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Este artigo tem como objetivo apresentar discussões referentes a um mapeamento de produções
científicas nacionais e internacionais sobre geometria e educação infantil, no período de 2005 a 2017.
Corresponde a estudos publicados em periódicos internacionais, em teses e dissertações brasileiras e
em eventos de educação matemática, educação infantil e educação. Os descritores utilizados na busca
de estudos foram “geometry and early childhood education” para periódicos internacionais e
“geometria e educação infantil” para dissertações, teses brasileiras e eventos científicos. Conclui-se
que tal mapeamento proporcionou uma ideia geral de pesquisas científicas sobre geometria e
educação infantil em âmbito internacional e nacional. Destaca-se o número reduzido de estudos
encontrados e a correspondente necessidade de se investigar e trabalhar com crianças nessa
perspectiva.
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1INTRODUÇÃO

O objetivo deste texto é apresentar uma análise sobre mapeamento de estudos científicos referentes à
geometria e educação infantil no período de 2005 a 2017. Comecei esse mapeamento em 2015, no
início do curso de doutorado em Educação na Universidade Federal do Espírito Santo - UFES.
Considerei que um período de doze anos poderia fornecer uma ideia das produções acadêmicas e
científicas sobre essa temática que se constituía foco da pesquisa de doutorado. O mapeamento se
ateve a estudos publicados em artigos internacionais, nas produções brasileiras de dissertações de
mestrado e teses de doutorado e também nas apresentações de trabalhos em eventos de educação
matemática, educação infantil e de educação.
Para a busca e seleção dos artigos internacionais, dissertações e teses brasileiras, utilizei o portal de
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
(http://periodicos.capes.gov.br/) e o Catálogo de Teses da mesma instituição
(http://catalogodeteses.capes.gov.br). Os descritores indicados na busca de trabalhos foram
“geometry and early childhood education” para periódicos internacionais e “geometria e educação
infantil” para teses e dissertações brasileiras. Selecionei também um evento de cada área (educação
matemática, educação infantil e educação), que são representativos de divulgação de pesquisas
desses campos de estudo. O propósito era ter uma ideia do que se tem divulgado sobre geometria e
educação infantil em estudos científicos dos seguintes eventos: Seminário Internacional de Educação
Matemática (SIPEM); Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias (GRUPECI); e
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd).
Como suporte metodológico para o mapeamento dessas produções, reportei-me principalmente às
obras de Ferreira (2002), Romanowski e Ens (2006), Fiorentini e Lorenzato (2007) e Kilpatrick
(1992). Organizei este texto apresentando, primeiramente, os artigos internacionais; em seguida, as
dissertações e teses produzidas no Brasil; por último, a indicação dos trabalhos que foram publicados
nos Anais dos referidos eventos.

2 GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL EM ARTIGOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS
Nos periódicos internacionais e disponíveis no portal da CAPES, utilizei como descritores os termos
“geometry and early childhood education”, como já mencionado. O quantitativo inicial totalizou
9.784 (nove mil setecentos e oitenta e quatro) publicações em língua inglesa. O refinamento desse
quantitativo foi feito por meio dos seguintes filtros oferecidos pelo próprio portal: periódicos
revisados por pares, período, tópicos e tipo de publicação. Cheguei, então, a um total de 1.232 (mil,
duzentos e trinta e dois) artigos.
Quadro 1-Número de publicações após a utilização de filtros de busca no portal CAPES
N.º Indicação do tipo de filtro Total
1 Periódicos revisados por pares 5.155
2 Período de 2005 a 2017 3.315
3 Tópicos: early childhood education; mathematics education; mathematics; education; children
1.266
4 Tipo de publicação – artigo 1.232
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
Após a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave desses 1.232 (mil duzentos e trinta e dois)
artigos em inglês, notei que ainda eram numerosos os estudos que não se relacionavam diretamente à
geometria e educação infantil. Eram muitos os trabalhos que se referiam à educação de modo geral,
ou somente à educação infantil, ou à matemática, ou ainda aos distúrbios neuropsíquicos. Sendo
assim, por meio da leitura e análise dos resumos, selecionei 48 textos completos que pareciam
articulados ao tema de investigação. Procedi à leitura da introdução desses últimos e ainda encontrei
produções referentes aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, ao ensino médio e à educação
de adultos. Após esse novo refinamento dos 48 trabalhos, totalizaram 20 artigos científicos
internacionais que versavam sobre geometria e educação infantil (Quadro 2).
Inicialmente, neste texto, apresento uma visão mais geral dos dados encontrados, enfatizando o foco
do artigo com título, autores, abordagem metodológica, ano de publicação, campo de pesquisa,
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participantes e país de origem. Dos 20 artigos, 12 configuravam-se em estudos realizados com
figuras geométricas (planas e sólidas) para tratar de algum aspecto do conhecimento geométrico ou
matemático (YUZAMA; BART; JUNKO, 2005; VAN NES; VAN EERDE, 2010; INAN;
DOGAN-TEMUR, 2010; FESAKIS; SOFRONIOU; MAVROUD, 2011; SINCLAIR; MOSS, 2012;
FISCHER; HIRSH-PASEK; NEWCOMBE; GOLINKOFF, 2013; VAN DEN
HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; GAGATSIS, 2014; TSAMIR; TIROSH; LEVENSON; BARKAI;
TABACH, 2015; BONNY; LOURENÇO, 2015; RESNICK; VERDINE; GOLINKOFF;
HIRSH-PASEK, 2016; NESS; FARENGA, 2016; VILARROEL; SANZ ORTEGA, 2017).
