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Resumo

Este artigo é um recorte de um trabalho desenvolvido para disciplina de Alfabetização Matemática
do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Sergipe. Tem como objetivo observar, escutar e
compreender a matemática das crianças, dando ênfase ao processo mental correspondência por meio
da aplicação de atividades. O referencial teórico utilizado foi a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e Lorenzato (2006). Verificamos que os sujeitos da pesquisa conseguem corresponder e que
as dificuldades encontradas no desenvolvimento das tarefas em alguns dos casos, teve relação com o
conceito de número ou nomenclaturas das formas geométricas.

Abstract

This article is a excerpt from a work developed for the Mathematical Literacy discipline of the
Pedagogy course at the Federal University of Sergipe. It aims to observe, listen and understand
children&39;s mathematics, emphasizing the mental correspondence process through the application
of activities. The theoretical framework used was the Common National Curriculum Base (BNCC)
and Lorenzato (2006). We found that the research subjects can match and that the difficulties
encountered in the development of tasks in some of the cases was related to the concept of number or
nomenclatures of geometric shapes.

Resumen

Este artículo es un extracto de un trabajo desarrollado para la disciplina de Alfabetización
Matemática del curso de Pedagogía en la Universidad Federal de Sergipe. Su objetivo es observar,
escuchar y comprender las matemáticas de los niños, enfatizando el proceso de correspondencia
mental a través de la aplicación de actividades. El marco teórico utilizado fue la Common National
Curriculum Base (BNCC) y Lorenzato (2006). Descubrimos que los sujetos de investigación pueden
coincidir y que las dificultades encontradas en el desarrollo de tareas en algunos de los casos estaban
relacionadas con el concepto de número o nomenclaturas de formas geométricas.
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1 APRESENTAÇÃO

A defasagem do aprendizado da Matemática na Educação Básica do Brasil é uma realidade. Em 2003
somente 48,4% dos alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental tinham adquirido conhecimentos
matemáticos próprios para esse nível (SAEB[i] apud. SILVA, 2009) e mesmo passando-se mais de
uma década os resultados obtidos não foram tão diferentes. Em 2017, 44%[ii] dos alunos referente ao
5º Ano aprenderam o adequado em matemática, ou seja, mais da metade dos alunos não obtiveram
aprendizagem satisfatória nesse nível.

Como alunos[iii] do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe, nossa
formação é voltada aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio. As experiências em sala
de aula nesse nível de ensino, por meio de programas como o Residência Pedagógica (RP) e o
Programa de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), possibilitou-nos a vivência dessa realidade. Os
alunos, no desenvolvimento das atividades, demonstraram dificuldades em relação aos conceitos
matemáticos prévios, como operações básicas de soma e multiplicação, previstas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) referente à unidade temática Números:

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa
temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e
números racionais cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes
significados das operações, argumentem e justifiquem os procedimentos
utilizados para a resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados
encontrados (BRASIL, 2017, p.268).

Diante da colocação e tendo conhecimento que os alunos nos anos finais já deveriam ter adquirido tais
habilidades, sentimos a curiosidade de saber como esses conceitos eram trabalhados na educação
infantil e nos anos iniciais: Como as crianças são alfabetizadas matematicamente? Por causa dessa
indagação resolvemos nos matricular na disciplina Alfabetização Matemática[iv] (matéria eletiva ao
curso), pois vimos à possibilidade de encontrarmos possíveis respostas.

Quando iniciamos a disciplina, a professora[v] apresentou para turma a ementa do curso e informou
que o estudo seria direcionado a Educação Infantil, a matemática das crianças de 4 a 6 anos. Para isso
a mesma disponibilizou o livro intitulado Educação Infantil e Percepção Matemática da autoria de
Sergio Lorenzato (2006). Por meio desses estudos notamos que as crianças chegam à pré-escola com
algum conhecimento matemático que adquiriu nas suas vivencias cotidianas, desde o seu nascimento.
Lorenzato (2006) aponta que esses conhecimentos se referem ao senso matemático que está
relacionado com as noções de espaço, número e medida, como por exemplo: grande/pequeno,
rápido/devagar, aberto/fechado, antes/depois ou mais/menos.

O autor apresenta também no referido livro a importância dos sete processos mentais básicos para a
aprendizagem da matemática, sendo eles: correspondência, comparação, classificação, sequência,
seriação, inclusão e conservação. Ao levantar a discussão sobre esse tema em sala de aula, a
professora solicitou que formássemos grupos e realizássemos uma pesquisa, na qual cada equipe ficou
com a tarefa de investigar um desses processos.

