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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar como ocorre o desenvolvimento da percepção 

de espaço na criança da Educação Infantil a partir das potencialidades e limites que podem ser 

delineadas durante esse processo quando se utilizam tarefas matemáticas elaboradas com base 

nos critérios de idoneidade didática. O estudo utilizou uma abordagem qualitativa, 

configurando-se como uma pesquisa de intervenção, tendo como participantes as crianças que 

compõem o Grupo 3 da Unidade de Educação Infantil da Universidade Federal da Bahia 

(Creche/UFBA) e a professora deste Grupo. Para as intervenções foram propostas sequências 

de tarefas desenhadas pela pesquisadora e implementadas pela professora. Os dados foram 

coletados no 1° semestre de 2016, por meio da observação participante, com uso do diário de 

campo, filmagem e fotografias, e de um questionário aplicado à professora, além de materiais 

produzidos pelas crianças. Os resultados apontaram que as tarefas desempenharam uma inter-

relação coerente dentro das sequências, contribuindo com um percurso favorável ao 

desenvolvimento de algumas aprendizagens matemáticas das crianças, mostrando, em seu 

conjunto, o potencial dessa proposta. Ao aguçar as percepções visual e tátil das crianças, 

mobilizando a atenção e observação, as tarefas promoverem estímulos à discriminação e 

memória, aproximando as crianças de importantes noções do campo espacial. Do mesmo 

modo, as tarefas nas quais o corpo foi o elemento central, ao promoverem a vivência corporal 

das crianças e a exploração do espaço em torno de seu próprio corpo e dos objetos, 

contribuíram para a aproximação com noções relativas à localização e orientação (sentido e 

direção), enriquecendo e ampliando a sua percepção de espaço. Constatamos, ainda, que os 

critérios de idoneidade didática, que serviram como base aos processos de desenho, análise e 

avaliação das tarefas, mostraram-se pertinentes e fundamentais para a qualidade do processo, 

ao fornecerem elementos que contribuíram para identificar os aspectos que potencializaram e 

os que limitaram as tarefas, de modo a orientar ajustes visando à melhoria. Os resultados 

revelaram, ainda, que as potencialidades apareceram de maneira mais elevada nas idoneidades 

epistêmica e ecológica, e, de forma moderada, nas idoneidades cognitiva, afetiva, mediacional 

e interacional. Já os limites apareceram com um pouco mais de intensidade nas dimensões 

mediacional e interacional, e, de forma branda, nas dimensões cognitiva e afetiva. De modo 

global, as sequências de tarefas tiveram um nível de idoneidade didática de médio-alto a alto, o 

que nos permitiu concluir que as sequências de tarefas mostraram-se apropriadas e favoráveis 

para o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil. 

 

Palavras-chaves: Tarefas matemáticas. Educação Infantil. Percepção espacial. Critérios de 

idoneidade didática. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The research aims at analyze how the development of perception of space in children in Early 

Childhood Education occurs from the potentialities and limits that can be delineated during this 

process when using elaborated mathematical tasks based on the criteria of didactic suitability. 

The study used a qualitative approach, being configured as an intervention research, having as 

participants the children that make up Group 3 of the Infant Education Unit of the Federal 

University of Bahia (Day care) and the teacher of this Group. For the interventions were 

proposed sequences of tasks designed by the researcher and implemented by the teacher. Data 

were collected in the first semester of 2016, through participant observation using field diary, 

filming and photographs, and a questionnaire applied to the teacher, in addition to materials 

produced by the children. The results showed that the tasks played a coherent interrelationship 

within the sequences, contributing with a favorable course to the development of some 

mathematical learning of the children, showing, as a whole, the potential of this proposal. By 

sharpening children's visual and tactile perceptions by mobilizing attention and observation, 

tasks promote discrimination and memory stimuli, bringing children closer to important 

notions of the spatial field. In the same way, the tasks in which the body was the central 

element, by promoting children's bodily experience and the exploration of space around their 

own body and objects, contributed to the approach with notions related to location and 

orientation (way and direction) enriching and expanding their perception of space. We also 

found that didactic suitability criteria, which served as a basis for the processes of design, 

analysis and evaluation of tasks, were relevant and fundamental to the quality of the process, 

by providing elements that contributed to identify the aspects that enhanced and which limited 

the tasks, in order to guide adjustments for improvement. The results also revealed that the 

potentialities appeared in a higher way in the epistemic and ecological abilities and in a 

moderate way in the cognitive, affective, mediational and interactional abilities. Already the 

limits appeared with a little more intensity in the mediational and interactional dimensions, and 

in a soft way in the cognitive and affective dimensions. Overall, task sequences had a medium-

high to high didactic suitability level, which allowed us to conclude that task sequences were 

appropriate and favorable for the development of children's perception of space in Early 

Childhood Education. 

 

Keywords: Mathematical tasks. Early Childhood Education. Spatial perception. Didactic 

suitability criteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Nesta seção pretendo, inicialmente, localizar a pesquisa em minha trajetória acadêmica 

e profissional, apresentando as inquietações que levaram a escolha da temática e as implicações 

na formulação do problema de pesquisa. Posteriormente, apresento os aspectos teóricos que 

fundamentam este trabalho, os objetivos do estudo e a relevância da pesquisa. Além disso, 

descrevo ainda os procedimentos metodológicos e a organização da dissertação. 

 

1.1 O percurso até a pesquisa: entre o acadêmico e o profissional 

 

Esta pesquisa está diretamente ligada às minhas experiências de vida1, da qual 

sobrevém o desejo de aliar duas grandes paixões – a Matemática e a Educação Infantil – fruto 

da minha trajetória acadêmica e profissional.  

A minha vida acadêmica teve início em 1991, na UESB campus de Jequié, no curso de 

Licenciatura plena em Química, o qual abandonei dois anos e meio depois, por questões 

pessoais. Após seis anos, com a vinda de novos cursos para a UESB, resolvi prestar vestibular 

novamente. Desta vez, fiz opção pelo curso de Licenciatura em Pedagogia, retornando à 

Universidade em meados de 1999. Durante o curso, no contato com a disciplina de Estatística 

aplicada às Pesquisas Educacionais e, posteriormente, com a disciplina de Metodologia de 

Ensino da Matemática para o Ensino Fundamental, percebi que muitos colegas demonstravam 

dificuldades com a Matemática e até aversão, o que me incomodava, visto que como futuros 

professores eles teriam que trabalhar a Matemática com seus alunos. 

Em 2001, simultaneamente ao curso de graduação em Pedagogia, tive a oportunidade 

de iniciar a docência em um colégio particular de Jequié, lecionando a disciplina Matemática 

para todas as turmas do Ensino Fundamental I. Durante essa experiência de trabalho, apesar de 

gostar e ter uma relação harmônica com a matemática, deparei-me com dificuldades que 

perpassavam por questões de ordem conceitual, metodológica e curricular, as quais o curso de 

Graduação em Pedagogia não fornecia subsídios suficientes para enfrentá-las. Desse modo, 

                                                           
1 No texto inicial o verbo será utilizado na primeira pessoa do singular, uma vez que se refere à história pessoal da 

pesquisadora. Quando a referência for à pesquisa desenvolvida utilizaremos a primeira pessoa do plural, incluindo 

a pesquisadora, sua orientadora e coorientador.  
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busquei caminhos alternativos para aperfeiçoamento profissional, por meio de estudos 

individuais e alguns cursos de curta duração. 

No final de 2003 concluí a Licenciatura em Pedagogia e ansiava por um curso de 

especialização voltado para metodologia da Matemática ou para a Educação Matemática, 

porém, no início de 2004, fiz concurso para docente da Carreira do Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico na Universidade Federal da Bahia, para ensinar na sua Unidade de Educação 

Infantil (Creche/UFBA) e, no final deste mesmo ano, mudei-me para Salvador, assumindo a 

função de docente na Educação Infantil. O desejo de me especializar na área da Matemática 

continuava latente, mas o meu foco passou a ser a Educação Infantil, pois precisava dar conta 

da docência com crianças pequenas, com exigências e necessidades diferentes das que tinha 

enfrentado até então. 

As minhas velhas e novas dificuldades da docência, assim como a sua origem, faziam 

(e ainda fazem) coro com as de muitos(as) outros(as) professores(as) que atuam na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  Estudos sobre a formação do(a) 

professor(a) que atua nessa etapa de escolaridade têm apontado para as dificuldades e 

limitações apresentadas pelos cursos de Licenciatura em Pedagogia, lócus privilegiado para a 

formação desses profissionais. Gatti e Barreto (2009) destacam que poucos cursos de 

Licenciatura em Pedagogia no Brasil propõem disciplinas que permitam algum 

aprofundamento e formação de competências na área de Educação Infantil. 

No âmbito do ensino de matemática, estudos realizados por Pavanello (2004) e 

Nacarato e Paiva (2006) têm mostrado que os cursos de licenciatura não têm sido 

adequadamente estruturados para munir os futuros professores dos conhecimentos necessários 

para ensinar os conteúdos matemáticos. Na mesma direção, os estudos de Curi (2004) apontam 

que na história dos cursos de formação dos professores polivalentes o conhecimento “de e 

sobre” Matemática é muito pouco enfatizado, mesmo no que se refere aos conteúdos previstos 

para serem ensinados aos alunos e, em consequência disso, é possível considerar que os futuros 

professores concluem cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos matemáticos com 

os quais irão trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a procedimentos como 

também da própria linguagem matemática que utilizarão em sua prática docente. Podemos 

inferir, desse modo, que parte das dificuldades enfrentadas pelos(as) professores(as) da 

Educação Infantil para ensinar matemática advém da sua formação.  

Estava vivendo um processo em que eu mesma colocava a minha formação e a minha 

prática em questionamento, mas não no sentido de desvalorizar os conhecimentos construídos 

na graduação, que não se mostravam suficientes para a minha atuação, mas de compreender 
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que precisava buscar outros caminhos, vislumbrar outras possibilidades e espaços de 

aprendizado. Desse modo, iniciei uma procura por cursos de pós-graduação na área de 

Educação Infantil, visto que esse era o meu novo foco de trabalho, ou na Educação 

Matemática, que ainda era um desejo latente.  

Deixei meu nome na lista de espera de cursos na área de Educação Infantil e de 

Educação Matemática da Universidade Católica de Salvador/UCSAL e, em 2007, recebi o 

comunicado sobre abertura de nova turma de Especialização em Educação Matemática. Assim, 

sem pensar duas vezes, no segundo semestre de 2007 iniciei o curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu, com o intuito de aprimorar minha formação e me inteirar das discussões e das 

tendências mais recentes que despontavam na Educação Matemática, de modo que contribuísse 

também com o meu trabalho com as crianças pequenas2.  

Nessa perspectiva, para o trabalho de conclusão de curso, desenvolvi minha 

investigação no grupo no qual atuava como professora na Creche/UFBA, articulando a 

Matemática e a Educação Infantil. A temática da investigação, corpo e espaço, emergiu das 

minhas experiências e da vivência cotidiana com as crianças, da observação de como elas 

utilizavam o corpo como instrumento de comunicação e atuação no mundo e dessa relação com 

a percepção do espaço.  

Meus estudos e reflexões, de modo mais sistemático, estavam voltados para a 

apropriação dos conhecimentos matemáticos necessários, de modo que pudesse compreender 

os processos de desenvolvimento matemático pelas crianças pequenas e, em decorrência, ter 

condições de proporcionar ações criativas e desafiadoras para elas. Por conta disso, e por estar 

cursando uma especialização, fui convidada por uma colega de trabalho para participar do 

Projeto de Extensão “Educação infantil: Teoria e prática para professores de creche”, 

coordenando a oficina “Fundamentos da Matemática”. Essa oficina foi realizada em abril de 

2008, com duração de 4 horas, tendo como público alunos(as) de Licenciatura em Pedagogia 

da UFBA e da UNEB e professores(as) de Educação Infantil da rede pública de Salvador.   

Em decorrência da avaliação positiva nessa experiência anterior, surgiu em mim o 

desejo de realizar uma proposta mais ampla. Então, em parceria com outra colega, submeti à 

PROEX/UFBA o Projeto de extensão “Compartilhando saberes da Educação Infantil”, com 

carga horária total de 20h, distribuída entre as temáticas Literatura Infantil e Percepção 

Matemática. O Projeto teve duas edições, a primeira realizada em 2009, em uma escola no 

bairro da Liberdade, para professores da rede pública de Salvador, com 25 participantes, e a 

                                                           
2 Nesse estudo quando abordamos “criança pequena” nos referimos às crianças de zero a cinco anos e onze meses 

de idade que compõe a Educação Infantil. 
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segunda edição, realizada em 2010, na Faculdade de Educação da UFBA, para alunos(as) do 

curso de Pedagogia e professores(as) da rede Municipal de Salvador, também com 25 

participantes.  

A experiência nos cursos de extensão possibilitou identificar as dificuldades 

enfrentadas pelos(as) professores(as) no desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem matemática para crianças pequenas. Tais dificuldades giravam em torno da falta 

de conhecimento conceitual, seleção de conteúdos pertinentes e no planejamento das 

atividades, o que implicava uma restrição do trabalho ao campo numérico, deixando de fora 

outros campos, como o geométrico (espaço e forma) e o das medidas. 