Dois outros estudos dos vinte selecionados abordaram a utilização de mapas para o desenvolvimento
de habilidades espaciais das crianças (PETTY; RULE, 2008; SPELKE; GILMORE; MCCARTHY,
2011). O ensino e a aprendizagem de geometria foram o foco de cinco trabalhos, dos quais três
apresentaram uma revisão teórica de estudos a respeito do tema, abordando a preocupação com a
educação geométrica de crianças na educação infantil (CLEMENTS; SARAMA, 2011; DINDYAL,
2015; SINCLAIR; BRUCE, 2015), um tratou da incorporação de uma abordagem de educação
superdotada para a aprendizagem de geometria e medida por crianças pré-escolares (CASA;
FIMENDER; GAVIN; CARROL, 2017) e um (artigo) apresentou a utilização de histórias de
aprendizagem por parte de professores, para evidenciar e aprimorar o que os autores nomeiam de
ideias matemáticas poderosas de crianças (PERRY; DOCKET; HARLEY, 2007). Um último artigo
investigou o desempenho de 668 crianças do jardim de infância (4 e 5 anos) em relação à habilidade
de imaginary perspective-taking – IPT [tomada de perspectiva imaginária]. Analisaram se essas
crianças podiam imaginar o que era visível de um objeto ou cena a partir de determinado ponto de
vista. E, ainda, como aquele objeto ou cena pareceriam sob esse aspecto (VAN DEN
HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; ROBITZSDH, 2015).
Notei que, em geral, há um quantitativo de uma a duas produções por ano, no período de 2005 a
2017. Uma exceção é 2015, em que apareceram quatro artigos que se justificam pela publicação de
um número especial sobre geometria pelo periódico internacional ZDM. Para um período de 12 anos,
levando em conta os procedimentos de busca utilizados, considero que foram poucos os trabalhos
referentes à geometria e educação infantil. Quanto à abordagem metodológica de pesquisa: nove
estudos quantitativos, seis qualitativos, quatro revisões teóricas e/ou estudos bibliográficos e uma
análise documental. Observei que há mais estudos quantitativos, mas a diferença não é tão grande,
considerando esse mapeamento. Na maior parte das pesquisas mapeadas, os participantes foram
crianças entre 3 e 6 anos (11 artigos), um estudo envolveu professores e crianças e três somente
professores. As cinco pesquisas restantes eram de cunho teórico ou documental. Nos 11 estudos que
envolveram crianças e no único estudo com crianças e professor, os campos de pesquisa foram
escolas de educação infantil, com exceção de uma pesquisa realizada em laboratório de uma
universidade. Já nos três estudos cujos participantes eram professores da educação infantil, as
pesquisas foram realizadas em programas de formação docente, quer as quantitativas, quer as
qualitativas.
Em relação aos procedimentos metodológicos, as pesquisas de abordagem quantitativa utilizaram
estudos experimentais com testes padronizados e análises estatísticas com programas específicos de
tratamento desses dados. Já nas investigações de cunho qualitativo, encontram-se estudos de caso,
experimentos de ensino, pesquisa-intervenção, pesquisa-ação e estudo fenomenográfico. O único
estudo documental apresentou análise de 20 livros, 20 brinquedos e 20 aplicativos que abordavam
formas geométricas para o público infantil na faixa etária de 5 anos. Um último aspecto mais geral
relacionou-se aos países em que tais pesquisas foram realizadas. Encontrei oito estudos nos EUA,
três na Holanda, dois no Canadá e uma pesquisa em cada um dos seguintes países: Japão, Turquia,
Grécia, Israel, Espanha, Austrália e Singapura (sete estudos). Os EUA, portanto, destacam-se como o
país com o maior número de publicações ante os procedimentos de busca mencionados. Diante
dessas considerações mais gerais, apresento no Quadro 2 uma síntese dos artigos mapeados.
Quadro 2 – Relação de artigos científicos internacionais sobre geometria e educação infantil – 2005 a
2017
Foco/geometria Título do artigo Abordagem Participantes Campo País
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Figuras geométricas (planas e sólidas) Young children’s knowledge and strategies for comparing
sizes [Conhecimento e estratégias de crianças pequenas para comparar tamanhos] (YUZAWA;
BART; JUNKO, 2005). Quantitativa 69 crianças de 3 a 6 anos Escola Japão
Spatial structuring and the development of number sense: a case study of young children working
with blocks [Estrutura espacial e o desenvolvimento de sentido numérico: um estudo de caso de
crianças pequenas trabalhando com blocos] (VAN NES; VAN EERDE, 2010). Qualitativa 23
crianças entre 4 e 6 anos Escola Holanda
Understanding kindergarten teachers’ perspectives of teaching basic geometric shapes: a
phenomenographic research [Compreendendo as perspectivas de professores de jardim de infância
do ensino de formas básicas de geometria: uma pesquisa fenomenográfica] (INAN;
DOGAN-TEMUR, 2010). Qualitativa 08 professores Escola Turquia
Using the internet for communicative learning activities in kindergarten: the case of the “Shapes
Planet” [Usando a internet para atividades de aprendizagem comunicativas no jardim de infância: o
caso do “Planeta das Formas”(FESAKIS; SOFRONIOU; MAYROUDI, 2011). Qualitativa 02 duplas
de crianças de 5 anos Escola Grécia
The more it changes, the more it becomes the same: the development of the routine of shape
identification in Dyamic Geometry environment [Quanto mais mudança, mais se torna o mesmo: o
desenvolvimento da rotina de identificação de formas em um ambiente de geometria dinâmica]
(SINCLAIR; MOSS, 2012). Qualitativa 22 crianças de 4 e 5 anos Escola Canadá