Os grupos foram formados por cinco integrantes, em que cada componente ficaria responsável por
uma criança, que atendesse a faixa etária da Educação Infantil. A pesquisa qualitativa é de caráter
exploratório, que “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.” (GIL, 2002, p. 41). Como cada participante
investigou uma criança, então foi cinco o número de crianças participantes. Esse artigo traz um estudo
de caso qualitativo com uma das crianças pesquisadas.

O nosso grupo ficou responsável pelo processo mental Correspondência, que é fundamental para
construção da ideia de número e das operações matemáticas (soma, subtração, multiplicação e
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divisão). Diante disso, o objetivo desse trabalho é observar, escutar e compreender a matemática das
crianças, dando ênfase ao processo mental correspondência por meio da aplicação de atividades. Para
isso estamos considerando o entendimento de Lorenzato sobre correspondência:

É o ato de estabelecer a relação “um a um”. Exemplo: um prato para cada
pessoa; cada pé com seu sapato; a cada aluno, uma carteira. Mais tarde, a
correspondência será exigida em situação do tipo: a cada quantidade, um
número (cardinal), a cada número, um numeral, a cada posição (numa
sequência ordenada), um número ordinal (LORENZATO, 2006, p. 25).

Assim sendo, as atividades escolhidas estão relacionadas a este processo. Por recomendação da
professora, foram selecionadas três das quinze atividades presentes no capitulo 10 do livro de
Lorenzato (2006). Em discussão, a equipe atribuiu critérios para seleção dessas atividades.
Primeiramente excluímos as aplicadas em grupo, visto que cada um de nós iria aplicar
individualmente a uma criança. Depois observamos as atividades semelhantes por campo matemático
e, daí, resolvemos trabalhar com atividades que abordassem campos diferentes.

Vale ressaltar também que buscamos atender, com essas atividades, as interações e brincadeiras que
são eixos estruturantes das práticas pedagógicas descritos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI). Esses eixos que norteiam a Educação Infantil possibilitam as
“experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento
e socialização” (BRASIL, 2017, p. 37).

A partir daí, foram escolhidas as atividades de número 2, 9 e 14. Na atividade 2, foi disponibilizado as
crianças cinco cartas de desenhos de meninos e cinco cartas de desenhos de meninas e dez cartas com
desenhos de brinquedos diferentes. O objetivo da atividade era que a criança distribuísse um
brinquedo a cada um dos meninos e meninas. Pensando na aproximação com a criança, adaptamos a
atividade para que ocorresse a pintura dos desenhos antes da distribuição. Com isso, foi possível
observar se as crianças apresentavam algum tipo de estereótipo em relação aos brinquedos para
meninos e para meninas.

A atividade de número 9 trabalhava a representação espacial. A criança, por meio da observação dos
objetos presentes no espaço escolar, deveria reconhecer as formas geométricas e corresponder, em
objetos, formatos parecidos. Depois da correspondência, ela desenharia no papel as formas
conhecidas. A atividade 14, e ultima aplicada, foi adaptada para trabalhar a representação numérica e
de quantidade. Depois de entregue um conjunto de pares de cartas com desenhos diferentes que
representam quantidades de 1 a 9, eles deveriam corresponder os pares de desenhos com a mesma
quantidade. Depois disso, e parte da adaptação, eram entregues carta enumeradas de 1 a 9, para que
eles correspondessem aos seus pares, trabalhando a representação numérica.

Essas tarefas trabalham nas crianças objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritas na
BNCC. Por exemplo, a primeira tarefa (referente à atividade 2) aborda o objetivo EI03EO07[vi],
trabalhando o respeito as diferenças no ato de corresponder os brinquedos as crianças. A segunda
tarefa (referente à atividade 9) trabalha o objetivo EI03ET01, que visa estabelecer relações de
comparação entre objetos, observando suas propriedades. A terceira tarefa (referente à atividade 14)
aborda o objetivo EI03ET07, que é a ação de relacionar números às suas respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

As cartas de cada atividade foram confeccionadas através da impressão do desenho e colagem na
cartolina, por ser um material mais resistente que a folha de ofício A4. Como é um material didático e
as crianças teriam que manipulá-lo, escolhemos os desenhos que julgamos ser mais atraentes para
elas. Nesse mesmo sentido, pensamos em aborda-los de maneira mais divertida. Utilizamos de
histórias que se fundiam em brincadeiras para iniciar as atividades, como por exemplo, o “Caça ao
Tesouro” que tinha como objetivo caçar objetos de figuras parecidas referente à atividade nove.
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Ao final de cada atividade, nós comentamos sobre o desenvolvimento destacando aquilo que mais
chamou atenção. Além disso, todas as aplicações foram gravadas com a autorização da coordenadora
do Instituto[vii] ou do responsável da criança. A partir dessas gravações, nós transcrevemos os
diálogos e analisamos, permitindo a discussão sobre o que poderíamos ter feito de diferente para
melhorar o resultado. Vale ressaltar que as atividades foram aplicadas em dias distintos, para não
alterar a rotina das crianças ou sobrecarrega-las com muitas informações.