Toda essa caminhada acadêmica e profissional, bem como as experiências advindas 

dela, proporcionou-me uma maior clareza das dificuldades enfrentadas enquanto professora 

que também ensina matemática, e me ajudou a refletir e repensar o meu papel como docente 

dentro da Universidade, na perspectiva de sujeito que constrói e compartilha conhecimentos, 

dentro da tríade Ensino - Pesquisa - Extensão.  

 E foi em meio a esse processo que enveredar pelo caminho da pesquisa despontou 

como possibilidade de desenvolvimento profissional e de construção e socialização de novos 

conhecimentos, de modo sistemático, organizado e orientado, que contribuísse para o 

aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem, processos esses que têm sido 

preocupação e desafio constante de estudos no campo da Educação Matemática, 

independentemente do nível de escolaridade, o que pode ser visto nos Congressos e Encontros 

Regionais e Nacionais da área, nos últimos anos.  

No que concerne à Educação Infantil, destacamos que essa preocupação centra-se 

principalmente na falta de apropriação de conhecimentos específicos, por parte dos 

professores, que embase o trabalho com a Matemática na faixa-etária atendida nesse segmento, 

associado à pouca clareza quanto ao “que” e o “como” trabalhar, o que gera dificuldades para 

esses profissionais que, para além das questões relativas à matemática, precisam dar conta de 

uma multiplicidade de conhecimentos específicos, advindos das diferentes áreas que permeiam 

o desenvolvimento integral da criança pequena.  

A partir da minha inserção no mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores/UESB, em 2015, com vistas a configurar e 

delimitar um campo de investigação consistente, que contribuísse com o desenvolvimento da 

Matemática na Educação Infantil, algumas buscas foram empreendidas para averiguar o que 

vem sendo discutido e socializado nas pesquisas sobre essa temática no Brasil. Nessa busca, 
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encontramos duas pesquisas de estado da arte, de Vilela (2008) e Schaida e Palma (2013), que 

forneceram importantes pistas. 

   O estudo de Vilela (2008) traz um levantamento da produção que relaciona 

Matemática (ou conhecimento matemático) – Infância – Escola, no Grupo de Trabalho de 

Educação Matemática (GT 19) da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED), de 2000 até 2007, e no banco de teses da CAPES, em 2007. No GT 19 

detectou-se que, num total de 93 pesquisas, apenas 3 referiam-se à Educação Infantil; nas 

pesquisas encontradas no banco de teses da CAPES, dos 88 trabalhos destacados, detectou-se a 

ausência de pesquisas que se preocupam com o ensino e a aprendizagem de Matemática na 

Educação Infantil, o que demonstra pouco interesse no período, pelo menos em nível de pós-

graduação, pelas questões do ensino e da aprendizagem de Matemática por crianças pequenas.  

A pesquisa de Schaida e Palma (2013) aponta que ainda há uma quantidade 

inexpressiva de pesquisas publicadas sobre a Educação Infantil, enfatizando especialmente as 

que se referem à Educação Matemática para crianças de até seis anos de idade. No 

mapeamento das dissertações e teses defendidas no Brasil, com a interface Educação Infantil e 

Matemática, no período de 2007 a 2011, as pesquisadoras identificaram 24 dissertações e 3 

teses. Assim, percebemos um aumento, mesmo que tímido, da quantidade de pesquisas em 

relação ao período de 2000 a 2007. 

Com vistas a cobrir algumas lacunas não preenchidas pelos trabalhos supracitados, fiz 

um levantamento das pesquisas publicadas na ANPED com a interface Matemática e Educação 

Infantil, nos GT 07 (Educação de crianças de 0 a 6 anos) e também no GT 19 (Educação 

Matemática), no período de 2007 a 2013.  Pude constatar que, dos 115 trabalhos publicados no 

GT 07, apenas 1 trabalho traz relação com a matemática; no GT 19, dos 106 trabalhos 

publicados, apenas 2 trazem referência a Educação Infantil; e no banco de teses e dissertações 

da CAPES, no período de 2011 a 2014, encontrei apenas uma pesquisa relacionando a 

Educação Infantil e a Matemática. 

Este levantamento contribuiu para uma primeira aproximação com as pesquisas que 

vêm sendo desenvolvidas no Brasil com a abordagem Educação Infantil e Matemática, o que 

evidenciou o quão escasso de pesquisas é esse campo de conhecimento. Alguns aspectos 

importantes puderam ser detectados: uma concentração maior de pesquisas com o enfoque no 

campo numérico e na segunda etapa da Educação Infantil; o campo da geometria é pouco 

abordado e nas pesquisas nas quais aparece como mote de investigação há ausência de enfoque 

d campo espacial; e há apenas uma pesquisa realizada no Estado da Bahia.  
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Fica evidenciado que o campo da geometria é pouco explorado pelos professores na 

Educação Infantil, assim como é pouco abordado nas pesquisas de Pós-graduação Stricto 

Sensu, que investigam a Matemática para crianças pequenas. As poucas pesquisas mapeadas 

nesse estudo que tiveram enfoque no campo geométrico, como as de Souza (2007), Lamonato 

(2007), Murakami (2009) e Muniz (2010), desvelaram que: os(as) professores(as) apresentam 

dificuldades em selecionar conteúdos e planejar atividades no campo da geometria para 

crianças da Educação Infantil – reflexo da formação deficitária dos professores sobre essa 

temática;  há uma preocupação exacerbada com aprendizagem do campo numérico – 

predominando os conteúdos envolvendo números, operações e contagem; o campo geométrico 

é deixado de fora das atividades, pouco espaço destinado a esse campo de conhecimento, não 

percepção do uso social para o ensino da geometria – quando trabalhado volta-se apenas para o 

reconhecimento e nomeação das figuras geométricas planas.  

Percebo assim, uma tendência a um “minimalismo”3 do currículo da Educação Infantil, 

no que concerne à matemática, em que o campo numérico é priorizado em detrimento de 

outros, promovendo o cerceamento de alguns conceitos essenciais ao desenvolvimento do 

pensamento matemático na criança. Tal fato vai de encontro aos documentos oficiais 

norteadores das práticas educativas na Educação Infantil: o Referencial Curricular para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998) aponta a exploração do espaço como uma das experiências 

prioritárias e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), 

que ressaltam que as práticas pedagógicas devem garantir experiências que recriem, em 

contextos significativos, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-

temporais. 

Constato, deste modo, uma demanda em relação à Matemática, na primeira infância, 

carecendo de dedicação e investimento dos pesquisadores, pois muitos assuntos não estão 

esgotados, necessitando de mais aprofundamento, e outros assuntos carecem de estudo. 

A partir desse contexto, voltando-me para as inquietações iniciais, vale ressaltar meu 

caminhar em direção aos novos conhecimentos da área da Matemática na Educação Infantil, 

especificamente aos do campo da geometria, que buscam romper com um currículo 

minimalista. Nesse ínterim, a aprendizagem adquirida no Programa de Mestrado, por meio do 

diálogo com os professores, e em especial com a minha Orientadora e Coorientador, com os 

                                                           
3 Refere-se a um currículo reducionista, escasso. 
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quais pude travar profícuas discussões, em destaque dentro do GDICEM4, foi fundamental para 

definir minha caminhada na pesquisa.  

Fui apresentada à metodologia do desenho de tarefas associada à teoria dos critérios de 

idoneidade didática, teoria que, nos processos de ensino-aprendizagem, leva em conta, além da 

dimensão cognitiva, outras importantes dimensões. O desenho de tarefas implica um cuidadoso 

estudo e planejamento de todas as atividades e como estas devem ser aplicadas, visando ao 

desenvolvimento de conceitos, sem descuidar de outros aspectos. E foi assim que percebi o 

meu objeto de estudo e pude vinculá-lo aos meus interesses, surgindo com isso a proposta 

dessa pesquisa: investigar o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação 

Infantil por meio da metodologia do desenho de tarefas, considerando a dimensão cognitiva, a 

emocional, a interacional, a mediacional e a ecológica (GODINO et al., 2006).  

 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

Apresentamos nesta seção uma breve discussão sobre os principais aspectos teóricos 

que foram abordados durante a investigação: a Matemática na Educação Infantil e a percepção 

espacial; as tarefas e o seu papel dentro dos processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática; os Critérios de Idoneidade Didática que serviram de guia de análise e valoração 

das tarefas e dos processos de ensino e aprendizagem.  

 

 

1.2.1 A Matemática na Educação Infantil e a percepção espacial  

 

Na contemporaneidade, grande importância é dada à Matemática, considerando-a como 

um dos campos de conhecimento necessários ao desenvolvimento intelectual e social da 

criança, o que pode ser visto na literatura especializada que trata da articulação entre a 

Educação Infantil e a Matemática (SMOLE, 1996; DUHALDE; CUBERES, 1998; 

CHAMORRO, 2005; VECINO, 2005; LORENZATO, 2006; CANALS, 2009; CURI, 2015), 

que apontam a relevância do trabalho com a Matemática para as crianças pequenas e uma 

preocupação com um ensino de qualidade desde a Educação Infantil. 

                                                           
4 Grupo de Pesquisa em Didática das Ciências Experimentais e da Matemática. 
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No Brasil, como destaca Schaida (2014), as discussões sobre as possibilidades de uma 

Educação Matemática para a Educação Infantil, primeira fase da Educação Básica, ainda é 

relativamente nova, e, desse modo, as propostas pedagógicas que abordam essa área do 

conhecimento vêm passando por processos de mudança. 

Nos documentos oficiais que norteiam a Educação Infantil no Brasil, no que se refere 

ao currículo e as práticas pedagógicas para as crianças pequenas, incluindo aí a Matemática, já 

podemos notar um movimento de mudanças. 

O Referencial Curricular para a Educação Infantil5 (BRASIL, 1998) é o primeiro 

documento oficial construído pelo MEC, e distribuído em âmbito nacional, que aborda as ações 

educativas para as crianças atendidas em unidade de Educação Infantil, nele são contemplados 

os campos de experiências a serem desenvolvidos com as crianças: Formação pessoal e social – 

que, por sua vez, contempla os processos de construção da identidade e autonomia e 

Conhecimento do mundo –, que apresenta seis subeixos, entre eles o da matemática.  

Traz ainda explicitados na sua organização, conforme destaca Cerisara (2002), as ideias 

e práticas correntes relacionadas ao eixo e à criança e aos componentes curriculares: objetivos, 

conteúdos, orientações didáticas, orientações gerais para o professor e bibliografia, o que, 

segundo a autora, “essa forma de organização e o conteúdo trabalhado evidencia uma 

subordinação ao que é pensado para o ensino fundamental” (CERISARA, 2002, p. 337). Desse 

modo, os RCNEI trazem um aspecto disciplinar para os campos de conhecimentos e no que 

tange a Matemática dá atenção à construção de conceitos e procedimentos, organizando os 

conteúdos em três blocos: “Números e sistema de numeração”, “Grandezas e medidas” e 

“Espaço e forma”, visando a oferecer visibilidade às especificidades dos conhecimentos 

matemáticos a serem trabalhados, pontuando em separado como deve ser trabalhado em cada 

bloco, ressaltando, porém, que as crianças vivenciem esses conteúdos de maneira integrada.  

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil6 (BRASIL, 2010), 

quando citam as práticas pedagógicas, no que se refere à matemática, apontam que estas devem 

“garantir experiências que recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

                                                           
5 Documento criado para auxiliar o professor na realização de seu trabalho educativo atendendo às determinações 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que estabelece, pela primeira vez, que a 

educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Não se trata de uma lei, não possui caráter mandatório, 

serve apenas de guia. 

6 Documento de caráter mandatório, criado para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil, após a Resolução nº 5, de 17 

de dezembro de 2009, que passou a considerar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, ou seja a segunda etapa da Educação Infantil (4 e 5 anos) passou a ser considerada uma 

etapa obrigatória.  
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quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais” (BRASIL, 2010 p. 25), sendo 

que essas experiências devem estar integradas e articuladas com outras que precisam ser 

promovidas, que perpassam pelo conhecimento de si e do mundo, que promovam a imersão em 

diferentes linguagens e formas de expressão, que ampliem a sua confiança e promova a 

participação individual e coletiva, dentre outras e, desse modo, garantir à criança o acesso a 

processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens, tendo as 

interações e as brincadeiras como os grandes eixos norteadores de tais experiências (BRASIL, 

2010). 

Desse modo, em consonância com Shaida (2014), destacamos uma mudança de 

perspectiva, principalmente no modo como esses documentos abordam as orientações 

didáticas, saindo de um currículo pautado por área de conhecimento, em uma abordagem de 

conteúdos, que, pela organização, se aproxima com um processo de disciplinarização do 

conhecimento no RCNEI (1998), indo em direção a um currículo que, nas DCNEI (2010), 

aborda dois grandes eixos norteadores – as brincadeiras e as interações – por meio dos quais 

todas as diversas experiências necessárias para o pleno desenvolvimento das crianças devem 

perpassar, incluindo aí as experiências matemáticas. 

Implica, desse modo, pensar a matemática, dentro do currículo da Educação Infantil, 

conectada com o fazer principal e primordial da criança, que é o brincar, num espaço pensado e 

organizado intencionalmente para esse fim. Assim, as brincadeiras e as interações vão 

possibilitando às crianças uma apropriação da matemática enquanto produto social e um dos 

muitos saberes necessários para se apropriar da cultura a que pertence, sendo, desse modo, 

indispensável para compreender a sua realidade e atuar no mundo de modo competente.  