Taking shape: supporting preschoolers’ acquisition of goemetric knowledge through guided play
[Tomando forma: suporte para aquisição de conhecimento geométrico de pré-escolares por meio de
jogo dirigido] (FISCHER; HIRSH-PASEK; NEWCOMBE; GOLINKOFF, 2013). Quantitativa 70
crianças de 4 e 5 anos Escola EUA
The role of gestures in making connections between space and shape aspects and their verbal
representations in the early years: findings from a case study [O papel dos gestos em estabelecer
conexões entre aspectos de espaço e forma e suas representações verbais nos primeiros anos: achados
de um estudo de caso] (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; GAGATSIS, 2014). Qualitativa
01 criança de 5 anos Escola Holanda
Early-years teachers’concepts images and concept definitions: triangles, circles and cylinders
[Imagens conceituais e definições de conceitos de professores de primeira infância: triângulos,
círculos e cilindros] (TSAMIR; TIROSH; LEVENSON; BARKAI; TABACH, 2015). Quantitativa
Professores – Programa de Formação - Israel
Individual diferences in children’s approximations of área correlate with competence in basic
geometry [Diferenças individuais nas aproximações das crianças de área correlacionadas com
competência em geometria básica] (BONNY; LOURENÇO, 2015). Quantitativa 40 crianças de 4 a 6
anos Laboratório EUA
Geometric toys in the attic? A corpus analysis of early exposure to geometric shapes [Brinquedos
geométricos no sótão? Uma análise da exposição precoce às formas geométricas] (RESNICK;
VERDINE; GOLINKOFF; HIRSH-PASEK, 2016). Análise Documental - - EUA
Blocks, bricks and planks: relationships between affordance and visuo-spatial constructive play
objects [Blocos, tijolos e pranchas: relação entre possibilidades e jogos de objetos visuo-espaciais
construtivos] (NESS; FARENGA, 2016) Estudo bibliográfico - - EUA
A study regarding the spontaneous use of geometric shapes in young children’s drawings [Um estudo
sobre o uso espontâneo de formas geométricas em desenhos de crianças pequenas] (VILLARROEL;
SANZ ORTEGA, 2017.) Quantitativa 82 crianças de 5 anos Escola Espanha

Mapas Effective materials for increasing young children’s spatial and mapping skills [Materiais
eficazes para aumentar as habilidades espaciais e de mapeamento de crianças pequenas] (PETTY;
RULE, 2008). Quantitativa 20 crianças pré-escolares Escola EUA
Kindergarten children’s sensitivity to geometry in maps [Sensibilidade de crianças do jardim da
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infância à geometria nos mapas] (SPELKE; GILMORE; MCCARTHY, 2011). Quantitativa 101
crianças de 5 e 6 anos Escola EUA

Ensino e aprendizagem Learning stories and children’s powerful mathematics ideas [Histórias de
aprendizagem e ideias matemáticas poderosas de crianças] (PERRY; DOCKETT; HARLEY, 2007).
Qualitativa Professores em formação docente - Austrália
Early childhood teacher education: the case of geometry [Educação de professores da primeira
infância: o caso da geometria] (CLEMENTS; SARAMA, 2011). Revisão teórica - - EUA
Geometry in the early years: a commentary [Geometria nos primeiros anos: um comentário]
(DINDYAL, 2015). Revisão teórica - - Singapura
New opportunnities in geometry education at the primary school [Novas oportunidades na educação
geométrica na escola primária] (SINCLAIR; BRUCE, 2015). Estudo bibliográfico - - Canadá
Kindergartners’ achievement on geometry and measurement units that incorporate a gifted education
approach [Conquistas de crianças do jardim de infância em unidades de geometria e medida que
incorporam uma abordagem de educação superdotada] (CASA; FIMENDER; GAVIN; CARROL,
2017). Quantitativa 27 professores e 414 crianças Escola EUA
Tomada de perspectiva imaginária (IPT) Kindergartners’ performance in two types of imaginary
perspective-taking [Desempenho de crianças do jardim de infância em dois tipos de tomada de
perspectiva imaginária] (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; ROBITZSCH, 2015).
Quantitativa 668 crianças de 4 e 5 anos Escola Holanda
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
A busca por essas produções proporcionou uma ideia geral de pesquisas realizadas sobre geometria e
educação infantil em âmbito internacional, no período de 2005 a 2017 (12 anos). Um dos aspectos
que destaco é o número reduzido de estudos encontrados, considerando o tipo de mapeamento
realizado. Tal fato levou-me a confirmar a necessidade de mais investigações a esse respeito. Para
além da escassez de estudos, ressalto algumas contribuições que o mapeamento dos referidos artigos
trouxe tanto para a pesquisa que estava realizando quanto para discutir os resultados encontrados.
Isso, à luz da importância que o desenvolvimento do pensamento geométrico tem para as crianças em
sua vida presente e futura.
Ressalto que, em relação à pesquisa que realizei sobre o sentido espacial de crianças na educação
infantil no campo da geometria, o quantitativo de estudos ainda se tornou mais reduzido. Apenas três
artigos mapeados traziam discussões específicas referentes às habilidades espaciais de crianças na
utilização de mapas, que utilizei como aporte teórico da referida pesquisa (PETTY; RULE, 2008;
SPELKE; GILMORE; MAKCARTHY, 2011; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA;
ROBITZSCH, 2015). É relevante também indicar que, em boa parte dos textos, alguns conceitos
auxiliaram na construção de categorias de análise para a investigação sobre sentido espacial infantil.