Como quatro[viii] das cinco pessoas do grupo não tinham contato com crianças nessa faixa etária,
pedimos indicação a professora de um lugar onde pudéssemos aplicar as atividades, que logo no
direcionou a um Instituto que trabalha com a Educação infantil. Para que realizássemos a atividade, a
professora primeiramente entrou em contato e enviou uma carta para a coordenadora da instituição
pedindo a autorização. Após a coordenadora autorizar marcamos o primeiro dia para a visita. Ficou
acordado que no primeiro momento seria uma familiarização do ambiente e que posteriormente
haveria os dias para aplicação.

Quando chegamos ao local era a hora do intervalo, muitas crianças vieram nos recepcionar dando
abraços e pedindo que brincassem com elas. Depois do intervalo nos dividimos em dupla e cada uma
foi observar em uma sala. Nessa observação tivemos a oportunidade de ajudar os alunos na execução
dos exercícios, tirando duvidas e orientando. Percebemos que o conhecimento deles não foi suficiente
para resolver tais exercícios e que foi necessários estímulos para se desenvolverem, o que nos remete
ao conceito da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, como aponta Bessa (2008).

A zona de desenvolvimento proximal é constituída pelo conjunto de funções
que amadureceram e que ainda estão em fase embrionária. Em diferentes
momentos, Vygotsky ressalta que o aprendizado é construído nas relações
sociais. O contato com a realidade, com os instrumentos, com o trabalho, em
especial com outras pessoas, é fundamental na construção do conhecimento e
do sujeito psicológico. (BESSA, 2008, p. 62).

De forma geral, as crianças são carentes de atenção e necessitam de auxílio para poder desenvolver as
atividades, pois as turmas apresentam, de modo critico, diferentes níveis de aprendizagem e possuem
somente uma educadora em sala de aula. Ainda na observação, as professoras indicaram duas crianças
de cada turma para trabalharmos com elas.

Na próxima seção é apresentada uma das aplicações desenvolvidas individualmente e, por isso, está
escrita em primeira pessoa do singular. Contudo as análises e considerações sobre esse caso foram
feitas em grupo, e estas foram colocadas na primeira pessoa do plural.

2 CORRESPONDÊNCIA: ESTUDO DE CASO

Nesta seção, portanto, nós apresentamos quem é a criança, sujeito da investigação, e como foi a
aplicação das tarefas selecionadas pelo grupo. Além disso, apresentamos posteriormente análises que
fizemos da aplicação dessas atividades, especialmente no que diz respeito ao processo de
correspondência.

2.1 Quem é o sujeito da investigação?

Quando estive pela primeira vez no Instituto me deparei com tanta criança que não conseguia
observá-las individualmente. Assim que fui direcionado a sala de aula, uma das educadoras da
instituição, a responsável pela turma que me encontrava, perguntou o que seria desenvolvido. Depois
de explicá-la que desenvolveria uma pesquisa sobre a matemática das crianças, imediatamente ela
sugeriu que investigasse a criança C1. Ele é uma criança de cinco anos de idade e é seu primeiro ano
de estudo no Instituto.
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Confesso que de início não fui muito favorável a ideia pela maneira como fui direcionado a ela, queria
escolher por afinidade a criança, depois de conversarmos e brincarmos, mas vi ali uma oportunidade
de ser surpreendido com o resultado e surpreender. Então, direcionei a ajudá-la na execução da
atividade que desenvolvia, sem deixar de dar atenção aos outros, analisando o que faziam. Logo
observei que a sua atividade era diferente da dos outros e que, na medida com que eles iriam
terminando suas tarefas, C1 se concentrava cada vez menos no seu afazer. A educadora relatou que a
atividade dele era diferente em relação ao nível de dificuldade, era mais fácil comparando com a dos
seus colegas. Também nos falou da dificuldade que ele apresentava para se concentrar e executar uma
tarefa.