Em consonância com Lorenzato (2006), na Educação Infantil, o trabalho com a 

matemática, de modo geral, deve favorecer o desenvolvimento do que ele denomina como 

“senso matemático infantil”, que pode ser feito por meio de explorações do campo matemático, 

ou seja, uma primeira aproximação intencional e direcionada, ao mundo das formas e das 

quantidades.  

Consideramos, desse modo, essencial que o(a) professor(a), na organização dos 

trabalhos que efetivamente vão desenvolver com as crianças pequenas, leve em conta a 

necessidade de trabalhar com os diversos campos da matemática, não privilegiando um em 

detrimento de outro, oferecendo às mesmas experiências que envolvam o campo geométrico 

(espaço e forma), o numérico e o das medidas, como sugerem a tendência internacional 

(LORENZATO, 2006) e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.  
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Lorenzato (2006) assevera que as primeiras experiências da criança com o mundo não 

são de origem quantitativa, mas sim de ordem espacial, que ocorrem quando iniciam o 

processo de domínio espacial, utilizando-se do próprio corpo. A criança, desde o nascimento, 

está em constante contato com conceitos espaciais basilares, seja no seu entorno social, seja no 

ambiente institucional da escola e, desse modo, a gênese das representações espaciais será uma 

consequência imediata da sua relação com o ambiente circundante (VECINO, 2005). Cabe à 

escola o papel de ampliar, organizar e sistematizar os conhecimentos que a criança constrói na 

interação com o meio, com os outros (seus pares e adultos) e com os objetos. 

Na perspectiva de Le Boulch (1992), o homem dispõe de seu corpo para agir e para 

expressar-se em presença das situações, a que deve ajustar-se e não apenas agir. Assim, o 

movimento e as ações decorrentes dele, são formas de levar o indivíduo a se adaptar às 

demandas que o ambiente exige. Afirma ainda que, se expressando por seus movimentos, os 

seres vivos se manifestam como sujeitos em relação com o mundo de objetos e pessoas, sem 

que, inicialmente, haja nenhuma intenção ou mira consciente. Nessa perspectiva, na Educação 

Infantil, a utilização de atividades e ações que consideram o movimento e a liberdade de 

expressão corporal são elementos imprescindíveis para o desenvolvimento das crianças e da 

percepção espacial.   

A percepção espacial é entendida por nós como “a tomada de consciência da situação 

de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em 

relação às pessoas e coisas” (MEUR; STAES, 1991, p. 13) e o desenvolvimento da educação 

espacial das crianças é aquela que parte da percepção que ela vai adquirindo do espaço a sua 

volta, do espaço de seus próprios movimentos ou movimentos alheios para assegurar-lhes 

posteriormente uma transição até uma geometria elementar, como descrito por Vecino (2005). 

Desse modo, o objetivo da geometria é “fazer com que criança passe do espaço vivido para o 

espaço pensado” (LORENZATO, 2006, p. 43). 

A criança se aproxima das noções espaciais quando aprende a desviar de obstáculos, 

abaixa-se quando é necessário passar por baixo de alguma coisa, descobre caminhos diferentes 

para chegar ao mesmo lugar e, finalmente, começa a compreender os trajetos que cada um 

percorre diariamente. Desse modo, a capacidade de movimentar o próprio corpo de forma 

integrada, dentro de um ambiente contendo obstáculos, pode proporcionar à criança a 

aproximação com algumas noções espaciais, pois 

não há espaço que se configure sem envolvimento do esquema corporal, assim como 

não há corpo que não seja espaço e que não ocupe um espaço. O espaço é o meio pelo 

qual o corpo pode mover-se. O corpo é o ponto em torno do qual se organiza o 

espaço. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p. 26) 
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Percebemos, assim, a importância das crianças vivenciarem e experimentarem com seu 

corpo diferentes espaços físicos, objetos, jogos e brinquedos e a noção de espaço vai se 

confirmando, apoiada numa noção de corpo, pois, em um primeiro momento, conforme Smole; 

Diniz; Cândido (2003),  

a criança conhece o espaço sobretudo através do movimento e noções como 

proximidade, separação, vizinhança, organizam-se em uma relação de pares de 

oposição (parecido/diferente; parte/todo; dentro/fora; pequeno/grande) de acordo com 

as explorações corporais que ela faz. É possível afirmar que a geometria pode ser 

vista como imagens que se percebem através dos movimentos; portanto a primeira 

geometria é constituída pelo corpo. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p. 25). 

 

Le Boulch (1992) afirma que a criança quando vem para a escola já tem algumas 

noções ou atributos em relação ao espaço, por isso cabe ao professor retomar as noções e os 

termos empregados na vida quotidiana, pois eles servirão de base à linguagem matemática.  

Salienta ainda que, assim como para a percepção do corpo é importante enriquecer o 

vocabulário da criança quando de suas experiências motoras ou gráficas, também a 

compreensão de conceitos como: perto/longe, dentro/fora, dentre outros, será facilitada se eles 

estiverem associados a uma série de ações no espaço (LE BOULCH, 1987).  

Diversos estudos indicam, conforme Smole (1996), que essa construção do espaço pela 

criança se dá de forma progressiva e percorre um caminho que se inicia na percepção de si 

mesma, passa pela percepção dela no mundo e no espaço ao seu redor para, então, chegar ao 

espaço representado em forma de mapas, croquis, maquetes, representações planas e outras.  

Nessa perspectiva, o trabalho com o corpo como base para o desenvolvimento e 

apropriação de noções matemáticas, dentre elas a construção da noção espacial, se faz 

relevante e necessário e, por isso, é natural que assuma um caráter tão fundamental na 

Educação Infantil. 

 

 

1.2.2 Tarefas matemáticas e as tarefas para a Educação Infantil 

 

As tarefas sempre estiveram presentes – e ainda estão – no cotidiano das escolas, 

independentemente da disciplina ou área do conhecimento trabalhada. No caso específico da 

Matemática, é sabido que tarefas aparecem com muita frequência e são utilizadas pelo 

professor como estratégia ou instrumento auxiliar durante as aulas. Apesar de não ser uma 

novidade, a tarefa no âmbito das pesquisas internacionais tem tido o seu termo recuperado e 

ressignificado, atribuindo-lhe grande importância para a construção do conhecimento 

(GUSMÃO, 2014), ou seja, as tarefas ultrapassam a perspectiva da lista de exercícios de treino 
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e revisão e assumem uma concepção mais ampla, como recursos metodológicos que objetivam 

a melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática (GUSMÃO, 2014). 

Compreendemos as tarefas como um excelente suporte e de fundamental importância para o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos pelos estudantes, e, nesse sentido, comungamos 

com as ideias de diversos estudiosos, os quais afirmam que “as tarefas usadas na sala de aula 

constituem a base para a aprendizagem dos alunos”( DOYLE, 1988 apud STEIN; SMITH 

2009, p. 22); “o que os estudantes aprendem está intimamente relacionado às tarefas que 

oferecemos a eles” (HIEBERT; WEARNE, 1997 apud GUSMÃO, 2014, p. 3); “o tipo de 

tarefas propostas na aula influencia o modo como os alunos aprendem a pensar 

matematicamente” (MENDES; OLIVEIRA; BROCARDO, 2011 apud SERRAZINA; 

GUERREIRO, 2014, p. 91); “apesar de a tarefa por si só não dizer tudo, ela encerra muito 

daquilo que os alunos podem aprender e é reconhecido que as tarefas, pelas suas características 

próprias, ocasionam diferentes oportunidades para a aprendizagem dos alunos” (BOSTON; 

SMITH, 2009 apud CANAVARRO; SANTOS, 2012, p. 100). 

Nosso estudo apoia-se na concepção de tarefas concebida como contextos e situações 

diversificadas de sequências pensadas e planejadas pelo professor com o intuito de colaborar 

para uma adequada aprendizagem dos estudantes (POCHULU; FONT; RODRIGUEZ, 2013). 

A diversificação é considerada um ponto chave dentro da nossa perspectiva de tarefas, pois, em 

consonância com Ponte (2005), ela é necessária porque cada um dos tipos de tarefa 

desempenha um papel importante para alcançar certos objetivos curriculares (PONTE, 2005, p. 

17). 

Destacamos que “as tarefas não têm todas o mesmo potencial formativo, nem assumem 

o mesmo papel no processo de ensino-aprendizagem” (PONTE, 2009, p. 102), desse modo, o 

professor precisa selecionar as tarefas de diferentes naturezas e adaptá-las, quando necessário, 

baseado nos conteúdos que serão trabalhados e nos objetivos que se pretende alcançar, ou 

ainda desenhar novas tarefas.   

Entendemos que o desenho de tarefas se configura como uma construção que não 

ocorre de forma rápida e aligeirada, que demanda tempo e estudo, pois se refere “ao processo 

de elaboração, criação e preparação de situações matemáticas a serem aplicadas em sala de 

aula e o redesenho de tarefas, faz referência ao processo de adaptação, adequação e ajustes das 

mesmas” (POCHULU; FONT; RODRIGUEZ, 2013, apud GUSMÃO, 2014, p. 6). No desenho 

e redesenho das tarefas alguns aspectos precisam ser observados, pois, como destaca Gusmão 

(2014), para ser considerada uma boa tarefa, precisa ser autêntica, interessante, divertida, 

variada e desafiadora (GUSMÃO, 2014); além disso, é preciso voltar a atenção ao 
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planejamento dos processos de execução, ou propriamente da exploração da tarefa com os 

alunos,  

pois é na relação com os alunos que as tarefas revelam o seu potencial, sendo aqui 

determinante o papel do professor na sua exploração. As formas de trabalho que 

escolher, os recursos que proporcionar, a gestão que fizer do tempo e das interações 

na sala de aula, o papel que se reservar a si mesmo e aos alunos, vão limitar ou 

potenciar as oportunidades de aprendizagem criadas a partir das tarefas (SMITH; 

STEIN, 1998 apud CANAVARRO; SANTOS, 2012, p. 101). 

 

As tarefas, nessa perspectiva, adquirem um papel fundamental dentro dos processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática, independentemente do nível de escolaridade no qual for 

utilizada. Desse modo, na Educação Infantil o(a) professor(a), que assume o papel de mediador 

e propulsor de uma multiplicidade de conhecimentos que vão permear o desenvolvimento 

integral da criança pequena, tem, dentre os seus muitos papéis, o de selecionar e planejar 

situações de aprendizagens que se ajustem às necessidades e aos desejos da criança, propondo 

tarefas que sejam adequadas, desafiadoras, que valorizem as suas potencialidades e, ao mesmo 

tempo, respeite os seus limites, criando, desse modo, oportunidades para que suas capacidades 

se expandam. 

A escola infantil configura-se como um espaço que pode ajudar as crianças a organizar 

as intuições e noções matemáticas que ela encontra no seu dia-a-dia, proporcionando-lhes, 

assim, bases sólidas para conhecimentos futuros (DUHALDE; CUBERES, 1998). Desse modo, 

consideramos que as noções e conceitos matemáticos que precisam ser explorados com a 

criança pequena devem ser trabalhados com intencionalidade e não de “forma casual ou 

fortuita” (SMOLE, 2014, p. 43), tal como na perspectiva do desenho de tarefas aqui proposto, 

fazendo-se necessário “pensar em situações de caráter educativo-pedagógico intencional, 

definido, planejado e sistematizado”, como asseveram Azevedo e Passos (2012, p. 55).  

Assim, retomando o nosso entendimento de tarefa como contextos e situações 

diversificadas de sequências pensadas e planejadas pelo professor, com o intuito de colaborar 

para uma adequada aprendizagem dos estudantes (POCHULU; FONT; RODRIGUEZ, 2013), 

nas escolas de Educação infantil as tarefas precisam mobilizar os conhecimentos que as 

crianças possuem, anteriores a sua incorporação na escola, oriundos das suas vivências nos 

diversos contextos nos quais estão inseridas, ampliar e aprimorar esses conhecimentos e 

promover a construção e apropriação de novos conhecimentos  historicamente elaborados e 

compartilhados socialmente. O Professor tem aí um papel de suma importância, pois é ele 

quem cria os espaços, disponibiliza os materiais, participa das brincadeiras, ou seja, faz a 

mediação da construção do conhecimento.  
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Nessa perspectiva, para o desenho e redesenho de tarefas matemáticas para crianças 

pequenas, consideramos alguns aspectos importantes a serem observados: os dois eixos 

norteadores das práticas pedagógicas; as brincadeiras e interações propostas pelas DCNEI 

(2010), como já apontado anteriormente; as especificidades da criança pequena e o respeito ao 

seu desenvolvimento integral (emocional, cognitivo, social, cultural). 

  Na expectativa de atender esses aspectos, baseando-nos no que apontam alguns 

autores (SMOLE, 1996; DUHALDE; CUBERES, 1998; CHAMORRO, 2005; VECINO, 2005; 

LORENZATO, 2006; CANALS, 2009), entendemos que as tarefas, de um modo geral, devem 

buscar: privilegiar as situações lúdicas; partir do interesse e da curiosidade das crianças; 

contemplar as diversas linguagens e formas de expressão da criança, como a oral, a gestual, a 

pictórica, a musical, a plástica, a dramática, a corporal, etc.; promover processos comunicativos 

que favoreçam o intercâmbio e a exploração de ideias, permitindo que avancem na linguagem e 

nos modos de representação; favorecer situações que ofereçam experiências desafiadoras que 

incentivem as crianças a explorar, observar, comparar, levantar e testar hipóteses, tomar 

decisões, propor e resolver problemas; contemplar os diversos campos da matemática, não 

priorizando um em detrimento de outros, articulando-os sempre que possível e necessário. 

