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O PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Francisca Dayanna de Lima Silva¹ 

 

RESUMO 

 

O ensino e aprendizagem da matemática na educação infantil é de grande 
relevância, uma vez que esta é a base para a alfabetização matemática, 
conhecimentos que se fazem cruciais no nosso cotidiano, ora que a matemática se 
encontra inserida no nosso dia a dia, se fazendo presente nas inúmeras tarefas 
realizadas. Diante este contexto, justifica-se o referido trabalho destacando a 
importância de um professor mediador que busca proporcionar metodologias 
inovadoras, dinâmicas e lúdicas, onde a criança possa participar ativamente da 
construção do conhecimento, favorecendo a independência do mesmo no 
aprendizado da matemática na educação infantil. Partindo desta premissa objetiva-
se compreender as dificuldades que o docente tem em repassar a matemática e os 
discentes de compreender, como também estudar a importância que o educador tem 
na contribuição do ensino da matemática na educação infantil. Para tal embasa-se 
teoricamente em autores como: Paulo Freire (2015), Tortora e Pirola (2020), Souza 
e Oliveira (2013), Leonardo (2014), Silva (2013), Barbosa (2019) dentre outros. No 
tocante a metodologia utilizada destacou-se inicialmente a pesquisa bibliográfica em 
livros, artigos de anais e revistas acadêmicas para ampliarmos o conhecimento 
teórico referente ao tema e, a posteriori foi realizada a pesquisa de campo de cunho 
qualitativo com aplicação de questionário junto aos professores que lecionam na 
educação infantil  em uma escola pública do município de Alto santo, CE. Após as 
leituras teóricas e coleta de dados constatou-se que os professores buscam manter 
uma formação continuada, reconhecem a importância do ensino da Matemática na 
educação infantil, porém destacam que são inúmeros os desafios enfrentados 
diariamente para que este aprendizado seja satisfatório. Por conseguinte, acredita-
se que o ensino da matemática ele é dinâmico e se encontra em constantes 
mudanças e precisamos estar atentos a estas, assim como também buscarmos 
estratégias para superar os obstáculos encontrados. 
 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Educação infantil. Formação continuada. 

Desafios. Estratégias. 
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THE TEACHING AND LEARNING PROCESS OF MATHEMATICS IN EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION 

 

Francisca Dayanna de Lima Silva¹ 

 

ABSTRACT 

 
The teaching and learning of mathematics in early childhood education is of great 
relevance, since this is the basis for mathematical literacy, knowledge that is crucial 
in our daily lives, since mathematics is inserted in our daily lives, making itself 
present in the numerous tasks performed. In this context, the aforementioned work is 
justified by highlighting the importance of a mediating teacher who seeks to provide 
innovative, dynamic and playful methodologies, where the child can actively 
participate in the construction of knowledge, favoring its independence in the learning 
of mathematics in early childhood education. Based on this premise, the objective is 
to understand the difficulties that the teacher has in passing on mathematics and the 
students to understand, as well as studying the importance that the educator has in 
contributing to the teaching of mathematics in early childhood education. For this it is 
theoretically based on authors such as: Paulo Freire (2015), Tortora and Pirola 
(2020), Souza and Oliveira (2013), Leonardo (2014), Silva (2013), Barbosa (2019) 
among others. Regarding the methodology used, initially highlighted was the 
bibliographical research in books, annal articles and academic journals to expand the 
theoretical knowledge on the subject and, subsequently, a qualitative field research 
was carried out with a questionnaire applied to teachers who teach early childhood 
education in a public school in the city of Alto santo, CE. After theoretical readings 
and data collection, it was found that teachers seek to maintain a continuing 
education, recognize the importance of teaching Mathematics in early childhood 
education, but highlight that there are countless challenges faced daily for this 
learning to be satisfactory. Therefore, it is believed that the teaching of mathematics 
is dynamic and is in constant change and we need to be aware of these, as well as 
seek strategies to overcome the obstacles encountered. 
 
Keywords: Teaching-learning. Child education. Continuing training. Challenges. 
Strategies. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho em pauta teve como foco principal fazer o levantamento e estudo 

teórico sobre o ensino da matemática na educação infantil. Demonstrando também a 

importância do trabalho dos professores ao auxiliar as crianças no processo de 

ensino/aprendizagem da matemática procurando metodologias diversificadas para 

que essa criança venha a se desenvolver na matemática de forma lúdica e que seja 

significativa para o mesmo.  

A escolha da temática se dá devido as diversas mudanças ocorridas em 

relação ao currículo escolar, principalmente quando nos deparamos com as novas 

metodologias abordadas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que propõem 

uma nova forma de ensinar a matemática e consolidação das habilidades desejadas 

na Educação Infantil.   

Diante desta premissa o estudo teve como problemática questionar as 

temáticas que envolvem a inclusão, dando ênfase ao professor e seus desafios 

cotidianos em sala. É de suma importância evidenciar que o currículo escolar ainda 

é muito tradicional e fragmentado, dificultando ainda mais o processo de ensino-

aprendizagem desses estudantes, pois esses documentos ainda trabalham sob uma 

lógica de padronização, perante essa fragmentação é necessário que o professor 

seja um docente pesquisador, buscando trabalhar os conteúdos de forma articulada 

e interdisciplinar para que a criança tenha acesso ao conhecimento e possa 

construir e reconstruir de forma ativa e participativa e para tal, é necessário nos 

atentarmos em relação as metodologias utilizadas, assim como também a 

aplicabilidade, haja vista que estamos em um espaço heterogêneo com inúmeras 

particularidades que precisam serem observadas. 

Acreditamos que o ensino da matemática na escola pode ser feito pelo 

trabalho pedagógico, pela adaptação e metodologias utilizadas para estimular a 

aprendizagem dos alunos. É importante rever estratégias transformar aulas e 

atividades pensando em todos os alunos, garantindo que todos eles possam se 

desenvolver na aprendizagem e na aquisição de conhecimentos. Desse modo, 

deixamos claro que a educação é um dever de todos, para que possa nascer uma 

nova perspectiva e uma sociedade norteada pelo princípio da equidade. 

Partindo desta concepção objetivou-se compreender as dificuldades que o 

docente tem em repassar a matemática e os discentes de compreender, estudar a 
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importância que o educador tem na contribuição do ensino da matemática na 

educação infantil, como também conhecer os desafios diários enfrentados pelos 

docentes no tocante ao ensino da matemática na educação infantil. 

Para tal embasa-se teoricamente em autores como: Paulo Freire (2015), 

Tortora e Pirola (2020), Souza e Oliveira (2013), Leonardo (2014), Silva (2013), 

Barbosa (2019) dentre outros. No tocante a metodologia utilizada destacou-se 

inicialmente a pesquisa bibliográfica em livros, artigos de anais e revistas 

acadêmicas para ampliarmos o conhecimento teórico referente ao tema e, a 

posteriori foi realizada a pesquisa de campo de cunho qualitativo com aplicação de 

questionário junto aos professores que lecionam na educação infantil em uma escola 

pública do município de Alto santo, CE. 

O estudo teve como problematização perceber as dificuldades enfrentadas 

pela escola e professores, no decorrer dos tempos, na intenção de ofertar uma 

aprendizagem mais significativa no âmbito da matemática. Foi analisado a 

importância da reflexão sobre as práticas cotidianas em sala de aula, levando em 

consideração os desafios a serem superados na realidade da educação, na rede 

regular de ensino. No entanto, não é uma tarefa fácil tornar a escola um ambiente 

dinâmico, interativo e interdisciplinar com ênfase na satisfatoriedade e eficiência do 

ensino\aprendizagem dentre estes o da matemática. É crucial que se tenha um 

trabalho articulado entre as diferentes esferas sociais e políticas destacando-se 

governo, escola e família, urge-se que estes trabalhem juntos em prol da oferta de 

educação de qualidade, com as devidas condições e possibilidades para o 

desenvolvimento e aprendizagem. 

A partir da problematização elencou-se algumas hipóteses no que se refere 

ao ensino da matemática, tais como: há uma grande necessidade que ocorra 

mudanças metodológicas na busca de uma aprendizagem significativa que se torne 

importante para o ensino da matemática. Observa-se que hoje em dia muitos 

professores ensinam de forma que tem gerado muita dificuldade no ensino e na 

aprendizagem da matemática, o aluno tem em vista uma aprendizagem 

insignificante por não haver contextualização na sua aplicação. Mediante as 

hipóteses vale ressaltar que podemos abordar uma nova proposta no ensino da 

matemática no intuito de uma melhor aprendizagem, com essa busca pode 

favorecer um ensino eficaz proporcionando ao educando uma autonomia na 

aquisição desse conhecimento dando significado a essa aprendizagem, através de 
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desafios, situações problemas entre outras que pode ser uma forma de desenvolver 

as questões matemáticas: habilidade e raciocínio lógico. 

Após as leituras teóricas e coleta de dados constatou-se que os professores 

buscam manter uma formação continuada, com uma exceção, reconhecem a 

importância do ensino da Matemática na educação infantil, porém destacam que são 

inúmeros os desafios enfrentados diariamente para que este aprendizado seja 

satisfatório. Acredita-se que o ensino da matemática ele é dinâmico e se encontra 

em constantes mudanças e precisamos estar atentos a estas, assim como também 

buscarmos estratégias para superar os obstáculos encontrados. 

No intuito de se atingir os objetivos esperados o referido trabalho está 

organizado em três capítulos: No primeiro capítulo é apresentada uma breve 

contextualização histórica da matemática na educação infantil e sua importância 

para esse nível de ensino. Já o segundo capítulo é composto por três subcapítulos 

que enfatizam o que é a matemática, o ensino da matemática nos dias de hoje e o 

papel do professor nesse contexto. O último capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos tais como: tipo de pesquisa, procedimento de coleta de dados e 

análise dos dados coletados. A posteriori se tem as considerações finais referentes 

a pesquisa realizada e os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO 1 – O PROCESSO DE ENSINO\APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

1.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA MATEMÁTICA. 