Contudo, C1 se mostrou uma criança de grande criatividade. Sempre que o vi brincando percebia que
ele criava um enredo com os brinquedos, lhe atribuía funções e que se desligava de todo o resto para
tá ali no universo de sua imaginação. Ele se mostrou disponível e em nenhum momento recusou
colaborar com a pesquisa. Demonstrava afeição até no chamar “tio” quando se referia a mim. Sempre
nos recebia com abraço. Ele não me pareceu tímido, mas também não era atrevido, variava entre um e
outro com base no ambiente na atividade que estava fazendo.

Com o intuito de conhecer mais C1, fiz alguns questionamentos à professora que o acompanha desde
o início do ano letivo, sobre seu comportamento, seus avanços na aprendizagem. Ela relatou que
quando C1 chegou ao instituto era muito passivo, não sabia pegar no lápis e tinha problemas com sua
coordenação motora, mas de pouco em pouco ele começou a brincar e, com isso, a falar e participar
mais. Ainda apresenta muitas dificuldades, inclusive em identificar as cores por nome, mas já
consegue pegar no lápis e cumprir parcialmente os exercícios requeridos.

Conhecendo o sujeito da pesquisa, vamos agora à descrição e análise do desenvolvimento das
atividades. Retomo que o objetivo do trabalho é relatar esse desenvolvimento e identificar se ele
consegue fazer correspondência.

2.2 A Primeira Tarefa:

Na manhã do dia 29 de Julho de 2019, às 9h chegamos ao Instituto. Nesse momento as turmas
estavam no intervalo, então esperamos brincando com as crianças até elas serem encaminhadas para a
sala de aula, em torna das 9h30min.

Para o desenvolvimento das atividades na instituição, nos dividimos em duplas de aplicação da
atividade. Enquanto um aplicava com a criança, o outro gravava e observava. Dessa forma, eu minha
dupla nos direcionamos a sala e chamamos C1 primeiro, que seria o sujeito da minha investigação. C1
não demorou a levantar, pegou em minha mão, e fomos os três para a sala de vídeos que a professora
já tinha disponibilizado para o desenvolvimento do trabalho. Para chegar à sala de vídeo passamos
pela Brinquedoteca (sala de brinquedos e livros), na qual C1 me soltou e foi correndo brincar. Foi o
meu primeiro desafio: Como cativá-lo a ponto de querer deixar aquela sala para fazer uma atividade
comigo?

Então me abaixei e conversando com ele, disse que queria contar uma história que seria muito legal
também e que depois deixaria ir brincar de outras coisas. Ainda assim seus olhos percorriam toda a
sala, não conseguia focar em mim por mais de dois segundos, e dessa forma balançou a cabeça
concordamos e seguimos a sala de vídeo. Lá encontramos uma mesa entre bancos. Sentei de um lado
e ele de outro, de forma que ficamos frente a frente. Depois de conversamos um pouco para nos
conhecermos mais, comecei a criar um enredo para que a atividade fosse desenvolvida:

Trecho 1: “É para essas crianças aqui, ôh”

1 Pesquisador:
Então C1, existe uma escola onde tem
esse alunos aqui. Esse, esse, esse...

Falei tirando as cartas com as
crianças da bolsa e colocando
sobre a mesa, apontando os
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alunos.

2 C1: E a menina? Tio, eu quero ajudar. Falou pegando uma das cartas

3 Pesquisador:
Vamos precisar mesmo da sua ajuda
nestante. Certo? Vamos dar nomes pros
alunos? Como é o nome dessa?

Apontei para um dos desenhos de
Criança

4 C1:
Menina. E essa?

Tio, o helicóptero.

Apontou para outro desenho e
depois olhou para a porta que
dava na brinquedoteca.

5 Pesquisador: Nestante, tio. Vamos ver as crianças
aqui ôh.

Falei tentando chamar sua
atenção,

6 C1:
Quero ir beber água.

Olhaaa! um biscoito!

Disse tentando tirar o foco da
atividade.

Levantou para pegar os chaveiros
de minha bolsa.

7 Pesquisador:

É, um chaveiro tio.

Então, a pró da escola quer entregar
esses brinquedos pra cada um desses
alunos aqui.

Disse. Enquanto ele manuseava e
tentava morder os chaveiros. Dei
um tempo.

Tentei voltar a atividade.

8 C1: Eu quero ajudar.
Falou olhando para os
brinquedos.

9 Pesquisador: Quer ajudar? Então vamos ver que
brinquedos são esses.

Fui mostrando um a um enquanto
respondia,

10 C1: Ioiô, urso, menina...

Respondia a cada vez que
indicava uma figura, até a ultima.

Começou a pegar todas as cartas
e fez menção de sair da sala.

