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Apresentação

11

            

Este livro é o volume 2 da série "Ensino de Matemática e

Educação Infantil"  organizada pelo Grupo de Pesquisa em

Práticas Pedagógicas de Matemática - Grupem.  A série é

dedicada à professores e interessados no trabalho com a

Matemática na Educação Infantil. 

O volume 1 se dedicou ao estudo das Grandezas e Medidas e

a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) possibilidade para

a organização do ensino da matemática na Educação

Infantil. Já neste volume, nos dedicaremos ao estudo do

Número Natural e conversaremos sobre a Atividade

Orientadora de Formação (AOF).

Este volume é fruto de uma ação de formação desenvolvida

pelo Grupem vinculada a  pesquisa de mestrado profissional

intitulada "Formação Continuada de Professores Da

Educação Infantil na Perspectiva Histórico Cultural: Número

Natural". Você encontra tanto as dissertações quanto os e-

books 1 e 2 da série, no site do programa EDUCIMAT:

https://educimat.ifes.edu.br .

O livro 2 foi organizado em sete capítulos, incluindo essa

apresentação. No primeiro capítulo "Um pouco de História e

uma boa conversa" apresentamos um pouco da história que

nos moveu à pesquisa e a escrita do livro. Além disso,

apresentamos  o fundamento teórico em  que estamos

ancorados. 



No segundo capítulo abordamos brevemente o conceito de

Atividade Orientadora de Ensino (AOE) para apresentar a

Atividade Orientadora de Formação (AOF) a partir das

proposições de Moura (1996). 

No terceiro capítulo apresentamos o movimento lógico-

histórico do conceito de número natural por meio das

Situações Desencadeadoras de Formação (SDF)

desenvolvidas na ação de formação com professores da

Educação Infantil. Começando com a SDF "A História Virtual

e a Correspondência um a um".

No quarto capítulo "Um punhado de feijão e a noção de

ordem", apresentamos três tarefas que tiveram por objetivo

desenvolver estudos relacionados a noção de ordem,

sucessão numérica e base.

O quinto capítulo  "Jogo do Boliche e o Registro",

apresentamos o jogo como situação para desencadear a

formação sobre a necessidade de organizar sistemas de

numeração e a necessidade de registro.

No sexto capítulo, "Um pouco de cada, um tanto para todos"

compartilhamos o movimento de reflexão sobre a ação de

formação e o movimento de planejamento coletivo para o

desenvolvimento de ações de ensino.

No sétimo capítulo damos uma pausa nessa história. Por

acreditarmos que ela continuará a ser escrita por nós e por

você que está lendo este livro. Desde já, obrigada por

escrevê-la conosco.  

12



"Para Saber Mais - Referências" é uma sessão onde expomos

as referências bibliográficas que contribuíram para o

desenvolvimento deste livro e sugerimos outras para leitura

complementar sobre o tema.

13



UM POUCO DE
HISTÓRIA E

UMA BOA
CONVERSA
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Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.
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 O interesse em aprender sobre o ensino e a aprendizagem

da matemática na educação infantil surgiu do acesso ao

cotidiano desta etapa de ensino, por meio do estágio. Nesse

período, a compreensão do movimento de ensino e

aprendizagem da matemática com crianças pequenas e

como o professor percebia esse processo, foi o que gerou

motivos para pesquisar o assunto. 

Inicialmente, na pesquisa de conclusão do curso de

pedagogia, juntamente com a participação em um grupo

de estudos em educação matemática, e recentemente, no

mestrado. Ah! Quero ressaltar que a transição do período de

estágio para o período de professor regente teve grande

influência no aumento da necessidade de ampliar os

estudos. E é sobre esse período, como docente e estudante,

que iremos conversar um pouco neste livro.

Estar como docente na educação infantil, é uma tarefa

desafiadora, não nego. E ensinar a matemática nesta etapa

de ensino? Há quem diga que é um desafio maior. Mas, por

quê? Em nossa pesquisa algumas professoras apontaram

alguns motivos:

Atuo como professora na educação infantil

desde 2011 e estudo sobre a matemática

nesta etapa de ensino desde o período de

formação inicial na graduação em

Pedagogia.

16

Olá, eu sou a Day! 



Experiências ruins com a aprendizagem.

Carga horária restrita na formação inicial para disciplinas

de conteúdo e metodologia em Matemática.

Poucas oportunidades de formação continuada sobre o

trabalho com a matemática na Educação Infantil.

Esses apontamentos indicaram que a necessidade de

estudos sobre o trabalho com a matemática na Educação

Infantil era comum tanto à nós pesquisadores, quanto aos

professores em geral.

Pensando nisto, propomos uma ação de formação contínua

para professores atuantes nesta etapa de ensino, com

crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. Essa ação, contou com

a participação de 20 professoras que atuavam no ano de

2018, em diferentes redes públicas de ensino. 

A ação foi desenvolvida com base nas proposições da

perspectiva histórico-cultural, que entende a educação

como processo humanizador. Parte da premissa que o

sujeito se desenvolve por meio das relações estabelecidas no

contexto social, histórico e cultural.  

Além disso,  compreende que o desenvolvimento do

homem ocorre por meio da sua ação no mundo. Mas, não é

qualquer ação, é uma ação intencional. Entendendo, que

quando o homem age intencionalmente, ele modifica o

mundo e se modifica. E por falar em ação, nada melhor do

que falar da ação do professor por meio do seu trabalho, que

é a docência.

17



A ação intencional do homem foi foco de atenção e estudos de

Leontiev (1983). Leontiev conceituou a ação do homem

como Atividade em duas categorias:

Aqui neste livro,  a palavra ATIVIDADE ,

por se tratar de um conceito apresentado por

Leontiev dentro desta perspectiva

teórica, se difere do termo atividade no sentido

dicionarizado, comumente

utilizado no contexto escolar para referenciar a

tarefa. Nesse sentido, adotamos

o uso do termo tarefa para referenciar a atividade

escolar. Por exemplo:

Atividade>>para>>Tarefa.