 

Falar da história da matemática é algo complexo, ora que a mesma se 

confunde com o desenvolvimento da sociedade, suas necessidades e anseios. 

Tendo em vista que o ser humano é dotado de competências e habilidades e 

mantêm-se em um processo contínuo na produção e reprodução do conhecimento, 

este que se apresenta de forma dinâmica e heterogênea nas diferentes sociedades 

e contextos históricos. 

Como afirmam Gitirana e Carvalho (2010, p. 49)  
 
 

A necessidade do ser humano de compreender os fenômenos que o cercam 
e ampliar, aprofundar e organizar, progressivamente, o seu conhecimento e 
sua capacidade de intervenção sobre esses fenômenos sempre impulsionou 
– e impulsiona – a construção do conhecimento matemático. Ou seja, os 
conceitos e procedimentos matemáticos são construídos na evolução da 
sociedade, a partir de necessidades do cotidiano, de demandas de outras 
áreas do conhecimento e também da própria Matemática. 
 
 

Partindo desta premissa cabe destacar que o conhecimento matemático é 

extremamente dinâmico e constantemente passa por reformulações e 

aprimoramentos, isso por que o ser humano busca inovações para atender as suas 

necessidades que por sinal se ampliam e alteram de acordo com a sociedade e o 

contexto histórico atual.  

Corroborando com Jagmin e Drews (1989, p. 47)  
 
 

Inscrições antigas, mostram que inicialmente surgiu a representação da 
quantidade, através de gravuras em rochas, para controlar a criação de 
animais e/ou registrar animais que foram caçados. A simbolização do 
número surgiu só muito depois da noção de quantidade e da respectiva 
contagem. [...] Os antigos Incas representavam números através de nós, em 
um cordão. Os assírios e hindus utilizavam o ábaco. A representação 
numérica surgiu por volta do ano 3.000 a. C e o zero em 2.300 a. C foi 
empregado pelos babilônios. Mas foram os hindus que definiram os atuais 
símbolos numéricos do nosso Sistema Numérico Decimal. 
 
 

A citação em destaque vem reforçar e nos fornecer suporte teórico referente 

a produção do conhecimento matemático, pois como se percebe os atuais símbolos 

numéricos do nosso sistema Numérico Decimal é resultado das ações e 
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contribuições de diferentes povos. Tendo em vista que cada povo buscava superar 

as dificuldades enfrentadas e atender as suas necessidades através da produção do 

conhecimento matemático que era representado de diferentes maneiras. Pois como 

afirma Gitirana e Carvalho (2010, p. 69) “A criação dos números naturais, racionais e 

irracionais é exemplo da construção das ideias matemáticas em contextos 

diferenciados”. Tendo em vista que de acordo com as precisões vivenciadas pelos 

diferentes povos de distintas sociedades estes buscavam estratégias para superá-

las e consequentemente produziam novos conhecimentos, novas invenções dentre 

outros. Além disso, vale ressaltar que a sociedade é dinâmica e consequentemente 

requer um conhecimento aprimorado e reinventado constantemente, pois as 

necessidades mudam e o conhecimento existente nem sempre é suficiente para 

atendê-las.  

E isso é perceptível ao observarmos os diferentes contextos históricos, uma 

vez que estamos sempre sendo desafiados a buscar novos conhecimentos, 

retificarmos os já existentes e logo fazermos um aprimoramento destes, e isso 

acontece com as diferentes ciências e áreas do conhecimento, incluindo a 

Matemática. Todavia, a produção do conhecimento requer tempo e estudo e 

normalmente é motivada por algum fator seja ele social, cultural, econômico, político, 

dentre outros. Como destaca Mandarino (2010, p. 97) “A Matemática é uma 

construção humana, e uma das principais motivações de seu desenvolvimento são 

as necessidades práticas”. Ou seja, as necessidades dos povos são motivos que 

incentivam a busca por conhecimentos e inovações nos diferentes contextos 

históricos ao longo do tempo. Vale ressaltar que “as ideias matemáticas podem ser 

criadas em diferentes contextos e estes assumem diversos papéis” segundo Gitirana 

e Carvalho (2010, p. 71).  

Já no tocante ao contexto histórico das quatro operações Jagmin e Drews 

(1989, p. 65) destacam que “As operações matemáticas surgiram das necessidades 

sociais dos povos, os quais realizavam operações matemáticas sem sistematizarem 

o que estavam procedendo quando comparavam ou trocavam objetos”. Assim 

podemos dizer que os povos realizavam as operações matemáticas 

inconscientemente, sem saber que estavam desenvolvendo operações matemáticas 

e utilizando-as no seu dia a dia para resolver as inúmeras situações que envolviam 

trocas, vendas e compras. E partindo destas situações e vivências o conhecimento 

foi se desenvolvendo e se aprimorando no decorrer do espaço-tempo. 
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Diante as discussões referentes ao contexto histórico da Matemática, se 

percebe que os conhecimentos matemáticos tem sua origem arraigada ao 

desenvolvimento dos povos, das sociedades e precisões destes.  

Mediante esse contexto nos cabe uma reflexão sobre o ensino da 

Matemática na educação infantil. Ora que a matemática está inserida em nossa vida 

desde o nascimento, no brincar a criança entra em contato com um enorme mundo 

matemático. Como enfatiza Gitirana, Guimarães e Carvalho (2010, p. 91)  

 
 

Os jogos, brinquedos infantis e populares, igualmente, trazem para o ensino 
a possibilidade de explorar conhecimentos matemáticos em contextos 
próprios do mundo infantil. Além disso, a partir de 2010, o Programa 
Nacional do Livro Didático incluiu os livros complementares, ou 
paradidáticos, [...]. Entre eles, há várias obras que exploram ou servem 
como subsídio para o professor trabalhar a Matemática com seus alunos. 
 
 

Para tanto, o professor pode e deve utilizar materiais e metodologias 

diversas para desenvolver o ensino da Matemática, não se restringindo a um único 

material didático, exemplo o livro didático, ora que este é um subsídio para o 

trabalho do professor, mas não o único. Porém, o que observamos é que ainda há 

uma grande necessidade de mudanças nos meios metodológicos para facilitar o 

aprendizado da criança que se torna cada vez mais importante nos objetivos 

propostos pela Educação Matemática. A forma que muitos professores ensinam não 

tem contribuído para o desenvolvimento de um ensino satisfatório e de qualidade, 

trazendo para a criança o pensamento de que a matemática é insignificante por não 

contextualizar a sua aplicação. E sabemos que se utilizado com objetivos e 

metodologias adequadas os jogos desde o mais simples ao mais sofisticado, assim 

como as brincadeiras infantis podem contribuir para o ensino da Matemática de 

forma dinâmica, interativa e eficiente. 

Diante esse contexto, Moreira, Gusmão e Moll (2018, p. 232) destacam que. 
 
 

Nesse contexto, insere-se a escolha que o professor faz pelas tarefas, a 
análise de qual tipo de tarefas é o mais acertado e mais eficiente para 
aquele conceito a ser trabalhado, se é o mais adequado para a turma com a 
qual será desenvolvida etc., de modo que permita ser validado, refutado ou 
reformulado. 

 
 
Assim, é importante enfatizar que o professor deve proporcionar 

metodologias que venha a despertar na criança um interesse maior sobre o estudo 
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da matemática principalmente na educação infantil, para que a criança tenha um 

aprendizado diversificado e lúdico, com métodos educativos proporcionando um 

aprendizado prazeroso que venha a ajudar tanto nos aspectos culturais como em 

sua vida social, para facilitar o processo de comunicação e construções de 

conhecimentos no ensino da matemática na educação infantil. 

É fundamental nesse processo do desenvolvimento, despertar no aluno o 

desejo de instigar e desafiar os seus próprios conhecimentos, assim propondo ao 

educando atividades desafiadoras, que venha a transformar aquele aluno em um ser 

capaz de construir sua própria aprendizagem, desmistificando o caráter negativo de 

que a matemática é insignificante, tentando potencializar e incentivar a criança a 

perceber que a matemática é muito importante para facilitar a interpretação das 

coisas que rodeiam a nossa vida, formando assim pessoas conscientes para a 

nossa sociedade. 

Além disso, é importante frisar que a própria educação infantil tem passado e 

vem passando por mudanças no decorrer dos anos, principalmente no que tange as 

leis que a tornam obrigatória e definem o público alvo desta primeira fase da 

educação básica.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

 

 
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola 
às crianças de zero a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. 
Posteriormente, com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil 
passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo 
patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. E a partir da 
modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao 
Ensino Fundamental para os 6 anos de idade, a Educação Infantil passa a 
atender a faixa etária de zero a 5 anos. (BRASIL, 2018, p. 35). 
 
 

Assim de acordo com a citação se percebe que a educação infantil vem se 

moldando a partir da Constituição Federal de 1988, onde esta coloca a educação 

infantil como dever do Estado, abrangendo as crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Tendo alterações novamente a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e bases 

da Educação Nacional (LDB), em 1996, e posteriormente nas demais atualizações 

da referida lei. Cabe destacar que a educação infantil é uma etapa obrigatória da 

educação básica. “Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, 

consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 

5 anos em instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2018, p. 36).  
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Partindo deste contexto se percebe que assim como os conhecimentos da 

Matemática sofrem mudanças e reformulações, com a educação infantil ocorre 

situações semelhantes, uma vez que esta vem se aprimorando, contextualizando e 

ganhando uma nova roupagem com características distinta, particular a cada 

contexto histórico vivenciado. Como frisado anteriormente a educação infantil é à 

base do processo de ensino aprendizagem e precisa ser vivenciada de forma 

qualitativa, dinâmica e priorizando a equidade entre o público-alvo para que o ensino 

aconteça de forma positiva e construtiva para os mesmos. 