   

 

1.2.3 Critérios de Idoneidade Didática 

 

As práticas educacionais concernentes à matemática e desenvolvidas nos distintos 

níveis educativos, incluindo aí a Educação Infantil, são permeadas e sustentadas por diferentes 

perspectivas metodológicas, por seus métodos e instrumentos. A organização e planejamento 

das ações que vão contribuir para a apropriação de uma noção ou aproximação de um conceito 

matemático pelos alunos são pensados pelos professores a partir da escolha e definição de 

métodos de ensino e de aprendizagem, que vão se configurar como um caminho para se 

alcançar os objetivos pretendidos.  

Entendemos as tarefas como um elemento fundamental na caracterização de qualquer 

currículo, pois elas determinam, em grande medida, as oportunidades de aprendizagem 

oferecidas aos alunos (PONTE, 2005, p. 23). Nessa perspectiva, as tarefas podem ser 

consideradas como métodos para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos.  

Para determinar se o método ou os métodos utilizados são eficazes, se cumprem com o 

objetivo pretendido, se a escolha por um tipo ou outro de tarefas é o mais acertado, se é mais 

eficiente para aquele conceito a ser trabalhado e para a turma com a qual será desenvolvida, é 



29 

 

preciso que haja uma análise sobre os mesmos de forma a permitir que estes sejam validados, 

refutados ou reformulados, de modo que contribuam com a melhoria do processo de estudo 

como um todo. 

Conforme De Castro (2007), para se avaliar um método de ensino e aprendizagem é 

necessário contar com critérios de avaliação que permitam dissecá-lo e estudá-lo a partir de 

diferentes pontos de vista, ou seja, das múltiplas facetas de um mesmo método, e, para que isso 

ocorra, necessita-se de uma ferramenta de análise sensível a esta multidimensionalidade. 

Consideramos os critérios de idoneidade didática, doravante CID, como uma ferramenta eficaz 

para a análise e avaliação das tarefas e dos processos de estudo de um modo geral. 

A noção de idoneidade didática e as suas dimensões têm sido introduzidas pelo modelo 

teórico do Enfoque Ontosemiótico do conhecimento e da instrução matemática7, doravante 

EOS, que objetiva articular e integrar diferentes perspectivas e noções teóricas utilizados na 

Educação Matemática, a partir de pressupostos antropológicos e semióticos para o estudo dos 

processos de ensino e aprendizagem matemáticos (FONT; PLANAS; GODINO, 2010). 

O EOS, dentro das suas noções teóricas, propõe cinco níveis para descrever, explicar e 

avaliar os processos de ensino e aprendizagem da matemática em sala de aula, quais sejam: 1) 

Identificação de práticas matemáticas; 2) Elaboração das configurações de objetos e processos 

matemáticos; 3) Análise das trajetórias e interações didáticas; 4) Identificação do sistema de 

normas e metanormas; 5) Valoração da idoneidade didática dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Ainda, segundo os autores, cada nível apresenta um enfoque diferenciado. Os dois 

primeiros referem-se à organização do ensino, o terceiro e o quarto atêm-se à implementação 

dos processos de estudo. Desse modo, juntos, configuram-se como ferramentas para uma 

didática descritivo-explicativa, já o quinto nível de análise constitui uma síntese orientada para 

avaliar se as atividades implementadas em sala são idôneas (adequadas), servindo para avaliar 

e melhorar os processos de ensino e aprendizagem e reestruturá-los, configurando-se, desse 

modo, como ferramenta para uma didática normativa (FONT; PLANAS; GODINO, 2010). 

Nessa pesquisa, ateremo-nos ao nível 5, reiterando que este nível se refere ao processo 

de análise e de avaliação da idoneidade didática do processo de instrução, nos quais apresenta 

critérios utilizados como uma ferramenta que permite contribuir com o planejamento, a 

implementação e uma posterior valoração dos processos de ensino e aprendizagem.  

                                                           
7 GODINO et al (2006) designam “instrução matemática” - o processo de estudo matemático - aos processos de 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos específicos, organizados no âmbito dos sistemas didáticos. 
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Nessa perspectiva, para o desenho e avaliação das tarefas, usaremos os critérios de 

idoneidade didática, descritos por Godino et al (2006), como: o epistêmico, o cognitivo, o 

mediacional, o emocional, o interacional e o ecológico. A idoneidade didática de um processo 

de instrução matemática se define como a articulação coerente e sistêmica desses seis 

componentes (GODINO; BATANERO; FONT, 2008; BREDA; FONT; LIMA, 2015), ou seja, 

como o grau em que o método resulta adequado para ser posto em prática em sala de aula e 

essa adequação se dá através da reflexão sobre os distintos componentes (DE CASTRO, 2007). 

Cabe agora explicitar o que representa e a que se refere cada um dos seis componentes 

que servem de guia de análise e avaliação da idoneidade didática. Faremos isto a partir de 

Godino et al (2006): 

 Epistêmica: se refere ao grau de representatividade dos significados institucionais 

implementados ou pretendidos, com relação ao significado de referência.  

 Cognitiva: expressa o grau em que as aprendizagens pretendidas/implementadas estão 

na zona de desenvolvimento potencial dos alunos, assim como a proximidade das 

aprendizagens adquiridas com as que foram pretendidas ou implementadas. 

 Emocional: grau de implicação (interesse, motivação, atitudes, afetos) do alunado no 

processo de estudo. 

 Interacional: grau em que os modos de interação permitem identificar e resolver 

conflitos de significado e favorecer a autonomia da aprendizagem. Refere-se às interações 

entre professor e alunos, aluno e aluno, no decorrer dos processos de estudo. 

 Mediacional: refere-se ao grau de disponibilidade e adequação dos recursos materiais 

e temporais necessários para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 Ecológica: grau em que o processo de estudo se ajusta ao projeto educativo da 

instituição, às diretrizes curriculares, às condições do entorno social. 

Em Gondino, Batanero e Font (2008), a figura de um hexágono é utilizada como meio 

de resumir e demonstrar os critérios que compõem a idoneidade didática e nos ajuda a 

compreender melhor o que significa os diferentes graus de idoneidade em cada componente.  

Na figura 1, o hexágono regular representa a adequação correspondente a um processo 

de estudo pretendido ou programado, no qual se supõe um grau máximo das adequações 

parciais, e o hexágono irregular inscrito corresponderia às adequações efetivamente atingidas 

na realização de um processo de estudo implementado. 
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Figura 1: Componentes e critérios básicos de idoneidade didática 

 

 

 
 

Fonte: Página do Enfoque Ontosemiótico8 

 

Percebemos, assim, que, mesmo com um alto grau de adequação de um dos 

componentes – cognitiva, mediacional etc. –, isoladamente, não se garantirá a qualidade de um 

método ou de uma tarefa como um todo. É preciso que haja um equilíbrio no grau de 

qualidade, em todas as dimensões, pois a adequação de uma dimensão não garante a adequação 

global do processo de ensino e aprendizagem, visto que todas as dimensões devem estar 

integradas, considerando-se as interações entre as mesmas (GONDINO, BATANERO; FONT, 

2008).  

No hexágono, as idoneidades epistêmica e cognitiva situam-se na base, isso ocorre por 

se considerar que o processo de estudo gira em torno do desenvolvimento de um conhecimento 

                                                           
8 Disponível em: http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/pages/idoneidad.html 
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específico (GODINO et al., 2006). Só depois que as outras dimensões são pensadas inter-

relacionadas com essas primeiras, ou seja, a partir do conceito (epistêmico) que se pretende 

desenvolver – que transportado para o currículo seria o conteúdo –,  e do que o aluno conhece 

sobre aquele conteúdo, aliado ao que se pretende que ele adquira (cognitivo), é que vai se 

pensar nas condições de fazer com que isso se efetive, passando aí pelo planejamento das ações 

que vão contemplar, dentre outros, o método que será utilizado, o tempo e os materiais que 

serão disponibilizados e as interações que serão promovidas.  

Ainda, tendo como referência o hexágono, podemos notar a relação direta entre os pares 

de dimensões: o epistêmico e o ecológico, que seria a base do currículo; a cognitiva e a afetiva, 

que seriam a base da aprendizagem;  e a interacional e mediacional, que seriam a base do 

ensino, de modo vinculado, pois não se pode pensar em uma teoria de ensino se não se 

considerar os processos de como ocorre a aprendizagem, tampouco podemos pensar em um 

currículo que não seja compatível com os sujeitos de aprendizagem. 

Podemos evidenciar, desse modo, que a análise didática de um processo de ensino deve 

incluir o conteúdo matemático, estudantes, professor, currículo, contexto institucional e social, 

meios e recursos utilizados, e que todos estes aspectos são relevantes dentro da construção e 

avaliação de um processo de ensino e aprendizagem em matemática e, portanto, precisam ser 

levados em conta.  

Vimos até agora a multidimensionalidade que abrange um processo de ensino e 

aprendizagem, e, em consequência disso, a sua análise e avaliação não se mostram tarefas 

fáceis. Godino et al. (2006) chamam a atenção para a complexidade da avaliação de um 

processo de estudo por envolver diversas dimensões e pelo fato de elas não serem diretamente 

observáveis, precisando, portanto, de indicadores empíricos que sirvam como diretrizes ou 

orientação para a concepção, análise e avaliação das atividades pretendidas e efetivamente 

implementadas.  

Nesse sentido, Godino et al. (2006), Godino (2013) e Pochulu, Font, Rodríguez (2016) 

apresentam indicadores empíricos para cada dimensão. Com base em suas descrições 

apresentaremos uma breve síntese dos aspectos que podem potencializar a idoneidade de cada 

dimensão.  
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Quadro 1: Critérios de Idoneidade Didática e Indicadores 

CRITÉRIOS  DE 

IDONEIDADE 
INDICADORES 

Epistêmica  

 

Apresentando uma mostra representativa variada e articulada de 

situações-problema (contextualizados, com diferentes níveis de 

dificuldade, etc.); procurando explorar o uso dos modos de expressão 

verbal, gráfica, simbólica, etc., adequando a linguagem matemática e a 

claridade e correção de definições e procedimentos conforme o nível 

educativo em que se está trabalhando, etc. 

Cognitiva 

Assegurando que os alunos apresentem os conhecimentos prévios 

necessários para o estudo do tema e que os conteúdos que se pretende 

ensinar são alcançáveis, ou seja, apresentam um grau de dificuldade 

manejável; procurando incluir atividades de ampliação e reforço; 

realizando uma avaliação formativa durante o processo de estudo; etc. 

indicando se realizam a apropriação dos conhecimentos, compreensões e 

competências pretendidas, etc. 

Mediacional 

Fazendo uso de materiais manipulativos e tecnológicos que permitam 

introduzir boas situações, linguagens, procedimentos e argumentações 

que se adaptem ao conteúdo pretendido; procurando que as definições e 

propriedades sejam contextualizadas e motivadas com o uso de modelos 

e visualizações; buscando investir o tempo nos conteúdos mais 

importantes e nos que geram mais dificuldades; distribuição e 

organização dos alunos e da aula, de modo que se adequem ao processo 

de ensino pretendido etc. 

Interacional 

Realizando uma apresentação adequada do tema, utilizando uma 

linguagem clara, enfatizando os conceitos-chave; procurando reconhecer 

e resolver os conflitos de significado dos alunos (interpretando 

corretamente seus silêncios, expressões faciais, perguntas, etc.); 

buscando consenso com base no melhor argumento; procurando facilitar 

sua inclusão na dinâmica da aula; favorecendo a comunicação entre os 

estudantes; contemplando momentos nos quais os estudantes se 

responsabilizam pelo estudo (exploração, formulação, validação e 

comunicação), etc.  

Emocional 

Selecionando tarefas de interesse para os alunos; promovendo a 

avaliação da utilidade da Matemática na vida cotidiana e profissional; 

promovendo a participação nas atividades, a perseverança, 

responsabilidade, etc.; favorecendo a argumentação, de modo que se 

avalie o argumento e não quem o disse, promovendo a autoestima, 

evitando o desgosto ou o medo de Matemática, etc. 

Ecológica 

Assegurando que os conteúdos que estão sendo ensinados apresentem 

correspondência com as diretrizes curriculares; afiançando que tais 

conteúdos contribuem para a formação social e profissional dos 

estudantes; buscando relacionar os conteúdos ensinados com outros intra 

e interdisciplinares; considerar as fontes de diversidades dos alunos etc.  