11 Pesquisador: Eii, onde você vai?
Perguntei com estranhamento
pela ação repentina e inquieta.

12 C1: Entregar os brinquedos as crianças.
Disse ele agora olhando para
mim.

13 Pesquisador: Não, tio. É para essas crianças aqui, ôh. Apontei para as cartas com
desenhos de meninos e meninas
na mesa.

Nesse discurso, há três principais pontos que pretendemos destacar: a ação de distribuir os desenhos
para crianças reais; a minha interferente diante dessa ação; e a inquietação e a falta de concentração de
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C1.

Quando C1 fez menção em distribuir as cartas de brinquedos a crianças reais, percebi que ele não
tinha entendido as figuras de linguagens que utilizei através da historia contada, ele abstraiu essa ideia
da ficção pensando só no seu ambiente, seus colegas. Isso me fez pensar na teoria sócio construtivista
de Vygotsky, a qual defende que a vivência em meio social e suas interações é a alavanca para o
processo de aprendizagem (RABELLO, PASSOS, 2018). Daí, refletindo com a equipe
posteriormente, percebemos que ele poderia ter feito a correspondência de forma precisa, resolvendo
o problema da distribuição de brinquedos por outro caminho.

Não tinha enxergado na hora esse caminho, então neguei essa forma de distribuição pensando que iria
atrapalhar a rotina e o desenvolvimento das outras atividades na turma dele. Apesar de ser uma
justificativa, sei que poderia através da conversa com as outras professoras, ou em outro momento,
desenvolver de forma com que o objetivo da atividade fosse comprido e que atendesse a solução de
C1.

Quando percebemos que C1 não conseguia focar em mim ou na atividade, me perguntei se o que
estava sendo feito estava fazendo de maneira correta. Depois, refletindo sobre nossa conversa com a
professora dele, pesquisamos sobre a falta de atenção e a sua inquietação e nos deparamos com o
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Segundo Faction (2007), a TDAH
continua sendo um problema significativo que os professores, pedagogos, educadores e a família
enfrentam e que não é simples de diagnosticar:

Alguns poderiam dizer que muitas crianças são agitadas, não param, não têm
atenção às coisas... No entanto, para que possamos fazê-lo com mais precisão,
haveremos de nos atentar a alguns detalhes. A agitação comum às crianças
que estão em fase de explorar o mundo não causa prejuízos aos seus
relacionamentos ou desenvolvimento geral. (FACTION, 2007, p.99).

Com isso percebemos a importância que é procurar um especialista em casos como esse. Desta forma
a família e a escola poderia ter orientação a um tratamento adequado ao caso e possivelmente um
melhor desempenho na aprendizagem do aluno. Também refletimos sobre as famílias e os
professores, de forma geral, e o quanto a falta de informação pode confundir o julgamento do que
seria um problema serio. Faction (2007) aponta que o professor tem papel fundamental na
aprendizagem do aluno com TDAH, é preciso atenção aos detalhes e sempre acompanha-los.

2.3 A Segunda Tarefa:

No dia 01 de Agosto de 2019, às 9 horas chegamos ao Instituto para o desenvolvimento da segunda
atividade. Como a atividade exigia objetos manuseáveis e cotidianos, fizemos uma analise do melhor
lugar para aplicação. Pensamos primeiramente no parquinho, depois escolhemos aplicar na
Brinquedoteca porque utilizaríamos dos brinquedos disponíveis.

Diferente da outra vez que nos dividimos em dupla, nessa resolvemos que enquanto um aplicaria os
outros três observariam. Isso porque percebemos em conversa depois da primeira atividade, que
algumas orientações poderiam ser aproveitadas nas outras crianças e que a observação ajudaria a
lapidar esse processo, no sentido de ir diminuindo os erros cometidos a cada aplicação. Esperamos o
intervalo terminar e fomos à sala buscar C1, primeiro sujeito da pesquisa aquela manhã.

Conversei com ele sobre onde estávamos indo e estabeleci novamente um acordo: primeiro brincaria
com o tio do que chamei “Caça ao tesouro”, só depois poderia brincar com os outros brinquedos da
sala. Assim que chegamos comecei a dar enredo a atividade, tinha um brinquedo de encaixe de forma
em cima da mesa.
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Trecho 2: Etangulo, kikangulo e bola.

1 Pesquisador: Tio, que formato é esse aqui? Falei apontando para o triângulo.

2 C1: Etandulo. Respondeu ele.

3 Pesquisador:

Retângulo?

Você consegue encontra para tio outros
formatos iguais a esse? É uma missão
secreta e precisamos encontra-los.

Perguntei. Ele balançou a cabeça
de forma afirmativa.