 

1.2 A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 
O ensino da matemática na Educação infantil é imprescindível e de suma 

importância, haja vista que é o primeiro contato da criança com o conhecimento 

formal e sistematizado, diante esta relevância cabe ainda ressaltar que é nessa 

etapa da educação básica que a criança inicia o desenvolvimento e aprimoramento 

de suas inúmeras competências e habilidades relacionadas aos conhecimentos 

matemáticos.  

Segundo a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (2020, pág.23)  
 
 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
 
 

Partindo deste pressuposto constata-se que a educação infantil tem um papel 

primordial na vida escolar do aluno, assim como também no seu desenvolvimento 

integral, presando pelo desenvolvimento nos diferentes aspectos sejam eles 

psicológicos, intelectuais, sociais, culturais, dentre outros. É grande a 

responsabilidade desta etapa da educação básica e, consequentemente de todos os 

profissionais que contribuem para o alcance destes objetivos estabelecidos para a 

educação infantil, que é proporcionar um ensino de forma satisfatória, com o 

desenvolvimento integral do educando nos diferentes aspectos, e essa 

responsabilidade cresce “cada vez mais” quando é analisado o papel do professor  

atuante na educação infantil, ora que este precisa ficar atento a inúmeros fatores e 

aspectos que interferem diretamente no processo ensino/aprendizagem, dentre 

estes podemos elencar os fatores sociais, culturais, a estrutura familiar, o próprio 
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âmbito escolar que muitas vezes por apresentar problemas estruturais e físicos 

acabam refletindo negativamente na sala de aula. Ou seja, o professor para elaborar 

o seu plano de aula e consequentemente as suas ações práticas precisa conhecer 

todas as variáveis que por ventura possam interferir no processo de ensino e 

aprendizagem seja positiva ou negativamente. Para tal urge-se por profissionais que 

busquem conhecer a realidade vivenciada por seus alunos, para que a partir deste 

conhecimento possa elaborar e reelaborar as suas práticas e estratégias 

metodológicas visando atender a todos os alunos de forma eficiente e peculiar, 

considerando a heterogeneidade presente na sala de aula. 

 
 

Nessa perspectiva, entendemos que as escolas de Educação Infantil 
precisam promover tarefas que favoreçam o desenvolvimento de noções e 
conceitos no campo espacial, de modo que possa ampliar, organizar e 
sistematizar os conhecimentos que a criança constrói na interação com o 
meio, com os outros (seus pares e adultos) e com os objetos (MOREIRA, 
GUSMÃO E MOLL, 2018, P.234). 
 
 

Desta forma, o ponto de partida para a construção do conhecimento de 

forma significativa é justamente “O conhecimento que a criança já possui, a partir 

das experiências de seu meio social, e do que aprende em outras áreas, ou na 

própria Matemática, tem servido de âncora para que ela construa o conhecimento 

matemático” Gitirana e Carvalho (2010, pág. 78). Ou seja, para que o ensino seja 

satisfatório o aluno precisa identificar significados ao que está sendo estudado, 

aprendido, construído e reconstruído e, a partir do momento em que se faz esse 

paralelo entre o conhecimento prévio e o formal este torna-se dinâmico e prazeroso, 

ora que é algo próximo a realidade do aluno, este consegue observar a 

aplicabilidade do conhecimento em suas vivências de forma pratica e sistematizada. 

Corroborando com Paulo Freire (2015, p. 47) 
 
 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua reconstrução. Quando 
entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, á 
curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições; um ser crítico e 
inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de 
transferir conhecimento. 

 
 
Desta forma, Paulo Freire reforça o que já vem sendo discorrido sobre o 

papel do professor e a concepção deste sobre o ensino e suas múltiplas 
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características e peculiaridades. Ora que, assim como o conhecimento, o processo 

de ensino também é dinâmico e se encontra em constantes mudanças, exigindo 

assim do âmbito escolar e dos agentes educacionais a flexibilidade em suas 

organizações escolares e consequentemente nos planejamentos e metodologias a 

serem adotadas. Pois vivemos em uma sociedade heterogênea e dinâmica que 

requer constantemente inovações, atitudes diferenciadas e práticas que permitam 

desenvolver no aluno a criticidade, a reflexão, o psicológico e intelectual lhe 

proporcionando participar de forma ativa da sociedade e para tal precisamos nos 

conscientizar como destaca Paulo freire (2015) que o processo de ensino não é 

pautado na transmissão do conhecimento, mas sim na criação de possibilidades 

para que o aluno ele possa ser sujeito ativo e construa e reconstrua o seu 

conhecimento. Ou seja, precisamos construir ferramentas e elementos que auxiliem 

os discentes a participarem ativamente deste processo, e no que tange a educação 

infantil um dos primeiros passos é trabalhar articuladamente os diferentes saberes e 

conhecimentos. 

Como enfatiza a Base Nacional Comum Curricular  
 
 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da 
ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no 
confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento 
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
tanto na creche quanto na pré-escola. (BRASIL, 2018, p. 38). 
 
 

Mediante essa citação percebe-se que é crucial um planejamento 

pedagógico bem elaborado, com práticas pedagógicas claras e objetivas a serem 

desenvolvidas na educação infantil, assim como também nos demais níveis de 

ensino. Mas aqui iremos nos reportar a educação infantil uma vez que estas práticas 

pedagógicas precisam proporcionar o incentivo, o interesse da criança pelo que esta 

sendo estudado, haja vista que a criança nessa faixa etária se mostra extremamente 

ativa através da observação, de questionamentos, provocando inúmeras situações 

que podem ser utilizadas de forma intencional para o ensino, inclusive da 

matemática, entretanto, para que isso ocorra é necessário ter um planejamento com 

metodologias que articulem essas características e dinamicidade presentes na sala 
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de aula, atendendo aos anseios dos alunos assim como também lhe proporcionando 

uma participação ativa na elaboração e produção do conhecimento.  

 

 
O mundo de hoje a todo momento nos coloca novas possibilidades de nos 
comunicarmos com nossos alunos. O modo mais atraente é aquele que 
oferece aos alunos a vivenciação do conteúdo, através de experiências, 
estudos dirigidos e, principalmente, atividades expressivas (criativas). [   ] o 
importante em educar um ser humano é a troca de experiências e o 
desenvolvimento do seu senso crítico. (HAETINGER, 2017, p. 78). 
 
 

Corroborando com Haetinger vivemos em um mundo globalizado em que as 

transformações ocorrem simultaneamente e estamos constantemente sendo 

desafiados nos diferentes aspectos sejam eles sociais, culturais, econômicos, 

políticos, ambientais dentre outros e diante estes desafios a busca por conhecimento 

é constante, e no âmbito escolar não é diferente, os alunos chegam a escola com 

um amplo leque de informações nos diferentes níveis de ensino, incluindo aí a 

educação infantil, onde as crianças tem acesso a vários aparatos tecnológicos que 

lhes oferece uma diversidade de informações e recursos digitais, tais como histórias 

infantis, brincadeiras e jogos.  

Segundo Gitirana e Carvalho (2010, p. 49) 
 

As tecnologias da informação e da comunicação estão cada vez mais 
difundidas na sociedade. [...] Assim, o uso dessas tecnologias em sala de 
aula é essencial para a formação de um cidadão pleno, que possa 
desenvolver e aplicar o seu conhecimento matemático no dia a dia e 
consiga aproveitar as potencialidades desses recursos para aprender mais. 
 
 

De acordo com as ideias citadas reafirma-se a importância do ensino de 

forma dinâmica, interativa, aprimorada e que constantemente passe por 

reformulações, pois a sociedade muda, o contexto histórico também e 

consequentemente as necessidades e precisões dos povos. Precisamos utilizar 

todos os recursos acessíveis para que possamos aprimorar e incentivar a produção 

e reprodução do conhecimento da matemática de forma articulada ao contexto em 

que estamos vivenciando, com criatividade aproveitando todos os aspectos positivos 

disponíveis e atendendo as “novas” necessidades da sociedade. Ressaltando que 

para o uso de qualquer recurso metodológico o professor precisa utiliza-lo da 

maneira correta, orientando os alunos para que se atinjam os objetivos esperados 

na realização de determinada atividade e para que isso ocorra é crucial que este 
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tenha previamente um planejamento considerando o seu público-alvo e as 

competências e habilidades pré-requisito para o nível de ensino, no caso a 

educação infantil, levando em consideração ainda as particularidades presentes na 

sua sala de aula, ou seja, é preciso ter claro o que fazer? Quem é o meu público-

alvo? Quais as estratégias metodológicas adequadas para a turma? e objetivos?. 

Pois caso contrário os recursos utilizados independentes de quais sejam tem grande 

probabilidade de falha e baixa contribuição na construção do conhecimento, haja 

vista que faltou a mediação eficiente, o que nos remete a discussão da formação 

continuada por parte do professor, tema este discutido no capítulo 2. 

Como afirma Haetinger (2017, p.70) “Nosso desafio principal, 

modernamente, é entender como podemos construir verdadeiramente escolas e 

ambientes que valorizem, e deixem espaço, para desabrochar o potencial criador de 

todos os seus interagentes (professores, alunos e comunidades)”. E partindo deste 

princípio constata-se que é uma preocupação comum no âmbito escolar o 

desenvolvimento da criatividade de todos os seus envolvidos, pois no contexto atual 

a criatividade ela se faz imprescindível, uma vez que não tem como trabalhar na 

educação infantil, o lúdico, a dinamicidade, a interatividade se não tivermos 

criatividade, ou seja, esta se tornou um elemento pré-requisito em um processo de 

ensino-aprendizagem satisfatório, é indispensável e deve se fazer presente em 

nossa prática concomitantemente.  

 
 

[...] as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar 
um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a 
sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir 
significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 2018, 
p. 37). 
 