Agora que você já sabe  que o homem se desenvolve por

meio de sua ação intencional e que a esta ação, Leontiev

(1983) chamou de Atividade. Então, no próximo capítulo,

iremos falar sobre a Atividade Orientadora, que tem tudo a

ver com o ensino e a aprendizagem da matemática.

18

Orientação:

Necessidade, Motivo,

Objetivo.

Execução: Ações e

Operações

Categoria Psicológica

Necessidade, motivo,

objeto, ação e operações.

Envolvendo dois aspectos: 

A brincadeira na

infância

O estudo para crianças

e jovens.

O trabalho profissional

na fase adulta.

Categoria Ontológica

Brincar, estudar e trabalhar.

São Atividades Principais

em cada fase da vida,

como:



ATIVIDADE
ORIENTADORA

DE ENSINO

19
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Atividade Orientadora de Ensino? É isso mesmo. Nós já

vimos no capítulo anterior que Leontiev (2004), dedicou-se

ao estudo da Atividade. Com base, nestes estudos e em

toda proposta da Pespectiva Histórico-Cultural, Moura

(1996) desenvolve o conceito de Atividade Orientadora de

Ensino (AOE). 

A AOE, emerge como proposta teórico-metodológica para

organizar o ensino da matemática de forma intencional.

Compreende que a   história de desenvolvimento dos

conhecimentos são fatores primordiais no planejamento de

situações que desencadearão a aprendizagem, tanto para o

professor quanto para o aluno. Sendo assim, a Atividade

Orientadora de Ensino, apresenta caracteristicas próprias :

Atividade Orientadora de Ensino (AOE)

Fonte: Esquema adaptado a partir de  Marafiga (2019, p. 50).
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A AOE envolve a atividade do professor que é o ensino e

envolve a atividade do aluno que é a aprendizagem. Sendo

assim, contribui para a aprendizagem de ambos sujeitos. As

Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA), podem

ser organizados de três modos:

Situações Desencadeadoras de Aprendizagem (SDA)

Fonte: Sistematização da autora com base em Moura e col. (1996) e Marafiga (2019).

É a partir dessa perspectiva que se

desenvolve o conceito de Atividade

Orientadora de Formação (AOF)

(MARCO; MOURA, 2016). A AOF

emerge das necessidades dos

sujeitos professor e professor

formador e apresenta-se como meio

para o alcance de novas qualidades

na formação de ambos sujeitos.
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A Atividade Orientadora de Formação apresenta-se como

modo de organizar uma ação de formação a partir das

necessidades tanto do professor formador/pesquisador

quanto do professor participante. Nesse modo de

organização, se encontra a concepção de formação contínua

de professores como fenômeno, algo que não está posto,

precisa emergir.

Atividade Orientadora de Formação (AOF) 

Fonte: Sistematização elaborada pela autora com base em Marco e Moura (2016).
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Em nosso caso, adotamos esse modo de organização para

desenvolver uma ação de formação com professores

interessados em discutir o trabalho com a matemática na

educação infantil, mais especificamente sobre número

natural. A partir da nossa necessidade enquanto pesquisador

e da necessidade dos professores que estão exercendo o

ensino em sala de aula. 



Assim como a Atividade Orientadora de Ensino contém as

Situações que desencadeiam a aprendizagem,  a AOF

contém as Situações Desencadeadoras de Formação (SDF).

Estas foram organizadas visando a formação das professoras

participantes da pesquisa e que geraram influências no

trabalho educativo.

As Atividades Orientadoras de Formação foram elaboradas

buscando apresentar o movimento lógico-histórico de

constituição do número natural, a partir das necessidades

humanas. Apresentaremos, a seguir, a SDF relacionando

com a concepção de ensino e aprendizagem nesta

perspectiva. E claro! Vamos conversar sobre as ideias que

envolvem o conceito de número natural. 

A palavra é NECESSIDADE! É isso mesmo.

Nesta perspectiva teórica a ação humana se
inicia ao surgir uma necessidade, seja ela de
ordem biológica ou social. É a partir dessas

necessidades que o homem encontra o motivo
para desenvolver instrumentos (ferramentas,

etc.) e signos (linguagem).

24



Agora que você já viu que é a necessidade que promove a

ação do homem, podemos falar da nossa necessidade

enquanto professores formadores que foi organizar uma ação

de formação e das professoras participantes que foi participar

da ação de formação. Objetivando acrescentar novas

qualidades ao ensino de matemática na Educação Infantil.

Com base nisto, vamos ver como ocorreu a ação de formação

ao mesmo tempo que conversaremos sobre o ensino  do

conceito de número. 

25

Para saber mais sobre o tema você pode consultar
a dissertação "Formação Continuada de Professores
da Educação Infantil na Perspectiva Histórico
Cultural: Número Natural em Debate" (GOMES,

2020). E aqui neste livro a sessão "Para saber mais -

Referências".

Fica a Dica



A 
HISTÓRIA VIRTUAL 

E A
CORRESPONDÊNCIA

UM A UM

26



Fonte: Acervo da Pesquisa
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Corresponder  é uma palavra que comumente não

associamos ao ensino da matemática na Educação Infantil.

O fato é que, buscamos ensinar às crianças a associação do

símbolo numérico com a quantidade, sem refletirmos sobre

quais as necessidades humanas que geraram o

desenvolvimento do conceito. Mas, o que corresponder tem

a ver com o ensino e a aprendizagem de número natural?

Dados históricos evidenciaram que a correspondência, foi

uma das primeiras estratégias utilizadas pelo homem para

controlar a variação de quantidades. Um exemplo histórico,

é o pastoreio de ovelhas. Pastores adotaram a

correspondência um a um como estratégia para controlar a

quantidade de ovelhas que levava ao pasto e que guardava

ao retornar. Era comum os pastores utilizarem pedrinhas,

nós em cordas, entalhes em  gravetos e marcações em ossos

para corresponder e assim controlar a variação de

quantidade de ovelhas. 