Quando necessário, busquei outras referências indicadas nos artigos mapeados para aprofundar o
entendimento de categorias elencadas. Ou seja, os artigos analisados levaram-me a outras obras e
autores que contribuíram para o arcabouço teórico da pesquisa, bem como para discussão e análise
de dados. No quadro a seguir, indico, a título de ilustração, as categorias de análise que foram se
constituindo durante a pesquisa sobre sentido espacial infantil. Apresento tanto os autores de artigos
mapeados como as obras que busquei com base nas referências desses autores.
Quadro 3 – Categorias de análise e suporte teórico em artigos internacionais e obras decorrentes
Categorias Autores – artigos mapeados Autores – obras decorrentes
Sentido espacial Van den Heuvel-Panhuizen, Elia, Gagatsis (2014); Van Nes, Van Eerde (2010)
Clements, Sarama (2007a; 2009); Owens (1999).
Orientação espacial Petty, Rule (2008); Spelke, Gilmore, McCarthy (2011); van den
Heuvel-Panhuizen, Elia, Robitzsch (2015). Bishop (1980); Clements (2004); McGee (1979).
Visualização espacial Dindyal (2015); Petty, Rule (2008); Spelke, Gilmore, McCarthy (2011);
Sinclair, Bruce (2015); van den Heuvel-Panhuizen, Elia, Robitzsch (2015). Arcavi (2003); Bishop
(1980); Clements (2004); Clements, Sarama (2007b; 2009); McGee (1979).
Imagens mentais Sinclair, Moss (2012); Sinclair, Bruce (2015); van den Heuvel-Panhuizen, Elia,
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Robitzsch (2015). Arcavi (2003); McGee (1979).
Representação Dindyal (2015); Tsamir et al. (2015); van den Heuvel-Panhuizen, Elia, Gagatsis
(2014); Villarroel, Sanz Ortega (2017). Alibali (2005); Arzarello et al (2009); Radford, Eduards e
Arzarello (2009).
Mapas, falas e gestos Petty, Rule (2008); Sinclair, Bruce (2015); Spelke, Gilmore, McCarthy (2011);
van den Heuvel-Panhuizen, Elia, Gagatsis (2014); Villarroel, Sanz-Ortega (2017); Arzarello et al.
(2009); Clements, Sarama (2009); Davies, Uttal (2007); Liben, Downs (1989); McNeill (2005);
Newcombe (2010).
Fonte: Elaborado pelas pesquisadora.
Um outro aspecto importante a considerar foram os procedimentos metodológicos utilizados pelos
pesquisadores. Destaco principalmente a utilização do experimento de ensino em quatro das
produções e da abordagem multimodal em dois artigos. O modo como os autores trabalharam com
ambos os procedimentos de produção, análise e organização de dados contribuiu para orientar o
caminho metodológico a seguir. Ressalto, por exemplo, que em todos os 12 estudos cujos
participantes eram crianças, as tarefas geométricas foram utilizadas como instrumentos de
investigação. Isso reafirmou a opção para utilizar tarefas que envolvessem o sentido espacial de
crianças na composição de instrumentos de pesquisa.
Além da confirmação e/ou indicação de autores internacionais como referências para a
fundamentação teórico-metodológica e para análise de dados, o mapeamento dos artigos revelou
alguns argumentos que se tornaram frequentes, entre os quais destaco os seguintes:
a) impacto do trabalho com geometria na educação infantil nos anos escolares posteriores e na vida
social e profissional dos indivíduos (CLEMENTS; SARAMA, 2011; NESS; FARENGA, 2016;
RESNICK et al., 2016; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, ELIA, ROBITZSCH, 2015; VAN
NES; VAN EERDE, 2010; TSAMIR et al., 2015);
b) necessidade de valorização e ênfase da geometria no currículo de educação infantil (CASA et al.,
2017; CLEMENTS; SARAMA, 2011; DINDYAL, 2015; INAN; DOGAN-TEMUR, 2010; FISHER
et al., 2013; SINCLAIR; BRUCE, 2015; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; GAGATSIS,
2014; VAN NES; VAN EERDE, 2010);
c) capacidade de crianças para realizar tarefas que envolvam conhecimentos geométricos (BONNY;
LOURENÇO, 2015; CASA et al., 2017; CLEMENTS; SARAMA, 2011; YUZAWA; BART;
JUNCO, 2005; PERRY; DOCKETT; HARLEY, 2007; PETTY; RULE, 2008; SPELKE; GILMORE;
MCCARTHY, 2011; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN; ELIA; ROBITZSCH, 2015;
VILLARROEL; SANZ ORTEGA, 2017);
d) necessidade de formação de professores para o trabalho com geometria na infância (CLEMENTS;
SARAMA, 2011; INAN; DOGAN-TEMUR, 2010; SINCLAIR; BRUCE, 2015; TSAMIR et al.,
2015);
e) necessidade de mais pesquisas a respeito dessa temática, o que é recomendado praticamente em
todos os artigos.
Alguns desses argumentos aprofundaram e fortaleceram as justificativas para a realização da
pesquisa sobre sentido espacial das crianças. Podem também servir para pesquisadores que desejem
se dedicar ao estudo de geometria com e para as crianças. Por esses motivos, considero a relevância
dos resultados do mapeamento que ora apresento, ainda que de forma sucinta.