 

Além disso, ressalta-se a importância do ensino da matemática na educação 

infantil, ora que a educação infantil é a base, é o primeiro nível de ensino, é o 

primeiro contato da criança com o conhecimento formal, ou seja, é na educação 

infantil que devemos alicerçar, despertar o interesse da criança pelo conhecimento 

matemático, e para que isso ocorra é importante que haja incentivo e, significado no 

conhecimento produzido e reproduzido. É partindo de situações do dia a dia que 

envolvem a matemática que a criança vai construindo suas noções matemáticas, vai 

fazendo uso dos símbolos, das grandezas, das quantidades e isto é um processo 

que requer uma base sólida para ter continuidade sem maiores problemas. Portanto, 
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na educação infantil é primordial que o professor/mediador faça uso das inúmeras 

estratégias metodológicas, da criatividade, do lúdico, das brincadeiras de forma 

contextualizada e planejada para que possam contribuir proporcionando ao aluno 

uma participação ativa nas aulas e consequentemente na produção do 

conhecimento. 

 

CAPÍTULO 2 – CONCEITUANDO A MATEMÁTICA E O SEU PROCESSO DE 

ENSINO. 

A matemática é a ciência dedutiva que se dedica ao estudo das propriedades 

das entidades abstratas e das suas relações. Isto significa que a matemática 

trabalha com números, símbolos, figuras geométricas, etc. 

Corroborando com Leonardo et. al (2014, p. 55) 

 

A matemática pode ser considerada como uma área do conhecimento 
importante e imprescindível para os grandes avanços tecnológicos, para 
realização de diversas profissões, como também nas situações do dia a dia 
e entre muitas outras aplicações destinadas à viabilidade das necessidades 
da vida humana. 
 
 

Com base na afirmativa de Leonardo et. al constata-se que os conhecimentos 

matemáticos são amplos e estão intrínsecos na sociedade como um todo, ora que 

sua presença é perceptível nos diferentes setores tais como escolar, industrial, 

científico e principalmente no dia a dia de todos os cidadãos. Não podemos colocar 

o ensino da matemática em segundo plano, este é imprescindível em todas as 

tarefas e relações sociais. Assim a matemática e seus princípios norteadores 

despertam o raciocínio lógico, analisa estruturas, magnitudes/grandezas e vínculos 

das entidades abstratas.  

A matemática trabalha com quantidades (números) mas também com 

construções abstratas não quantitativas. A sua finalidade é prática, uma vez que as 

abstrações e os raciocínios lógicos podem aplicar-se em modelos que permitem 

desenvolver cálculos, contas e medições com relação física. Como afirma Gitirana e 

Carvalho (2010, p. 42) “A Matemática pode ser vista como uma fonte de modelos 

para os fenômenos nas mais diversas áreas do saber. Modelos são construções 

abstratas que se constituem em instrumentos para ajudar na compreensão desses 

fenômenos”. Verifica-se assim que existe uma grande variedade de modelos desde 
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o mais simples ao mais complexo o que resulta das diferentes situações 

vivenciadas, conhecimentos matemáticos produzidos e práticas desenvolvidas. 

A matemática pode ser dividida em pura e aplicada tendo os seus elementos 

a intuição, análise, lógica, construção e individualização. 

Dentro da matemática aplicada e tratada a aplicação da matemática a todas 

áreas do conhecimento humano do domínio científico e tecnológico que incluem 

programação linear, bioma temática e bioinformática, teoria dos jogos, teoria da 

informação, probabilidade e estatística, matemática financeira, criptografia, 

matemática voltada a engenharia e uma grande parte da ciência da computação.  Já 

matemática pura não precisa se preocupa com as aplicações e certas áreas do 

conhecimento. 

Muitas figuras contribuíram para a matemática que temos hoje em dia, 

fazendo parte do nosso dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou nas situações do 

cotidiano. Ressalta-se que nos últimos anos muitos debates estão em pauta e um 

deles se refere justamente ao processo de ensino na educação infantil haja vista que 

as instituições escolares precisam propor metodologias que contemplem os 

diferentes conhecimentos da criança, proporcionado a esta ampliar e sistematizar o 

conhecimento formal e informal "[...] as creches e pré-escolas têm o objetivo de 

ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, 

diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira 

complementar à educação familiar" (BRASIL, 2018, p. 36) 

E é partindo desse contexto de mudanças vivenciados e requisitadas 

atualmente que se intensificou principalmente após o período de globalização que se 

destaca a necessidade de um conhecimento dinâmico e flexível, uma vez que este 

não é fixo, nem definitivo e se encontra em um processo contínuo de produção e 

reprodução. E isso se justifica quando observamos a dinamicidade da sociedade, 

ora que esta diariamente amplia suas necessidades sociais, educativas, culturais e 

econômicas e, para atender esses requisitos e necessidades sociais o conhecimento 

é uma ferramenta indispensável, incluindo o conhecimento da matemática.  

Cabe destacar que ao nos remetermos ao contexto histórico do surgimento 

da matemática perceberemos que esta surgiu justamente devido as necessidades 

das sociedades da época que buscavam estratégias para auxiliá-las nas inúmeras 

tarefas e funções do cotidiano. Daí dizer que o conceito da matemática é amplo e 

apresenta uma grande dinamicidade, variando no decorrer do tempo.  
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Como afirma Gitirana e Carvalho (2010, p. 46) 

 

[...] a história da Matemática auxilia os alunos a entender essa área do 
conhecimento em seu processo de evolução. Contribui, igualmente, para 
desmistificar a ideia de que a Matemática é uma ciência estanque, acabada 
e, acima de tudo, inatingível [...]. 

 

 A citação exposta anteriormente reforça a importância de trabalharmos a 

matemática e seus múltiplos modelos de forma articulada com o conhecimento 

prévio do aluno, suas peculiaridades e conhecimento formal permitindo a criança 

participar de todo o processo ativamente compreendendo as mudanças e 

reformulações que ocorrem no decorrer do tempo, atribuindo significado ao 

conhecimento produzido. 

 

2.1 O ENSINO DA MATEMÁTICA ATUALMENTE. 

 

O professor atualmente precisa ser um mediador na construção do 

conhecimento da matemática, oferecendo um ambiente de aprendizagem e 

letramento em que os alunos sejam capazes de aprofundar suas ideias e seus 

conhecimentos no campo matemático, devendo reconhecer que a matemática 

envolve muito sentimento, grande anseio, e medo de fracassar mesmo em séries 

iniciais, de modo em que a matemática é transmitida podendo tornar-se um grande 

ensino no âmbito escolar. 

 
Mais importante do que uma alteração ao nível dos conteúdos a incluir na 
Matemática escolar, é uma mudança nos métodos de ensino e na natureza 
das atividades dos alunos (APM, 1988). 

 

Segundo Libâneo as práticas educativas têm como base a relação que o 

docente tem com a sua própria formação, assim, a formação inicial é essencial para 

o docente, e a formação continuada é de suma importância para dá continuada a um 

ensino de qualidade. Essa formação continuada é um campo fértil para as 

pesquisas, reflexões e estudos sobre as práticas educativas. Como destaca Tardif 

(2012, p. 118) “O ensino é uma atividade humana, um trabalho interativo, ou seja, 

um trabalho baseado em interações entre pessoas”. Para tanto deve ser pensado e 

planejado de acordo com o público alvo e suas particularidades, e isso requer que o 
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professor seja um mediador proativo, não se restringindo somente a dar aula, mas 

observar o âmbito escolar e seu entorno, identificando as características que 

compõe aquele ambiente para a partir daí planejar sua prática. Haja vista que “Parte 

do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar 

o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 

promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (BRASIL, 2018, p. 39). 

Diante do que observamos o conhecimento teórico é a ressignificação das 

práticas realizadas pelo docente em sala, dessa maneira trabalhar com as 

perspectivas de ter documentos norteadores como as PCN [Parâmetros Curriculares 

Nacionais], BNCC [Base Nacional Comum Curricular] e a LDB [Lei de Diretrizes e 

Bases] que colabora para dar suma importância as práticas pedagógicas e 

educativas.  

A disciplina de matemática é um forte componente da educação infantil e 

está ligado não só ao ensino dos números mais a uma vasta gama de conteúdo, o 

professor trabalha a partir das competências e habilidades da nova reforma, 

utilizando da contextualização e da interdisciplinaridade nas nossas salas de aula e 

nas práticas educativas no ensino da matemática. 

Toda via, é importante ressaltar a formação acadêmica desse professor que 

muitas vezes não é aprimorada para aplicabilidade de tal ensino, pois como um 

pedagogo é polivalente, sugere que o mesmo tenha diversas habilidades para o 

exercício dessa disciplina. Entretanto as mudanças que ocorre no Sistema 

Educacional Brasileiro em razão das políticas de Ensino modifica-se num curto 

espaço de tempo, esse profissional necessita continuar em processo de formação. 

Embora as práticas metodológicas do ensino da matemática tenham sido 

modificadas ao longo do tempo, percebe-se que a implementação da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) vem modificar a participação efetiva do aluno na 

construção do saber de maneira uniforme e gradual, de acordo com o 

desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, entre todas as possibilidades 

descritas nesse texto em relação ao ensino, aprendizagem e os benefícios da 

matemática na educação infantil.  

        Por ventura, esse novo modelo de ensino condicionará aos discentes uma vida 

estudantil baseada nos princípios do ensino/aprendizagem da matemática e quando 

chegar às series seguintes, não terão grandes dificuldade em relação a essa 



25 

 

disciplina e com isso observamos que a matemática é uma disciplina de suma 

importância na nossa vida e em toda sociedade.  