28

A correspondência um a um, também é conhecida como: 

Correspondência termo a termo; Correspondência biunívoca;

Enumeração. 

"O conjunto no qual se deseja controlar a quantidade é
comparado, elemento a elemento, ou seja, um a um, com
outro conjunto de objetos usados como controle" (DIAS;

MORETTI, 2011, p. 18). 



CHAPEUZINHO ROSA E AS OVELHINHAS DA VOVÓ

Era uma vez uma linda menininha chamada Chapeuzinho Rosa.

Ela era chamada assim porque desde muito pequenina, adora
usar chapeuzinhos rosa feitos pela sua mãe. Chapeuzinho Rosa,

era uma menina muito querida, obediente e gostava muito de
visitar sua Vovozinha que morava em um sítio bem grande. Lá na
casa da Vovó, Chapeuzinho Rosa se divertia muito com a vovó e
todos os animais que viviam lá. 

Num domingo de sol, Chapeuzinho Rosa foi visitar a vovó.

Chegando lá deu de cara com o Lobo e tomou um susto muito
grande, porque havia ouvido histórias que o Lobo era muito
malvado. Mas aí, a Vovó explicou para a Chapeuzinho que o lobo
não era mais malvado, que ele havia mudado e agora era muito
amigo. Chapeuzinho então, ficou muito feliz por saber que a
Vovó agora tinha um novo amigo. E logo ficou muito amiga do
lobo também e juntos saíram pelo sítio para brincar.
Enquanto os dois brincavam, a Vovó cuidava dos seus
animaizinhos, especialmente as ovelhinhas. Com elas, a Vovó
tinha que ter um cuidado muito especial, porque elas eram em
muitas e todos os dias bem cedinho  a vovó as levava  para o
pasto, para que elas pudessem pegar sol,  se alimentar, beber
água no riacho e correr livremente.  E ao final da tarde, as
ovelhinhas voltavam para o cercadinho. Mas, a Vovó sempre
ficava muito preocupada e com muito medo de que alguma das
ovelhinhas, se perdesse pelo caminho e não voltasse para casa.

Coitadinha da vovó! Precisamos fazer alguma coisa.  Como será

que a gente pode ajudar para que ela consiga saber se todas as

ovelhinhas que saem de manhã voltam à tarde para o

cercadinho?

Para desencadearmos a formação das professoras, sobre a

ideia de correspondência um a um, utilizamos a História

Virtual "Chapeuzinho Rosa e as Ovelhas da Vovó. 

Esta história foi adaptada com base no relato da professora

orientadora Sandra, sobre uma experiência vivenciada no

contexto de suas atividades do Pós-doutorado. 

1º Momento- Narrativa da História 

29



Momento da Narrativa

Fonte: Acervo da Pesquisa

Como não conseguimos britas ou pedrinhas, utilizamos os

cubinhos de um Material Dourado que tínhamos disponível. 

30

Nesse momento pedimos que as professoras resolvessem o

problema de forma coletiva. Enfatizando que  poderiam

utilizar a maquete para encontrar a solução. Assim, elas

começaram a expressar possíveis soluções sem ao menos

manusearem a maquete (o manuseio dos objetos da

maquete era uma das hipóteses de estratégia para a

resolução do problema).

2º Momento- Resolvendo o problema da Vovó

A história foi contada com o auxílio de uma maquete para
simbolizar o cenário da história e os personagens (os moldes
estarão disponíveis no Anexo 1, deste livro).



ProfNine: Contar quantas tinham.

MestrandaF: Mas, tem uma coisa ela não sabe contar.

ProfClaudia: Ah, é! Ela não sabe contar. Tem que fazer igual

antigamente.

ProfClaudia: Uma pedrinha para cada ovelhinha.

ProfAle: Faziam filinhas, faziam palitinhos.

MestrandaF: Risquinhos, palitinhos, barbante.

ProfLúcia : Pode pegar um barbante e dar um nozinho.

ProfNine: Observar o espaço se tá permitindo as ovelhas.

MestrandaF: Observar o espaço. Então, como é que a gente

faz? Por favor, alguém pode vir aqui me ajudar? (Tirando as

ovelhas do cercado) (Dados da Pesquisa, 2018).

As professoras foram levantando possíveis soluções sem

refletirem como a criança faria diante de tal problema. Por

isso, com a intervenção e os questionamentos foi possível

que as professoras observassem de forma reflexiva os

materiais disponíveis na maquete para solucionar o

problema.  Chegando à conclusão;

ProfAle: A que eu tirei do cercado eu coloco pra cá
(tirando as ovelhas e mudando a posição de uma
pedrinha).

ProfAle: Essa aqui eu tirei do cercado. Essa eu tirei coloco
para cá (tirando as ovelhas). Aí depois, quando eu coloco
para dentro eu vou fazer isso aqui ó (Separou o grupinho
de Pedrinhas e a cada ovelha que ia colocando dentro
do cercadinho ela mudava posição da pedrinha). Se
sobrar Pedrinhas tá faltando ovelhas. Vou fazer um
nozinho igual ela disse ou fazer palitinhos (Dados da
Pesquisa, 2018).

31



É importante estar preparado (a) para possíveis
respostas como: "É só contar as ovelhas" ou "Ensina pra
Vovó". Pois é neste momento, que tanto o professor
formador ou o professor regente de sala de aula deve
levantar questionamentos para que os participantes se
imaginem dentro da história e identifiquem a
necessidade que gerou o problema. Para que a solução
encontrada faça sentido e acrescente novas qualidades
na aprendizagem.

Fica a Dica

Fonte: Acervo da Pesquisa
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3º Momento- Solução Encontrada e Problematização

A correspondência de um cubinho (pedrinha) para cada

ovelha, foi uma solução satisfatória à todos. O que nos

permitiu levantar o seguinte questionamento:

 Em algum momento a gente faz isso com as crianças? Que ideia tem
por trás deste procedimento? 

