécie de criatividade de novos comportamentos 

para enfrentar a realidade)”. Deste modo a teoria de Piaget que é a do construtivismo 

(sequencial) é ressignificada na teoria da criatividade, numa complexa estrutura do 

comportamento (motor-verbal) que, progressivamente se amplia, torna-se mais 

complexas, com mobilidades e estabilidades  

Segundo Lima (1980, p. 59), para Piaget “[...] a assimilação age, 

fundamentalmente, para assimilar, isto é, permanecer como tal – sem modificações – a 

própria anticriatividade.” Porém, as exigências do meio externo fazem com que a 

adaptação seja feita, gerando uma acomodação, uma aprendizagem, uma reorganização 

para entender as novas demandas que se apresentam. Nessa interatividade provoca-se a 

criatividade, comportamento de enfrentamento, funcional. Para sobreviver precisa ser 

criativo, precisa inventar. A Matemática, segundo Lima (1980) é uma disciplina criativa, 

inventada, um estudo da realidade, baseada na observação dos fatos. E complementa:  

 

A criatividade (invenção) pode ser sensório-motora (inteligência prática), 

verbal ou mental. Quanto à criatividade mental, podemos distinguir dois tipos 

de mecanismos: a) pensamento simbólico e b) pensamento operacional. [...] O 

pensamento simbólico não trabalha com a realidade em si (concretude): 

trabalha com os significantes, exclusivamente, ao passo que o pensamento 

operacional trabalha com os dois. A princípio, é exclusivamente concreto (só 

na abstração o pensamento operacional passa a trabalhar com signos). (LIMA, 

1980, p. 54). 

 

 

Nas crianças essas modificações acontecem no brincar, no jogo, na motivação, 

nas várias etapas do crescimento infantil, ficando mais elaboradas de acordo com as fases 

de desenvolvimento e sua interação. São várias as etapas no brincar durante o crescimento 

infantil, a primeira é a brincadeira sensório-motor, até os 18 primeiros meses que, envolve 

a manipulação de objetos; a brincadeira de faz-de-conta, surge aos 2 anos onde, utiliza 

objetos para outra função – a colher passa a ser um pente por exemplo; a brincadeira 

teatral , por volta dos 5 anos, assumindo papéis e fingindo ser outra pessoa (consciência 

de papéis); jogos com regras, são aos 7 anos, quando as regras no brincar gradativamente 

passam a ser jogos manifestando um amadurecimento cognitivo e estimulante. 

(FONTANA, 2000). 

Já Piaget (1978) classifica esses comportamentos em três sucessivos sistemas, o 

jogo do exercício que se dá durante os 18 meses de vida, o jogo simbólico que surge aos 

2 anos de vida com o aparecimento da representação e da linguagem (o faz de conta); e o 

jogo de regras que aparece com o avançar da idade até os 7 anos, onde a atividade 
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individual passa a ser também socializada. (PIAGET, 1978 apud KASHIMOTO, 2016, 

p.41). 

Os vygotskyanos indicam que o ato lúdico, propriamente dito, começa aos 3 anos 

como um fator social a incorporar elementos do contexto cultural (social), através da 

interação e comunicação, desenvolvendo a “zona de desenvolvimento proximal”. Nesse 

ato de brincar a imaginação e a regra são fundamentais. (KASHIMOTO, 2016). 

Os estágios de desenvolvimento de Vygotsky compreende o nível de 

desenvolvimento real que, se refere aquilo que a criança já tem interiorizado em seu 

desenvolvimento, capacitando-a a resolver sozinha e sem mediação; o nível de 

desenvolvimento potencial que, se refere a solução de uma questão com a orientação de 

outo indivíduo mais capaz; e o nível de desenvolvimento proximal que está ligado aos 

processos mentais em construção, num processo de maturação, está entre os dois níveis 

anteriores e que, se potencializa na interação social, por isso a colaboração e a cooperação 

com outros indivíduos são importantes, promovendo essa ascensão para o nível de 

desenvolvimento real. (VYGOTSKY, 1988). 

Esse processo de interiorização não é uma acumulação de domínio sobre 

instrumentos variado, com um caráter aditivo, mas uma reorganização da atividade 

psicológica do sujeito como produto de sua participação em situações sociais específicas. 

(BAQUERO 1998).  

Fontana (2000) afirma que a brincadeira tem seu valor, mesmo que por influência 

da sociedade ocidental, na ênfase ao trabalho, desqualifique-a. 

 

Uma criança não se envolve conscientemente com brincadeiras a fim de 

descobrir como as coisas funcionam, ou de experimentar papéis de adultos, ou 

de estimular a imaginação ou qualquer [sic] outras coisas que estudiosos ao 

longo dos anos afirmam em identificar em vários aspectos das brincadeiras. 
FONTANA, 2000, p 51). 

 

 

Essa concepção é notada em muitos professores em suas práxis, quando ignoram 

o facilitador brincar como meio para aprendizagem, mas isso, se deve a concepção 

tradicional arcaica impregnada no fazer repetitivo e na falta em observar outras tendências 

mais propícias para essa interlocução. Coll, Marchesi e Palacios (2007) afirmam que a 

intencionalidade nas atividades precisa se basear numa criticidade consciente de valores 

e de atuações proporcionando uma influência educacional adequada à realização no 

aprender que são necessárias para viver em sociedade . 



31 
 

 

É necessário a prática educacional se valer do conhecimento das tendências 

pedagógicas para uma atuação dialógica, onde a criticidade e a ponderação fazem valer 

sua utilização. Tais tendências, aportes teóricos, são em suas especificidades um: 

 

[...] conjunto de ideias, valores, conceitos de homem e sociedade que, ancoram 

formas de interpretação e definição de rumos para o processo educativo. [...] 

sendo a educação uma prática  social histórica e dinâmica, as tendências 

pedagógicas não se apresentam de forma estanque e sequenciada por uma 

cronologia linear. (FARIAS et al., 2011, p.30). 

 

 

Na observação desses paradigmas, outros mostram a dinâmica das necessidades 

que urgem socialmente, o professor resistente precisa dessa escuta.  Farias et al. (2011) 

acrescentam a necessidade de uma atitude questionadora que faça valer sobre:  

 

[...] que tipo de homem pretendemos formar? Qual a educação, escola e fazer 

didático serão capazes de contribuir para formação deste homem? Que tipo de 

sociedade esperamos que este homem seja capaz de identificar? Que professor 

(a) sou eu e preciso me tornar para ajudar na consolidação deste projeto 

político-pedagógico? (FARIAS et al.,2011, p.51). 

 

 

A experiência de Barros (2009), evidencia o brincar como uma metodologia 

agregadora, quando como docente com pré-II (idade entre 4 e 5 anos) vivenciou com as 

crianças seus momentos de alegria e angústia após a construção de uma brinquedoteca, 

percebendo a relevância desse espaço. Como professora de Filosofia da escola e do pré-

II, tornou-se um elo entre todas as turmas, o que proporcionou a brinquedoteca ser mais 

que um espaço físico, um espaço de questionamento e reflexão das crianças. Na realização 

do projeto O tecer da arte, o costurar da fantasia focou a relevância do lúdico, dos jogos 

e das brincadeiras para as crianças menores abrindo mais possibilidades de interação, 

resultando num chamamento aos alunos de 5ª e 6ª série, que muitas vezes procuravam 

esse espaço para ler ou para se fantasiar. 

Fontana (2000) diz que as atividades orientadas para o prazer podem, às vezes, ser 

de maior valor do que as relacionadas ao trabalho e denota que a saúde mental precisa 

desses ares. Coll et al. (2007) apercebe que, quando se trata de compreender os processos 

de ensino e aprendizagem na sala de aula é necessário ampliar o foco da indagação aos 

diferentes níveis de configuração das práticas educacionais. 

Só se desvia a atenção de si a um outro objeto, se esse outro o chama atenção; e 

esse outro passa a ser sua exploração caso seja de seu bel-prazer. O brincar tem esse 
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chamamento, ou seja, se o brincar é inerente a criança para podê-la atrair deve ser 

utilizado o mesmo meio, o brincar. 

Numa atividade pedagógica baseada em interesses a serem explorados, a 

criatividade e a brincadeira se tornam meios facilitadores que, aos olhos dos professores 

têm uma conotação a qual não passa pela percepção infantil. Fontana (2000) afirma que 

a criança brinca porque é divertido, e o aprendizado que deriva da brincadeira é, por ela, 

casual.  

Segundo Nakamura e Csikszentmihalyi (2003), citado por Gontijo (2007) a 

criatividade em Matemática depende mais do contexto social do que das características 

do indivíduo, há de se considerar as diferenças genéticas envolvidas, mas não 

determinantes. Para eles a criatividade é a interação de três sistemas: 

 

[...] indivíduo (bagagem genética e experiências pessoais), domínio (cultura e 

produção científica) e campo (sistema social). Dessa forma, enfatiza que a 

compreensão do processo criativo transcende às características individuais de 

cada pessoa, sendo necessária, também, a investigação destes dois outros 

sistemas, de modo que os três juntos propiciarão a produção criativa. A 

“criatividade somente poderá ser compreendida se adotada uma perspectiva 

que integre as experiências individuais com as forças sociais, incluindo o 

contexto simbólico gerado nas oportunidades culturais. (NAKAMURA; 

CSIKSZENTMIHALYI, 2003, p.188 apud GONTIJO, 2007, p.484, grifo 

nosso). 

 

 

A imaginação que se faz ao brincar é uma história criada e por isso a Literatura 

Infantil seja uma extensão da atividade que dá tanto prazer. O contato oral nas primeiras 

histórias, sejam elas inventadas ou sejam lidas, são memórias acalentadoras, prazerosas e 

de especial sintonia. Abramovich (1997) elucida o quanto é importante ler na formação 

de qualquer criança, essa escuta é o início da aprendizagem para ser um leitor a caminho 

de descobertas de compreensão do mundo.  Essas experiências, geralmente, vêm 

arraigadas de mistério, medo, risos, gargalhadas, performances que vivificam no interior 

uma boa impressão desse fazer. 