 

2.2 EMPIRISMO E O SEU CONCEITO  

 

Sobre o empirismo existem vários debates e concepções, porém segundo 

Silva (2013, p. 56) “O empirismo é a corrente filosófica que, por outro lado, concebe 

o conhecimento e a apreensão do significado possíveis porque o homem é dotado 

de cinco sentidos por meio dos quais ele percebe a realidade e a conceptualiza 

conforme essa percepção”. Ou seja, cabe destacar que o empirismo ele defende 

que o conhecimento ele é apreendido a partir das vivências e interatividade na 

sociedade. E a partir destas interações e vivências que o conhecimento é produzido, 

é sistematizado tendo por base a percepção dos seus sentidos. Pois como afirma 

Carvalho e Pirola (2004, p. 03) “Para esta corrente filosófica, o conhecimento é 

produzido a partir da experiência, tendo sua origem fora do indivíduo e é 

internalizado pelo homem através dos sentidos (visão, tato, audição, paladar e 

olfato)”. Assim para os defensores das ideias iluministas o ser humano constrói o 

conhecimento a partir das experiências vivenciadas e confirmadas. Tendo em vista 

que o conhecimento ele tem características particulares do indivíduo, uma vez que 

por mais que tenhamos acesso a situações semelhantes o conhecimento ele é 

construído a partir de análises, experiências, percepções, reflexão e criticidade 

particular a cada indivíduo. Assim podemos dizer que o conhecimento ele é diverso, 

mas com inúmeras particularidades e interpretações. 

Diante o exposto, ressalta-se que no atual contexto da globalização em que 

vivemos urge-se pelo desenvolvimento da reflexão e criticidade na construção do 

conhecimento, ora que se tem acesso continuamente a milhares de informações e 

precisamos estarmos aptos a refletir sobre estas, analisar suas veridicidades, 

fazermos um filtro do que realmente é importante, somente então esta se 

transformará em conhecimento resultado das experiências e percepções do 

indivíduo. “A postura crítica e desperta nos momentos necessários não pode faltar” 

(FREIRE, p.137). 

Dentre os vários pensadores iluministas destacam - se John Locke, David 

Hume e George Berkeley.  
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Valorizar os conhecimentos que os alunos já trazem é muito importante, pois 

eles não são “tabula rasa”, pois quando eles chegam à escola já trazem uma 

variedade de conhecimentos, em relação a diversas temáticas, dentre estas a 

matemática, assim o papel do professor é proporcionar um espaço favorável à 

descoberta, a pergunta, a investigação, instigando os alunos a levantar suposições e 

construir conhecimentos matemáticos, os educadores dificilmente desenvolvem 

atividades atrativas ao passo que há um dano das práticas de ensino eficientes que 

instiguem os alunos e favorecem maior aprendizagem. Os estudos mostram que não 

basta ter motivação dos alunos, o professor deve estar motivado também, deve 

conhecer a realidade onde atua, para a partir desta planeja sua prática, como 

enfatiza Paulo Freire (2015, p.67) “Preciso conhecer as diferentes dimensões que 

caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro no meu 

próprio desempenho”.  

Pois conhecer o contexto em que seus alunos vivem é o ponto de partida para 

se atender os objetivos esperados, tendo em vista que permitirá um planejamento 

eficiente e articulado as particularidades do ambiente escolar tendo significado para 

os envolvidos, não podemos ignorar o contexto social, econômico e cultural dos 

nossos alunos, uma vez que estes têm uma gama de conhecimentos oriundos de 

suas percepções e experiências.  Logo, o que se exige de quem vai aprender 

matemática é percorrer os caminhos, já traçados pelas descobertas como: 

observando, associando, expressando e questionando. Desta forma, o ensino segue 

alguns procedimentos metodológicos adequados os quais seriam: habilidade e 

raciocínio lógico. 

Como frisa Leonardo et. al. (2014, p.54) 

 

“Nesta perspectiva, concordamos com esses autores que a Matemática é 
de importância fundamental para o desenvolvimento integral das 
capacidades e habilidades do ser humano. E, no caso específico da 
Educação Infantil, entendemos mostra como possibilidade de instrumentar a 
criança tanto para a vida quanto para o aprimoramento do raciocínio lógico, 
da inventividade e da capacidade criadora”. 
 

Assim, o ensino e aprendizagem da matemática na educação infantil pode se tornar 

mais prazeroso quando o professor interage com os alunos, propondo atividades 

lúdicas e com material concreto, quando o aluno é incentivado a buscar explicações 
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para situações problema, ele é instigado a pensar, refletir o assunto e também de 

registrar tudo o que está descobrindo. 

2.3 CONCEITO DE APRIORISMO E/OU RACIONALISMO APRIORISMO 

KANTIANO  

´´ Não há dúvida de que o nosso conhecimento começa com a experiência 
[...]. Mas embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, 
nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. (OS 
PENSADORES, 1980, p. 23) ´´. 

 

Kant afirma que todo conhecimento se inicia com a vivência, mas que a 

experiência sozinha não nos dá o conhecimento. No entanto, é preciso um trabalho 

do sujeito para organizar os dados da experiência. Por isso, ele buscou saber como 

é o sujeito a priori, isto é, o sujeito antes de qualquer experiência, e concluiu que 

existem no homem certas faculdades ou estruturas que possibilitam a experiência e 

determina o conhecimento para Kant, a experiência forneceria a matéria 

do conhecimento, enquanto a razão organizaria essa matéria de acordo com suas 

formas próprias, estruturas existentes a priori no pensamento (daí o nome 

apriorismo). 

O racionalismo pode ser dividido em diferentes vertentes: a 

vertente metafísica, que encontra um caráter racional na realidade e indica que o 

mundo está ordenado de forma lógica e sujeito leis 

vertente epistemológica ou gnosiológica, que contempla a razão como fonte de todo 

o conhecimento verdadeiro, sendo independente da experiência; e a vertente ética, 

que acentua a relevância da racionalidade, respectivamente, à ação moral. 

Os princípios da razão que tornam possível o conhecimento e o juízo moral 

são inatos e convergem na capacidade do conhecimento humano ("lumen naturale"). 

 

“O conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de si 

mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que a ele se 
imporiam. O conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho 
entre os dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência 
de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio entre formas distintas”. 
(PIAGET, 1973, p. 14)”. 
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  Para Jean Piaget o ensino da matemática é uma ideia construtivista onde o 

indivíduo constrói a partir de uma ação exercida através de objetos. Essa construção 

se inicia com o nascimento e permanece em toda nossa fase adulta, nessa 

matemática dar-se mais privilégios aos processos de construção do conhecimento 

aprendido pelo sujeito. 

 

A educação não pode ser mais baseada em um fazer descompromissado, de 
realizar tarefas e chegar a um resultado igual à resposta que se encontra no final 
do livro texto, mas do fazer que leva ao compreender, segundo a visão piagetiana. 
(VALENTE, 1999, p. 31). 

 

Segundo Valente a escola precisa ser repensada para que se possa começar 

a conseguir lidar com as complexidades que está correndo na sociedade, sugere 

também que a escola ofereça mais recursos variados possíveis auxiliando as 

crianças na construção e elaboração de seus conhecimentos, quando se dar 

prioridade ao conhecimento e as descobertas individuais de cada um, dando assim 

mais autonomia ao educando da educação infantil, pois sabemos que hoje a 

educação não é mais voltada apenas para transmissões de informações e 

transcrição de tarefas como na educação bancária e na mecanização do 

conhecimento. O desenvolvimento da educação infantil no campo da matemática, 

deverá ser inserir metodologias de forma a favorecer a construção do conhecimento 

onde a criança possa se construir e o professor seja o principal mediador para essa 

construção favorecendo a independência do aluno, despertando o raciocínio lógico e 

a criatividade  

O fazer da matemática na educação infantil é construir suas principais ideias, 

confronta-las através da comunicação do procedimento que ocorreu na resolução de 

pequenas situações problema, antecipar resultados e aceitar os erros. Diante 

dessas experiências vão surgindo os desafios e as dificuldades, levando a criança a 

tentar soluciona-los aprofundando pouco a pouco o seu conhecimento na 

matemática. 

Na educação infantil o ensino da matemática pode ser estimulada de diversas 

formas, através das ricas atividades que são proporcionadas a essas crianças 

desenvolvendo seu pensamento lógico, curiosidade, criatividade e descobertas no 

mundo da matemática, pois ela já vivencia a matemática no seu cotidiano, através 
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de vários momentos: quando ela conversa, conta os seus brinquedos, ou em 

qualquer situação que à desafie a pensar em situações problemas, como por 

exemplos: juntar, estabelecer correspondências entre objetos; cor, tamanho, e 

forma, retirar e separar. Esses momentos são pontos de partida para introduzir a 

matemática de forma lúdica na educação infantil. Onde o professor pode levar a 

vivência do aluno para a sala. 

 

2.4 O PAPEL DO PROFESSOR COMO MEDIADOR NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA. 

 

O professor tem um papel muito importante no processo ensino 

aprendizagem da matemática na educação infantil, pois é ele que instiga e desperta 

o interesse do aluno para aprender a matemática, porém não podemos deixar de 

lado uma parte muito importante nesse processo, que consiste no conhecimento de 

mundo adquirido/aprendido pela criança no seu dia a dia e é trago para a escola. 

Corroborando com Leonardo et. al. (2014, p. 57) “A criança, antes mesmo de 

ingressar na escola está já imersa na cultura, recebendo diversos conhecimentos. 

Ao aventurar-se a organizá-los, raciocina matematicamente”. A partir da citação 

exposta podemos afirmar que a criança desde cedo tem acesso a diferentes 

aprendizagens e conhecimentos, haja vista que esta interage a todo instante com 

diferentes cidadãos lhe proporcionando o ensino aprendizagem de forma interativa e 

articulada. Ora que a matemática está presente em diferentes situações do dia a dia. 

Assim cabe ao professor, como afirma Barbosa et.al (2019, p. 7)  

 

O professor tem que estar ciente de sempre partir dos conhecimentos 
prévios dos alunos, considerando o que estes já sabem, e aos poucos ir 
introduzindo novos saberes e aprofundando seus conhecimentos. Pois esse 
é o modo mais adequado de despertar o interesse do aluno e instigar a 
querer aprender sempre mais. 
 