3 GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL EM TESES E DISSERTAÇOES
As produções de dissertações e teses brasileiras sobre a temática em questão foram acessadas por
meio do catálogo de teses da CAPES (http://catalogodeteses.capes.gov.br). Utilizei como descritores
os termos “geometria e educação infantil”. Para o refinamento da busca, optei pelos seguintes filtros
disponibilizados no próprio site: produções de mestrado e doutorado acadêmico; período de 2005 a
2017; área de Ciências Humanas; programas de pós-graduação em Educação Matemática e
Educação. No total, foram 21.288 produções.
Quadro 4 - Número de dissertações e teses após utilização de filtros de busca no portal CAPES
N.º Indicação do tipo de filtro Total
1 Mestrado e doutorado acadêmicos 1.032.184
2 Período de 2005 a 2017 695.781
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3 Área de conhecimento: Ciências Humanas 64.493
4 Programa de pós-gradução: Educação Matemática e Educação 21.288
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
A partir desse refinamento, selecionei por títulos e resumos aquelas produções que se relacionavam à
geometria e educação infantil. Localizei apenas 04 (quatro) pesquisas, 01 (uma) tese e 03 (três)
dissertaçõe realizadas no período de 2005 a 2017, o que também se confirma no mapeamento
realizado por Pavanello e Costa (2018), que identificaram as três dissertações que também encontrei
referente ao período que as autoras pesquisaram (2013 a 2017). Das produções encontradas, duas
relacionam-se à formação de professores sobre geometria e as outras duas às noções espaciais de
crianças na educação infantil.
As quatro pesquisas utilizaram uma abordagem qualitativa, procedendo a coleta e/ou produção de
dados por meio de observação participante, entrevistas com docentes, registros em notas de campo,
fotografias, audiogravações e videogravações. Os dois estudos que tiveram crianças como
participantes de pesquisa também fizeram intervenções com tarefas nas salas de aula (assim como
nos estudos internacionais) a fim de produzir dados sobre objetos de estudo e analisá-los. Com o
intuito de oferecer uma visão panorâmica dessas produções, indico no quadro a seguir uma síntese
dos dados principais das pesquisas. Logo após, apresento um breve resumo da tese e das três
dissertações, por ordem cronológica. Incluímos, principalmente, títulos e autores, objetivos, ano de
publicação, instituição de ensino superior, abordagem metodológica, campo de pesquisa,
participantes e principais resultados.
Quadro 5 – Relação de produções acadêmicas brasileiras sobre geometria e educação infantil – 2005
a 2017
Foco temático Título Abordagem Participantes Programa

Formação de Professores A geometria na educação infantil: concepções e práticas de professores
(MUNIZ, 2010) Qualitativa 2 docentes de 2 turmas de educação infantil em Marília-SP. Programa de
Pós-Graduação em Educação Matemática
UNESP/Rio Claro.
A orientação espacial na pré-escola: analisando saberes docentes (CAVALCANTE, 2015).
Qualitativa 2 professoras e 1 formadora de educação infantil em Fortaleza – CE. Programa de
Pós-Graduação em Educação UFC/Fortaleza.

Noções espaciais O desenvolvimento do conceito de espaço em crianças e a educação infantil
(AGUIAR, 2006) Qualitativa 6 crianças entre 9 e 17 meses de um berçário em Recife – PE.
Programa de Pós-Graduação em Educação
UFPE/Recife.
As brincadeiras e as noções espaciais na educação infantil (SILVA, 2016). Qualitativa 1 turma de
educação infantil com 19 crianças, na faixa etária de 5 anos. Programa de Pós-Graduação em
Educação
UFMT/Cuiabá.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
O desenvolvimento do conceito de espaço em crianças e a educação infantil foi o título da tese de
Aguiar (2006). De acordo com a autora, “estudar o desenvolvimento do conceito de espaço pela
criança e situações de aprendizagem desse conceito, tendo em vista propor desdobramentos
educacionais, especialmente na perspectiva da didática da matemática na educação infantil, foi a
principal motivação que deu origem ao trabalho” (AGUIAR, 2006, p. 389). O estudo se fundamentou
na Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud. Com esse suporte teórico, a autora identificou e
analisou “esquemas primitivos” de localização e orientações espaciais utilizados por 6 crianças de
um berçário em Recife-PE, na faixa etária de 9 a 17 meses. A questão que norteou a pesquisa foi:
como crianças pequenas aprendem a localizar objetos no espaço?
A situação escolhida para análise foi uma brincadeira de empurrar uma mesa baixa no espaço da sala.
Esse episódio foi gravado e totalizou 1320 minutos de vídeo que foram revisados de modo detalhado.
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As análises decorrentes desse episódio foram apresentadas pela autora em 16 momentos que
envolvem as tentativas, idas e vindas, gritos e sorrisos dos bebês durante a brincadeira. Noções
geométricas de proximidade, limites de espaço entre os berços, escolha de direção e sentido (daqui
para lá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás), bem como estimativas de distâncias
entre objetos e pessoas foram vivenciadas pelas crianças. A autora concluiu, portanto, que as crianças
compartilharam os significados da brincadeira. Também sugeriu que elas experimentaram e
obtiveram informações espaciais e foram construindo regras, conceitos e teoremas com essas
informações de modo mais avançado do que a pesquisadora esperava. Recomendou que, desde bem
pequenas, sejam oferecidas às crianças em berçários e creches oportunidades que as desafiem a
encontrar soluções e a aprenderem/atuarem no espaço.