Uma boa obra literária é aquela que apresenta a realidade de forma nova e criativa, 

deixando espaço para o leitor descobrir o que está nas entrelinhas do texto, esse 

chamamento lúdico e que serve como meio para as várias práticas pedagógicas precisa 

ser um convívio permanente, num ambiente de tolerância as várias singularidades e 

dificuldades que as crianças apresentem, oportunizando suas interpretações, registros e 

emoções vividas para um desenvolvimento autônomo e crítico. (MELO, 2015). 
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Lajolo e Zilberman (2007) dissertam que o início da literatura infantil no Brasil 

surgiu com a implantação da Imprensa Régia (1808), com produções esporádicas e 

insuficientes que não se caracterizava como uma produção regular para esse público 

jovem. 

E na escola que se deteve a valorização da literatura infantil, por atribuir valores 

positivos à inteligência e ao saber, isso é atribuído ao seu compromisso com a 

aprendizagem da língua portuguesa, que vem cumprindo esse papel, em especial após o 

iluminismo (século XVIII), período em que nasce a escola burguesa. (COSTA, 2009). 

A oralidade de um livro estimula as análises internas que, se ressignificam 

periodicamente até o pronunciamento das primeiras palavras corretas, das primeiras 

leituras e das escritas pretendidas. Observar essa evolução natural é extrair da tradição 

oral das cantigas, parlendas, histórias infantis, o que de melhor elas proporcionam para 

esse desenvolvimento, assim como, o aceite de uma modernidade que rompe com 

fragmentos históricos, quase esquecidos e que merecem vir a luz como relata Lajolo e 

Zilberman (2007, p.151) : 

 

[...] o  projeto de trazer para a histórias infantis o heterogêneo universo de  

crianças marginalizadas, de pobres de índios. Da mesma forma que suas 

personagens e  enredos deixaram de ser exemplares do ponto de vista dos 

valores dominantes, também a linguagem distanciou-se do padrão formal 

culto, indo buscar na gíria de rua, em falares regionais e em dialetos sociais a 

dicção adequada aos novos conteúdos. 

 

 

Atualmente, a literatura adquiriu dimensão artística e preocupada de uma maneira 

geral com a formação intelectual e afetiva das crianças, onde muitos autores e alguns 

editores têm um interesse na qualidade de expor suas obras e em “especial” em seus 

conteúdos; além da preocupação em formar uma sociedade que privilegia a leitura. 

(COSTA, 2016). 
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3 A LITERATURA INFANTIL E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Na alternativa de utilizar a literatura infantil como meio para a matemática 

participar mais ativamente do processo de alfabetização e no sentido de, reconhecer o 

aluno nos anos iniciais como autor de sua aprendizagem (no sentido de identidade e valor 

como pessoa) é que se evidencia o quanto o prazer, a criatividade, a motivação e a 

interação deve ser mais fluídica nas aulas. O professor, como mediador e elo importante 

nessa dinâmica se configura por um querer próprio e investigativo de suas práxis e de 

escolhas conscientes. 

Segundo Smole et al. (2007), a literatura infantil integrada nas aulas de 

matemática é uma mudança no ensino tradicional, pois, a aprendizagem matemática não 

precisa vir primeiro para depois aplicar a história, podem interagir numa exploração 

simultânea. Sem “[...] subjugar o uso da literatura infantil na escola à exploração 

matemática. É fundamental que não esqueçamos o valor primeiro da literatura infantil, 

ou seja, despertar o prazer de ler.” (SMOLE  et al., 2007, p. 12), 

Contudo, em princípio: 

 

[...] não é demais lembrar que a ação didática é uma prática social que acontece 

em determinado contexto e orientada por ideias de escola e de sociedade. É 

fruto de certos pressupostos e propósitos, deixando transparecer a cada ato, fala 

ou silêncio, o que somos, acreditamos e defendemos (FARIAS et al., 2011, 

p.40). 

 

 

Lauro (1983) alerta sobre a escolarização que finda e permaneceu mais de dois 

mil anos e que, poderia ser transferida para os meios de comunicação de massa via 

satélite, pois a escolarização operacional, aquela carregada de currículo, e de relações 

pragmáticas, nada tem a ver com os postulados que se baseiam nas atuais reflexões 

sociológicas. Segundo ele, perda de tempo e esquecidos pelos alunos, pois estariam a 

“aprender qualquer coisa (por isto se fala em aprender a aprender)”. (LIMA, 1983, 

p.95, grifo nosso). 

 O autor exemplifica ainda, que: 

 

[...] o importante não é aprender anatomia (descrição dos objetos e 

aprendizagem dos nomes como são designados), mas a fisiologia (como as 

coisas funcionam - casualidade). Nas escolas, ensinam-se às crianças (para 

serem esquecidos) os nomes de todas as parte e órgãos das flores...mas , 

ninguém se refere à sua função (a função é que reflete a “operacionalização”)! 

(LIMA, 1983, p.95). 
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A melhor maneira de fazer o aluno não se lançar aos desafios, achar soluções ou 

pensar em estratégias é mantê-lo em estado de inércia, não o ensinando a pensar. E para 

que isso não aconteça, a descoberta, a curiosidade e a investigação são fundamentais no 

ensino da matemática. Lorenzato (2010) afirma que, o aluno ao descobrir, na verdade, ao 

redescobrir, cria empatia pela aprendizagem e que a matemática precisa desse 

envolvimento positivo. Assim, os recursos didáticos que promovem essa aprendizagem 

significativa são recomendações de inúmeros e famosos educadores, onde o aprender 

deve ser realizado pelo aprendiz. 

Malba Tahan, pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, escritor do livro O 

homem que calculava (1937) que o consagrou por ser um campeão de vendas,  também 

se posicionou forte e fundamentalmente, no meio do século passado, a respeito do ensino 

da matemática, quando criticava um ensino que já reprovava por suas características que, 

induzia a memorização de processos e resultados, onde se resumia em cópias e 

transcrições. Em Didática da Matemática (1965) tem suas claras e contundentes críticas, 

que segundo Lorenzato (1995) chamava de o inútil da matemática, ou de noções 

parasitárias, referindo-se a assuntos que não deveriam ser expostos aos alunos por não 

terem um valor significativo, hoje não mais nos programas. Também muito contribuiu 

para um ensino matemático com propostas inovadoras no que tange as várias vertentes 

do ensino da matemática: metodologia, avaliação, análise do livro didático, formação dos 

professores, e outros aspectos. Particularmente no ensino fundamental sugeriu noções de 

probabilidade, estatística, cálculo estimativo, onde somente em 1997 nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN é proclamado tais assuntos no programa e ensino da 

Matemática. (LORENZATO, 1995) 

Alencar (1990, apud GONTIJO, 2007, p.484) ressalta que as várias ideias 

produzidas sobre um tema (fluência), a capacidade de modificar um pensamento, 

conceber respostas (flexibilidade), serem originais e elaborar ideias são características 

matemáticas e que, o estimulo a criatividade permite esses atributos. 

Como foi citado, explorar a Literatura e a Matemática é estabelecer conexões que 

permitam tal interação e Smole et al. (2007) falam sobre o quanto a linguagem materna 

pode ajudar na familiarização da linguagem matemática ao estabelecer ligações 

cognitivas, assim vocabulários matemáticos se inserem no seu cotidiano e também 

desenvolvem habilidades de formulação e resolução de problemas. 

Nesse desenvolvimento a Literatura Infantil e a Matemática podem ser utilizadas 

para mutuamente atribuírem significados e Lorensatti (2009) afirma que o ensino da 
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língua contribui para a interpretação de um problema matemático, assim como, a 

matemática contribui para a interpretação de um texto, deveriam andar juntas, pois 

ganham significados múltiplos e mútuos. 

As crianças por estarem inseridas desde o nascimento num mundo 

letrado/ilustrado o contato com a leitura torna-se fundamental para o desenvolvimento de 

sua capacidade de criar e representar o mundo em que vive. Os livros que têm imagens 

são estímulos de narração visual para aqueles cujas letras são símbolos a serem ainda 

codificados. As imagens que passam pelos olhinhos são informações ao folhear as 

páginas que, podem se assimilar com seu mundo e a narração se conjuga com suas 

interpretações. (MACHADO, 2014). 

 Machado (2014, p. 5) percebe que: 

 

[...] as crianças se evidenciam profícuos leitores de narrativas visuais, não 

apenas por darem sentido às imagens sequenciais, mas por atribuí‐ las vida por 

meio do folhear das páginas, isto é, tendo a imagem como seu principal ponto 

de apoio, criam ou imaginam significados com base nas próprias experiências 

que tem com o mundo, desencadeando assim, o processo de leitura. 

 

A leitura é uma habilidade cognitiva, relacionada à solução de problemas para 

decodificar (reconhecer símbolos gráficos representados por letras e palavras) e 

compreender a linguagem escrita (entender o significado sintático e semântico desses 

símbolos no contexto de um texto). (JOLY; MARINI, 2006). 

Na perspectiva de um aproveitamento onde há interlocução com o mediador e seus 

pares a proposta de se ter um intercâmbio entre a Literatura Infantil e a Matemática se 

apropria ao conciliar a leitura e interpretação de textos com expressão e discussão de 

ideias matemática constituindo um recurso didático. (MENEZES, 2011). 

O encorajamento a pensar ativa, crítica e autonomamente é tão importante quanto 

a exigência de disciplina, os levam a competências que não são mínimas, a serem seguros 

de conquistarem seus objetivos. Essa competência e habilidade não requer poda, mas sim, 

instrumentos de sua própria crítica pessoal. O sentimento de acolhimento e respeito nas 

várias manifestações de dúvidas ou de certezas a serem validadas dá o respaldo, segurança 

e engajamento nas propostas diárias do aprendizado. Tornar as práticas afinadas às 

demandas sociais é necessário, assim como a qualidade de trabalho do professor precisa 

de suporte para sua atuação. O comprometimento não é só do professor, mas de todos os 

envolvidos na educação da criança. 
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Na visão de Lorenzato (2010) a criança naturalmente vive situações de contar, 

juntar, tirar, medir, distribuir, repartir e lidam com formas geométricas (planas e 

espaciais) e essas situações tem vivencias próprias e são peculiares, pois determinam a 

forma como ela, a criança, soluciona os problemas. Na concepção do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, tais experiências na perspectiva do letramento favorecem 

a criação de vínculos entre conhecimentos informais e a linguagem simbólica da própria 

Matemática. (BRASIL, 2015). 