 

Haja vista que no decorrer do seu desenvolvimento as crianças, vão 

aprendendo a estruturar seu ambiente, fortalecendo sua aprendizagem em 

matemática que a cada dia mais vai se ampliando e sistematizando o conhecimento 

já existente. Nesse contexto, a instituição escolar e os professores precisam ter um 

preparo adequado para que ofereçam um ensino de qualidade para todos os alunos 

que estão no âmbito da sala de aula independente do seu desenvolvimento, 
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tentando trazer uma equidade para todos, pois vivemos em um mundo globalizado 

em que as mudanças e informações ocorrem com grande velocidade em curto 

espaço de tempo e, diante esse cenário como destaca Carvalho e Pirola (2004, p. 

01) “Os novos sistemas de produção estão exigindo profissionais mais bem 

qualificados e preparados para tomar decisões frente aos novos desafios, com 

competência e autonomia e acima de tudo, possuidoras de vontade de aprender e 

melhorar continuamente”. Ou seja, precisamos estar continuamente nos 

aperfeiçoando, na busca constante por novos saberes para enfrentarmos os 

desafios que surgem rotineiramente. Vale ressaltar ainda, que para sermos um bom 

profissional o conhecimento é primordial, mas não é a única ferramenta, precisamos 

desenvolver a empatia para com o próximo. É preciso ter carinho, respeito, 

paciência e motivação para que possamos desenvolver um trabalho de qualidade, 

satisfatório e eficiente, instigando os nossos alunos a buscarem e participarem 

ativamente da construção do conhecimento. 

Segundo Souza e Oliveira (2013, p. 861) “na perspectiva da formação 

docente como um contínuo, isto é, algo que começa nas experiências de vida 

escolar e compreende toda a trajetória do docente, perpassando por diversas fases 

até o final de sua carreira”. Diante o exposto nota-se que o docente vivencia uma 

formação contínua desde a graduação que se estende por toda a carreira docente. E 

este se encontra em um processo contínuo de aprendizagem, uma vez que seu 

exercício deve ser norteado pela prática e autoavaliação, o que lhe permite 

identificar as falhas, os aspectos negativos, assim como também os pontos fortes e 

positivos e, é partindo deste pressuposto que o docente pode estar buscando se 

aprimorar, reinventar, ampliar seus conhecimentos para a promoção de um ensino 

dinâmico e significativo. 

Com base nas discussões cabe-nos destacar que a pesquisa realizada teve 

como objetivo compreender as dificuldades que o docente da educação infantil por 

ventura encontra em trabalhar a matemática e, os discentes de compreender, assim 

como também estudar a importância do educador e suas contribuições no ensino da 

matemática na educação infantil. Para tal é crucial que o educador se mantenha em 

um processo continuo de formação como foi dito anteriormente, pois como afirma 

Tardif (2012, p. 31) “um professor é, antes de tudo, alguém que sabe alguma coisa e 

cuja função consiste em transmitir esse saber a outros”. Então diante dessa 

afirmativa percebe-se a importância da formação contínua do educador ora que “O 
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professor é um profissional em formação constante” (CAVALCANTI, 2012, p.18). E a 

sua prática deve ser norteada pelos conhecimentos de base teórica, prática e 

atualidades, haja vista que o âmbito escolar é dinâmico e passível de mudanças, e 

precisamos estar atentos a estas, uma vez que interferem diretamente no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Segundo  Carvalho e Lima (2010, p. 18) 
 
 
Sabemos que essa busca de formação não é tarefa fácil no contexto atual. 
[...] Por isso, precisamos desenvolver a capacidade de fazer uma boa 
seleção das fontes e dos novos conhecimentos nelas obtidos para que eles 
possam ser incorporados a nossa prática profissional, sem a preocupação 
de “saber tudo”, mais com o cuidado de entender bem os conteúdos que 

devemos ensinar. 
 
 

Assim de acordo com o exposto urge-se por um profissional que esteja 

sempre se aperfeiçoando, buscando novos conhecimentos, ora que este é dinâmico, 

e logo aprimorando a sua prática. Porém sabemos que a formação continuada 

requer tempo e dedicação e diante esse quadro é necessário fazermos uma seleção 

de forma objetiva dos temas e conhecimentos de maiores relevância, pois 

precisamos ter domínio e conhecimento, haja vista que estes são fundamentais para 

a vida profissional do docente. 

Cabe ressaltar ainda que a escola deve cumprir seu papel desenvolvendo 

estratégias que permitam a integração dos alunos e suas aprendizagens empíricas.  

Assim aprender a matemática possibilita ao aluno situações nas quais possam 

significar e ressignificar o modo de leitura de mundo sem deixar de valorizar seus 

conhecimentos prévios, assim interpretando e descobrindo ao seu modo.  

 

A Educação, e em especial a Infantil, deverá procurar se inserir dentro de 
uma concepção de educação voltada para a construção do conhecimento 
elaborado pela própria criança, tendo no professor, seu principal mediador, 
proporcionando assim sua inserção crítica na realidade social em que vive e 
favorecendo sua independência e autonomia (CARVALHO E PIROLA, 
2004, p. 02). 
 

Daí a importância de um professor mediador do processo de ensino e 

aprendizagem, que busque estratégias metodológicas que desperte a curiosidade 

das crianças, nos primeiros anos de estudo, para que ocorra uma aprendizagem de 

qualidade ao longo do processo educacional e com isso, os alunos possam 

compreender que a matemática ela está inserida no seu cotidiano e nas inúmeras 
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atividades diárias desde o acordar até o dormir, uma vez que utilizamos a 

matemática praticamente em quase todas as atividades. Acredita-se que, para o 

desenvolvimento significativo dos conhecimentos matemáticos seja fundamental que 

a criança encontre significado e utilidade para os conhecimentos adquiridos. Sendo 

assim de suma importância fazermos algumas articulações e exemplificações das 

inúmeras aplicabilidades do conhecimento aprendido na escola e partindo desta 

premissa podemos elencar várias situações tais como para saber a hora, a 

quantidade de alimento ingerida no café da manhã, o número do calçado e 

vestimentas, a quantidade de membros de sua família, ou seja, são exemplificações 

simples de grande significado, pois mostrara ao aluno que a matemática esta 

intrínseca na sua vida deixando de ser apenas mais uma disciplina a ser aprendida 

na escola.  Ressalta-se que nesse contexto educacional vigente a escola também 

precisa passar por mudanças. 

Como afirma Paulo Freire (2015, p. 142) 

 

É esta percepção do homem e da mulher como seres “programados, mas 
para aprender” e, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir, que 
me faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor 
da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e 

educandos. 

 

Partindo desta premissa cabe nos destacar que no atual cenário em que 

vivemos urge-se por um ambiente escolar dinâmico e interativo, com profissionais 

capacitados que fazem uso constante de diferentes estratégias e subsídios 

metodológicos que auxiliem no desenvolvimento e construção do conhecimento 

matemático de forma lúdica e participativa, proporcionando assim uma 

aprendizagem sólida e qualitativa que consequentemente influenciaram no 

desenvolvimento do aluno nas séries posteriores. Segundo Tardif (2012, p. 114) 

“Exige-se, cada vez mais, que os professores se tornem profissionais da pedagogia, 

capazes de lidar com os inúmeros desafios suscitados pela escolarização de massa 

em todos os níveis do sistema de ensino”. Ora que vivemos em uma sociedade 

dinâmica e heterogênea, em que as mudanças ocorrem continuamente nos 

diferentes setores tais como o econômico, social, político e cultural. E diante esta 

dinamicidade o contexto escolar também se modifica, pois o público-alvo apresenta 

outras características e necessidades distintas no decorrer do espaço-tempo e a 

escola assim como os docentes precisa estar preparados para lhe dar com essas 
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mudanças para que o ensino aprendizagem aconteça de forma satisfatória e 

significativa com a participação ativa do discente na produção e reconstrução do 

conhecimento. 

 

CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

3.1 TIPO DE PESQUISA.  

 

Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento do referido trabalho 

inicialmente a pesquisa bibliográfica em livros, artigos de anais e revistas 

acadêmicas para ampliarmos o conhecimento teórico referente ao tema. 

Ressaltando que, nos últimos anos, tem crescido gradativamente a produção destes 

trabalhos, inclusive sobre o ensino da matemática na educação infantil, além de 

teses, dissertações e outras publicações.  

Após o levantamento e estudo teórico foi realizada a pesquisa de campo de 

cunho qualitativo com aplicação de questionário junto aos professores que lecionam 

na educação infantil em uma escola pública do município de Alto santo, CE. 

Assim, ao analisarmos a pesquisa quanto a sua natureza esta é classificada 

como pesquisa básica, ora que busca adquirir e ampliar o conhecimento sobre a 

temática. Já em relação abordagem esta se caracteriza predominantemente como 

qualitativa, uma vez que não utiliza de quantitativos para serem analisados, 

priorizou-se no decorrer da pesquisa o diálogo, as observações e por último a 

realização de uma entrevista com os (as) três docentes que lecionam na educação 

infantil na instituição campo de pesquisa. 

Já no tocante ao objetivo esta é exploratória e descritiva. Exploratória por 

que visa conhecer como é trabalhado o ensino da matemática na educação infantil, 

assim como também identificar as dificuldades que surgem no decorrer do processo 

de ensino/aprendizagem e as estratégias usadas pelos docentes para superá-las. E 

descritiva uma vez que esta descreve o observado, as informações coletadas dentre 

outros. 

Portanto a metodologia e os procedimentos técnicos adotados foram 

importantíssimos no decorrer de todo o processo de construção e desenvolvimento 

da pesquisa. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Edite Maia Machado junto as docentes que lecionam na educação 

infantil. A mesma oferta diferentes níveis de ensino desde a educação infantil ao 9º 

ano do ensino fundamental II. 