Muniz (2010), em A geometria na educação infantil: concepções e práticas de professores, investigou
concepções e ações pedagógicas de professoras da educação infantil quanto ao ensino de noções
geométricas para crianças. Para sua pesquisa, a autora tomou como base autores que discutem a
formação de professores e aqueles que abordam a aprendizagem e o ensino de matemática/geometria
para crianças. Entre os primeiros, destacam-se Nóvoa, Perrenoud, Pimenta, Tardif e Tedesco. Entre
os últimos, Fainguelernt, Lorenzato, Nacarato, Pais, Smole, Diniz e Cândido. Uma abordagem
qualitativa norteou a pesquisa realizada com professoras de duas turmas de educação infantil da Rede
Municipal de Educação de Marília/SP. Como procedimentos de coleta de dados, a autora utilizou
uma análise documental da proposta curricular do município e dos planejamentos das professoras.
Também observou aulas ministradas pelas docentes e realizou entrevistas. Para a pesquisadora, os
resultados principais do estudo foram: a) embora os documentos oficiais para a educação infantil
enfatizem um trabalho articulado entre os eixos matemáticos, houve uma centralização em “números
e sistemas de numeração”; b) a geometria, quando trabalhada pelas professoras, foi abordada sem
relação com demais conteúdos da matemática e focalizou a nomeação das figuras geométricas –
quadrado, triângulo, retângulo e círculo; c) a metodologia de ensino não incorporou o lúdico nas
atividades que envolvem geometria; d) ainda é precária a formação dos professores sobre os
conteúdos de geometria para a educação infantil e anos iniciais.
A dissertação de Cavalcante (2015), A orientação espacial na pré-escola: analisando saberes
docentes, discutiu tais saberes sobre orientação espacial de professores que atuam na pré-escola. Os
principais autores foram Cerquetti-Alberkne, Bernonneau, Cubers, Grande, Lorenzato, Smole, Diniz
e Cândido. A pesquisa de caráter qualitativo foi realizada em uma instituição de educação infantil e
ensino fundamental do município de Fortaleza – CE. As participantes foram 2 professoras e uma
formadora da educação infantil. Com elas, a pesquisadora realizou 9 encontros que envolveram
observações das aulas e entrevistas, que foram gravadas e transcritas para análise de dados. Entre os
resultados encontrados, a autora enfatizou a constatação de que os saberes docentes sobre orientação
espacial eram fragmentados e incipientes. Reafirmou que como este conteúdo é relevante para o
desenvolvimento e aprendizagem de crianças na educação infantil, há necessidade urgente de
ampliação e articulação dos saberes docentes a esse respeito.
Silva (2016), em sua dissertação de mestrado As brincadeiras e as noções espaciais na educação
infantil, teve como objetivo analisar noções espaciais que uma turma de crianças da educação infantil
manisfestavam ao brincar de “Caça ao tesouro”. Seus principais referenciais teóricos foram estudos
de Vygotsky, Leontiev e Wallon. A pesquisa teve caráter qualitativo e foi realizada em uma escola
de educação infantil de Cuiabá- MT. Os dados foram produzidos por meio de observação
participante, anotações de campo e registros em vídeo. A pesquisadora também utilizou uma
atividade de intervenção que consistia na brincadeira “Caça ao Tesouro” por meio de um “mapa do
pirata” que havia escondido seu tesouro no pátio da escola. Analisou os dados em quatro cenas: os
conhecimentos prévios manifestados, a primeira leitura do mapa, exploração do mapa coletivamente,
a procura do tesouro.
Entre os resultados apresentados, a autora destacou que, a partir da brincadeira, as crianças
manifestaram noções de posição, direção e sentido e ampliaram sua percepção do espaço ao
apropriarem-se de pontos de referência no trajeto. Nesse sentido, entre as recomendações
encontram-se: a necessidade de que as crianças, a partir de seu próprio corpo e deslocamento,
vivenciem e explorem o espaço que as circunda; a exploração da linguagem matemática como
primordial para que as crianças nomeiem objetos e noções espaciais de forma adequada; o papel do
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professor como mediador e a importância de proporcionar, questionar e avaliar atividades
relacionadas às noções espaciais das crianças; e a intencionalidade educativa como pressuposto do
trabalho com crianças na educação infantil.
De modo semelhante ao encontrado no mapeamento de artigos internacionais, essa busca pelas
produções acadêmicas brasileiras indicou poucos trabalhos referentes à geometria na educação
infantil. Tenho clareza que o mapeamento realizado não dá conta da totalidade de dissertações e teses
a esse respeito, mas oferece um forte indicativo da importância e necessidade de pesquisas sobre a
temática. Em relação aos autores que ofereceram suporte teórico à tese e às dissertações mapeadas,
alguns referenciais se tornaram referência para a pesquisa de doutorado que estava em andamento
(atualmente, já concluída). No campo da matemática e da geometria destacamos: Clements,
Fainguelernt, Lorenzato, Smole, Diniz e Cândido.
Em relação à educação infantil, as quatro produções a referenciaram como primeira etapa da
educação básica e trouxeram argumentos e orientações de documentos curriculares como o
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010). Quanto às concepções de
criança e de infância que norteiam meus estudos e práticas educativas, não encontrei, nas produções
mapeadas, referências a autores que se dedicam aos estudos da infância, a exemplo de Carvalho e
Müller (2010), Corsaro (2011), Kramer (2002), Sarmento (2005; 2007; 2011), Vasconcellos (2008),
entre outros. Considero que tais estudos são importantes para pesquisas que se enveredam em
temáticas que envolvam geometria e educação infantil, principalmente quando se discutem processos
de aprendizagem e ensino de matemática para crianças em suas especificidades.