A resposta dada por uma das professoras sintetizou bem a

importância de ensinar a correspondência na educação

infantil:

"Fazer um a um, você tem o maior controle. Aqui você
está utilizando o material concreto. Geralmente
quando você dá alguma coisa no abstrato,

principalmente com as crianças da educação infantil,
fica mais difícil. Como três peixinhos no aquário.

Vamos contar quantos peixinhos tem aqui com a Tia?

Desenharam lá no papel, ele contou tudo dois, ele não
fez essa relação de quantidades. Ai quando você pega
material concreto e dá, ele vai...um, dois. Aí, ele vai ver
o quanto isso deu" (Dados da Pesquisa, 2008).
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A palavra é MEDIAÇÃO! 

É isso mesmo. Na perspectiva teórica que

adotamos, a aprendizagem ocorre por meio de

relações mediadas em um contexto social,

histórico e cultural. E os materiais manipuláveis,

conhecidos também como materiais concretos,

são utilizados como instrumentos mediadores

do conhecimento. Eles auxiliam na

compreensão do conceito. 



4º Momento- Registro e Síntese da Solução Encontrada

Como estamos escrevendo uma história e estamos em

movimento de aquisição e aperfeiçoamento de

conhecimentos, nada melhor que deixar isto marcado. Esta

é uma das funções do registro. Outra função, é que o registro

provoca a necessidade de sintetizar a solução encontrada

coletivamente. Permitindo a transição da dimensão coletiva

para a pessoal ao registrarmos individualmente, ou seja, a

aprendizagem adquirida no coletivo é internalizada,

possibilitando assim, a sistematização do que foi aprendido.

Com base nisto, pedimos que as professoras se colocassem

no lugar das crianças e fizessem o registro sem a utilização

de numerais. Essa proposta, apresentou-se como um desafio

para as professoras, pois, teriam que refletir sobre que tipo

de representação que era possível para a criança registrar o

controle da quantidade de ovelhas da Vovó.

Para as professoras, foi desafiador o momento do registro. E

para as crianças? Será que seria desafiador? Como você

poderia problematizar em sua sala de aula, a avaliação da

Situação Desencadeadora no coletivo? Ao observar os

registros das crianças é possível identificar se a

aprendizagem ocorreu?

Essas questões foram e são essenciais tanto no

desenvolvimento da tarefa, quanto em sua conclusão. Pois,

tanto na AOE quanto na AOF  a avaliação ocorre durante

toda a ação.
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Fonte: Acervo da Pesquisa, 2018.

Síntese Individual 
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UM PUNHADO DE
FEIJÃO E A

NOÇÃO DE ORDEM
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Fonte: Acervo da Pesquisa
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Um punhado de feijão e a noção de ordem? É isso mesmo!

Neste capítulo, vamos apresentar três tarefas realizadas na

ação de formação, sendo duas utilizando grãos de feijões. As

tarefas tiveram por objetivo explorar  a necessidade de

ordenação, sucessão numérica e agrupamentos. 

De acordo com Moura (1996, p. 61), em “[...] atividades de

ordenação, torna-se mais visível a relação de sucessão e

enfatiza-se o conceito de inclusão hierárquica". Inclusão

hierárquica nada mais é "[...] que é a compreensão de que

cada quantidade se forma a partir da anterior

acrescentando +1. Este conceito é fundamental na

construção do número”.

38

Ao surgir a necessidade de controlar a variação de

quantidade de objetos cada vez maiores, o homem criou

novas estratégias de contagem, como a ordenação e a

sucessão numérica. 



De acordo com Moura (1996, p. 61) “[...] a contagem com o

auxílio de objetos soltos implica na organização desses

objetos, pois não envolve uma sequência pré-estabelecida”.

Podemos pensar que a ordenação nada mais é que organizar

a contagem de determinado modo para controlar as

quantidades que estamos contando. Para explorar a

necessidade de ordenação organizamos três situações para

desencadear a formação das professoras.

Fonte: Acervo da Pesquisa

Utilizando o numeral objeto (pedras, marcas, nós em cordas,

conchas, tampinhas, gravetos, etc.)

Mas, como realizar esse tipo de atividade na Educação
Infantil? 
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1ª Tarefa: Um pouco de Feijão

Objetivo: Controlar grandes quantidades, para mostrar as

limitações da correspondência um a um e a necessidade de

adotar novas estratégias de contagem como a ordenação e a

contagem com agrupamentos.

1º Momento: Ao chegarem ao encontro as professoras

apanhavam um pouco de feijões e colocavam em um copo

descartável. Em seguida, organizamos quatro grupos com as

professoras. Este momento inicial, despertou a curiosidade

das professoras sobre o objetivo dos feijões. Foi quando

apresentamos o problema dos feijões no segundo momento.

2º Momento: A intencionalidade deste momento foi expor o

problema dos feijões. O problema consistia em identificar a

maior quantidade de grãos de feijões em posse dos

integrantes do grupo, posteriormente, identificar a maior

quantidade de grãos de feijões em posse dos participantes

do encontro.
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3º Momento: Compartilhamento das impressões e diferentes

estratégias utilizadas na tarefa e reflexão sobre a

necessidade do homem em se apropriar de novas

estratégias de contagem, tendo em vista as limitações da

correspondência.

Solução coletiva: Contar as unidades de grãos de feijão em

cada copo. Por meio da ordenação, agrupamentos de cinco

em cinco, agrupamentos de cinquenta em cinquenta.

 2ª Tarefa: Os Papuas e a contagem

Objetivo: Desenvolver a necessidade de ordem por meio do

modo de contagem da Tribo dos Papuas da Nova Guiné.

1º Momento: Reflexão sobre a tarefa anterior e sobre o modo

de contagem convencionado pelos Papuas (Anexo2).