Considerar esses conhecimentos e seu contexto social é qualificá-los e observar 

como se constituem: em seu processo, em sua ação, em seus interesses, necessidades e 

hierarquização de seus valores. São caminhos interpretativos de como os alunos 

interagem à aprendizagem. Essa visão planificadora fortalece a comunicação entre os 

envolvidos, auxiliando em sua própria transformação. (LORENZATO, 2010). Tais 

condutas evitam erros didáticos, como exigir uma aprendizagem acima das possibilidades 

ou mesmo adiá-la por julgar acima do nível de compreensão e fortalece o intercâmbio 

entre os alunos, pois muitas vezes basta um a frase de um amigo para se clarear as ideias. 

Essa é a importância de se partir do conhecimento do aluno.  (LORENZATO, 2010). 

Abdicar-se das fórmulas educativas centradas exclusivamente em explicações e 

demonstrações, seguidas de exercícios exaustivos e memorização de conteúdo é favorecer 

uma didática embasada em atividades práticas e similares com o universo mais 

abrangente fazendo com que os conteúdos matemáticos sejam recepcionados 

significativamente pelos os pequenos. 

A concepção de trabalho que considere a criança como protagonista da construção 

de seu saber, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de 

organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer as condições 

socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, precisará escolher o(s) 

problema(s) que possibilita(m) a construção de conceitos/procedimentos e alimentar o 

processo de resolução, sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe atingir. 

(BRASIL, 2015). 

Estudos são realizados e focados nas tendências da Educação Matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental e reconhecem o uso de jogos e brincadeiras como 

suporte para se querer aprender, assim como a resolução de problemas que auxilia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático.  Logo, cabe ao docente sua condução 

por meio pedagógico e producente para administrar de forma intencional e consciente a 

aprendizagem dos alunos no período de alfabetização. (COSTA; PINHEIRO, 2016) 
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Sendo assim, introduzir novos conhecimentos promovendo desafios e ações 

reflexivas é fomentar didaticamente propostas argumentativas, questionadoras e a 

fortalecedoras na autonomia do aprender. Lorenzato (2010) afirma que tais perspectivas 

inspiram os alunos proporcionando em suas descobertas gosto pela aprendizagem., pois 

o desfecho do processo, da procura , da pesquisa, da experimentação é o contentamento, 

a satisfação da conquista de um novo conhecimento adquirido, assim reforça a 

autoimagem, atuando na área cognitiva como afetiva do aluno. 

O fomento em criar oportunidades que possibilitem o aprendizado e ter uma 

relação não passiva, motivadora, significativa, a literatura vêm com essas alternativas. A 

inclusão de histórias num fazer didático é promissor, assim como sua adequação. A 

própria trajetória da matemática tem dados a serem explorados e constituem a sua história. 

Uma das indagações é sobre o zero, Lorenzato (2010) explica que este na linha do 

tempo, pouco se modificou e sua utilização era de um guardador de lugar, na intenção de 

evitar confusões na leitura. Na Índia se deu sua invenção, mas os babilônios e os maias 

também tinham a mesma concepção. Os outros numerais têm uma história mais antiga e 

não há registros de suas concepções, porém há uma curiosidade, a sequência pode ser 

escrita de zero a nove, aumentando, a cada um deles, um ângulo. Observe: 

 

Figura 1 - Curiosidade (nexo) sobre a invenção dos números 

 

Fonte: Lorenzato (2010, p.108) 

 

O autor ainda sugere a reflexão em relação a forma do zero ter sido uma boa 

escolha , visto o critério de ângulos. Logo, utilizar a história da matemática, “[...] cabe ao 

professor não apenas relatar, mas realçar os nexos existentes neles, pois são os nexos que 

possibilitam uma aprendizagem significativa aos alunos.” (LORENZATO, 2010, p.108). 

Na infância a Matemática é natural, aprende-se juntamente com brincadeiras, 

jogos, objetos e por interações favorecendo novas descobertas ou mesmo 

ressignificações. São vias que emocionalmente qualificam a aprendizagem e que sua 
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exploração dentro de sala de aula é uma oportunidade sútil e prazerosa. E nesse intuito a 

literatura infantil é bem-vinda. 

A literatura infantil não vem com os conteúdos matemáticos prontos, estes estão 

ali a serem observados, revelados, intencionados e questionados.  Lauro (1983) enfatiza 

a utilização da leitura como fonte de prazer, de descobrimento e investigação, uma vez 

que, a maioria dos adultos toma um trauma desta, já que na alfabetização foi um processo 

nada agradável e depois substituído por aulas expositivas. Complementa ao observar que 

os professores veem os alunos como não capazes de retirar de uma leitura informações e 

conhecimentos, onde a escrita se firma como mera dispensa da informação oral. 

Nessa parceria a interação que se forma com o adulto, com o mediador, será a base 

eficaz para leitura do mundo real. As oportunidades podem ser introduzidas e assim 

avaliadas nas intenções pedagógicas dentro de sala. O mundo do faz de conta, das 

aventuras e do desvelar podem servir de suporte para uma segunda leitura daquilo que se 

pretende na realidade, se tornando um caminho interativo de forma a fluir naqueles onde 

o brincar é a pulsação constante para uma postura direcionada aos andamentos 

pedagógicos que se pretende em sala. 

De acordo com Smole et al. (2007), essa conexão literatura e matemática 

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

linguagem matemática formal, oportunizando a escrita e a comunicação oral, além do 

desenvolvimento de habilidades como a formulação e resolução de problemas, 

paralelamente, ao desenvolvimento das noções e conceitos matemáticos. 

Manter o planejamento nessa lógica se faz necessário abolir, como percebe Ponte 

(2005), o papel do professor como protagonista central, onde haverá a necessidade de um 

equilíbrio em relação a participação deste e os alunos, cabendo-lhe ser um moderador a 

gerir a sequência de intervenções e orientando quando necessário o respectivo conteúdo. 

No estudo de Manfredo e Levy (2010) a abordagem sobre o ensino da matemática 

aliado as questões da linguagem e de seu uso provocam questionamentos, uma vez que, 

no Brasil, o desempenho dos alunos ainda não se chegou ao que se espera e o fracasso 

leva ao abandono em algum momento no decorrer dos segmentos até sua formação 

acadêmica. Justo nessa disciplina com tal relevância social e escolar seja mais 

incompreendida ampliando o “analfabetismo funcional” em matemática. 

Corbalán (2000, p.74) faz referências ao “analfabeto matemático”, expressão por 

ele usada, como aquele que não sabe aplicar em sua vida o que estudaram em sala, nem 
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mesmo detectam em seu trabalho o uso da matemática, embora façam distinções de certos 

conteúdos aprendidos. 

Os alunos não detectam muitos exemplos de uso fora das salas de aula, além de 

organizar o (pouco) dinheiro que possuem, verificar se os objetos possuem formas 

geométricas simples e medir o tempo. Eles não sabem aplicar o que estudam em sala de 

aula a suas vidas, nem são capazes de detectar muitas das tarefas que realizam em seu 

trabalho como matemática; E o que é mais sério, muitas vezes eles nem sabem que sabem 

matemática. Em uma entrevista com um marinheiro, ele se diz um analfabeto matemático, 

apesar de ter estudado vários conceitos matemáticos durante vários cursos, e o que é pior, 

embora conheça muita matemática. 

Para Machado (1989), a criança já chega a escola utilizando a língua em sua forma 

oral e a finalidade é a alfabetização que pode se dar de forma significativa numa 

representação da realidade que está inserida ou pela simples aquisição de código 

(transcrição gráfica das unidades sonoras) se resumindo em um domínio de técnica. Se a 

invenção da escrita se dá por um processo sócio histórico, uma aprendizagem não pode 

ser realizada sem que se passe por uma compreensão epistemológica entre o real e sua 

representação. 

A língua materna e a matemática estão juntas no currículo, num mapeamento da 

realidade, num paralelismo. A oralidade, primeiro instrumento de absorção das ideias, é 

tomada emprestada da língua materna pela matemática como suporte de significações 

representado pela fala. “Impregnado pela língua materna, a matemática passa a 

transcender uma dimensão técnica, adquirindo o sentido de uma atividade 

caracteristicamente humana.” (MACHADO, 1989, p. 165). 

Para Danyluk (2015), a falta de tarefas neste sentido é uma perda, uma vez que, o 

raciocínio esteja ligado a Matemática. As crianças ao chegarem à escola exibem uma 

parca bagagem de conhecimentos matemáticos, estando mais direcionados a língua 

materna, em sua forma oral. Assim, o pensamento lógico associado a matemática, ao nível 

da ação da associação natural se dá entre a organização do pensamento e o aprendizado 

da língua. 

O ato de falar se esvai no próprio momento da sua execução, a escrita é uma 

propensão de se tornar duradouro e visível aquele pensamento, e na matemática se torna 

importante pelo seu contexto histórico-cultural, fazendo notações de símbolos que 

possam expressar o que quer dizer, mas enquanto isso não dá, é na oralidade que o 

aprender se faz presente, juntamente com seus pares. A oralidade para criança em relação 
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a linguagem matemática aponta em suas experiências a construção do conhecimento em 

alta voz para si mesma, convertendo-se aos poucos em sussurros e depois numa fala 

interna. Mas é ao comunicar o que viu, na presença de um outro que, a comunicação oral 

reaparece em sua voz. A criança ao falar revela a si própria o que vê e comunica o que 

viu. (DANYLUK, 2015). 

Essa abordagem viva, sem mecanismo de controle, se significa e se transforma. 