Fonte: Organização nossa com base em Godino et al (2006); Pochulu; Font; Rodríguez (2016).  
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1.3 Objetivos e questão da pesquisa 

 

A temática central desta pesquisa é o desenvolvimento da percepção de espaço da 

criança pequena inserida na Educação Infantil. Nesse sentido, este estudo busca responder a 

seguinte questão investigativa: No processo de desenvolvimento da percepção de espaço na 

criança da Educação Infantil, quais potencialidade e limites podem ser delineados quando se 

utilizam tarefas matemáticas elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática? 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Buscando responder à questão proposta, a pesquisa tem por objetivo analisar como 

ocorre o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil a partir das 

potencialidades e limites que podem ser delineadas durante esse processo quando se utilizam 

tarefas matemáticas elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Analisar as contribuições proporcionadas pelas tarefas, que estimulam as 

percepções visual e tátil, para aproximação das crianças com a percepção espacial; 

 

 Analisar como ocorre o desenvolvimento de noções de localização e orientação 

no espaço pela criança pequena e como esse processo pode ser favorecido e impulsionado por 

tarefas matemáticas que tenha o corpo como elemento central; 

 

 Analisar as potencialidades e limites que podem ser delineadas ao utilizar tarefas 

matemáticas, elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática, para favorecer o 

desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil. 
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1.4 Justificativa e relevância da Pesquisa 

 

O campo da Educação Matemática, no que tange à Educação Infantil, ainda é muito 

recente no Brasil, como destaca Schaida (2014), alguns aspectos ajudam a evidenciar como 

essa área demanda investimento e estudos, a saber: dispomos de uma literatura bastante 

reduzida; constatamos uma escassez de pesquisas nos cursos de pós-graduação que trate da 

articulação entre a Matemática e os seus processos de ensino e aprendizagem na Educação 

Infantil; e há poucos espaços para a divulgação dos estudos desenvolvidos na área. 

No que diz respeito a esse último aspecto, pudemos verificar que na Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática – SBEM9–, a maior integradora e disseminadora das 

pesquisas e estudos voltados para o campo da Educação Matemática no Brasil, apenas 

recentemente, a partir de 2013, foi criado um espaço reservado para acondicionamento, 

socialização e difusão das pesquisas com a interface Matemática e Educação Infantil, que 

desde então passou a compor o GT.110, nos congressos e eventos realizados na área. 

Todos esses aspectos têm mostrado a pouca valorização dessa área de conhecimento e a 

necessidade de maior investimento. E é nesse contexto que a nossa pesquisa se insere e se 

mostra relevante para o campo científico, buscando contribuir com a área da Matemática na 

Educação Infantil, a partir da produção de novos conhecimentos – especificamente no campo 

da geometria que, ainda hoje, é pouco explorado, tanto nas pesquisas como pelos professores 

nas turmas de Educação Infantil –, que busquem romper com um currículo minimalista, 

centrado apenas no campo matemático da numeração, como apontado por Lorenzato (2006), o 

qual chama a atenção para o fato de muitas pessoas relacionarem a matemática apenas com 

números e contas, e como esse preconceito reducionista tem influenciado a escola.  

Apontamos também a relevância desse estudo para o campo social, ao considerar que 

objetiva suscitar reflexões sobre as possibilidades do uso de tarefas, suas potencialidades e 

limites como suporte metodológico que poderão ser utilizados para aproximar as crianças 

pequenas de importantes conceitos matemáticos no campo geométrico (espaço e forma), 

contribuindo, desse modo, para o aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem na 

referida área, e, de modo mais amplo, colaborando para superar o desafio de afirmação e 

consolidação da Matemática na Educação Infantil como uma área científica legítima e 

                                                           
9 Criada desde 1988, a SBEM é uma sociedade civil, de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos que tem 

como finalidade congregar profissionais da área de Educação Matemática e de áreas afins. Possui em seus quadros 

pesquisadores, professores e alunos que atuam nos diferentes níveis do sistema educacional brasileiro, da 

educação básica à educação superior. 

10 Grupo de trabalho em Matemática na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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produtora de conhecimentos.  

 

1.5 Metodologia do estudo 

 

Para a realização de uma pesquisa, faz-se necessária a adequação da mesma a um tipo 

específico, coerente com os objetivos que se pretende alcançar. Sendo assim, considerando que 

a investigação aqui apresentada visou, sobretudo, à análise de aspectos ligados aos processos 

de ensino e aprendizagem de crianças pequenas dentro de uma instituição de Educação Infantil, 

essa pesquisa encontra-se em consonância com uma investigação que requer uma abordagem 

qualitativa. 

Esse tipo de investigação, no campo da educação, segundo Bogdan; Biklen (1994), 

assume muitas formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos, privilegiando a 

compreensão dos comportamentos, a partir das perspectivas dos sujeitos da investigação, em 

que o pesquisador está em contato direto com o ambiente e com a situação que se está 

investigando, centrando-se em levantar todos os elementos que possam contribuir para a 

compreensão e explicação do que se está investigando. 

 Nesse tipo de pesquisa, produz-se um registro escrito de tudo aquilo que é observado e 

este material pode ser completado por outros tipos de dados, ou seja, 

a investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de palavras 

ou imagens não de números. Os resultados escritos da investigação contem citações 

feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados 

incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos 

pessoais, memorandos e outros registros oficiais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

 

Assim, dentro da abordagem qualitativa, com o propósito de responder adequadamente 

a questão principal e contemplar os objetivos propostos, optamos por uma pesquisa de 

intervenção, que se configura, segundo Chizzotti (2006), como “uma pesquisa sobre a ação 

quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos”, desse modo, a nossa 

pesquisa “caracteriza-se pela presença de intervenções que são desenvolvidas simultaneamente 

ao processo de pesquisa” (TEIXEIRA, 2008, p. 64) nas quais são utilizados métodos e recursos 

que permitem desenvolver ações que objetivem responder ao problema de pesquisa. 

Assim, esta pesquisa se baseou em uma experiência concreta em sala de aula, 

desenvolvida durante o primeiro semestre de 2016, inserido paralelamente ao projeto de 

trabalho que estava sendo desenvolvido pela professora com a turma. Ou seja, uma proposta de 

intervenção realizada por meio da implementação de sequências de tarefas, cujo objetivo era o 

de aproximar as crianças de noções que contribuíssem com o desenvolvimento da percepção 
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espacial.  Nessa perspectiva, as tarefas foram utilizadas com uma dupla função, como suporte 

para o desenvolvimento de noções matemáticas e como um método de produção dos dados da 

pesquisa.    

Ao escolhermos a sala de aula como lócus da investigação, estávamos nos propondo a 

realizar um estudo situado em um espaço estruturado e coletivo, onde nosso foco de interesse 

se voltou para acompanhar a trajetória das crianças, em interação com seus pares, sua 

professora e com o ambiente, descrevendo e analisando suas diferentes formas de participação 

e possíveis mudanças advindas do trabalho com as tarefas. 

A pesquisa foi desenvolvida na Unidade de Educação Infantil da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) Creche UFBA, situada na cidade de Salvador, que atende crianças na faixa 

etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses − primeira etapa da Educação Infantil − filhos (as) de 

estudantes, servidores e professores da Universidade. Os participantes desta pesquisa foram as 

crianças pertencentes ao Grupo 3 e a professora da turma.  

 

1.5.1 Procedimentos da coleta de dados 

 

Segundo Alves-Mazzotti (2000), a pesquisa qualitativa possibilita uma diversidade 

grande de procedimentos e instrumentos, por ser caracteristicamente multimetodológica, tendo 

entre as técnicas mais utilizadas a observação (participante ou não), a entrevista em 

profundidade e a análise de documentos. Nessa perspectiva para a captação dos dados deste 

estudo, dentre as diversidade de técnicas e métodos, a observação participante mostrou-se o 

método mais coerente, visto que as intervenções foram desenvolvidas pela professora, em 

parceria com a pesquisadora, no contexto da sala de aula. Desse modo, a pesquisadora se 

tornou parte da situação observada, sendo ao mesmo tempo observador e ator da pesquisa 

(ALVES-MAZZOTTI, 2000). 

  Como instrumentos utilizamos o diário de campo, articulado com filmagem (vídeo e 

áudio), fotografias, materiais produzidos pelas crianças e um questionário. Esse conjunto 

abrangente de instrumentos complementares nos ajudou a cercar o fenômeno estudado, 

possibilitando o enriquecimento do material analisado.  

Dentre esses instrumentos destacamos o diário de campo, que foi utilizado no intuito de 

descrever as informações e percepções que foram surgindo nos momentos das observações. 

Essa descrição, segundo Bogdan; Biklen (1994), refere-se à nota de campo, que nada mais é 

“que o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa, no decurso da 

recolha e reflexão sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 



38 

 

150). Por sua vez, a filmagem, em áudio e vídeo, foi outro excelente aliado nessa pesquisa, pois 

as crianças pequenas são muito dinâmicas e a sua comunicação não se dá apenas por meio da 

linguagem oral/verbal, mas, em grande parte, pelos gestos, olhares, posturas que assumem 

durante uma atividade e que revelam muito do que estão sentindo. Desse modo, os vídeos 

produzidos nos possibilitaram revisitar os dados, sempre que se sentia a necessidade de 

compreender melhor os episódios estudados. Conforme Carvalho (1996, p. 6), esse “ver e rever 

traz às pesquisas em ensino uma coleção de dados novos, que não seriam registrados pelo 

melhor observador situado na sala de aula”. 

 

1.5.2 Etapas da coleta e da análise dos dados 

 

Para melhor compreensão de como se deu o desenvolvimento da coleta e análise dos 

dados, faz-se necessário uma breve descrição das diferentes etapas que compuseram esse 

processo. As etapas, apesar de distintas, se entrecruzaram, ou seja, não seguiram uma ordem de 

sucessão rígida, pois algumas aconteceram concomitantemente, a saber: 

 Fase exploratória – Teve início com a visita à Creche UFBA, quando, em 

diálogo com a Coordenadora Geral e a professora, foi apresentada a proposta da pesquisa. 

Após a definição de que a pesquisa poderia ser realizada naquele espaço, agendamos um 

encontro para o preenchimento e assinatura dos documentos necessários para a autorização da 

pesquisa pelo Comitê de Ética, e outro encontro, apenas com a professora, para definição do 

cronograma dos encontros e das intervenções, para recolher a assinatura nos documentos de 

consentimento e autorização de uso de imagem e depoimentos, além da definição do melhor 

momento e estratégia para obter as autorizações dos responsáveis pelas crianças participantes 

da pesquisa. 

 Desenho/Redesenho das tarefas11 – Esta etapa foi destinada à criação e 

preparação das sequências de tarefas abordando o campo matemático da geometria (espaço e 

forma), mais precisamente o campo espacial. As tarefas foram desenhadas/redesenhas pela 

pesquisadora, com base nos critérios de idoneidade didática, na literatura especializada e de 

referência da área, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e no 

currículo da Creche. 

                                                           
11 As sequências de tarefas que foram planejadas para implementação com as crianças encontram-se descritas, de 

modo detalhado, no apêndice H. 
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 Encontros entre pesquisadora e participantes da pesquisa12 – Foram 

realizados dois encontros iniciais entre a pesquisadora e a professora, nos quais foi 

apresentada e discutida detalhadamente a proposta do projeto de pesquisa. Nesta etapa foi 

proporcionada a familiarização da professora com os principais aspectos que compõem a teoria 

dos critérios de Idoneidade didática do EOS, assim como a obtenção, por parte da 

pesquisadora, de algumas informações preliminares a respeito do nível das crianças 

participantes da pesquisa. Foram realizados dois encontros da pesquisadora com as crianças e 

demais adultos que compõem o Grupo 3 (auxiliares de classe e estagiários curriculares do 

curso de Pedagogia da FACED/UFBA), com o intuito de uma maior familiarização entre os 

envolvidos e para o colhimento do assentimento das crianças para a participação na pesquisa; 

oito encontros entre a pesquisadora e a professora, para o estudo das tarefas, dos conceitos 

envolvidos, dos objetivos pretendidos, para a orientação sobre as possibilidades de exploração 

com as crianças e organização dos espaços e materiais necessários para a execução; um 

encontro entre a pesquisadora e a professora participante logo após cada intervenção, com o 

objetivo de analisar o desenvolvimento da mesma e fazer ajustes ou reorientações que se 

fizessem necessários para as intervenções posteriores.   

 Execução das tarefas13 – As sequências de tarefas foram implementadas pela 

professora, em parceria com a pesquisadora e, concomitantemente, observada pela 

pesquisadora, em encontros semanais, no turno vespertino, no período de março a maio do ano 

de 2016. Um cronograma foi elaborado pela pesquisadora, considerando as necessidades da 

turma e o tempo disponível da professora para a implementação, de modo que não atrapalhasse 

o desenvolvimento das atividades atinentes ao projeto que estava sendo desenvolvido com o 

grupo de crianças, passando, desse modo, por análise, discussão e aprovação da professora e da 

pesquisadora.  

 Entrega do Questionário14 – Após o término da coleta dos dados empíricos 

produzidos por meio da implementação das sequências de tarefas, foi entregue à professora um 

questionário com o objetivo de traçar um perfil da mesma e de acessar a sua compreensão e 

reflexão acerca das sequências de tarefas, da implementação destas e da participação das 

crianças durante a implementação. 

                                                           
12 No apêndice F encontra-se o cronograma dos encontros.  

13 No apêndice G encontra-se o cronograma das intervenções, onde consta as sequências que foram 

implementadas, as noções abordadas, o período em que foram realizadas e a duração de cada uma delas. 

14 A cópia do questionário encontra-se no apêndice I. 
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 Análise dos dados - Após as intervenções, os dados produzidos e coletados em 

cada sequência de tarefas, por meio dos vídeos, das fotografias, do diário de campo e dos 

materiais produzidos pelas crianças, foram organizados e analisados. Os vídeos foram 

assistidos várias vezes e depois transcritos, considerando as falas e as ações desenvolvidas 

pelas crianças e professora durante os episódios, depois foram relacionados com as notas do 

diário de campo da pesquisadora, produzindo, assim, o detalhamento e a descrição de cada 

intervenção, de modo que tivesse uma visão completa e abrangente sobre o assunto.  