Comparação VisualAgrupamentos de cinco
em cinco

Comparação de  Fileiras
de Feijão

Estratégias de
Resolução

das Professoras

Comparação de MassaComparação de
Pequenas Quantidades

Fonte: Acervo da Pesquisa
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Toca-se sucessivamente um por um os dedos da mão direita a
partir do menor, em seguida o pulso, o cotovelo, o ombro, a
orelha e o olho do lado direito. Depois se toca o nariz, a boca, o
olho, a orelha, o ombro, o cotovelo e o pulso do lado esquerdo,

acabando no dedo mindinho da mão esquerda. Chega-se
assim ao número 22. Se isto não basta, acrescentam-se
primeiramente os seios, os quadris e o sexo, depois os joelhos,

os tornozelos e os dedos dos pés direito e esquerdo. O que
permite atingir dezenove unidades suplementares, ou seja, 41
no total (IFRAH, 2010, p. 31-32).

Fonte: Acervo da Pesquisa

3º Momento: Realização da tarefa impressa. A tarefa era

composta por situações-problema que fomentavam a

necessidade de realizar a contagem obedecendo a noção de

ordem.

2º Momento: Realizamos a contagem com as professoras.

Enfatizamos que para realizar este tipo de contagem é

necessário seguir a ordem estabelecida para que o controle

seja efetivado.



Vamos supor que vai haver uma festa na tribo dos Papuas e
são convidadas tribos vizinhas. O chefe da tribo dos Papuas,

muito hospitaleiro, quer presentear seus convidados com
pulseiras. Assim, ele pede que os chefes das tribos visitantes
mandem um mensageiro para dizer quantas pessoas virão à
festa. Passados alguns dias os mensageiros chegaram a tribo
dos Papuas trazendo as seguintes mensagens:

Mensageiro  A: uma marca no olho direito
Mensageiro B: uma marca no olho esquerdo
Mensageiro C: uma marca no cotovelo direito
Mensageiro D: uma marca no nariz.

Vamos ajudar o chefe Papua a contar quantas pulseiras deve
fazer para cada mensageiro.

Solução coletiva: A quantidade de pulseiras só é alcançada
se seguir a ordem convencionada pelos Papuas.

Fonte: Acervo da Pesquisa
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 3ª Tarefa: Jogo de Trocas

Objetivo: Desenvolver a necessidade de contagem por

agrupamentos.

De acordo com Moura (1996, p.77) em tarefas que envolvem

a troca “[...] lança-se mão de estratégias que organizam e

agilizam a contagem. É criada uma unidade relativa: um que

vale muitos e muitos que valem um”. Além disto, desenvolve

a ideia de base de contagem. 

Materiais para o jogo: Pratinhos e Copinhos descartáveis,

dado e grãos de feijão.

Cada participante joga o dado uma vez e pega a

quantidade de grãos de feijão correspondente ao valor

apresentado pelo dado.

A cada acúmulo de 4 grãos, troca por um copinho, 4

copinhos com 4 feijões em cada, por um pratinho,

sucessivamente.

Regras do Jogo

Fonte: Acervo da Pesquisa
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1º Momento do Jogo: Formação de duplas ou pequenos
grupos.

2º Momento: Desenvolvimento do Jogo. Este momento 

 fomentou discussões e reflexões sobre equivalência,

passagem do campo material para o campo do

pensamento, entre outras, que podem ser observadas na

dissertação (GOMES, 2020).

É importante que o professor formador ou o
professor de sala de aula esteja atento à
realização das trocas. Caso haja
necessidade, interaja por meio de
questionamentos intencionais para
fomentar a aprendizagem.

Essa dica é pra você leitor ficar ligado nas oportunidades de
ampliação das discussões e aprendizagens, caso surjam
imprevistos. Como aconteceu em nossa ação de formação,

em meio ao desenvolvimento do jogo uma situação
imprevista aconteceu e foi essencial para o movimento de
reflexão e estudo.

Fica a Dica
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No desenvolvimento surgiu um problema: não haviam

pratinhos e copinhos suficientes para a continuação do jogo.

E agora? O que fazer? As professoras participantes adotaram

novos materiais para dar continuidade ao jogo. Utilizaram

pedaços de E.V.A para suprir a falta de copinhos e pratinhos.

Ufa! Problema resolvido!

 

Contudo, com a falta de copinhos, surgiu a preocupação

com a possibilidade de faltar grãos de feijão, elemento

inicial para a realização das trocas. Esta preocupação

apresentou-se como uma oportunidade para explorarmos

com as professoras a questão da equivalência., ou seja, cada

pedaço de E.V.A equivalia um copinho.  

Aproveitamos este momento para dialogarmos com as
professoras sobre a necessidade de continuar utilizando os
grãos de feijões dentro de cada copinho, dada a passagem
dos quatro copinhos para um pratinho. 

Fonte: Acervo da Pesquisa

46



Para que ficasse visível esta compreensão, realizamos o

movimento oposto das trocas. Retiramos os grãos de feijões

de dentro de cada copinho e deixamos os copinhos vazios

dentro do pratinho. Esse movimento, permitiu a visualização

da passagem do campo material para o campo de

pensamento, ou seja, deixaram de ser um numeral objeto

que representava quatro unidades e passaram a ser uma

ideia, sai do plano material para o plano pensado. 

A movimentação inversa permitiu que fossem estabelecidas

relações de significado e significação.  Calma! Vou explicar

melhor. Em nosso contexto de formação, atribuímos a um

copinho o significado de quatro grãos de feijão. Dá mesma

forma que atribuímos:                     

 1 pratinho =  4 copinhos = 16 feijões

Fonte: Acervo da Pesquisa

A significação ocorre durante o processo de apropriação do 

significado, ou seja, quando este é apropriado pelos sujeitos

do grupo, neste caso, as professoras participantes.   A

atribuição de significado aos objetos do jogo, constituiu-se

em uma convenção significativa, estabelecida na ação de

formação com as professoras participantes. Essa

compreensão é  essencial para que a passagem do plano

material para o pensado faça sentido para o grupo.