Por vezes, na falta deste sistema, comunicam-se informando por gestos (o número com 

as mãos; ou a altura; ou tamanho de algum objeto) sendo signos visuais , como uma escrita 

realizada no ar. O desenho é outra forma de expressar-se, outro ensaio para dita escrita, 

onde muitas vezes até utilizam o objeto, contornando-o no papel para registro. Aos poucos 

escrevem números acompanhados de desenhos, sendo todos esses registros, tentativas de 

uma elaboração escrita no desenvolvimento do sentido, significado e mecanismo da 

escrita convencional. 

Nessa dinâmica dialética a construção das ideias matemáticas (desenvolvimento, 

organização das ideias, expressões) se realizam numa alfabetização (desenvolvimento da 

escrita) pelo aluno, respeitando suas etapas, considerando sua vivência e envolvendo-o 

no processo desejado, sem excluir ou menosprezar seu saber. Logo, não é somente a 

língua materna que deve desde cedo começar ou mesmo ter tanta atenção. No entender a 

língua materna tanto quanto a matemática são dois componentes da alfabetização que são 

mostrados por um a linguagem repleta de signos, que  podem ser lidos e escritos fazendo 

parte de um sistema de representações, criados e adotados humanamente. (DANYLUK 

2015). 

 

 

3.1 A Matemática e suas possibilidades para educação nos Anos Iniciais 

 

A formação de um cidadão é a soma das várias nuances que o tornam parte 

integrante, na escola, essa integração tem a finalidade de promover mudanças que 

favoreçam o seu desenvolvimento integral, portanto, “[...] alfabetizar meninos e meninas 

até 8 anos de idade não se cumpre na esfera exclusiva da linguagem escrita, mas sim 

contextualizada, ampla e plural envolvendo todo o mundo físico e biopsicossocial das 

crianças.” (BRASIL, 2012, p.19). 
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Segundo Delors et al. (1996), no Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, os quatro pilares da educação, na 

intenção de poder a educação dar resposta ao seu conjunto de missões deve se organizar 

em torno dos quatro pilares da aprendizagem que serão para cada indivíduo, os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer (adquirir os instrumentos de compreensão para acesso 

ao conhecimento); aprender a fazer (poder agir sobre o meio envolvente, estritamente 

associado formação profissional, à prática); aprender a viver juntos (cooperação, redução 

de conflitos, respeito aos valores, pluralismo, compreensão mútua, paz); e aprender a ser 

(desenvolver sua personalidade, com autonomia, discernimento e responsabilidade). 

Todo o ser humano deve ser preparado, especialmente graças à educação que 

recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os 

seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas 

diferentes circunstâncias da vida. (DELORS et al., 1996).  

Como já fora citado, a Matemática muito contribui para essa formação cidadã 

inserida no contexto social. De acordo com Teles e Carneiro (2006), o seu ensino deve 

englobar conhecimentos empíricos adquiridos pelos alunos para estabelecer conexão com 

a linguagem matemática formal, onde a resolução de problemas vividos por eles 

representa esses objetivos nas diferentes ideias matemáticas e suas diferentes 

representações (número, gráficos, tabelas, etc.), assim como a interdisciplinaridade e a 

transversalidade. Por isso, a necessidade da escola propiciar, já nos Anos Iniciais de 

escolarização, uma ação docente embasada no processo didático pedagógico durante a 

estruturação, aquisição e conjectura dos princípios matemáticos, vislumbrando a 

linguagem, bem como o letramento e o numeramento. (FERNANDES; SANTOS 

JUNIOR, 2015). 

Nessa perspectiva a aprendizagem numa construção ativa se faz pela realidade, 

por interações sociais, por situações desafiadoras que possibilitem reflexões, pelas 

discussões, pelas descobertas que favorecem a construção e pelo desenvolvimento do 

conhecimento se tornando elementos propícios no desenvolvimento autônomo e crítico. 

O numeramento é um processo que se adquire habilidades matemáticas e as 

condições necessárias para se aplicar os diversos contextos vividos. Contudo, comunicar, 

ler e escrever são formas de expressão, processo formador importante para o domínio da 

das habilidades matemática e do letramento . Sob essa ótica, o conceito de numeramento 

evidencia-se na medida em que se pode observar que, os sujeitos, em muitas ocasiões, 

precisam ir muito além do que simplesmente utilizar e aplicar suas capacidades básicas e 
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elementares das relações e registros matemáticos. Isso depende de seus afazeres, dos 

contextos em que vivem e das demandas sociais. (FERNANDES; SANTOS JUNIOR, 

2015). 

Nacarato (2013) observa que o simbolismo como uma introdução precoce na 

linguagem matemática formal, num ensino mecânico, perde sua potência. Logo, a 

concepção de numeramento se destacada como essencial para os processos de 

comunicação e, consequentemente, de produção de sentidos e significados matemáticos. 

A utilização de práticas textuais produz uma prática de produção verbal que,  veicula uma 

mensagem organizada e que tende a produzir um efeito de coerência sobre quem lê. 

Matematizar é um processo natural inerente a todo ser humano e deve ser ampliado na 

medida do desenvolvimento da consciência de um evento ou acontecimento matemático 

e na construção de diferentes formas de convencimento. 

Trabalhar com as ideias matemáticas (numéricas, geometria, medidas, noções 

estatísticas) nos Anos Iniciais é possibilitar a comunicação na sua forma mais primária, a 

oralidade que, estimula o desenvolvimento de todas as outras linguagens no intuito de 

atender as demandas sociais para melhor viver, participar e compreender tudo que a cerca 

progressivamente.  

O encorajamento nas comunicações deve ser estimulado a cada evento, a cada 

descoberta, pois há a necessidade de uma exploração, uma afirmativa daquilo que foi 

concebido, até porque, segundo Smole e Diniz (2001), o nível de um conceito ou ideia 

está intimamente relacionado à capacidade de comunicá-lo uma, quanto mais compreende 

um conceito, melhor o aluno pode se expressar sobre ele. 

Segundo Caraça (1951), a contagem é uma operação elementar da vida individual 

e social, é necessária para o pastor ao ter o controle de suas ovelhas, para o operário que 

confere seu salário, para o  homem do laboratório ao determinar o tempo do experimento, 

para a família em regular suas despesas. São exemplos do quanto a contagem é importante 

as várias circunstâncias que está envolvida, se torna complexa no desenvolvimento das 

relações humanas, como por exemplo, uma transação comercial, a qual, sem que um não 

saiba contar os gêneros que compra, e o outro o dinheiro que recebe, como poderiam fazer 

tal transação. Devido a essa importância a contagem por muitos e muitos anos foi uma 

construção, um resultado lento e de práticas diárias de contagens e o fato de sua 

instauração está ligado as condições da vida econômica dos povos. Essas condições 

influíram no conhecimento dos números naturais. 
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Os conceitos matemáticos são desenvolvidos pela capacidade da inteligência 

humana em fazer relações necessárias para sua percepção, na capacidade de fazer relações 

(caráter necessário e universal). (TEIXEIRA, 2004). 

As deduções formam os conceitos matemáticos, verdades que são demonstradas 

por interpretações e explicações a respeito da realidade e na formação do pensamento 

(ex.: se A=B e B=C, deduz-se que A=C), conceitos abstratos, e que se referem às 

regularidades distantes do diretamente observável, mas por comparação entre várias 

situações em que os elementos estejam inseridos. (TEIXEIRA, 2004). 

A noção de número, a ideia de quantidade, depende desta abstração e de todas as 

propriedades dos elementos enumeráveis (tamanho do objeto, forma, cor, disposição no 

espaço), já generalização (regras, categorias ou estratégias) demanda reconhecer as 

condições para a sua aplicação, processo complexo, pois envolve esquemas e suas 

limitações, isto é, as operações de adição feitas com os números naturais e tem suas ideias 

relacionadas a somar e juntar, o que não ocorre com os conjuntos dos números inteiros, 

uma vez que a união de dois conjuntos necessariamente não resulta em uma quantidade 

maior. Logo, abstração e generalização são processos complementares, com níveis de 

especificidade devendo levar em conta invariantes e discriminar situações (uma das 

maiores dificuldades). (TEIXEIRA, 2004). 

 

 

3.2 Ler e aprender Matemática 

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos em ler e interpretar se devem a pouca 

habilidade com a língua materna e as estratégias ainda a serem alcançadas, achar que essa 

característica temporária é um impedimento torna esse processo mais duradouro. Quanto 

mais familiarizados com o processo que se dá, mais facilmente se tornam aptos. A 

motivação para se valer da leitura é um dos caminhos que encantam a prática que deve 

ser sempre oportunizada. Para Smole e Diniz (2001, p. 72) alguns elementos contribuem 

para a motivação: 

 

“[...]a leitura oferecer alguns desafios; o ato de ler constituir-se em uma tarefa 

possível para os alunos; o trabalho ser planejado de modo que as leituras 

escolhidas tenham os alunos como referência; os alunos terem a ajuda de que 

necessitarem e a possibilidade de perceberem avanços.” contribuem para esse 

fazer como: os objetivos.” 
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Fonseca e Cardoso (2009) observam essa relação entre a prática da leitura e a 

Matemática, como uma oportunidade no contexto escolar que:  

 

[...] lança mão de textos cuja leitura demanda de ideias ou conceitos, 

procedimentos ou relações, vocabulários ou linhas de argumentação próprios 

do conhecimento matemático, sem que seu objetivo específico e declarado seja 

o de ensinar Matemática.” 

 

Nesse trabalho não será evidenciado o processo que se dá a leitura autônoma, ou 

mesmo ter aula de matemática para poder ler um texto, o objetivo é tornar a matemática 

e a literatura infantil, representada pela língua materna, aliadas, junto aos conhecimentos 

prévios, oportunos e significativos aos alunos numa concepção interacionista para o 

processo de construção do conhecimento. 

A Educação Matemática é uma pauta importante na sociedade e apresenta 

diferentes objetivos em relação a educação dos cidadãos de classes sociais 

hierarquicamente diferentes, a natureza do conhecimento matemático não se modifica por 

si só, é a maneira como o professor vê o ensino da matemática e a própria matemática 

que pode gerar implicações. (MAGINA, 2005). 