Enquanto falava percebi que ele
estava brincando com outras
partes do brinquedo.

4 C1: Esse.
Depois de levantar, pegou um
objeto de formato circular.

5 Pesquisador:

Lembra qual é o formato que
estávamos falando?

Qual esse formato aqui, você sabe? Ele
lembra o que?

Nem tinha terminado a frase
direito, ele foi lá e encaixou no
formato circular do brinquedo,
sem dizer uma palavra.

Perguntei apontando para o local
onde ele havia encaixado a o
objeto circular.

6 C1: Bola Respondeu

7 Pesquisador:
Então vamos pegar todos os que têm
formato de bola. Disse a ele.

8 C1: Aqui ô.

Falou me mostrando uma peça
com formato de flor.
Automaticamente, foi no
brinquedo e encaixou no lugar
correspondente ao mais (+) no
brinquedo.

9 Pesquisador: Que formato é esse? Perguntei a ele.
10 C1: Kikangulo. Respondeu ele.

11 Hummm. Ache os outros formatos.
Pedi para ele. Ele saiu pegando
todas as peças que (julguei)
achava ser do brinquedo.

Logo no início percebi que ele não sabia as nomenclaturas das figuras geométricas. Notei que em
algum lugar ele escutara os nomes das figuras, mas não atribuía o nome a figura certa, o que não
significa que não estava fazendo uma correspondência. O nome que se aproximou mais do objeto foi
a bola, quando se referiu ao círculo. Os outros objetos que pegava, tentava encaixar ou de maneira
logica diante de alguma semelhança ou na tentativa e erro mesmo.

Quando percebi que seu objetivo estava focado em inserir as formas dentro do brinquedo, pedi para
que levantasse e caminhasse um pouco pela sala a procura do formato do triângulo. Nas paredes
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tinham lápis, na “geladeira dos livros” tinham figuras de casas e montanhas pontiagudas, mas quanto
mais perguntava menos atenção ele me dava. Minha ultima tentativa foi com a bola, já que era a
figura que juguei ter mais aproximação, e mesmo assim não conseguia ver nada além dos brinquedos.
Com isso, voltei para mesa e segurando um objeto por vez, pedi para que me indicasse outro de
formato parecido.

Os primeiros resultados foi o esperado: um quadrado a um quadrado, um circulo a um circulo, flor
com flor. Depois percebemos que ele começou a corresponder, mas não mais pelo formato e sim pela
cor. Passou a ser mais de dois objetos, e percebemos que ele estava desenvolvendo outro processo
mental utilizando a característica das cores: a classificação. Antes disso, para corresponder um objeto
a outro, ele também usara a comparação. Segundo Lorenzato (2006), os processos mentais não estão
desassociados, eles são articulados entre si e são inerentes as crianças.

No final da atividade, como última parte, pedi que desenhasse alguns dos formatos em uma folha.
Todos os formatos transcritos estavam de forma circular e, quando mencionei sobre as pontas do
triângulo ou quadrado, ele começou a fazer vários pontinhos em volta do desenho. Observamos que
quando transcreveu o formato correspondente à elipse, deixou o desenho mais achatado e que sempre
fazia questão de fechar as figuras que desenhava.

Depois da aplicação, o grupo se reuniu para discussão. Novamente conseguimos enxergar outras
intervenções que poderiam ter auxiliado no desenvolvimento da atividade. Uma delas foi que
poderíamos pedir que em vez de desenhar os formatos eles utilizassem a criatividade para fazer
desenhos com os formatos.

2.4 A Terceira Tarefa:

No dia 02 de Outubro de 2019 foi desenvolvida a terceira e ultima atividade proposta nesse trabalho.
Desde o primeiro dia no Instituto, quando conheci o C1, já espera que essa fosse o maior desafio por
envolver contagem e, principalmente, noção de quantidade. Às 9h30min fomos com C1 para sala de
vídeos onde desenvolvemos a primeira atividade.

Levando em consideração que a aplicação de uma a uma criança levou muito tempo na segunda
atividade e queríamos otimizar esse tempo para brincar com outras crianças que desde o primeiro dia
mostravam interesse, resolvemos fazer a aplicação em dupla. Nesse dia o sujeito da pesquisa de
Mariana não foi para o instituto, então só aplicamos a C1.

Conversando com C1 e para introduzir a atividade, disse que tínhamos uma missão secreta muito
importante: juntar cartas com quantidades iguais de objetos. Ele ficou muito curioso para saber quais
eram as cartas e disse que me ajudaria. Então, comecei a organizar as cartas na mesa de modo que
nenhuma sobrepusesse a outra.