47



A passagem da representação do numeral de primeira

ordem (feijões) para uma ordem superior (copinhos),

permite que a obtenção de um copinho tenham em sua

constituição a inclusão dos grãos de feijão, sem

necessariamente ser visível. Da mesma forma acontece

quando obtêm-se um pratinho. No pratinho (3ª ordem)

estão inclusos os feijões (1ª ordem) e os copinhos (2ª ordem).  

1 prato
4copinhos
16 grãos de

feijões

=

O movimento de trocas permite que seja realizada   a

contagem. De acordo com Moura (1996, p. 77), este tipo de

contagem "[...] representa uma nova qualidade no

pensamento em relação à contagem por correspondência

um a um".

O agrupamento organiza, ao mesmo tempo que agiliza, a

contagem. Pois, cria-se "uma unidade relativa: um que vale

muitos e muitos que valem um". Em nosso caso,  um

pratinho é uma unidade relativa que vale 4 copinhos, que

valem 16 grãos de feijões.

4copinhos
16 grãos de

feijões

4 grãos
de feijões

=

1 copinho
4 grãos de
feijões

Fonte: Acervo da Pesquisa
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Trabalhar com tarefas que envolvem contagem por

agrupamentos de mesma quantidade  de elementos,

favorece a compreensão da ideia de base. Durante a tarefa, a

ideia de base esteve presente ao adotarmos agrupamentos

de quatro elementos. Em nosso sistema de numeração indo-

arábico os agrupamentos ocorrem a partir da base dez. 

O momento reflexivo se deu por meio da mediação da

situação ao questionarmos as professoras sobre a

necessidade de permanecerem usando os feijões dentro dos

copinhos e os copinhos dentro dos pratos. Logo,

entenderam que não havia necessidade já que cada

copinho representava quatro feijões e cada pratinho

representava dezesseis feijões e quatro copinhos. 

O que pudemos explorar com essas tarefas?

Ordenação;

Inclusão hierárquica;

Contagem por agrupamento;

Ideia de base.
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As Situações Desencadeadoras de Formação permitiram

que fosse criado um elo de ligação com o nosso sistema

numérico de base decimal. Portanto, ao atribuírmos

significados numéricos aos objetos e trabalharmos com a

contagem por agrupamentos, avançamos na história de

desenvolvimento do número natural. 

No próximo capítulo você vai saber um pouco mais desta
história.

Fonte: Acervo da Pesquisa
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JOGO DO BOLICHE
E O 

REGISTRO
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Fonte: Acervo da Pesquisa
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Como já vimos, a atividade humana se move por meio

de necessidade que vão emergindo no contexto social,

histórico e cultural. Isso não foi diferente com o número

natural. Com o aumento dos agrupamentos sociais e a

necessidade de controlar quantidades cada vez maiores

como em transações comercias, teve avanço do sistema

de representação. A criação de sistemas numéricos,

utilizando representações de quantidades por meio de

agrupamentos em objetos como pedras e marcações

gráficas, foi essencial para suprir as necessidades

emergentes e avançar no desenvolvimento do número

natural. 

Já percorremos boa parte do movimento lógico-

histórico de constituição do conceito de número. Por

esse motivo, vamos relembrar o que já vimos.

Na segunda SDF,

exploramos a

necessidade de

ordenação, a sucessão

numérica, a contagem

por agrupamentos e a

ideia de base, por meio

de três tarefas. Nesta SDF

percorreremos mais um

pouco da história.  

Em nossa primeira

Situação Desencadeadora

de Formação (SDF)

exploramos as primeiras

ideias de controle de

quantidades: a

correspondência um a um,

modo de contagem que

até hoje utilizamos mesmo

com suas limitações de

controle.
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Alguns sistemas apresentavam limitações como o sistema

dos povos Elemitas que utilizavam pedras para controlar

grandes quantidades por meio de agrupamentos.  A

fragilidade desse sistema estava no transporte de pedras

(numeral objeto) e na limitação de símbolos numéricos

(pedras). 

Os Maias e os Egípcios adotaram o registro gráfico para

controlar quantidades, criando sistemas numéricos, que

também possuíam limitações como os numerais repetitivos

e valor posicional que reduziam a realização de cálculos.

Devido às limitações desses sistemas e a emergência de

novas necessidades ocorreu a elaboração do sistema

numérico hindu-arábico que é a forma mais elaborada de

controle de quantidades predominante usada.

A proposta do jogo do boliche foi de desenvolver com as

professoras a necessidade de padronização dos registros e

as formas de organização dos mesmos, voltado às

necessidades humanas.  Para a realização do jogo utilizamos

garrafas pet e esfera de madeira, pensando nas

possibilidades de confecção do jogo pelas professoras, para

utilizarem em sala de aula. 
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De acordo, com Moura (1996, p.47- 48)

O jogo do boliche traz, em sua

própria estrutura, a necessidade do

controle de quantidades, envolvendo:

a contagem, o registro, a comparação

e a adição "[...] torna possível o

aperfeiçoamento, a sistematização e

organização de conhecimentos

como: a ideia de total, a importância

da clareza e da praticidade do

registro gráfico [...]".

Com base nessa potencialidade do jogo, realizamos

com as professoras uma versão alternativa, utilizamos

10 garrafas pet transparentes com capacidade para 2L:

todas com as tampinhas vermelhas e no mesmo

formato. 
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O jogo de boliche era composto por 10 garrafas pet

transparentes com capacidade para 2L, todas com as

tampinhas vermelhas e no mesmo formato. Ainda foi

utilizada uma esfera de madeira (Recurso disponível no

LEM), como uma bola parqa realizar o jogo.

Fonte: Acervo da Pesquisa

1º Momento: Apresentação do jogo e seu modo de

organização 

Formação de  4 grupos, sendo um por mesa.

4 rodadas, sendo que a cada rodada, o grupo

escolheria um jogador.

O registro da pontuação, seria realizado por todos os

integrantes do grupo de forma individual.