Desenvolver a empatia na complexidade que se dá antes, durante e depois nas 

aulas e identificar os conhecimentos dos alunos, quais deles usam corretamente, quais 

não desenvolveram adequadamente, e outras pertinentes, são formas de se entender o 

processo em desenvolvimento. 

A construção se dá pela ação do indivíduo. E segundo Cavicchia (2010, p. 15):  

 

A natureza da atividade necessária a essa construção vai depender, 

evidentemente, da natureza do conhecimento que se pretende seja construído. 

A interação com objetos vai facilitar o desenvolvimento do conhecimento — 

tanto físico como lógico-matemático — que diz respeito aos objetos, suas 

propriedades e as relações que se estabelecem entre eles. Entretanto, o 

conhecimento de natureza social e afetiva só pode se desenvolver a partir da 

interação com pessoas. [...] interação que se estabelece entre as crianças vai 

tornar possível o desenvolvimento de relações cooperativas no plano social, 

correspondendo às relações de coordenação de perspectivas do pensamento 

operatório no plano do desenvolvimento intelectual. Isso significa que, além 

de possibilitar o desenvolvimento afetivo e social, as interações entre as 

crianças constituem um fator fundamental para o seu desenvolvimento 

cognitivo.  

 

 

Na apresentação do livro Maré Amarelinha da autora Denise Rochael, a leitura 

proporcionada ao 1º ano do ensino fundamental se dará com a mediação da professora, 
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na intenção de trazer elementos do universo infantil e de seu cotidiano de modo que se 

agreguem aos elementos matemáticos. 

Nessas perspectivas, os assuntos e pontos abordados podem ser inseridos num 

seguimento de compreensão nos processos de desenvolvimento cognitivo da criança. O 

livro Maré Amarelinha é um chamamento lúdico, criativo e pertinente, onde o brincar 

está literalmente desenhado em suas páginas e servirá de aporte para a aprendizagem de 

conteúdos matemáticos propostos em fichas em anexos.  

Decorrente de experiências que possam ter sido vividas, antes e fora da escola 

uma vez que, algumas crianças podem não saber ler e escrever, as propostas das fichas de 

exercícios são baseadas no desenvolvimento da percepção ou senso matemático e serão 

exploradas, segundo Lorenzato (2009) em três campos independentes: o espacial, o 

numérico e o das medidas. 

O primeiro, espacial, tem seu eixo central nas formas e posições dos objetos, o 

que servirá de apoio posteriormente ao estudo da Geometria. O segundo, numérico, 

dialogará com as quantidades, contagens e representações, apoiando o estudo da 

Aritmética. E o último, medidas, tratará sobre alguns conceitos desta área na intenção de 

integrar conhecimentos geométricos com os aritméticos. (LORENZATO, 2009). 

 O campo espacial tem o objetivo de proporcionar aos alunos a construção 

de noções de localização, movimentação no espaço físico para orientação 

espacial e reconhecer figuras geométricas, subsidiando o processo 

cognitivo da percepção, imagens mentais, generalizações, discriminações 

e classificação (atributos) por meio de suas características. Desenvolver as 

noções de localização e o conceito: de lateralidade (como direita e 

esquerda), de topologia (como dentro e fora e vizinhança) utilizando do 

próprio corpo, assim como o desenvolvimento de novos trajetos, por 

expressão verbal, desenhos, etc. (BRASIL, 2014a). 

 No campo numérico a investigação é a partir de diferentes contextos e 

funções. Quantificar usando a oralidade, os dedos das mãos ou outros 

materiais, estabelecer relação de semelhança e de ordem (classificando, 

seriando e ordenando coleções), representar quantidades graficamente 

(compartilhar, confrontar, validar), etc. (BRASIL, 2014a). Para 

proporcionar a aprendizagem do sistema de numeração que, naturalmente 

se dá pela contagem oral, observar e oportunizar de forma lúdica 

sequências numéricas (ascendentes e descendentes), a posição e 
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quantidade de algarismos, regularidades, etc. (BRASIL, 2014b). As 

sugestões em relação as resoluções de problemas são de ordem conceitual 

e processual. O primeiro (conceitual) dizem respeito ao contexto do 

problema, já o segundo (processual) se pela utilização de materiais que 

possibilitem a estratégia de cálculo, mental ou escrito. (BRASIL, 2014c). 

 Já o campo das medidas trabalhará a percepção dos aspectos que 

antecedem este trabalho, como a percepção da contagem de saber quantas 

vezes alguma coisa  cabe dentro de outra; questões como de grandeza, em 

achar que varia de acordo com a posição ou formato ou outra propriedade, 

questões básicas e relacionada aos números (contagem e correspondência) 

e a ideia de medição; construção de estratégia para medir, reconhecer 

instrumentos para medir, utilizar o corpo para isso. Comparar 

identificando como maior, menor, igual, mais alto, mais baixo, etc. 

Identificação de ciclos através de períodos temporais (semana, mês, etc.). 

Produção de registros para a comunicação de resultados e procedimento. 

(BRASIL, 2014d). 

Nas diferentes situações, mesmo não sendo abordados em seu contexto integral 

nas propostas das fichas, noções como as abaixo citadas, devem ser introduzidas ou 

revisadas, verbalmente e por diferentes situações, com materiais manipuláveis, desenhos, 

histórias oportunizando contextos vivenciados pelas crianças. Lorenzato (2009). 
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Quadro 1 - Vocabulário fundamental 

1- Noções de grandeza:  

 

grande, pequeno, maior, menor, mesmo 

tamanho, alto, baixo, largo, estreito, 

grosso, fino, comprido, curto. 

2- Noções de posição:  

 

dentro, fora, na frente de, atrás de, ao lado 

de, mais perto de, mais longe de, o 

primeiro, o último, no meio, de frente, de 

costas, à direita, à esquerda, acima, 

abaixo. 

3- Noções de direção e sentido:  

 

para frente, para trás, para cima, para 

baixo, para o lado, para a direita, para a 

esquerda, mesmo sentido, sentido 

contrário, setas, meia volta, uma volta. 

4- Noções de tempo:  

 

antes, depois, agora, mais tarde, ontem, 

hoje amanhã, dia, noite, iniciação as 

horas inteiras, velho, novo, moderno, 

antigo, mais velho de todos, começo, 

meio e fim, dia, semana, mês. 

5- Noções de capacidade:  

 

vazio, cheio, pouco cheio, muito cheio, 

quase cheio, quase vazio. 

6- Noções de massa:  

 

pesado leve, mais pesado, mais leve. 

7- Noções de quantidade:  

 

muito, pouco, o que tem mais, o que tem 

menos, mesma quantidade. 
Fonte: Lorenzato 2009 

 

Os processos mentais básicos também serão explorados e podem ser organizados 

em situações de forma a explorar o número e a contagem, fortalecendo o domínio 

significativo, alguns estão ligados a matemática e outros ao cotidiano da criança. 

(LORENZATO 2009).  
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Quadro 2: Processos mentais básicos 

 

Fonte: LORENZATO, 2009 

 

A aprendizagem da Geometria nos Anos Inicias se justifica pelo desenvolvimento 

do raciocínio visual que é muito importante e utilizado no cotidiano, sem essa leitura a 

forma de interpretar o mundo e  a comunicação das ideias ficam incompletas e reduzidas. 



50 
 

 

A Geometria está por toda parte e lidamos com ela rotineiramente com ideia de “[...] 

paralelismo, perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, medição 

(comprimento, área , volume), simetria: seja pelo visual (formas), seja pelo uso no lazer, 

na profissão, na comunicação oral [...]”. Psicologicamente é necessária ao 

desenvolvimento infantil, pois “[...] inúmeras situações escolares requerem percepção 

espacial, tanto em Matemática (por exemplo: algoritmos, medições, valor posicional, 

séries, sequências...) como na Leitura e Escrita.” A geometria estimula as descobertas, a 

conjectura e o experimentar. (LORENZATO, 1995, p. 5,6). 

 

 

3.3 Propostas com o livro Maré Amarelinha 

 

As propostas a seguir têm o intuito de significar de forma lúdica a alfabetização 

matemática junto a língua materna por meio da literatura infantil como já foi detalhado. 

Essas propostas são sugestões divididas em etapas com as suas respectivas fichas que se 

encontram no Apêndice, podendo ser ampliadas e ou direcionadas de modo a servir como 

propostas de atividades. 

As seguir estão as etapas dessa proposta de trabalho junto ao livro Maré 

Amarelinha e as fichas que estarão respectivamente nos Apêndices. 

A primeira etapa dessa proposta é perguntar as crianças sobre as brincadeiras 

que conhecem, as brincadeiras que seus pais e avós tiveram a oportunidade de conhecer 

e brincar quando crianças. Obter essa memória e levar essa tarefa para casa tem a intenção 

de estimular a oralidade das crianças numa intervenção que potencializa as informações 

internas, num projeto que se dá em sala, mas não cabe somente nesse espaço. Se 

necessário, apenas mostrar o livro que deu tal sugestão como tarefa, e aguçar a 

curiosidade para a próxima aula.  

Essa abordagem tem o intuito de aproximar as vivências do aluno, assim como as 

vivências de sua comunidade, com o objetivo de significar suas apreensões e trazê-la para 

seu novo mundo, o escolar. Essa interação aborda o quanto o viés do professor ao 

recepcionar esses conhecimentos aproxima todos os envolvidos na formação do aluno. 

Fernandez (2011), Brito (1996), Spinillo e Lautert (2006) e Moreira (2012) abordam essas 

atitudes quando afirmam a importância dos conhecimentos extraescolares e sua interação 

com os novos de forma não-literal e não-arbitrária. 
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A segunda etapa é a recepção das informações dos alunos acerca da tarefa em 

um bate-papo informal, que suscitará na compreensão dos conhecimentos prévios dos 

alunos. Essa abordagem é muito importante para mapear o nível de desenvolvimento 

cognitivo, possibilitando interações proveitosas. Lima (1983), explica o quanto a 

construção do aprender é regada de diversidade e se conectam a cada momento, Danyluk 

(2015) afirma a importância em organizar relações significativas e a efetiva, assim como 

Nacarato (2013) que, atesta a importância da experiência com o outro para a própria 

constituição, onde os sentidos e os significados provêm das palavras e contextos. Pra 

Freire (1996), o aprender e o ensinar são lados de uma mesma moeda, numa intensa 

curiosidade, criação e criticidade, exercendo a capacidade de aprender e ensinar cada vez 

mais. 