Esse material, assim como a produção das crianças, foi analisado, considerando as 

tarefas de forma integrada, utilizando como base os Critérios de Idoneidade Didática − o 

epistêmico, o cognitivo, o mediacional, o interacional, o emocional e o ecológico −, os quais 

serviram de categorias para análise. Cabe ressaltar que, mesmo utilizando categorias pré-

definidas (os critérios), as tarefas foram analisadas de forma integral e, dentro delas, os 

aspectos de cada critério/categoria que emergia, os quais, quando emergiam, eram analisados.  

Já o questionário foi dividido em duas partes, que foram analisadas em momentos 

distintos. A primeira parte gerou informações que foram utilizadas para construir um breve 

perfil descritivo da professora, enquanto os dados gerados na segunda parte, analisados em 

momento posterior, foram confrontados com os dados coletados durante as intervenções 

produzindo novas informações.  

Ao proceder à análise da segunda etapa do questionário, buscamos acessar o ponto de 

vista e reflexão da professora acerca das sequências de tarefas, da implementação e da 

participação e envolvimento das crianças, visto que ela estava diretamente envolvida e 

implicada em todo o processo e poderia contribuir para uma maior confiabilidade e validação 

dos resultados e, consequentemente, com a identificação das potencialidades e limites das 

tarefas para o desenvolvimento da percepção de espaço nas crianças.  

Para a configuração das categorias de análise, as seis dimensões que compõem os 

critérios de idoneidade didática foram agrupadas, formando três pares, sendo a primeira 

categoria a epistêmica/ecológica, a segunda a cognitiva/afetiva e a última a 

mediacional/interacional. Essa organização se justifica pela forte inter-relação existente entre 

os critérios/dimensões que compõem cada par, o que pode ser visto em Godino (2013) quando 

assevera que as noções de idoneidade epistémica e ecológica, associadas, constituem a base 

para uma teoria do currículo; a cognitiva e afetiva constituem a base para uma teoria da 

aprendizagem; enquanto a interacional e mediacional, por sua vez, constituem a base para uma 

teoria do ensino.  
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1.6 Contexto da Pesquisa: creche, crianças e professora 

 

A creche UFBA foi fundada há 33 anos, em 19 de setembro de 1983, fruto da 

reivindicação e luta dos estudantes carentes, que, por não terem com quem deixar seus filhos, 

tendo muitas vezes que levá-los para a sala de aula, buscaram, junto à Universidade, a 

construção de um espaço que pudesse atender suas necessidades. Desse modo, a Creche surgiu 

vinculada à Superintendência Estudantil, com o objetivo de cuidar dos filhos dos estudantes, 

atendendo às crianças de 0 a 3 anos e 11 meses (LIMA, 2014). 

A partir de 1994, a creche passou a ter um cunho educativo, com a formação da 

primeira equipe pedagógica, “mas, foi em 1997, com a chegada das primeiras professoras 

concursadas que a Creche UFBA se estabeleceu como espaço prioritariamente educacional” 

(LIMA, 2012). A creche, desse modo deixou de ser um espaço assistencialista, constituindo-se 

em um campo de ensino, mas também de pesquisa e extensão para toda a comunidade da 

Universidade Federal, bem como para outras universidades e faculdades do Estado da Bahia.  

Segundo dados do PPP (2012) da Creche UFBA, o universo de crianças que compõe a 

Creche é formado principalmente por filhos de estudantes da UFBA, mas também por filhos de 

funcionários e de professores.  

Na Creche UFBA, compreende-se a importância de trabalhar com as crianças diferentes 

linguagens: oral, escrita, matemática, artística e corporal. Reconhece-se que a aprendizagem 

dessas linguagens tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social das 

crianças, ao considerar que é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo e produz 

conhecimento (CRECHE UFBA, 2012). 

Dentre essas linguagens está a matemática, e esta área de conhecimento é concebida 

dentro da Creche UFBA como uma construção social. Desse modo, o seu ensino busca 

favorecer a exploração de uma variedade de ideias matemáticas, conservando o prazer e a 

curiosidade das crianças por meio de situações cotidianas significativas, permitindo que elas 

teçam relações e organizem o pensamento com base nas observações, experiências e ações 

sobre elementos de seu ambiente físico e sociocultural, contribuindo, assim, para o seu 

desenvolvimento (CRECHE UFBA, 2012). 

Essa Unidade de Educação Infantil da UFBA foi escolhida por três questões: a 

primeira, por ser o campo de atuação profissional da pesquisadora, que é professora da 

Instituição, desde 2004; a segunda, por ter sido das experiências vivenciadas com a docência 

nesse espaço que emergiram grande parte das inquietações como professora − que também 
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ensina matemática para crianças pequenas −, que contribuíram para a caracterização do objeto 

em estudo; por último, por ser a Creche UFBA um espaço que se configura como campo de 

ensino, pesquisa e extensão, servindo de forma criteriosa e cuidadosa à comunidade UFBA e 

outras Instituições, para estágios e pesquisas, possibilitando, assim, a acessibilidade para o 

desenvolvimento da investigação. 

As crianças participantes da pesquisa compõem o Grupo 3 dessa Creche, que recebe 

crianças com idade entre 3 anos e 3 anos e 11 meses.  A escolha desse grupo para a pesquisa se 

deu em função de as crianças dessa faixa etária, de um modo geral, já estarem com um nível de 

desenvolvimento que permite se locomover de muitos jeitos e com bastante agilidade, 

conseguem correr, parar, andar de ré, subir, descer, girar, pular, cair, levantar e pedalar com 

bastante desenvoltura, ou seja, já têm certo domínio corporal. Além disso, a sua linguagem já 

está mais complexa, já são capazes de se comunicar verbalmente, utilizando um vocabulário 

mais rico, promovendo uma comunicação mais eficaz com seus pares e adultos. Esses aspectos 

foram importantes para o tipo de tarefas que se pretendia desenvolver, que demandavam certo 

domínio corporal e certa apropriação da linguagem.   

O Grupo 3 tem capacidade para receber até 18 crianças, porém, no semestre em que foi 

realizada a pesquisa, tinham 14 matriculadas no total, sendo que apenas 12 frequentavam o 

turno vespertino.  Desse modo, como a pesquisa foi desenvolvida no turno vespertino, tivemos 

a participação de 12 crianças, sendo 5 meninas e 7 meninos. A maioria das crianças já está 

inserida num ambiente educativo há um tempo considerável, pois frequenta a creche desde o 

Grupo 1, apenas duas crianças começaram a frequentar a partir do Grupo 2.   

A professora participante dessa pesquisa é graduada em Pedagogia e atua na profissão 

há 17 anos, sendo 3 anos em Coordenação Pedagógica e 14 anos na docência na Educação 

Infantil. Possui Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Educação, no qual estudou o 

lugar do saber ludo-sensível na prática pedagógica de estagiárias de Educação Infantil, 

pesquisa essa realizada também na Creche UFBA, onde atua como docente há 12 anos, desde 

2004, quando ingressou na carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT). Desde 

então, vem atuando na docência de crianças pequenas, já tendo trabalhado em todos os Grupos, 

1, 2 e 3, sendo o Grupo 3 o qual tem dedicado grande parte da sua atuação. Além disso, atua 

também em outras esferas da Universidade, nos campos da pesquisa e da extensão. 

É uma professora bastante atuante na sua área, Educação Infantil, tanto na busca quanto 

na partilha de conhecimentos. Tem participado de Congressos, Seminários e Simpósios, 

apresentando trabalhos, proferindo palestras e ministrando oficinas envolvendo a ludicidade e 

as múltiplas facetas do brincar na Educação Infantil, assim como tem colaborado na 
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organização e coordenação de eventos como Seminários de Educação Infantil e Encontros de 

Educação e Ludicidade.  

No campo da pesquisa, atuou como participante e pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

Educação e Ludicidade – GEPEL/FACED/UFBA. Ainda no campo do ensino tem participado 

na seleção e orientação de estagiários da Creche UFBA, em bancas de concurso para 

professores substitutos e para efetivos da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

para a Creche. Também tem participado de bancas de avaliação de monografia de cursos de 

Especialização em Educação Infantil, principalmente nas temáticas que envolvem ludicidade e 

infância. Ademais, no que tange à extensão, tem contribuído para a socialização de 

conhecimentos como coordenadora e executora do Projeto “Compartilhando saberes da 

Educação Infantil”, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFBA. 

  

1.7 Organização da dissertação 

 

Essa dissertação, em parte, está organizada em um formato que foge ao “formato 

tradicional”, comumente encontrado nos programas de Pós-graduação do País. Estamos 

considerando como formato tradicional aquele que consiste, de modo geral, na organização em 

vários capítulos, sendo estes o de introdução (questão de pesquisa, objetivos, justificativa etc.), 

o de revisão de Literatura, o de metodologia, o de resultados e discussão e o de conclusão.  

O nosso formato, dissertação em coletânea de artigos, considerado como um “formato 

insubordinado de dissertação e teses” no contexto da Educação Matemática, apoia-se na 

denominação e descrição utilizada por Barbosa (2015) “aqueles que rompem com a 

representação tradicional da pesquisa educacional nestas modalidades de trabalho acadêmico”, 

os quais, segundo o autor, podem variar, e, nesse sentido, aponta dois possíveis formatos: a 

coleção de artigos e os formatos narrativos (BARBOSA, 2015, p. 350).   

Conforme Barbosa (2015) em algumas áreas como ciências médicas, biologia, geologia, 

entre outras esse formato já é considerado um modo legítimo, não se configurando como 

insubordinado, o que difere muito da área da Educação Matemática, na qual esse tem sido um 

caminho pouco comum. 

Os formatos insubordinados de dissertações e teses têm ganhado amplitude no Brasil, 

em diferentes regiões, entre elas o Nordeste. No estado da Bahia, especificamente na UFBA, 

tem tido uma boa introdução nos Programas de Pós-Graduação em Medicina e Saúde, 

Enfermagem e Geologia, com normatização a partir de 2012. No campo da Educação 

Matemática já contamos com algumas teses e dissertações defendidas e outras em processo de 
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construção, na UEFS e também na UFBA. Para o PPG-ECFP/UESB, Programa ao qual esse 

estudo se vincula, esse formato ainda é uma novidade, sendo essa pesquisa a primeira a ser 

defendida nesses moldes. Esperamos, desse modo, que cumpra todas as exigências necessárias 

e sirva de parâmetro para outros trabalhos e para a melhoria da própria estrutura dentro do 

Programa.  

Optamos em apresentar a dissertação na forma de coletânea de artigos científicos, pois, 

a nosso ver, essa modalidade pode trazer benefícios para os pesquisadores, para os programas 

de Pós-Graduação, para a comunidade científica e para a sociedade. Em consonância com 

Barbosa (2015), destacamos alguns deles: contribuir com uma divulgação e comunicação mais 

prática e rápida dos resultados obtidos (das descobertas científicas e do conhecimento gerado); 

proporcionar maior visibilidade ao trabalho; disseminar para um público mais amplo (interno e 

externo à comunidade científica), nesse caso, para pesquisadores que queiram utilizar os 

mesmos em suas pesquisas e para os professores que pretendam fazer uso em seus estudos 

sobre a temática.   

Vale aqui ressaltar que insubordinado não quer dizer que o texto não cumpre os 

padrões. Nesse formato, todos os elementos pré-textuais e pós-textuais são os mesmos de uma 

dissertação no formato tradicional, o que difere é a forma como são organizados e estruturados 

os elementos textuais (introdução, artigos científicos publicáveis e considerações finais). Cabe 

salientar que, ao ler essa dissertação, o leitor se deparará com repetições de ideias, conceitos e 

definições, que, inevitavelmente, ocorrerão, pois o marco teórico-metodológico no qual se 

apoiam os distintos artigos desta pesquisa é o mesmo. Essas repetições são necessárias para 

garantir a interdependência e a consistência dos artigos que serão publicados em diferentes 

periódicos científicos. A seguir descrevemos o modo como se encontra organizada esta 

dissertação. 

Primeiro temos a introdução, que tem por finalidade situar o leitor quanto à constituição 

da pesquisa, contendo as informações pertinentes e gerais do problema de investigação, 

abrangendo a revisão de literatura, os objetivos, a justificativa, a metodologia, o contexto da 

pesquisa e, por fim, o modo como se encontra estruturada a dissertação.  

Em seguida são apresentados os artigos científicos, complementares, os quais buscam, 

individualmente, atender a um objetivo específico e, juntos, buscam responder à questão 

investigava e em consequência atender ao objetivo geral da Pesquisa. 

O Artigo I, intitulado O que tem dentro? O que mudou? Desenho de tarefas para 

promover percepções Matemáticas na Educação Infantil, teve como objetivo analisar as 

contribuições proporcionadas pelas tarefas, que estimulam a percepções visual e tátil, para 
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aproximação das crianças com a percepção espacial. Este artigo foi publicado na Revista 

Perspectivas da Educação Matemática - Edição Temática: Educação Matemática para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental15. 