Trecho 3: “Tem um montee.”

1 C1: Dois relógios.
Falou ele enquanto estava pondo
as cartas sobre a mesa, apontando
para a carata com sete relógios.

2 Pesquisador: Onde? Apontou novamente a carta com
sete relógios.

3 C1: Dois etandulo.

Falou apontando para carta com
cinco triângulos enquanto ainda
terminava de colocar as outras
cartas na mesa.
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4 Pesquisador: Dois triângulos? Onde? Apontou novamente para carta.

5 C1: São tudo igual. Afirmou.

6 Pesquisador:

É, que legal, são mesmo iguais.

Agora vamos para missão. Olhando
aqui, quais dessa carta que só tem um
objeto?

Disse a ele.

Indiquei as cartas.

7 C1: Essa.
Indicou a carta com cinco
triângulos.

8 Pesquisador: Essa só tem um? Só um?

Perguntei a ele novamente.

Acenou negativamente com a
cabeça e apontou para a carta
com 4 retângulos.

9 Pesquisador:
Essa aqui tem duas carinhas. Qual
dessas cartas tem outros dois objetos
também?

Ele apontou para cartas
aleatórias.

10 C1 Essa aqui tem um monte. Apontou a carta que tinha nove
carrinhos.

Mesmo já tendo ciência que C1 ainda não fazia contagem ou reconhecia os numerais, com base nos
nossos outros encontros e com o relato da professora dele, o desenvolvimento dessa atividade
confirmou isso. No inicio do dialogo ele associa a ideia do número dois a uma carta com quatro
elementos e continua a fazer isso no decorrer da aplicação. Contudo, não quer dizer que ele não tem
noção de quantidade.

Antes da escola, a criança convive com numerais e concebe número de
diferentes modos. No início do processo escolar, é fundamental o papel da
noção de quantidade para a construção do conceito de número, embora a
quantidade possa não estar associada pela criança, necessariamente, a ideia de
número. Por isso, ao comparar conjuntos de elementos, a linguagem do
professor deve referir-se preferencialmente a “ter mais elementos, menos
elementos ou a mesma coisa”, em vez de “qual tem maior quantidade”
(LORENZATO, 2006, p.31).

Apesar de C1 não conseguir apontar a carta com um objeto, ele conseguiu identificar a que tinha mais
objetos com a expressão “um monte”. Segundo Lorenzato (2006), esses são os primeiros passos para
compreensão da ideia de número e a correspondência com seus numerais. Depois de ter a certeza que
a atividade não funcionaria assim, pensei então em diminuir as cartas deixando somente as com
quantidade de 1 a 4, já que C1 se encontrava no inicio da compreensão e foi indicado nos nossos
estudos em sala. Mesmo assim não funcionou muito bem.

Pensando na construção das cartas, observei que alguns dos desenhos dela tinham muitas
informações. C1, por exemplo, quando mostrei a carta com três círculos pedindo que indicasse uma
figura com três quantidades, ele me entregou a do barco. Questionei o motivo e percebi que se referia
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as janelas do barco, que tinham formatos circulares. Daí, para não ocorrer mais essa confusão, resolvi
em última tentativa desenhar no verso das cartas formatos simples em pouca quantidade (1 a 4) e
mesmo assim ele não conseguiu corresponder as cartas de mesma quantidade, correspondia pelas
formas geométricas.

Interrompi então a atividade e não desenvolvi o ultimo passo de corresponder os numerais a
quantidades. Ainda assim peguei as cartas com os numerais de 1 a 4, coloquei em ordem crescente na
mesa e perguntei se sabia contar, só para fins de informação sobre seu conhecimento. Ele contou de 1
até 5, mas quando perguntei qual era o número três ele não soube me responder. Concluímos pela
prática que “a formação do conceito de número é um processo longo e complexo, ao contrário do que
se pensava até pouco tempo, quando o ensino de números privilegiava o reconhecimento de
numerais.” (LORENZATO, 2006, p.30).

É valido destacar que com o resultado dessa terceira atividade não significa que C1 não faz
correspondência. O problema foi que ele não tinha pré-requisitos, com relação aos números, para
fazer a correspondência esperada. Além disso, como já relatado, ele correspondeu por formatos
geométricos. Digo isso porque ao analisarmos a execução da atividade, percebemos que posso ter me
perdido com relação ao foco da mesma. Ter esperado ou tentado chegar a conclusões que não eram o
foco no momento ou a conclusões que eu já saberia que iria encontrar.