A terceira etapa é a apresentação do livro, sua exploração e depois a leitura 

com o objetivo de despertar o gosto em observar o mesmo, sua capa, seu interior. Deduzir 

o que livro pode trazer como informação e conhecimento, o encantamento passa pelos 

cinco sentidos. Estimular faz parte do reconhecimento de si próprio e do mundo. Também 

tem a intenção de estimular a curiosidade em como se produz um livro, a partir da 

apresentação do autor, do ilustrador, número de páginas, editora e etc. Perguntas que 

despertarão significados, curiosidades e conhecimentos antes ignorados. (grifo nosso). 

Já os conceitos de senso espacial são importantes e relevantes, se projetam nas 

imagens fragmentadas do livro e estimulam a discriminação e a memória visual, nas 

perguntas como: O que vemos na parte de fora/externa do livro? O que encontramos em 

seu interior/na parte de dentro? A menina está no começo da Amarelinha? Ela já está no 

final da Amarelinha? O senso de medida também pode despertar curiosidades com 

perguntas como: Será que a pedrinha que ela usa é leve ou pesada? Muitos conceitos 

poderão ser explorados e tudo dependerá da evolução da própria aula. Essa construção é 

relevante, pois são adquiridas pela vivência, por memórias. 

Kami (1990) e Lorenzato (2010) revelam a importância de observações físicas 

como a inicialização de um processo mais aprimorado e que se amadurece com o passar 

do tempo. 

Após a leitura do livro fazer observações das cenas. Perguntar sobre os 

questionamentos que estão no próprio livro é um começo. Exemplo: O que quer dizer:  

“Pula 1, pula 2, pula3. Num pé só Pé de saci?”  

Observação: As questões que não foram respondidas, voltar numa segunda 

oportunidade para respondê-las. 
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FICHA 1 (APÊNCIDE A) – Apresentação do livro, sua leitura e registro. 

FICHA 2 (APÊNDICE B) – Leitura do livro e observações das cenas. 

A quarta etapa é a apresentação da brincadeira Amarelinha tradicional, o 

seu desenvolvimento, suas regras e as atividades com a brincadeira. A turma será 

dividia em grupos (máximo 5 alunos). A experiência corporal ativa os sentidos e 

percepções para as etapas seguintes. Essa tarefa é lúdica e como tal precisa ser 

vivenciadas em várias oportunidades. (grifo nosso). 

A quinta etapa será explorada oralmente, as experiências vivenciadas, o registro 

coletivo e individual são necessários sobre as impressões das crianças. De forma lúdica 

poderá ser perguntado sobre a brincadeira (pode ser relatado todos os acontecimentos e 

explorar conceitos matemáticos, como: o número de grupos formados; os alunos em 

ordem de cada grupo; comparar as pedrinhas ou o objeto que  serviu como pedrinha - seu 

peso, tamanho, forma; etc.). Já o individual, também sobre a brincadeira, será tema livre. 

FICHA 3 (APÊNDICE C) – Apresentação da Amarelinha Tradicional. 

FICHA 4 (APÊNDICE D) – Registro coletivo e individual das experiências com 

a brincadeira Amarelinha. (Explorá-la se possível fora da sala de aula). 

FICHA 5 (APÊNDICE E) – Essa atividade é coletiva e explora a colocação de 

cada aluno mediante ao sorteio ou escolha da ordem dos participantes de cada grupo na 

brincadeira Amarelinha. A tabela deve ser apresentada para os alunos entenderem a 

entrada de cada registro. A entrada dos registros na tabela deve ser feita consecutivamente 

do 1º ao 5º colocado de cada grupo para os alunos entenderem melhor os registros. A 

partir dessa interação perguntas podem ser exploradas para verem a tabela como um todo, 

assim como realizar comparações e perguntas (estimular os alunos a fazerem perguntas 

depois de responderem algumas é importante para estimular as indagações, as 

observações e dúvidas que possam dentro da dinâmica passarem despercebidas). 

Smole e Diniz (2001) trazem a importância da comunicação como recurso nas 

aulas de matemática, essas e as ações ajudam no processo metacognitivo. Falar sobre as 

apreensões é ampliar esquemas, elaborar outras formas cognitivas daquilo que se deu 

como aprendizado, são rotas diferenciadas e que se complementam num processo de 

construção do indivíduo. 

A sexta etapa é a apresentação e o brincar com outras Amarelinhas existentes.  

A apresentação de outras Amarelinhas é interessante para a comparação entre seus 

modelos, assim como brincar com elas também em uma segunda oportunidade de 

explorar suas características, particularidades, diferenças, etc. 
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Segundo Lorenzato (2009), o ramo da Matemática chamado Topologia baseia-se 

nos conceitos de vizinhança, ordem, separação, contorno e continuidade e nesse livro 

pode ser bem explorado. Também será observado os números, que em respectivas 

análises se demonstrarão quantificadores, identificadores, localizadores e ordenadores. 

O campo numérico, espacial e das medidas poderão ser explorados, poderão  

comparar os modelos de Amarelinha, o reconhecimento de suas formas, figuras, 

características, particularidades, semelhanças, como estão dispostas (lado a lado, em 

sequência, uma dentro da outra), etc. (grifo nosso). 

Fazer um registro coletivo e posteriormente individual dessas observações como 

no Apêndice 4. 

 

Figura 2: As várias Amarelinhas 

 

Fonte: http://jogobrincadeiracultura.blogspot.com/2014/05/amarelinha.html 

FICHA 6 (APÊNDICE F) – Apresentação das outras Amarelinhas e realização 

da brincadeira para melhor compará-las. E registro coletivo após a brincadeira para 

exploração das observações. 

A sétima etapa é a apresentação da Amarelinha dos dias da semana.  

 

Figura 3: Amarelinha de dias da semana 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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Apresentar essa Amarelinha e deixá-los explorar na intenção de adivinhar o que 

ela representa. Perguntas e dicas são pertinentes para explorar e depois aprimorar o 

registro coletivo.  

Após adivinharem e informar as regras, a brincadeira será o momento de  

exploração. Depois será realizado o registro coletivo com as crianças sobre esse tipo de 

Amarelinha.  

FICHA 7 (APÊNDICE G) – Essa atividade é explorada de forma a não revelar de 

imediato que Amarelinha se refere. Perguntas e sugestões são feitas para explorar a 

descoberta, a curiosidade, a figura da Amarelinha de dias da semana e acrescentar 

informações. Num segundo momento o registro e impressões sobre a Amarelinha de dias 

da semana será realizado. 

Joly e Marini (2006) reconhece a decodificação e a compreensão da linguagem 

escrita, onde significados semânticos e sintáticos se relacionam, na maneira como a 

palavra ou símbolo são usados de forma que a compreensão se estabeleça. Nessa interação 

as formas e a introdução das letras substituídas pelos números, comparando as primeiras 

Amarelinhas, ressignificam a brincadeira. Desperta a curiosidade que desenvolve uma 

nova aprendizagem, estimulando outras esferas no aprender, como por exemplo o 

desenvolvimento de sua própria criação como será estimulado a seguir. 

Essa Amarelinha poderá ser utilizada mais para frente na exploração do 

calendário, ampliando o sistema de numeração decimal, além da observação de suas 

respectivas regularidades, diferenças e particularidades no que tange os conceitos de 

conservação, inclusão, seriação, sequenciação, etc. 

A oitava etapa  é a criação de Amarelinhas por grupo de alunos. A partir das 

figuras geométricas exploradas disponibilizar material manipulável de figuras 

geométricas para a construção em cada grupo. (Pode ser em papel a ser recortado, ou as 

formas geométricas já recortadas em E.V.A, ou outros materiais). Permitindo a 

criatividade colaborativa e cooperativa de todos do grupo para a nova criação. Numa 

segunda etapa pedir para desenharem a Amarelinha criada e enumerar cada casinha. 

Fazer um painel com as montagens das Amarelinhas e fazer uma comparação 

entre os grupos. Questionamentos: Qual ficou maior? Qual ficou menor? Qual tem mais 

casinhas? Quantas casinhas elas têm? Etc. (grifo nosso). 
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A nona etapa é o desenvolvimento de uma tabela, a partir das representações 

geométricas das Amarelinhas de cada grupo. Essa tabela projetará as escolhas em relação 

as figuras geométricas, as quantidades de cada escolha e a ordenação na própria tabela. 

Num segundo momento pode ser colocado no quadro figuras geométricas para os 

alunos poderem continuar a sequência. Essa brincadeira que pode ser chamada de 

“Adivinhe” estimula o aluno a observar a sequência das figuras colocadas e dar 

prosseguimento a ela.  

Essas figuras geométricas nas Amarelinha aparecem em sequências, aglutinadas 

e incluídas em outras figuras geométricas. Sua visualização pode não ser de fácil 

percepção e devem ser estimuladas. A manipulação com material concreto facilita esse 

processo visual. A criação da Amarelinha pelo próprio aluno é uma sugestão, outra, é 

sobrepor as figuras geométricas (exemplos: o quadrado que sobrepondo triângulos o 

compõe, o retângulo, sobrepondo dois quadrados o compõe, a utilização dos semicírculos 

que forma um círculo completo). 

 O Tangram também é um material que pode ser utilizado nessa dinâmica. 

FICHA 8 (APÊNDICE H)  – Construção da Amarelinha do grupo.  

FICHA 9 (APÊNDICE I) -  Observações e registros sobre as Amarelinhas dos 

grupos. 