3 GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL EM EVENTOS: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA,
EDUCAÇÃO INFANTIL E
3.1 Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM)
Em relação aos eventos pesquisados, realizei uma busca pelas publicações que estão disponibilizadas
nos Anais do SIPEM, no período de 2000 a 2018. Como o primeiro evento ocorreu no ano 2000,
decidi incluir os trabalhos apresentados em 2000 e 2003 para ter uma ideia das produções de todos os
seminários que aconteceram até 2018. A escolha do SIPEM se deu por ser um evento internacional
voltado para a pesquisa na área de educação matemática; por promover o encontro e a discussão de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros sobre pesquisas da área.
Analisei os trabalhos publicados no Grupo de Trabalho 1 (GT1). Até o SIPEM de 2012, esse GT era
nomeado como Matemática nas Séries Iniciais. A partir de 2015 teve seu nome modificado para
Matemática nas Séries Iniciais e na Educação Infantil. Dos 73 trabalhos do GT1, quatro estavam
relacionados à matemática na educação infantil. Dentre esses, dois enfatizavam a formação de
professores (LUNA; MAURO, 2006; NEHRING; POZZOBON, 2006), um referia-se à aplicação de
um jogo para desenvolvimento de ideias matemáticas pelas crianças (SENTELHAS; MARANHÃO,
2003) e um à geometria e educação infantil (PAVANELLO; COSTA, 2018). Este último foi
apresentado no SIPEM de 2018 e constitui o único trabalho sobre educação infantil no evento.
Ressalto que o trabalho de Pavanello e Costa (2018) veio reforçar os achados do mapeamento que
realizei sobre geometria e educação infantil no que diz respeito à escassez de estudos nessa interface.
As autoras realizaram um levantamento bibliográfico de teses e dissertações sobre a temática com o
objetivo de apresentar um panorama das produções científicas no período de 2013 a 2017.
Encontraram somente três dissertações referentes à geometria e educação infantil (MUNIZ, 2010;
CAVALCANTE, 2015; SILVA, 2016). Tais produções também constam no levantamento de teses e
dissertações que apresentamos no item 2 deste texto. Entretanto, destaco que o mapeamento que
realizei referiu-se a um período mais extenso, de 2005 a 2017. No texto de Pavanello e Costa (2018)
encontrei os resumos das dissertações, os objetivos, as metodologias e os referenciais teóricos
adotados nas pesquisas indicadas. As autoras informaram que o número de pesquisas sobre a
temática ainda é muito reduzido e os poucos estudos encontrados dedicam-se mais à pré-escola
(crianças de 4 e 5 anos) do que à creche (crianças até 3 anos). Enfatizam ainda que as pesquisas que
investigam os saberes do professor indicam o seu conhecimento limitado de geometria,
o que não permite que explorem mais ampla e conscientemente os conceitos relativos ao espaço,
básicos para o relacionamento criança/mundo. Exemplo disso é a ênfase dos professores ao trabalho
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com as formas e a pouca consideração para com as questões relativas ao espaço, interação esta
primordial para o desenvolvimento infantil (PAVANELLO; COSTA, 2018, p. 10).

A “pouca consideração com as questões relativas ao espaço” e a necessidade fundamental deste
conhecimento para a vida humana de crianças e de adultos foram também razões que me levaram a
estudar o sentido espacial infantil. Concordo com as autoras em seus argumentos sobre a importância
de um trabalho com geometria na primeira infância com ênfase nas relações espaciais e,
concomitantemente, com as necessidades de formação inicial e/ou continuada de professores para o
referido trabalho.
3.2 Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias (GRUPECI)
Em relação à educação infantil, optei por realizar uma busca por estudos relacionados à geometria
nos Anais do GRUPECI. Este evento nacional acontece bianualmente desde 2008 e reúne grupos de
pesquisas, pesquisadores, professores, estudantes e outros profissionais interessados em investigar
crianças e infâncias. Encontrei disponibilizados na internet somente os anais dos trabalhos a partir de
2014. Sendo assim, apresento os dados referentes aos anos de 2014, 2016 e 2018.
No ano de 2014, o IV GRUPECI ocorreu na Universidade Federal de Goiás (UFG). Dos 192
trabalhos apresentados, encontrei somente 01 (um) artigo referente à matemática. Tinha como título
Matemática e infância: uma situação de estudo. Foi realizado por participantes do Grupo de Pesquisa
Formação Compartilhada de Professores, Escola e Universidade (GPEFCOM), da Universidade
Federal de São Carlos (UFScar). Apresentou e discutiu três pesquisas em nível de mestrado que
foram desenvolvidas no âmbito do grupo de estudo sobre a relação existente entre educação infantil e
educação matemática, em uma perspectiva histórico-cultural. Duas dessas pesquisas envolveram
crianças entre 4 e 5 anos como participantes e a outra foi realizada com professores atuantes na
educação infantil. Como síntese dos três estudos, os autores afirmaram que
é possível criar atividades e situações problemas que promovam práticas matemáticas na instituição
de Educação Infantil, que privilegiem a explicitação, pelas crianças pequenas, de suas ideias, as quais
podem ser interpretadas pelos adultos como sendo ideias matemáticas que se apresentam em suas
brincadeiras (ROCHA; SOUSA; CAVALCANTE; JACOMELLI, 2014, p. 1)

Embora este artigo não se relacione especificamente à geometria na educação infantil ou ao sentido
espacial, indica uma preocupação com a matemática nessa etapa da educação básica. A citação acima
vem ao encontro de ideias que compartilho sobre uma matemática das crianças, assim como uma
geometria das crianças, que se manifesta em suas interações e brincadeiras. Esse, inclusive, se tornou
o mote do estudo, pois interessava-me observar, enxergar, escutar e compreender manifestações do
sentido espacial das crianças enquanto realizavam tarefas na sala de aula ou brincavam no parque, ou
conversavam entre si.