A referida escola está localizada na zona urbana de Alto Santo, no bairro do 

Tibolo. Apresenta uma estrutura ampla com 8 salas de aula, quadra de esporte 

coberta, sala de diretoria, sala de professores, cozinha, pátio amplo e outros. 

Já no que se refere a equipamentos esta disponibiliza TV, DVD, impressora 

e copiadora. Constata-se, portanto, que a escola apresenta uma boa infraestrutura e 

equipamentos que podem ser utilizados como recursos complementares no decorrer 

das aulas, para que aconteça um processo de ensino e aprendizagem satisfatório. 

 

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados foi utilizado como instrumento de coleta o questionário 

com questões objetivas e subjetiva aplicada aos professores de matemática da 

educação infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Edite Maia 

Machado, situada no bairro Tibolo, no município de Alto Santo - Ceará. 

A entrevista era composta por 7 questões que objetivava identificar a 

formação dos docentes, a pratica da formação continuada, a concepção destes 

sobre a importância da matemática na educação infantil, conhecer os recursos 

utilizados no decorrer das aulas, e a avaliação dos docentes no tocante a 

participação e interação das crianças nas aulas de matemática, assim como também 

os desafios enfrentados por estes. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS. 

 

Os dados foram analisados de forma qualitativa refletindo sobre as 

informações coletadas e o embasamento teórico adotado no decorrer do trabalho. 

Inicialmente ponderamos a questão da formação acadêmica e formação continuada, 

a posteriori foram enfatizadas questões específicas ao ensino da matemática na 

educação infantil e os desafios enfrentados pelos docentes no dia a dia escolar. 



35 

 

Frisa-se ainda que durante a análise dos dados fez-se uso do gráfico como 

instrumento de representatividade das informações coletadas. 

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS. 

3.5.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

    Gráfico 1: Formação acadêmica. 
                              Fonte: Autoral (2021). 

                  
A primeira pergunta feita as docentes que lecionam a disciplina de 

matemática na educação infantil na Escola Edite Maia Machado foi referente a 

formação acadêmica, onde constatou-se que todas as três possuem graduação. 

Como vimos nas discussões teóricas precisamos estar constantemente nos 

aperfeiçoando através dos estudos acadêmicos e formações continuadas. Devemos 

ser docentes proativos que buscam constantemente se aperfeiçoar e 

consequentemente aprimorar a sua prática. 
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3.5.2 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

     Gráfico 2: Formação continuada. 
                                 Fonte: Autoral (2021). 
 

Diante a importância da formação continuada na vida docente a segunda 

questão referiu-se justamente a este ponto, ao serem indagadas sobre a formação 

continuada constatou-se que duas, ou seja, (67%), mantem-se em formação 

continuada, apenas uma (33%) não estar inserida neste contexto. Diante dos dados 

podemos dizer que os professores reconhecem a necessidade de estarem sempre 

se aperfeiçoando, ampliando o seu conhecimento e buscando novas estratégias e 

metodologias no intuito de melhorar sua prática. 

3.5.3 COMO VEEM O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 
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            Gráfico 3: O ensino da Matemática na Educação Infantil 
            Fonte: Autoral (2021). 
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Ao serem questionadas sobre a importância do ensino da matemática na 

educação infantil, 100% dos entrevistados ressaltam a importância deste, ora que a 

matemática está presente nas diferentes situações vivenciadas cotidianamente. E é 

importante que o docente tenha esta concepção da relevância dos conhecimentos 

matemáticos no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Pois é partindo deste 

pensamento que o docente irá planejar estratégias metodológicas para alcançar os 

objetivos traçados tornando o ensino dinâmico e satisfatório. 

Partindo deste pressuposto a pergunta seguinte aborda justamente esta 

questão referente a satisfatoriedade do ensino da matemática. Com base nos dados 

coletados percebe-se que segundo as professoras o ensino da matemática vem 

ocorrendo de forma satisfatória na educação infantil, o que nos permite dizer que 

mesmo diante os impasses e desafios que por ventura surjam estas buscam superá-

los e consequentemente desenvolver um trabalho com qualidade e eficiência. 

 

3.5.4 RECURSOS UTILIZADOS NO DECORRER DAS AULAS DE MATEMÁTICA. 

 

                 Gráfico 4:Recursos utilizados no decorrer das aulas de matemática. 
                 Fonte: Autoral (2021). 
 

O gráfico acima representa os principais recursos utilizados pelas 

professoras que lecionam matemática na educação infantil. E com base na análise 

dos dados apresentados neste percebe-se que as docentes buscam diversificar as 

estratégicas metodológicas. 
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Analisando as informações sobre os recursos utilizados pela professora 1 

constata-se que esta dinamiza suas aulas com o uso de dinâmicas, brincadeiras, 

atividades interativas, usa o livro didático como suporte e ainda adota outras 

estratégias como a mesma destacou, busca envolver a família no processo de 

ensino e aprendizagem da criança através de “Jogos e desafios em família”. E isso é 

de suma importância pois a escola e família devem caminhar juntos para alcançar o 

objetivo em comum que é justamente a aprendizagem de forma qualitativa e 

eficiente do discente. Almeja-se esse trabalho articulado onde cada um reconhece a 

sua função neste processo, podemos fazer uma analogia a uma “construção civil” 

para que esta prossiga de forma segura é necessário que a sua base seja bem feita 

e sólida, assim também é a aprendizagem da matemática, ora que a educação 

infantil é a base e, se esta base tiver suporte sólido e sistematizado, a criança 

conseguirá avançar nos demais níveis de ensino tranquilamente sem grandes 

dificuldades. 

Já, ao analisarmos os recursos utilizados pela professora 2 percebemos que 

estes são mais restritos se comparados aos utilizados pela professora 1, ora que a 

mesma destacou utilizar apenas brincadeiras e atividades interativas. Diante esses 

dados cabe-nos uma reflexão, será que somente estes recursos são suficientes para 

atender as várias necessidades e peculiaridades existentes no contexto da sala de 

aula? Até que ponto estes recursos contribuem satisfatoriamente para o ensino da 

matemática? Como estão sendo utilizados para desenvolver as várias competências 

e habilidades dos discentes? Porém são questões para refletirmos, mas vale 

ressaltar que para atingirmos os objetivos esperados não se precisa de uma grande 

quantidade de recursos e estratégias, mas sim de estratégias metodológicas 

eficazes, então isso vai depender da forma como o docente utiliza esses recursos. 

A professora 3 ao ser questionada sobre os recursos utilizados no decorrer 

das aulas de matemática ela destacou que costuma utilizar dinâmicas, brincadeiras, 

atividades interativas e o livro didático. Bem parecido com os recursos utilizados 

pela professora 1. Percebe-se assim que as docentes buscam diversificar suas 

estratégias metodológicas a fim de se atingir os objetivos esperados. E partindo 

dessa premissa a próxima questão é justamente referente a participação e interação 

das crianças nas aulas de matemática, pois se sabe que as estratégias 

metodológicas elas precisam atrair a atenção das crianças para que participem 

ativamente. 
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3.5.5 COMO AVALIAM A PARTICIPAÇÃO/INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS 

AULAS DE MATEMÁTICA? 

A partir da leitura dos dados representados no gráfico abaixo referente as 

respostas obtidas no tocante a participação e interação das crianças nas aulas de 

matemática, constatou-se que a professora 1 e 3 avaliam a participação das 

crianças como boa. Já a professora 2 avalia a participação destas como regular. 

Assim constata-se que, no que se refere a participação ativa dos discentes 

precisamos incentivá-la ainda mais para que possamos elevar essa participação de 

boa para ótima, uma vez que a criança é sujeito deste processo e o professor 

mediador, urge-se pela construção coletiva do conhecimento.  

 

 

 

                 Gráfico 5: Participação/interação das crianças nas aulas de Matemática. 
             Fonte: Autoral (2021). 
 

Aí cabe ao professor mediador está sempre avaliando a sua prática e 

inovando suas estratégias metodológicas, ora que a sala de aula é dinâmica e o 

público alvo heterogêneo e diante as peculiaridades que se fazem presente nesse 

ambiente precisamos desenvolver a empatia e a equidade. 

 

Corroborando com Paulo Freire (2015, p. 24) 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 
assumindo-se como um sujeito também de produção do saber, se convença 
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definitivamente de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

 

A citação em destaque reforça o que já vem sendo discorrido anteriormente 

sobre a importância de um professor mediador e o aluno sujeito ativo no seu 

processo de construção e reconstrução do conhecimento. A partir do momento em 

que ambos os envolvidos se reconhecerem como sujeito neste processo, a 

tendência é que a participação e interação nas aulas ocorra de forma mais intensa e 

colaborativa. 

 

3.5.6 QUAIS OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

TOCANTE AO ENSINO DA MATEMÁTICA? 

A última pergunta feita as docentes referia-se justamente aos desafios 

enfrentados por estas na educação infantil no tocante ao ensino da matemática. Pois 

sabemos que muitos são os desafios enfrentados pelos docentes e discentes no 

contexto escolar, não somente na disciplina de matemática, mas no todo em geral. E 

isso ocorre por que o nosso público-alvo ele é heterogêneo com inúmeras 

características e peculiaridades distintas. Que são influenciados continuamente 

pelos fatores internos e externos ao âmbito escolar. Daí a necessidade de o 

professor conhecer o contexto social, cultural e econômico em que está inserido a 

escola em que atua, para que partindo deste contexto possa planejar suas aulas e 

elaborar suas estratégias metodológicas que atenda a todos. 

Como afirma Haetinger (2017, p. 45) 

 

Ao planejar uma aula temos que ser um pêndulo, ou seja, estar no presente, 
ir ao passado, voltar para o presente, ir para o futuro e voltar para o 
presente, sempre voltar para o presente. Aprendizagem significativa é uma 
aprendizagem que está próxima da sua realidade. 
 