O Artigo II, intitulado “Para lá e para cá, vou a qualquer lugar!” O papel do corpo no 

contexto das tarefas para o desenvolvimento da percepção espacial na Educação Infantil, 

atende o segundo objetivo da pesquisa: analisar como ocorre o desenvolvimento de noções de 

localização e orientação no espaço pela criança pequena e como esse processo pode ser 

favorecido e impulsionado por tarefas matemáticas que tenha o corpo como elemento central; 

Este artigo será submetido à Revista Iberoamericana de Educación Matemática - UNIÓN  

O Artigo III, intitulado Tarefas matemáticas para o desenvolvimento da percepção de 

espaço na Educação Infantil: potencialidades e limites, busca atender o objetivo geral da 

pesquisa, fazendo considerações mais amplas sobre o estudo e, de certo modo, não 

contempladas nos artigos anteriores: analisar as potencialidades e limites que podem ser 

delineadas ao utilizar tarefas matemáticas, elaboradas com base nos critérios de idoneidade 

didática, para favorecer o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação 

Infantil. Este artigo será submetido ao Boletim de Educação Matemática – BOLEMA. 

Por fim, a organização de nosso trabalho se encerrará com as considerações finais da 

pesquisa, que buscam alinhavar os resultados dos artigos e sumarizar as principais conclusões, 

apresentando as contribuições para o campo profissional e científico e apontamentos para 

futuros trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Perspectivas da Educação Matemática – INMA/UFMS – v. 9, n. 21 – Seção Temática – Ano 2016. ISSN 2359-

2842 (versão on-line) 
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ARTIGO 1 

 

 

O que Tem Dentro? O que Mudou? Desenho de Tarefas para 

Promover Percepções Matemáticas na Educação Infantil 

What is inside? What has changed? Task Design to Promote Mathematics 

Perceptions in Early Childhood Education 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta parte de uma pesquisa de mestrado que investiga o desenvolvimento da percepção do espaço 

pela criança da Educação Infantil, por meio de tarefas elaboradas segundo os critérios de idoneidade didática. 

Como recorte daquele estudo, o objetivo deste artigo é analisar as contribuições proporcionadas por tarefas, que 

estimulam a percepção visual e tátil, para promover nas crianças a percepção espacial. A investigação qualitativa 

foi realizada com as crianças do Grupo 3 da Creche UFBA, por meio da implementação de sequências de tarefas, 

pela professora, cujos resultados revelaram o potencial das tarefas e, consequentemente, dos critérios de 

idoneidade para promover nas crianças excelentes oportunidades de aprendizagens matemáticas, aproximando-as 

de noções importantes para o desenvolvimento da percepção de espaço e, em particular, os critérios de idoneidade 

interacional e mediacional foram os que mais influenciaram nas aprendizagens das crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática. Percepção Espacial. Educação Infantil. Desenho de Tarefas. 

Critérios de Idoneidade Didática. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article presents part of a master's research that investigate the development of space's perception by the child 

in the early Childhood Education, through elaborated tasks according to the didactic suitability criteria. As a small 

piece from that study, the aim of this article is to analyze the contribiutions provided by the tasks, that stimulate 

the visual and tactile perception, to the children's promote the spatial perception. The qualitative investigation was 

performed with the children of group 3 from the UFBA (Bahia Federal University) day care center, through 

implementation of tasks sequences, by the teacher, whose results revealed the potential of the tasks and, 

consequently, of the suitability criteria to promote in children excellent opportunities for learning Mathematics, 

approaching them the important concepts for the development of the perception of space and, in particular, the 

suitability interactional and mediational criteria, they were the most influenced the children's learning. 

 

KEYWORDS: Mathematics Education. Spatial perception. Childhood Education. Task design. Didactic 

Suitability Criteria.  
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Introdução  

 

As práticas pedagógicas para a Matemática na Educação Infantil devem “garantir 

experiências que recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço-temporais” (BRASIL, 2010, p. 25). Entendemos que, 

para garantir que essas experiências sejam ricas e contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento do pensamento matemático da criança, é preciso levar em conta a dimensão 

das percepções. As crianças realizam suas primeiras experiências de vida na sua relação com o 

corpo, por meio de informações sensoriais e das percepções decorrentes da sua conexão com o 

mundo. Essas percepções vão se sofisticando cada vez mais, dependendo das oportunidades 

que lhes são dadas, ou seja, a criança desenvolve-se vendo, ouvindo, tocando, manuseando, 

expressando-se (por diversas linguagens), em contato e na interação com o mundo físico, social 

e cultural no qual está inserida. 

A perspectiva de Canals (2009) legitima nosso entendimento quando afirma que a 

aprendizagem da matemática pelas crianças é um processo que se inicia com uma série de 

ações físicas com os objetos e com o próprio corpo, as quais desencadeiam algumas 

habilidades que vão se enriquecendo e aperfeiçoando com o tempo e com situações cada vez 

mais novas. As crianças vão construindo ou se aproximando de noções importantes para o 

desenvolvimento do pensamento matemático nos campos numérico, das medidas e do espaço e 

forma, em um processo de interação, que se inicia com as percepções que vão desenvolvendo 

na medida em que observam, comparam, agem, pensam sobre suas ações, verbalizam, 

levantam, testam e verificam suas hipóteses, quando se relacionam com o outro, discutem, 

perguntam, criam e produzem ações e estratégias para a resolução de uma situação.  

Nessa perspectiva, e considerando que as primeiras experiências da criança com o 

mundo são de caráter espacial e começam na sua relação com o corpo, por meio das 

percepções que vão desenvolvendo (LORENZATO, 2006), a exploração do campo espacial 

mostra-se imprescindível no trabalho com a matemática na formação das crianças pequenas e, 

portanto, precisa estar presente nas suas atividades, nas tarefas que o(a) professor(a) promove, 

planejadas com critérios, visando a aprendizagem, ou seja, tarefas que sejam adequadas, 

desafiadoras, que valorizem as potencialidades das crianças e, ao mesmo tempo, respeitem os 

seus limites e criem oportunidades para que suas capacidades se expandam.  

Desse modo, a nossa pesquisa investiga as potencialidades e limites de tarefas 

elaboradas segundo os critérios de idoneidade didática, propostos por Godino et al. (2006), 

para o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da 1ª etapa da Educação Infantil. 
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Em específico, neste artigo, analisamos as contribuições proporcionadas por tarefas, que 

estimulam a percepção visual e tátil, para promover nas crianças a percepção espacial.  

Este artigo está organizado por esta breve introdução, trazendo em seguida a revisão de 

literatura sobre as temáticas: percepções, tarefas matemáticas e critérios de idoneidade didática. 

Após, apresentamos o percurso metodológico seguido, o tratamento e análise dos dados, onde 

se detalha toda a sequência de tarefas, e, por fim, nossas considerações finais. 

 

As percepções  

 

Percepção pode ser definida, sumariamente, como “qualquer processo em que 

informações sensórias ou sensações são interpretadas ou recebem significado em relação ao 

que está ocorrendo com a própria pessoa” (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2007, p. 

174). Desse modo, perceber significa receber impressões e tomar consciência de algo por meio 

dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. “Percebemos” quando efetivamente 

interpretamos essas sensações, o que, conforme Gallaue, Ozmun, Goodway (2007), envolve a 

consciência do que ocorre ao redor por meio de algumas modalidades sensoriais. 

Nesse mesmo sentido, porém de forma ampliada, Lent (2001) preconiza que "percepção 

é a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a 

formar conceitos sobre o mundo, sobre nós mesmos e orientar nosso comportamento" (LENT, 

2001, p. 557, apud CARVALHO, 2011, p. 539). Nessa perspectiva, a percepção envolve uma 

relação mais vasta, que supera a relação direta de causa e efeito entre estímulo sensório e 

percepção, envolve as experiências advindas das interações oportunizadas ao indivíduo, 

promovendo novos conhecimentos e novos modos de intervir no mundo. 

Segundo Chauí (2010), o mundo percebido é qualitativo e também intercorporal, 

estamos nele como sujeitos ativos, damos às coisas percebidas novos sentidos e novos valores, 

num processo de comunicação que estabelecemos entre nosso corpo com o corpo dos outros e 

o corpo das coisas. A percepção é, desse modo, sempre uma experiência dotada de sentido, 

fazendo parte do mundo do sujeito e de suas vivências. Assim, podemos dizer que as 

percepções, o conhecimento e as formas de agir no mundo provêm de um movimento 

relacional, no qual as percepções vão se refinando cada vez mais permeadas por interações e 

mediação, instrumental e simbólica, no campo social e cultural dos indivíduos, oportunizando 

novos aprendizados e percepções mais sofisticadas.  

O campo perceptivo de um indivíduo é amplo e envolve diferentes percepções, algumas 

delas estão diretamente ligadas a um sentido, a exemplo da visual, porém outros tipos de 



53 

 

percepções, como a espacial, mote da nossa investigação, não possuem uma implicação direta e 

exclusiva de apenas um sentido, têm como importantes propulsores a visão, audição e o tato, 

isto é, estão estreitamente relacionadas a outras percepções. 

A percepção espacial é entendida por nós como “a tomada de consciência da situação 

de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em 

relação às pessoas e coisas” (MEUR; STAES, 1991, p. 13). O desenvolvimento da educação 

espacial das crianças parte exatamente dessa relação que ela vai construindo e adquirindo do 

espaço à sua volta, do espaço de seus próprios movimentos ou movimentos alheios para 

assegurar-lhes, posteriormente, uma transição até uma geometria elementar (VECINO, 2005). 

Assim, quando se pretende o desenvolvimento da percepção espacial, é preciso promover uma 

diversidade de tarefas que propiciem a interação entre as próprias crianças, com os materiais, 

com os adultos, possibilitando que novas experiências, dotadas de significação, sejam 

incorporadas pelas crianças, ampliando e sofisticando cada vez mais as suas percepções. 

 

As tarefas matemáticas para a Educação Infantil  

 

Nosso estudo apoia-se na concepção de tarefas concebidas como contextos e situações 

diversificadas de sequências pensadas e planejadas pelo professor com o intuito de colaborar 

para uma adequada aprendizagem dos estudantes (POCHULU; FONT; RODRÍGUEZ, 2013). 

O desenho de tarefas se configura como uma construção que não ocorre de forma rápida e 

aligeirada, que demanda tempo e estudo, pois se refere ao processo de elaboração, criação e 

preparação de situações matemáticas a serem aplicadas em sala de aula e o redesenho de 

tarefas, faz referência ao processo de adaptação, adequação e ajustes das mesmas (POCHULU; 

FONT; RODRÍGUEZ, 2013). Cabe ao professor selecionar as tarefas, adaptá-las, ou criá-las, 

quando necessário, baseado nos conteúdos que serão trabalhados e nos objetivos que 

pretendem alcançar. No processo de elaboração, alguns aspectos precisam ser observados, 

nesse sentido, Gusmão (2014) aponta que para uma tarefa ser considerada boa ela precisa ser 

autêntica, interessante, divertida, variada e desafiadora. 

Ao planejar as tarefas, independentemente das noções ou conceitos que serão 

trabalhados, é preciso considerar os processos pelos quais as crianças aprendem e se 

desenvolvem. A nossa perspectiva baseia-se na Teoria Sócio-Interacionista, mais precisamente 

nos estudos de Vygotsky e seus colaboradores, que parte do princípio de que o 

desenvolvimento do indivíduo se dá como resultado de um processo social, histórico e cultural, 



54 

 

enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, à medida que o 

indivíduo interage com seu meio.  

Em Vygotsky (1991) e alguns de seus interlocutores (OLIVEIRA, 2002; MOREIRA, 

1999) vimos que a relação do indivíduo com o mundo não é uma relação direta, mas mediada. 

Essa mediação se dá por meio dos sistemas simbólicos de representação da realidade 

construídos e compartilhados culturalmente, sendo a linguagem a principal delas. Quando os 

signos culturais vão sendo internalizados pelo indivíduo eles vão adquirindo uma capacidade 

de pensamento de ordem mais elevada e desenvolvendo funções mentais superiores, que 

dependem, ademais, da interferência direta ou indireta de outros indivíduos mais experientes. 

A interferência mediadora dos indivíduos mais experientes atua no que Vygotsky 

denomina de Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP –, que significa “a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas, sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 58). 

Desse modo, as sequências de tarefas aqui propostas partem de conhecimentos que as 

crianças já possuem, proporcionando a ampliação, organização e sistematização de novos 

conhecimentos de forma gradual, respeitando a capacidade de resposta das crianças. Buscam 

privilegiar os processos comunicativos, além de contemplarem a cultura da infância com a 

valorização das experiências vivenciadas nas brincadeiras e nas interações decorrentes delas.  

 

Os critérios de idoneidade didática  

 

Para esse estudo, as sequências de tarefas foram elaboradas considerando também os 

critérios de idoneidade didática, doravante CID, descritos por Godino et al. (2006), quais 

sejam: o epistêmico, o cognitivo, o mediacional, o emocional, o interacional e o ecológico. A 

idoneidade didática de um processo de ensino se define como a articulação coerente e sistêmica 

desses seis componentes (GODINO; BATANERO; FONT, 2008), ou seja, o grau em que o 

método resulta adequado para ser posto em prática em sala de aula e essa adequação se dá por 

meio da reflexão sobre esses seis componentes (DE CASTRO, 2007), que, juntos, servem de 

guia de análise e avaliação da idoneidade didática. 