Em 2016, o evento teve lugar na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Dessa feita, foram
243 trabalhos, mas nenhum que se referisse à matemática na educação infantil, nem tampouco à
geometria ou ao sentido espacial. Em 2018, o seminário aconteceu no Centro de Eventos Benedito
Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA). De 233 trabalhos, somente um se relacionava à
matemática sob o título Vamos brincar de matemática: o olhar das crianças sob jogos competitivos.
Ressalto que até o momento de finalização deste texto, os Anais eletrônicos do GRUPECI-2018
ainda não estavam disponíveis.
3.3 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)
O mapeamento de trabalhos apresentados na ANPEd se deu por ser uma entidade que tem uma
projeção no país e fora dele no debate de questões científicas e políticas da educação. Constituiu-se,
desde 1978, uma referência de produção e divulgação do conhecimento científico em educação. A
busca concentrou-se no período de 2005 a 2018, nos trabalhos completos apresentados nas reuniões
nacionais (28ª a 38ª reuniões) em dois Grupos de Trabalho (GTs): Educação de 0 a 6 anos (GT07) e
Educação Matemática (GT19). Foram 161 trabalhos relacionados ao GT07 e 170 referentes ao GT19.
Não encontrei nenhuma publicação referente à geometria e educação infantil. Apenas 03 (três)
trabalhos destinavam-se à matemática e educação infantil. O único trabalho apresentado no GT 07
enfocava a formação do conceito de número em crianças da educação infantil (SENNA; BEDIN,
2007). No GT 19, um estudo tratava do desenvolvimento profissional do professor que ensina
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matemática na educação infantil (LAMONATO; GAMA, 2010); o outro discutia o processo de
formação continuada dos professores, considerando o conhecimento necessário de matemática para
trabalhar com crianças na educação infantil (AZEVEDO, 2013).
Reconheço que o mapeamento realizado de pesquisas apresentadas em eventos de educação
matemática, educação infantil e educação ainda é incipiente e pode ser ampliado. Entretanto, o que
analisamos até aqui já indicou a necessidade de mais estudos que envolvam matemática/geometria e
educação infantil. O quantitativo de publicações no SIPEM, GRUPECI e ANPEd perfaz um total de
1.072 estudos divulgados nesses eventos científicos, em mais de uma década. Desses, somente um
trabalho relacionava-se à geometria e educação infantil e nove à matemática e educação infantil.

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Sublinho a relevância da realização de mapeamentos da produção acadêmica e científica a respeito
da geometria na educação infantil, tanto em âmbito nacional como internacional. Estudos dessa
natureza contribuem para uma organização de informações e resultados obtidos por meio de
pesquisas. Isso possibilita a percepção de contradições, de mudanças de perspectivas, assim como a
identificação de lacunas que precisam ser investigadas e o avanço da produção de conhecimento
científico de determinada área.
O quantitativo de produções em periódicos internacionais (20 de 1232 artigos), de teses e
dissertações (4 de 21.288 pesquisas) e de trabalhos completos apresentados nos três eventos
indicados (1 de 1072 estudos) ainda indica um número reduzido de pesquisas relacionadas à
geometria na educação infantil. Quanto às temáticas investigadas, notei que se destacam aquelas
relacionadas ao estudo de figuras geométricas (planas e sólidas). Entendo que ainda são necessárias
mais pesquisas que contemplem o trabalho com geometria na infância e que focalizem as questões
espaciais. Também considero a importância de investigações que discutam ainda mais a formação
inicial e/ou continuada dos professores que atuam na educação infantil, no contexto do trabalho com
a geometria para crianças.
Alguns aspectos em comum encontram-se evidenciados nas pesquisas como a importância da
geometria na infância e seu impacto na vida escolar presente e futura dos estudantes. Por essa razão,
as investigações também enfatizam a inserção e valorização da geometria nos currículos de educação
infantil e, especificamente, de tarefas que envolvam o raciocínio espacial de crianças. Ademais, os
estudos reforçam a capacidade que as crianças pequenas possuem para aprender sobre geometria,
incluindo temas como simetria, ângulo, distância, localização, direção, entre outros. Outra discussão
recorrente é direcionada à formação de professores de educação infantil, tanto inicial como
continuada. Nesse sentido, um argumento de Clements e Sarama (2011) reforça essa preocupação.
Para eles, em geral, nossa história na escola é permeada pela “privação da geometria”. Se assim é,
não é incomum que professores se tornem seres “privados de geometria” e reproduzam essa história
em suas vidas profissionais e, possivelmente, na história das crianças.
Em suma, após o mapeamento dessas produções, afirmamos que temos um longo caminho pela
frente em relação à geometria na educação infantil. Também reitero que estudos dessa natureza
precisam ser feitos relacionando outras bases de dados para constituição de uma visão cada vez mais
completa de pesquisas nessa área. Os dados até aqui apresentados trazem ao mesmo tempo otimismo
e apreensão. O primeiro sentimento porque, aos poucos, a temática tem despertado algum interesse
de pesquisadores da educação matemática e da educação. Por outro lado, os estudos já mapeados
indicam que há necessidade urgente de se investigar e focalizar na relação entre geometria e
educação infantil ao trabalhar com crianças.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/geometria_e_educacao_infantil_o_que_encontramos_em_estudos_inter.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/geometria_e_educacao_infantil_o_que_encontramos_em_estudos_inter.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