Com isso destamos a importância da reflexão da pratica pedagógica. Sempre procurar “cuidar para
não ouvir apenas o que queremos ouvir, dispondo-nos a uma atitude de escuta da criança, deixando
que ela pense/faça/fale a respeito de suas ações e/ou criações.”(CARVALHO, MULLER, 2010)[ix].

2.5 Alguns resultados no estudo desse caso

Sobre a experiência da pesquisa e o que foi desenvolvido (desde a teoria a prática) queremos,
sobretudo, destacar o desafio que é ser pedagogo. E quando falamos pedagogo nos referimos ao
profissional educador que não desassocia o cuidar do educar e busca ter uma intencionalidade
educativa em toda atividade que desenvolve.

A criança, “sujeito histórico e de direitos” (BRASIL, 2009), precisa ser estimulada adequadamente
para que os seus conhecimentos prévios sejam desenvolvidos. O pedagogo tem papel fundamental
nesse processo, uma grande responsabilidade. Identificar a matemática em C1, mesmo que de forma
embrionária, nos fez refletir sobre sua potencialidade. Ao mesmo tempo, pensando em seu histórico,
percebemos os vários fatores que estão ligados a esse processo de desenvolvimento e que o professor
sozinho pode não ser capaz de alcançar. O trabalho em conjunto com a família viabiliza ainda mais o
processo de aprendizagem.

Chegamos ao Instituto com o objetivo de observar, escutar e compreender a matemática da criança,
enfatizando o processo mental de corresponder. Em algum momento neste processo, sentimos que
estávamos perdendo o foco e tentando projetar a nossa matemática nele, a matemática que
esperávamos. O que queremos dizer é que a intencionalidade educativa não nos garante um processo
perfeito, sem erros, pelo menos não no início da caminhada. Acreditamos que nesse momento o
importante é reconhecer as falhas e ir tentando minimizá-las.

C1 não reconhece os numerais nem os associa a quantidades, mas apresenta um raciocínio
matemático quando corresponde, compara e classifica. Segundo Lorenzato (2006), esse é o primeiro
passo para o desenvolvimento da ideia de número e isso já auxilia a sequência de ensino do professor.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo observar, escutar e compreender a matemática das crianças,
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dando ênfase ao processo mental correspondência por meio da aplicação de atividades.

Através das atividades selecionadas e aplicadas, verificamos que os sujeitos da pesquisa conseguem
corresponder. No geral, as dificuldades encontradas no desenvolvimento da tarefa em alguns dos
casos, teve relação com o conceito de número ou nomenclaturas das formas geométricas.

Percebemos que o trabalho com a correspondência está sempre associado com outros processos
mentais. Para corresponder as cartas com quantidades iguais de figura eles precisaram comparar.
Pensar nas diferenças e semelhanças nos remete a comparação e de certa forma a classificação, pois
as semelhanças e diferenças podem resultar em categorias.

Acreditamos que para haver uma melhoria seria necessária uma maior ambientação com as crianças,
visto que não tínhamos contato com algumas delas e isso nos aproximaria mais afetivamente, criando
uma relação de confiança. Outra coisa são as adaptações nas atividades que fizemos e as intervenções
que deixamos de fazer, ou foram colocadas erroneamente. Uma nova aplicação nos daria
possibilidades para possíveis correções.

Concluímos que a pesquisa atingiu seu objetivo: o sujeito investigado apresenta o processo mental
correspondência. Contudo queremos salientar a importância e necessidade de se trabalhar outras
atividades com esse aspecto, para favorecer a formação dos conceitos matemáticos que serão
construídos pela criança.

[i] Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.
[ii] Disponível em:
https://www.qedu.org.br/brasil/explorar?grade=5&discipline=2&dependence=0&zoom=2&sort=name
&sortDirection=asc&visualization=isotope . Acesso em: 10 de ago de 2019.
[iii] Aila Nascimento, Jocelmo França, Juliana Paula, Mariana Nunes e Sara Freitas.
[iv] Disciplina ofertada ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS).
[v] Prof.ª Dr.ª Simone Damm Zogaib, Departamento de Educação da Universidade Federal de
Sergipe.
[vi] “Nos quadros que apresentam as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades
definidas para cada ano (ou bloco de anos), cada habilidade é identificada por um código
alfanumérico.” (BRASIL, 2017, p. 30).
[vii] Instituição dedicada às crianças carentes de Sergipe que eram cuidadas em regime de internato.
[viii] Aila Nascimento, Jocelmo França, Juliana Paula e Mariana Nunes.
[ix] In: Orientações Básicas para Pesquisa com Crianças, disponibilizado pela professora da
disciplina.
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