A cada jogada, o jogador deveria arrumar os pinos

para o próximo jogador.
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Neste segundo momento, ocorreu o desenvolvimento

do jogo. Durante o desenvolvimento do jogo, as

professoras participaram ativamente e de forma

coletiva. Cada grupo entrava em acordo para a escolha

do jogador representante, sendo de comum acordo

para todos. Esse fato, nos indicou que a proposição da

decisão em grupo para cada jogador representante,

fomentou a noção de parceria e ampliou a tomada de

consciência  sobre a necessidade de interação com o

outro.

2º Momento: Desenvolvimento do Jogo 

A cada jogada, o

participante da jogada

seguinte arrumava os

pinos (garrafas pet) da

forma que quisessem.

A intencionalidade

deste movimento, era

possibilitar às

professoras, o

estabelecimento de

relação entre o modo

de organizar os pinos,

com o lançamento da

bola e a chance de

acerto. 

Fonte: Acervo da Pesquisa
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Durante o desenvolvimento do jogo as professoras

adotavam diferentes estratégias para controlar as

quantidades de pinos derrubados. As estratégias de

controle da variação de quantidade da pontuação do

jogo, foi realizado por meio de registros. 

3º Momento: Síntese Coletiva e Registro  

Esse terceiro momento, foi dedicado ao

compartilhamento coletivo da pontuação adquirida

em cada grupo. Para isso foram realizados registros

das pontuações.

Fonte: Acervo da Pesquisa
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Fonte: Acervo da Pesquisa

Após, o compartilhamento do registro no quadro,

coletivamente, pedimos que cada professora

participante registrasse a pontuação do seu grupo, da

forma que fosse melhor compreensivel pensando nos

alunos. Esse movimento, permitiu que as professoras

sintetizassem por meio do registro o desenvolvimento

do jogo e consequentemente a pontuação alcançada

pelo grupo. Nesse sentido, expomos alguns registros:
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As diferentes estratégias adotadas pelas professoras,

favoreceram a reflexão sobre a necessidade humana em

padronizar o  registro simbólico da variação de

quantidade, dado o aumento das necessidades de

comunicação com diferentes agrupamentos sociais.

Assim, foi possível retomar as limitações dos diferentes

sistemas numéricos e apresentar as características do

sistema que predomina em nossa sociedade: Indo-

arábico.

Sistema Decimal Indo-Arábico: 

Criado pelos hindus por volta de 250 a.C. 

De acordo com Dias e Moretti (2011, p. 31-32) o sistema

decimal hindu-arábico possui algumas características

como: um sistema dotado de um “número finito de signos

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0)”, os quais são nomeados

individualmente, sendo assim, cada signo utilizado no

sistema recebe um nome. 

Neste sistema, o zero assume dupla função: indica a

posição de uma potencia de dez e indica a ausência

da quantidade, o nada, tornando assim um algarismo

operatório. Além disso, é um sistema em que a base

dez tem valor posicional.

Fonte: Ifrah (2010, p. 310)
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Com essas tarefas, buscamos refletir, juntamente com as

professoras participantes, sobre o movimento lógico-

histórico do número natural. Trazendo tarefas que

fomentassem a compreensão desse movimento constitutivo

do número natural por meio das tarefas aqui apresentadas.

Ressaltamos que  para saber mais sobre o assunto e

desenvolvimento da ação de formação você pode acessar a

dissertação deste estudo em:

https://educimat.ifes.edu.br/index.php/dissertacoes

A palavra é SISTEMAS!

Em nossa sociedade o sistema numérico que
predomina é o Indu-arábico, como já vimos.

Porém,  também utilizamos outros sistemas para
suprir nossas necessidades. Vamos de exemplo?

O sistema sexagesimal se organiza na base 60,

utilizamos sua ideia de base para controlarmos a
grandeza tempo. 

1hora = 60 minutos    1 minuto =60 segundos
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UM POUCO DE
CADA E UM

TANTO PARA
TODOS
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Fonte: Acervo da Pesquisa
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Ao pensarmos sobre o título deste capítulo “Um pouco de
cada, um tanto para todos”, buscávamos algo que
revelasse o aspecto da contribuição coletiva e, como esse,

amplia as possibilidades de desenvolvimento para todos. 

Como vimos nos capítulos anteriores, as ideias que
constituem o número natural foram desenvolvidas a partir
das necessidades humanas de caráter individual e coletivo,

sendo aperfeiçoadas por experiências de diferentes grupos
sociais, chegando a forma que conhecemos.

No movimento de formação não foi diferente. Foram as
necessidades individuais e coletivas relacionadas ao ensino
e a aprendizagem da matemática na Educação Infantil
que nos moveram à formação e nos levaram ao estudo do
número natural. 

"Um pouco de cada", refere-se, então, ao movimento de
contribuição de cada humano envolvido na ação
formativa, seja no aspecto histórico de constituição do
conhecimento, seja no aspecto das interações no presente
entre professor formador, professor de sala de aula,

crianças das Educação Infantil, experiências individuais e
experiências coletivas. Cada aspecto contribuiu para o
planejamento que resultou em "um tanto" de 16 ações de
ensino, "para todos" professores participantes da ação de
formação e seus alunos da Educação Infantil.

O planejamento coletivo das ações de ensino,

ocorreu  como parte do movimento formativo. Foi
desenvolvido em dois momentos:
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O primeiro momento objetivou a reflexão sobre as
aprendizagens adquiridas no decorrer do movimento de
estudo da formação. À medida que o movimento de
reflexão fluía por meio de questionamentos, as respostas
apresentadas eram expostas no quadro para favorecer a
visualização dos conhecimentos explorados durante o
movimento de estudo, objetivando estabelecer conexões
com possibilidades de planejamento para as ações em sala
de aula. A intenção de expor no quadro, foi de possibilitar a
visualização das contribuições de cada participante no
desenvolvimento formativo de todos. 