 

De acordo com a afirmativa podemos dizer que o planejamento diário feito 

pelo professor é de suma importância, uma vez que é neste que o professor vai 

delimitar e traçar as estratégias a serem utilizadas na sua aula, estratégias estas 

que precisam serem muito bem pensadas por que a criança precisa identificar 

significados e aplicabilidade para o conhecimento construído, caso contrário não terá 

significado gerando o desinteresse por parte desta. 
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Partindo deste pressuposto o questionamento seguinte feito as docentes 

referiu-se aos desafios enfrentados na educação infantil no tocante ao ensino da 

matemática, onde segundo a professora 1: 

 

Os desafios é estar sempre buscando novas metodologias para alcançar os 

objetivos propostos, fazendo com que todas as crianças consigam 

desenvolver as habilidades necessárias, noções de grandeza, espaço, 

quantidades, entre outras. 

 

Assim, a partir da afirmação da professora constata-se que está buscando 

novas metodologias diariamente é um dos desafios enfrentados no dia a dia do 

docente, haja vista que precisam ser eficazes na construção do conhecimento e 

possibilitem as crianças desenvolver as habilidades necessárias referentes aos 

diferentes conhecimentos matemáticos pré-requisito para sua faixa etária 

(PROFESSORA 1). 

Já a professora 2 quando questionada destacou que “Fazer com que o aluno 

se interesse e participe das atividades, proposta, e assim dificultando o 

entendimento e aprendizagem”. De acordo com o colocado pela professora é um 

dos maiores desafios enfrentados por ela na sala de aula despertar o interesse do 

aluno para o que está sendo trabalhado, fazendo com que este participe ativamente 

do processo de construção do conhecimento. E quando esta participação não 

acontece acaba comprometendo o entendimento e aprendizagem do discente. 

Segundo a professora 3 os principais desafios enfrentados por esta são “A 

falta de material pedagógico especifico. Formação voltada aos campos da 

matemática. Espaço físico adequado”. 

Assim como podemos observar são inúmeros os desafios enfrentados pelos 

docentes no contexto da sala de aula, neste caso no tocante ao ensino da 

matemática. Ora que foi perceptível nas respostas das docentes que existe uma 

variedade de desafios, desde o despertar o interesse da criança pelo conteúdo, a 

preocupação com a seleção da metodologia apropriada e eficiente, a disponibilidade 

de material pedagógico, formação específica na área, espaço físico adequado 

dentre outros. Ou seja, são muitos os percalços que estão intrínsecos no âmbito 

escolar que precisam serem solucionados/e ou superados pelos docentes para que 

sua prática seja satisfatória e o aprendizado aconteça positivamente. 
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Diante estas discussões cabe citar Haetinger (2017, p. 43) que destaca que 

 

Quais os desafios da escola deste século? Poderia dizer, sem erro, que são 
basicamente quatro grandes desafios: 
1. Desenvolver a curiosidade, através da criatividade e inovação. 
2. Trabalhar e integrar toda a diversidade cultural existente no ambiente 
escolar. 
3. Encantar a comunidade escolar nos processos de 
ensino/aprendizagem. 
4. Trabalhar em rede, em equipe. 
 

A citação de Haetinger reafirma o que já vem sendo discorrido e foi frisado 

pelas docentes envolvidas na pesquisa, pois estas elencaram alguns desafios 

enfrentados em sua prática docente diariamente, que são enfatizados na citação 

deste autor tais como, o primeiro desafio elencado pelo autor, este é semelhante ao 

que foi destacado pela professora 2 no tocante a despertar o interesse do aluno, aí 

cabe a questão do desenvolver e incentivar a curiosidade do discente, já a 

professora 1 enfatizou a preocupação com as metodologias que podemos fazer 

menção ao desafio 3 dentre outros. E por último e não menos importante temos o 

trabalho em equipe este não foi destacado pelas professoras, mas é de suma 

importância em todo e qualquer ambiente, haja vista que a equipe trabalha em prol 

de um objetivo em comum, e a prática docente e os resultados não é algo restrito a 

sala de aula, ora que são influenciados por essa equipe, onde cada um contribui no 

processo ensino e aprendizagem direto ou indiretamente. Assim precisamos pensar 

a escola como um todo, onde todos os agentes escolares (família, professores, 

direção, coordenação pedagógica, merendeira, porteiro, auxiliar de serviços 

diversos, entre outros)  independente da função que desempenham, precisam 

trabalhar de forma articulada, interativa e transparente, pois o sucesso da 

construção do conhecimento é êxito de todos e vice-versa, fazendo uma analogia 

podemos dizer que o âmbito escolar é como se fosse um quebra-cabeça em que 

cada  função/papel social é imprescindível e se uma destas peças falhar o êxito e a 

qualidade ficaram comprometidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação é algo imprescindível na vida do ser humano e é 

adquirida/aprendida nas mais diferentes situações e esferas sociais. Percebe-se, 

porém, que esta vem passando por um intenso processo de mudanças no decorrer 

do tempo, mudanças estas que se intensificaram com o processo de globalização. E 

é diante o reconhecimento da importância desta que o presente trabalho objetivou 

conhecer como acontece o processo de ensino e aprendizagem da matemática na 

educação infantil. 

Como sabemos a educação infantil é a base da trajetória escolar e é de 

suma importância que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma 

qualitativa e satisfatória permitindo a criança desenvolver suas inúmeras 

competências e habilidades previstas para sua faixa etária e nível de escolaridade. 

Haja vista que o contexto escolar é dinâmico e para que a produção e construção do 

conhecimento aconteça é necessário que todos os envolvidos estejam 

comprometidos e engajados em prol do alcance do objetivo maior que é uma 

educação de qualidade. 

Assim, após o desenvolvimento da pesquisa constatou-se que as docentes 

reconhecem a importância da formação continuada e buscam está sempre se 

aprimorando, aprendendo algo novo, como forma de melhorar a sua prática, já que o 

ambiente escolar é dinâmico e requer continuamente ideias e atitudes inovadoras 

que façam a diferença na construção do conhecimento, urge-se por professores 

mediadores com criatividade e entusiasmo que inspirem seus alunos a participarem 

de forma ativa na construção e reconstrução do conhecimento. 

Diante a importância desta etapa escolar na vida do discente se buscou 

compreender também como as professoras da educação infantil veem o ensino da 

matemática e a participação e interação das crianças durante as aulas. Perante esse 

aspecto ambas as professoras afirmaram que o ensino da matemática ocorre de 

forma satisfatória, no entanto, quando se refere a participação e interação estas 

avaliaram como regular e boa. Aí cabe-nos fazer uma reflexão sobre os motivos que 

levam as crianças a não interagirem cem por cento, tais como: podemos analisar se 

as metodologias adotadas estão dando certo, se as estratégias metodológicas 

atendem as peculiaridades existentes na sala de aula, o desenvolvimento da aula 

está sendo dinâmico, atrativo e instigante, ou seja são inúmeros fatores que podem 
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influenciar a participação das crianças no processo de ensino e aprendizagem. 

Precisamos estarmos atentos a todos esses aspectos, pois são estes que norteiam 

o planejamento do professor, podendo este prosseguir, alternar, substituir ou até 

mesmo inserir metodologias e recursos complementares para atender as 

necessidades do seu público-alvo. 

Além disso, vale ressaltar que são inúmeros os desafios encontrados no 

âmbito escolar no tocante ao ensino da matemática, assim como também das outras 

disciplinas. Para tal é necessário um trabalho em equipe bem planejado e com 

objetivos claros para que juntos possam traçar metas e estratégias para superar os 

desafios e transformar a escola em um local de aprendizado repleto de significados. 

Pois a aprendizagem torna-se prazerosa e satisfatória quando se observa a sua 

utilidade no dia a dia, como é o caso dos conhecimentos matemáticos que estão 

sendo utilizados diariamente em inúmeras vivencias.  

Por conseguinte acredita-se que o ensino da matemática na educação 

infantil, na instituição campo de pesquisa, vem ocorrendo de forma satisfatória com 

base nas informações coletadas, no entanto requer atenção de todos os envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem para que a criança participe de forma ativa, 

interaja e construa o conhecimento de forma articulada e significativa e para que 

isso ocorra é necessária uma dinamicidade no âmbito escolar, com avaliação 

frequente do que está dando certo, do que precisa ser revisto e para isso é crucial 

que o professor reflita sobre sua prática diariamente buscando superar os desafios 

que por ventura sujam, assim como também faça uso dos materiais disponíveis da 

melhor forma possível. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
1. FORMAÇÃO: 

(    ) GRADUAÇÃO                   (   ) PÓS-GRADUAÇÃO    

 

2. VOCÊ SE MANTÉM EM FORMAÇÃO CONTINUADA? 

(   ) SIM                         (   ) NÃO                       (   ) OUTROS_____________________ 

 

3. COMO VOCÊ VÊ O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

(   ) MUITO IMPORTANTE      (   ) POUCO IMPORTANTE     (   ) OUTROS__________ 

 

4. O ENSINO DA MATEMÁTICA TEM OCORRIDO DE FORMA SATISFATÓRIA? 

(   ) SIM             (   ) NÃO      

 

5. QUE RECURSOS VOCÊ COSTUMA UTILIZAR NO DECORRER DE SUAS AULAS DE 

MATEMÁTICA? 

(    ) DINÂMICAS 

(    ) BRINCADEIRAS 

(    ) AULA EXPOSITIVA 

(    ) ATIVIDADES INTERATIVAS 

(    ) LIVRO DIDÁTICO 

(    ) OUTROS___________________________________________________________ 

 

6. COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO/INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS AULAS 

DE MATEMÁTICA? 

(    ) ÓTIMA         (    ) BOA         (    ) REGULAR          (    ) RUIM 

 

7. QUAIS OS DESAFIOS ENFRENTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO TOCANTE AO 

ENSINO DA MATEMÁTICA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