Em todas as etapas há a intencionalidade de se perceber, de estreitar os 

conhecimentos já interiorizados com os subsequentes e novos na ampliação de 

significados. Baquero (1998), denota esse entendimento como um processo de 

interiorização que não se dá por acúmulo de domínios, mas por uma reorganização de 

atividades psicológicas.  
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Figura 4: Tabela figuras geométricas 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

A décima etapa, representada na ficha 10 (APÊNDICE J), explora a percepção 

das quantidades que faltam para chegar ao objetivo final que é o “CÉU”, a partir de uma 

determinada referência na Amarelinha confeccionada anteriormente na ficha 8 (Apêndice 

H). A observação sobre o total do número de casas de cada Amarelinha confeccionada é 

muito importante nessa última etapa, uma vez que esse dado será retirado da referência 

já exposta e de forma ativa pelos alunos quando, a professora relembrar a confecção 

desses dados e perguntar como poderiam fazê-lo. 

Em um outro momento, disponibilizar um saco e cartões que serão enumerados 

por cada grupo de acordo com suas respectivas Amarelinhas. Após cada grupo colocará 

em seus sacos os cartões enumerados. (Processo monitorado pelo professor).  
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Também será disponibilizado, uma placa retangular feita de papel com cada nome 

dos alunos dos respectivos grupos (sugiro que sejam utilizado nessas placas nomes com 

cores diferentes em cada grupo, pois para aqueles que não saibam ler é uma referência 

para fixar na memória os respectivos nomes). 

FICHA 10 (APÊNDICE J) -  Quantas casinhas faltam para se chegar ao céu.  

Essa atividade representa a quantas vai a interatividade que se dá numa sala para 

exploração do novo como uma tarefa que desafia. Fontana (2000) afirma que as atividades 

orientadas para o prazer podem ter maior valor do que as relacionadas ao trabalho, Coll 

et al. (2007) valida a necessidade de se ampliar o foco da indagação aos vários níveis de 

configuração explorando a criatividade e a brincadeira como facilitadores. 

As etapas e fichas supracitadas são propostas que se configuram como uma base 

exploratória para a pesquisa realizada e não se findam por si, mas que se comprometem 

com o que fora intencionado trazendo a aprendizagem matemática agregada a literatura 

infantil, a criatividade e a  ludicidade. 

O quadro a seguir resume a proposta de acordo com as etapas desenvolvidas. 

 

Quadro 3: Etapas/FICHAS 

 

ETAPAS 

 

FICHAS 

Etapa 1 - 

Etapa 2 - 

Etapa 3 Ficha 1 e Ficha 2 

Etapa 4 Fichas 3, 4 e 5 

Etapa 5 - 

Etapa 6 Ficha 6 

Etapa 7 Ficha 7 

Etapa 8 - 

Etapa 9 Ficha 8 e Ficha 9 

Etapa 10 Ficha 10 

Fonte: A autora, 2018 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da matemática é notória e cada vez mais evidente para a vida em 

sociedade e para atuação como cidadão, suas aplicações se ampliam nas ciências, no 

comércio, na indústria, na agricultura ou nas mais simples atividades. Os números estão 

nas várias situações, nos vários contextos: nas operações, no pensamento combinatório, 

nas situações de proporcionalidade, nas organizações espaciais, etc. Sendo o pensamento 

matemático bem desenvolvido, assim como sua apreensão, a leitura, a interpretação, as 

atuações que o requeiram firmará as características aqui já citadas: criticidade e 

autonomia para poder utilizá-la. 

A concepção do quanto ela é difícil e as observações realizadas de memórias 

passadas não proveitosas são frutos de uma educação matemática desvinculada da 

realidade,  com uma comunicação de via única, entendida como memorização, domínio, 

enfim, não puderam usufruir da beleza dessa matéria, que precisa de interação, motivação, 

criatividade, investimento pessoal e profissional, observação das práxis e um olhar mais 

atencioso para o aluno e suas especificidades que estão em desenvolvimento, que são 

fruto de estudos e que em sua essência não modifica. 

A relevância dos conhecimentos prévios para uma aprendizagem significativa é 

valiosíssima para as futuras apreensões, o desenvolvimento que se dá na percepção do 

letramento é o avanço para a alfabetização proficiente. Atingir a abstração desejada que 

a Educação Matemática clama é um investimento pedagógico que não requer pular etapas 

nos anos iniciais, o real palpável, o concreto é o material mais importante nesse processo 

e a metacognição explica esse sentido, uma vez que, o desenvolvimento cognitivo se 

articula para sua própria emancipação, na interação com seus pares e sua maturidade.  

A oralidade, os sons, o olhar, o sentir, a mímica, enfim os sentidos são expressões 

comunicativas, formas e procedimentos que desencadeiam as percepções para uma 

comunicação do pensamento matemático desenvolvido neste trabalho junto com a 

literatura, onde o saber ler e escrever não se detém como referência predominante, mas 

como registro de um processo que tem em si sua trajetória - o despertar.  

Numa concepção interacionista e construtivista, o numeramento inicial aqui 

denotado como expressão frente ao já conhecido letramento é extensão do letramento 

matemático em desenvolvimento, dessa forma, as habilidades como: observações, 

levantamento hipóteses, questionamentos, argumentações, desenvolvimento de 
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estratégias para resolução de problemas são habilidades em processo de constituição 

numa construção lúdica e criativa, processo utilizado e incorporado no dia a dia infantil. 

A pesquisa realizada é um apanhado de pensamentos, experiências e investigações 

para uma aprendizagem inerente ao universo infantil que, atingiu durante os séculos sua 

importância pela especificidade e particularidades. Piaget, Vygotsky, Ausubel e outros 

são referências para pesquisa e que convergem sobre a importância das várias linguagens 

para a formação do cidadão e sua apropriação do saber, no caso o saber matemático. 

A literatura infantil junto a ludicidade e a criatividade foram o aporte para elucidar 

o quanto a matemática está presente na vida, assim como é necessária para a compreensão 

dos fatos que se apresentam. O uso do livro Maré Amarelinha vem ilustrar essa dinâmica, 

junto às propostas sugeridas nas fichas de atividades idealizadas durante a pesquisa e que, 

como sugestão, podem ser ampliadas de acordo com os objetivos e as interações que 

apareçam numa dinâmica em classe. Desta forma é reconhecido o quanto a interatividade 

propicia a alfabetização, na mesma proporção que o prazer no aprender é ponto 

fundamental para motivar os alunos. 
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APÊNDICE A – FICHA 1 

            Apresentação do livro, sua leitura e registro. 

 

1. Responder de acordo com o que vê e é explorado no livro antes da leitura. 

Atividade oral e registro  

Título:  

Autor:  

Ilustrador:  

Edição:  

Ano publicado:  

Número de páginas:  

Editora:  

Personagens: 

 

 

Espaço onde ocorre a história: 

 

 

Tempo em que decorre a história: 

 

 

Observando o livro o que você imagina que possa ser o assunto? Observar as gravuras e fazer 

perguntas. 

 

 

 

 

 

 

2. Após a leitura fazer comparações com o que acharam antes leitura ver o registro acima 

e depois da leitura. 
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APÊNDICE B – FICHA 2 

            Leitura do livro e observações. 

 

Após a leitura do livro fazer observações das cenas. Registrar no coletivo.  

Sugestões: 

 Por que o livro diz: “Pula 1, pula 2, pula3. Num pé só Pé de saci? O que é pular 

de um pé só? O que é pé de saci?” 

 

 O que é: “ Erra, erra, pé de guerra. Um dia, ainda volto aí? O que é pé de 

guerra?” 

 

  Por que, ela diz “Um dia, ainda volto aí?” 

 

  O que é errar nesse jogo? 

 

 “O 4 e o 5 de uma vez. E joga a pedrinha no 6.”  O que quer dizer 4 e 5 de uma 

vez? E jogar a pedra no 6? 

 

 O que ela quer dizer com “7, 8, 9 para 12 faltam?” 

 

  Quantas casas tem a Amarelinha?  

 

 “E pula no céu da maré. Cambalhota no ar. Estrela de cinco pontar. Quem sair, 

perde o lugar.”  O que é estrela de cinco pontas? Sair de que lugar?  

 

Observação: As questões que não foram respondidas, voltar numa segunda oportunidade 

para respondê-las. A reflexão se faz com releituras e vivências, o que não se denota em uma 

primeira instância pode ter uma segunda chance em um outro momento. E mesmo que não o 

tenha feito em um primeiro momento, o registro sobre a questão fica em um segundo plano na 

assimilação mental para uma nova oportunidade ser ressignificado e compreendido. A interação 

com as crianças também é uma oportunidade para essa ressignificação, pois entre eles pode 

haver um entendimento sobre a questão levantada. 
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APÊNDICE C – FICHA 3 

            Apresentação da brincadeira Amarelinha (tradicional). 

 

Essa ficha refere-se ao desenvolvimento da brincadeira, suas regras e as atividades lúdicas. 

 

Como a turma, geralmente, tem muitos alunos, dividir em grupos de no máximo 5 alunos por 

grupo é importante para dinâmica da brincadeira. Cada grupo precisará de sua Amarelinha para 

brincar. 

 

Amarelinha Tradicional 

 

 

 
Fonte: http://criandocriancas.blogspot.com/2008/04/brincadeira-de-rua-amarelinha-1.html 

 

 

A regra:  

1. Determinar a sequência dos participantes em cada Amarelinha. Poderá 

fazer um sorteio. Tirar par ou ímpar. Eles poderão determinarem como 

fazer essa escolha. 

2. O 1º participante joga a pedrinha na primeira casa, a de número 1 que, 

não poderá ser pisada. O jogo prossegue pulando em cima da casa 2 e 
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começa a pular de casa em casa, sendo com um pé nas casas simples e 

dois pés nas casas duplas até chegar ao céu.  

3. Quando chegar no céu, o jogador se vira para as casinhas percorridas 

(dando meia-volta) e retorna pulando da mesma maneira até chegar na 

casa 2. Chegando na casa 2 pega a pedrinha que está na casa 1, pular na 

casa 1 e voltar ao início.  

4. A mesma pessoa começa de novo, jogando a pedrinha na casa 2 e depois 

pulando na casa 1 e depois pula para casa 3, ignorando a casa que está 

com a pedrinha e assim por diante. Esse processo se repete com todos os 

números até ter jogado a pedrinha em todas as casas.  