Além disso, a ação de síntese teve duas funções: recuperar
coletivamente as aprendizagens desenvolvidas durante a
ação de estudo e exemplificar o modo de organização das
ações de formação a partir dos pressupostos da perspectiva
histórico cultural, a fim de contribuir para o planejamento e
desenvolvimento das ações de ensino pelas professoras. 

1º Momento: Reflexão e síntese coletiva sobre o movimento
de estudo da ação de formação.

Fonte: Acervo da Pesquisa

Reflexão sobre o movimento de estudo
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Fonte: Acervo da Pesquisa

Síntese Coletiva das aprendizagens

2º Momento: Planejamento coletivo de possíveis ações de
ensino.

O segundo momento ocorreu como parte do movimento
formativo. Foi proposto um momento para as professoras
cursistas planejarem de forma coletiva, possíveis ações de
ensino com base nas aprendizagens adquiridas no curso,

ressignificando-as conforme as necessidades e
características de sua sala de aula.  

Para isso, disponibilizamos um instrumento de organização
do ensino (Anexo 3), inspirado no modo de organização dos
participantes do Gepemat/UFSM, como possibilidade de
planejar a ação de ensino com base nas proposições da
perspectiva histórico-cultural. Resultando em 16 ações de
ensino das quais, sete ações, tiveram como foco principal o
trabalho com o número natural.

 Jogo das Quantidades.  

 Jogo da Memória.

 Jogo “Acerte o alvo”  

 Jogo do Boliche.  

Jogo “Bola ao Cesto”.  

 História Virtual: A Visita do
Juca.

 Brincando e Aprendendo
com as Quantidades.

 Jogo “Dominó das
Quantidades”.

AÇÕES DE ENSINO
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As ações de ensino foram planejadas a partir das
experiências vivenciadas pelas professoras durante o
movimento de estudo em consonância com as vivências
enquanto professoras. Sete ações de ensino foram
intituladas como jogo, sendo duas o Jogo do Boliche,

evidenciando fortes ligações com uma das ações propostas
do curso. Os outros jogos e as demais propostas
apresentadas foram pensadas a partir dos conhecimentos e
criatividade das professoras.

As ações de ensino foram desenvolvidas pelas professoras
participantes em suas salas de aula e compartilhadas no
coletivo da ação de formação por meio de relatos. 

A ação de ensino “Bola ao Cesto”, se desdobrou em
um relato de experiência intitulado de “Bola ao
Cesto: uma experiência de ensino de matemática
na educação infantil” apresentado na 8ª Semat
(Semana da Matemática do Ifes), estando disponível
online nos anais do evento. Acesse, veja que
interessante: 

https://ocs.ifes.edu.br/files/conferences/9/schedConf
s/61/template/Anais_8_SEMAT.pdf.
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UMA PAUSA 
NA 

CONVERSA
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Momento de dar uma pausa na conversa. 

Escolhemos uma pausa na conversa, como título deste

capítulo, porque temos a expectativa de que a conversa e o

desenrolar desta história irá continuar nas salas de aula da

Educação Infantil e em espaços de formação   de

professores. 

Nesse sentido, ao propormos o desenvolvimento deste livro,

visávamos contribuir com o ensino e aprendizagem da

matemática na Educação Infantil, utilizando algumas

situações que desencadearam a formação de professores,

como possibilidade para o ensino e para a formação

contínua.

As situações aqui apresentadas, tiveram como base os

pressupostos teóricos e metodológicos da perspectiva

histórico-cultural, por se tratar de uma perspectiva que

compreende o desenvolvimento do homem como ser

social, cultural e histórico. O que possibilita uma educação

humanizadora que valoriza o movimento de constituição

dos conhecimentos humanos, ao mesmo tempo que

fomenta a necessidade de ampliação e formação de novos

conhecimentos. Desse modo, as situações propostas

possibilitaram o encontro com os aspectos histórico,

cultural e social que levaram ao desenvolvimento do

número natural. 
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Assim, entendemos que o estudo do movimento lógico-

histórico de desenvolvimento do número natural, a partir

da perspectiva histórico-cultural, pode possibilitar tanto a

formação de professores que ensinam a matemática,

quanto   a aprendizagem de conhecimentos matemáticos

na sala de aula da Educação Infantil. Além disso, pode

indicar que o movimento de formação de novos

conhecimentos para o suprimento de necessidades

humanas é constante. 

Os movimentos e interações coletivas instaurados pela

realização da ação de formação produziram relações vivas

com o conhecimento além de encontros entre pessoas, de

diferentes lugares e realidades (cidades, sistemas de ensino,

escolas, bairros) que tiveram oportunidade de aprender

com o outro, e desse modo se fazer humano pelo humano.

Assim, damos uma pausa para que você leitor continue

essa conversa, sobre a matemática na Educação Infantil,

seja na sala de aula, seja na formação contínua.

A  S E G U I R  V O C Ê  E N C O N T R A R Á :  
R E F E R Ê N C I A S ,

 I N D I C A Ç Õ E S  D E  L E I T U R A S
C O M P L E M E N T A R E S  E  A N E X O S
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ANEXOS
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Folha de isopor para a base.

E.V.A para os personagens e cenário.

Palito de Picolé para os fantoches dos personagens e para o
cercadinho das ovelhas.

Palito de dente para os fantoches das ovelhas.

Caixa de Leite para a casinha da Vovó.

Cola quente.

Cola de isopor.
Tesoura.

Moldes.

MAQUETE 

MATERIAL:

ANEXO 1  -  MAQUETE DA HISTÓRIA VIRTUAL "CHAPEUZINHO ROSA E
AS OVELHAS DA VOVÓ"
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MOLDE -  LOBO
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MOLDE -  OVELHA

MOLDE -  CERCA

MOLDE -  ÁRVORE E LAGO
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MOLDE -  VOVÓ
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MOLDE -  CHAPEUZINHO ROSA
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ANEXO 2  -  MODO DE CONTAGEM DA TRIBO DOS PAPUAS

FONTE:  IFRAH (2010).
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ANEXO 3 -  INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
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