5. Ganha quem pular todas as casas primeiro. 

6. Perde a vez quem: pisar nas linhas do jogo; ou pisar na casa onde está a 

pedrinha; ou não acertar a pedrinha na casa onde ela deve cair; ou não 

conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha na volta. (mas as regras 

podem ser mudadas e inventadas) 

 

Observação: As pedrinhas poderão ser substituídas por saquinhos com areia para fazer 

peso. É interessante que esses saquinhos tenham formas geométricas, pesos e cores diferentes. 

A curiosidade desperta os sentidos, as comparações, as hipóteses, etc. 
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APÊNDICE D – FICHA 4 

Registro coletivo e individual das experiências com a brincadeira Amarelinha. 

(Explorá-la se possível fora da sala de aula). 

       

1. O registro coletivo: A conversa com os alunos, suas observações, suas 

interpretações sobre a brincadeira (pode ser relatado todos os acontecimentos e 

explorar conceitos matemáticos, como: o número de grupos formados; os alunos 

em ordem de cada grupo; comparar as pedrinhas ou o objeto que  serviu como 

pedrinha - seu peso, tamanho, forma; etc.). É um momento muito rico que pode 

redirecionar o planejamento devido as indagações deles. 

 

2. O registro individual sobre a brincadeira: Livre (Disponibilizar o  papel para o 

aluno). 
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APÊNDICE E – FICHA 5 

 

Como ficou a colocação de cada membro do grupo para participar da Amarelinha? 

Vamos registrar na tabela.  

(Registro feito coletivamente com a turma) 

 

COLOCAÇÃO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

    

 

 

Perguntas  e reflexões: 

 

1. Todos os grupos tem a mesma quantidade de alunos ou membros? 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Poderemos saber a partir dessa tabela quantos somos? 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Como podemos saber? 

 

______________________________________________________________________ 

 

4. Quais alunos ficaram na 1ª colocação? Observem a tabela. 

 

______________________________________________________________________ 

 

5. Quais alunos ficaram na última colocação? Observem a tabela. 

 

______________________________________________________________________ 

 

6. Vocês podem sugerir algumas perguntas. Que perguntas vocês querem fazer em relação 

as características dessa tabela? 

 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – FICHA 6 

            Apresentação das várias Amarelinhas, brincar e registrar. 
 

Figura 2 - As várias Amarelinhas 

 

 

Fonte: http://jogobrincadeiracultura.blogspot.com/2014/05/amarelinha.html 

 

 

1. Apresentar os tipos diferentes de Amarelinha e realizar a brincadeira junto com a 

Tradicional. Ao brincar perceberão com mais detalhes suas diferenças. As regra são as 

mesmas. 

 

Observação: O campo numérico, espacial e das medidas poderão ser explorados, poderão  

comparar os modelos de Amarelinha, o reconhecimento de suas formas, figuras, características, 

particularidades, semelhanças, como estão dispostas (lado a lado, em sequência, uma dentro da 

outra), etc. Fazer um registro coletivo e outro individual sobre a exploração com a brincadeira. 

 

2. Registro coletivo após a brincadeira (explorando as observações). 
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                                         APÊNDICE G – FICHA 7 

                               Apresentação da Amarelinha surpresa.  

                                    (Amarelinha de dias da semana) 

Essa ficha refere-se ao desenvolvimento da brincadeira, mas antes de apresentá-la 

mostrar seu desenho e indagar o que essa Amarelinha representa. 

 

                           Figura 3: Amarelinha de dias da semana 

 

                                                     

Fonte: A autora, 2018. 

Perguntas e reflexões: 

1. Vocês conhecem essa Amarelinha? 

 

2. Quantas partes compõe essa Amarelinha? Ou em quantas partes está dividida? 

 

3. Alguém se arrisca em dizer o que é? 

 

4. Vocês conhecem os dias da semana? Sabem o nome de cada um dos dias da 

semana? (Escrever no quadro os dias da semana para visualizarem). 

 

5. A partir dessa dica vocês poderiam dizer o que significa cada letra? 
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6. Vocês sabem qual é o primeiro da semana? A brincadeira começa por esse dia. 

 

7. Vamos rever a sequência dos dias da semana. 

 

8. Agora respondam... Que dia é hoje na semana? Então ontem foi? E amanhã será? 

 

9. Mudando de assunto mas por curiosidade e observação...Agora observem o 

contorno da figura. Que forma geométrica é essa? 

 

10. Tem outra parecida com ela?  

 

11. E as outras vocês saberiam identificar? 

 

Apresentação da regra: 

Desenhe conforme a figura um quadrado subdivido em 7 partes, cada parte representa 1 

dia da semana.  O espaço do meio será sempre o sábado. 

Achar um chão para riscar o jogo é sempre um desafio. 

Depois do desenho feito comece a jogar pelo primeiro dia da semana domingo.  

Empurre a pedrinha com pé seguindo na ordem dos dias da semana. 

Continue jogando a pedrinha de casa em casa. 

Quando a jogada chegar no sábado, faça o caminho da volta até o domingo. 

Regras do jogo: A amarelinha muda de jogador em duas situações: quando o jogador 

pisa na linha ou quando joga a pedra fora do espaço. 

 

Hora de brincar. 

Explorar a brincadeira para melhor experimentar e aumentar as percepções. 

 

Hora do registro 

Registrar coletivamente as observações. 
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APÊNDICE H – FICHA 8 

Construção da Amarelinha do grupo. 

 

Com o material disponível cada grupo de alunos deve construir sua Amarelinha e nomeá-la. 

Recorte as figuras e montem em um papel, colando-as. Enumerar cada casinha. 

(Redimensionar no papel para as figuras ficarem maiores). 
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APÊNDICE I – FICHA 9 

Observações e registros sobre as Amarelinhas construídas. 

1. Nessa etapa as Amarelinhas construídas, por cada grupo, serão expostas para 

realização de observações como sugerem as perguntas abaixo. Tais perguntas 

serão respondidas e expostas para serem consultadas posteriormente na 

construção de uma tabela. As perguntas podem ser ampliadas com as 

observações dos alunos. É uma construção colaborativa e cooperativa. 

Perguntas e reflexões: 

a. Quantas figuras tem a Amarelinha do Grupo 1? ( Analisar todos os grupos) 

 

b. Qual é a Amarelinha com mais figuras geométricas?  

 

c. Qual é a Amarelinha com menos figuras geométricas? 

 

d. Que Amarelinha vocês gostam mais? Por quê? 

 

e. Qual foi o maior numeral escrito, observando todas as Amarelinhas? 

 

f. E o menor numeral escrito? 

 

2. Construção de uma tabela com as informações mais importantes. 

Essa tabela tem o objetivo de registrar, mais pontualmente, a quantidade de figuras 

geométricas utilizadas por cada grupo, assim como analisar as quantidades de cada figura 

utilizadas pelos mesmos. Assim, a tabela poderá ser preenchida e depois exposta como registro 

coletivo e de consulta (a tabela abaixo é um exemplo). 

 Os registros podem ser feito, primeiramente, por bolinhas ou pauzinhos e assim contá-

los. Depois a quantidade total deve ser registrada pelo numeral que o representa de forma 

destacada no mesmo local.  
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   GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Quantas figuras têm  
na  Amarelinha dos  
grupos? 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Fonte: A autora, 2018 
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3. Observando a tabela anterior com as figuras geométricas utilizadas pelos grupos, 

propor o preenchimento abaixo: 

Que grupo utilizou mais as figuras... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ilustração do autor. 
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                                         APÊNDICE J – FICHA 10 

                      Quantas casinhas faltam para se chegar ao céu. 

Essa tarefa consiste em explora a percepção das quantidades que faltam para chegar ao 

objetivo final que é o “CÉU”, a partir de uma determinada referência dada na Amarelinha. 

Assim como o aumento progressivo dos números de casinhas que serão questionados nessa 

intencionalidade. 

1. Perguntar para todos os alunos se eles lembram da quantidade de casinhas de 

cada Amarelinha confeccionada, questionar também sobre onde podem retira 

essas informações a partir das atividades passadas. (momento de interação e 

exploração em relação aos dados coletados anteriormente). 

2. Distribuir um saco e cartões a serem enumerados por cada grupo de acordo com 

a quantidade de casinhas de cada Amarelinha confeccionada anteriormente na 

Ficha 8 (Apêndice H). (Processo monitorado pelo professor). 

3. Colocar os cartões enumerados por cada grupo nos respectivos sacos de acordo 

com quantidade de casas de cada Amarelinha confeccionada. (Processo 

monitorado pelo professor).  

4. Também será disponibilizado uma placa retangular feita com papel com cada 

nome dos alunos de cada grupo (sugiro que sejam utilizado nessas placas nomes 

também com cores diferentes, pois uma vez para aqueles que não saibam ler, se 

tornam uma referência para fixar na memória os respectivos nomes). 

 

Procedimento: 

Em cada grupo:  

 Dois alunos, previamente escolhidos, retiram, cada um, os cartões enumerados 

do saco. 

 Os cartões retirados do saco se referem aos números da casinha da Amarelinha 

confeccionada pelo grupo e que serão o ponto de referência para se chegar ao 

“CÈU” (final da Amarelinha). 

 Pedir para elas fixarem as placas com seus nomes nas respectivas casas da 

Amarelinha do grupo.  

 

A questão:  

A observação que será feita se dará na perspectiva de: 
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a. Comparar os números dos cartões enumerados e observar quais deles é 

o menor ou o maior. 

b. A partir de cada referência, perguntar quem poderá chegar ao “CÉU” 

primeiro. Questionar de forma a explicarem suas afirmações. 

 

Observação: Essa atividade tem o intuito de levantar conceitos que serão utilizados no 

decorrer do ano letivo e avaliar suas percepções. 

 

Para registrar essa tarefa poderá ser feito para cada grupo uma tabela, para depois ser 

fixada junto com cada Amarelinha. 

 

 

Número retirado 

do saco 

Quantas casas 

faltam para chegar 

no céu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