Com base em Godino et al. (2006), tais critérios ou idoneidades podem ser descritos 

como: 1- Epistêmica – corresponde ao grau de representatividade dos significados 

institucionais implementados ou pretendidos, com relação ao significado de referência. 2- 
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Cognitiva – refere-se ao grau em que as aprendizagens pretendidas/implementadas estão na 

zona de desenvolvimento potencial dos alunos, assim como a proximidade das aprendizagens 

adquiridas com as que foram pretendidas ou implementadas. 3- Emocional – considera o grau 

de implicação (interesse, motivação, atitudes, afetos) do alunado no processo de estudo. 4- 

Interacional – grau em que os modos de interação entre professor e alunos, aluno e aluno 

permitem identificar e resolver conflitos de significado e favorecer a autonomia da 

aprendizagem. 5- Mediacional – refere-se ao grau de disponibilidade e adequação dos recursos 

materiais e temporais necessários para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 6- Ecológica – trata do grau em que o processo de estudo se ajusta ao projeto 

educativo da instituição, às diretrizes curriculares, às condições do entorno social. 

Entendemos que os CID possuem uma grande abrangência, dando conta de vários 

aspectos que precisam ser observados quando da elaboração e da avaliação de uma proposta de 

trabalho para a Educação Infantil. Nessa perspectiva, os critérios foram utilizados tanto para o 

desenho como para a avaliação das tarefas, pois, conforme De Castro (2007), para se avaliar 

um método de ensino e aprendizagem é necessário estudá-lo a partir de diferentes pontos de 

vista, e, para que isso ocorra, necessita-se de uma ferramenta de análise sensível a esta 

multidimensionalidade.  

Porém, Godino et al. (2006) chamam a atenção para a complexidade da avaliação de 

um processo de estudo por envolver diversas dimensões que não são diretamente observáveis e, 

portanto, precisam de indicadores empíricos16 que sirvam como diretrizes ou orientações para a 

concepção e avaliação das atividades pretendidas e efetivamente implementadas. Como 

exemplo de indicadores empíricos sugerem, para o critério epistêmico, a apresentação de uma 

amostra representativa, variada e articulada de situações problemas etc.  

 

Percurso metodológico  

 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, configurando-se como uma pesquisa de 

intervenção que, segundo Chizzotti (2006), é “uma pesquisa sobre a ação quando se trata de 

estudá-la para compreendê-la e explicar seus efeitos”. Foi realizada com 12 crianças17 de 3 

anos a 3 anos e 11 meses de idade, que compõem o Grupo 3 da Unidade de Educação Infantil 

                                                           
16 Para mais informações a respeito dos componentes e indicadores empíricos ver:  GODINO, J. Indicadores de 

idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. XIII CIAEM-IACME, 

Recife, 2011. Disponível em: http://www.ugr.es/~jgodino/eos/jdgodino_indicadores_idoneidad.pdf 

17 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética, por meio da Plataforma Brasil, aprovada em 25/09/2015 - Parecer 

n. 1.244.917 e realizada com autorização dos responsáveis pelas crianças, da professora e da Creche UFBA. A 

pesquisadora possui autorização para uso de imagens e depoimentos de todos os participantes. 
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da Universidade Federal da Bahia, Creche UFBA, e com a professora deste Grupo. Como 

método para a coleta de dados foi utilizada a observação participante, com uso de diário de 

campo, articulado à filmagem, fotografias e materiais produzidos pelas crianças. Esse conjunto 

abrangente de instrumentos complementares foi proposto com vistas a cercar o fenômeno a ser 

estudado, possibilitando o enriquecimento do material a ser analisado. 

Nessa pesquisa, os dados foram coletados em diferentes momentos que se 

entrecruzaram. O primeiro refere-se aos encontros entre: pesquisadora, coordenadora e 

professora – nos quais foi apresentada e discutida a proposta do projeto de investigação e 

coletadas algumas informações preliminares a respeito das crianças –; pesquisadora e crianças 

da turma investigada – nos quais foi possível a familiarização com as crianças durante suas 

atividades e a observação mais acurada das mesmas. O segundo momento diz respeito ao 

desenho e (re)desenho das tarefas que compuseram as sequências de intervenções. O terceiro 

refere-se ao estudo, com a professora da turma, das tarefas, dos conceitos envolvidos, dos 

objetivos pretendidos e orientação sobre as possibilidades de exploração com as crianças. O 

quarto momento diz respeito às intervenções nas quais as tarefas foram realizadas com as 

crianças pela professora da turma em parceria com a pesquisadora e, concomitantemente, 

observadas e registradas. 

Nesse artigo, analisamos as intervenções A caixa mágica e O saco surpresa, que fazem 

parte da sequência “Ver, ouvir, tocar... sentir e expressar”, tendo como base os CID. Ademais, 

as tarefas dessa sequência foram desenhadas e organizadas considerando o estímulo e o 

favorecimento da atenção e da observação, aspectos iniciais necessários para os processos de 

desenvolvimento das percepções das crianças. A sequência foi implementada em dois dias 

distintos, sendo que cada intervenção teve em média 36 minutos de duração. 

Na descrição e análise que apresentamos a seguir, para a representação dos 

participantes, estão sendo utilizadas as palavras “Professora”, para o adulto responsável pela 

turma, e para as crianças os apelidos pelos quais elas são conhecidas e carinhosamente tratadas, 

tanto no espaço da Creche como por suas famílias. 

 

Apresentação e análise dos dados  

 

As tarefas em análise também consideraram as especificidades da faixa-etária, o 

respeito às diferentes linguagens e formas de expressão da criança e as brincadeiras e as 

interações – eixos norteadores da prática docente. O quadro 2 mostra como os CID foram 

contemplados no desenho das tarefas. 
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Quadro 2: Aspectos dos CID contemplados no desenho das tarefas da sequência “Ver, ouvir, 

tocar... sentir e expressar”  

IDONEIDADE ASPECTOS CONTEMPLADOS/INDICADORES EMPÍRICOS 

Epistêmica  

 

O jogo de perguntas e respostas proporcionado pelas tarefas promove situações em que as 

crianças tenham que construir hipóteses e socializá-las de forma espontânea, possibilitando 

ainda a argumentação nos momentos de contestação e verificação das mesmas; busca 

introduzir e ampliar a linguagem matemática de forma clara e compassada.  

Cognitiva 

As tarefas apresentam alguns desafios às crianças ao terem que descrever os elementos que 

sumiram ou foram deslocados, a posição em que se encontravam, além de identificar os 

objetos apenas pelo toque ou por meio de dicas de atributos, demandando atenção, 

observação, evocação e verbalização, aspectos possíveis de serem alcançados, pois estão 

dentro da capacidade de resposta das crianças. 

Mediacional 

As tarefas foram planejadas para a aplicação em um período médio de 35 minutos, esse 

tempo se mostra suficiente para que todas as crianças possam participar e se manter 

concentradas e com interesse. Os materiais utilizados, brinquedos, objetos do cotidiano, os 

elementos lúdicos como a fantasia do mágico e o saco surpresa mostram-se atrativos, são 

de fácil manipulação e adequados para o nível cognitivo e etário das crianças; a 

organização das crianças em um único grupo é adequada para o desenvolvimento do 

processo de estudo; o espaço escolhido é adequado; a tarefa permite a participação 

individual e coletiva das crianças, respeitando a individualidade e o ritmo de cada uma.  

Interacional 

As tarefas favorecem a comunicação, facilitam a inclusão e o envolvimento na dinâmica 

da atividade; a organização coletiva das crianças na atividade possibilita aprender 

cooperativamente dentro do grupo; a linguagem utilizada é clara e compassada; os 

diálogos que se repetem dentro das tarefas e os jogos de perguntas e respostas entre a 

professora e as crianças e entre as crianças favorecem a identificação de conflitos 

cognitivos e a resolução deles.  

Emocional 

As tarefas utilizam poemas recitados de forma lúdica, história narrada com diferentes 

recursos que despertam o interessante das crianças e as motivam a participarem; os 

brinquedos e objetos escolhidos tem relação direta com as crianças; as tarefas propiciam 

valorização das respostas, participação e interesse.  

Ecológica 

As tarefas contemplam os documentos normativos oficiais e o currículo da Unidade de 

Educação Infantil da UFBA em diversos aspectos: ao utilizar a brincadeira e estimular a 

imaginação; ao promover interações entre alguns eixos norteadores do desenvolvimento 

infantil (conhecimento de mundo, autonomia, literatura infantil), ao favorecer as diversas 

linguagens e formas de expressão da criança pequena (gestual, oral, corporal). 

Fonte: Acervo Pessoal/Organização nossa com base na orientação de Godino et al. (2006) 
 

As tarefas apresentam, no seu desenho, um alto grau de idoneidade didática, isso 

significa dizer que se buscou contemplar vários indicadores empíricos relativos a cada 

dimensão, mas só após a sua implementação com as crianças é que realmente pudemos avaliar 

o grau de adequação de cada dimensão em particular e da sequência de forma integrada.  

Intervenção 1 – “A caixa Mágica” – Essa intervenção se deu com a participação de 

sete crianças que estavam presentes na turma e teve início com a professora estabelecendo um 

diálogo com as crianças sobre a figura do mágico, personagem que permeou todas as tarefas.  

Conforme planejado na tarefa, a professora se fantasiou de mágico, recitou um poema 

sobre a personagem e ressaltou os truques de fazer sumir e aparecer as coisas. Após, anunciou 

que um amigo mágico lhe deu um presente para levar para a turma e, com suspense, buscou o 

presente, enquanto as crianças aguardavam com grande expectativa, retornou com uma caixa 

que dizia ser mágica.  
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Nessa fase introdutória, tão importante para a apresentação da tarefa, o modo 

entusiasmado com que a professora recitou o poema, a sua caracterização e os aspectos lúdicos 

que envolveram toda a sua performance (característicos da idoneidade mediacional), 

despertaram o entusiasmo das crianças (aspectos da idoneidade emocional), aguçaram a 

atenção, curiosidade e verbalização (aspectos da idoneidade cognitiva), motivaram a 

imaginação das crianças, estimulando-as a formularem perguntas ativando processos 

comunicativos (característicos de uma idoneidade interacional). Ainda nesta introdução, o jogo 

de perguntas e respostas no processo comunicativo entre a professora e as crianças, levantando 

hipóteses e ampliando vocabulário, marcaram a presença da idoneidade epistêmica e ecológica. 

Assim, destacamos que a diversidade de características contempladas nessa etapa da tarefa vem 

comprovar seu alto grau de idoneidade didática (GODINO et al. 2006). 

Tarefa 1: O que tem na caixa? A caixa foi apresentada às crianças (fig. 2) e a 

professora iniciou um diálogo com a turma: 

Figura 2: A caixa mágica 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Professora: O que é que tem na caixa mágica? O que é que tem na caixa mágica? (Batendo na caixa 

com a varinha mágica e muita empolgação) 

Cacau: Carro! 

Tariq: Carro! 

Professora: Carro? Será que tem um carro aqui na caixa mágica? Um carro de verdade?  

(As crianças 1, 2 e 3 balançam a cabeça positivamente)  

Professora: De verdade!? Cabe aqui na caixa? Cabe aqui na caixa um carro de verdade? 

Tariq: Cabe! (Balança a cabeça positivamente), abre aí pra ver. 

Professora: Eu vou abrir, calma. Mas será que cabe um carro aqui gente? (Dirigindo-se para as 

outras crianças). Um carro não é grande demais não? (Abre os braços acima da caixa tentando 

demonstrar o tamanho do carro) 

Tariq: É pequeno! 

Professora: Então é de verdade ou de brinquedo?  

Tariq: De brinquedo. 

Professora: Ah! Tá! Deixa eu ver se tem um carro aqui, será que tem? (Abre um pedacinho da 

tampa, olha dentro da caixa, faz suspense, pega um carrinho de “brinquedo” e mostra para as 

crianças).  

Professora: Tem um carro na caixa mágica! 
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Esta parte inicial da tarefa foi planejada para explorar a imaginação das crianças, 

estimular a argumentação e promover a formulação e verificação de hipóteses quanto aos 

objetos que podiam ou não estar dentro do espaço da caixa, aspectos contemplados nas 

idoneidades epistêmica e cognitiva.  

Alguns aspectos característicos da idoneidade interacional, nos componentes 

professor/aluno, como a identificação e resolução (ou não) de conflitos semióticos, chamaram a 

atenção nesse episódio, a saber: primeiro a professora se antecipou às crianças e formulou a 

hipótese do carro “de verdade”, quando poderia estimular as crianças a formularem outras 

hipóteses por meio de indagações como: “Que tipo de carro? Como ele é?”, até chegar ao tipo 

de carro que poderia estar dentro do espaço da caixa; e segundo o uso do termo “de verdade” 

para representar o carro (meio de transporte) o que gerou um conflito de sentido, visto que o 

carro de brinquedo também é de “verdade”, ele existe, é concreto, não é fruto da imaginação. 

Esse conflito não contribuiu para as crianças avançarem na percepção das diferenças de 

tamanho dos carros, como aspecto principal para que não pudesse estar dentro da caixa.  

Entendemos que, “para internalizar os signos, o ser humano tem que captar os 

significados já compartilhados socialmente” (MOREIRA, 1999, p. 113). Nesse episódio 

destacamos que Tariq compartilha do significado do signo “verdade”, o que ele não 

compartilha é do sentido empregado pela professora, naquele contexto, pois a professora se 

referia a um sentido que é comum entre os adultos e aparece naturalmente nos diálogos, 

quando dizemos, por exemplo, que o animal é “de verdade” para diferenciar o animal “ser 

vivo” de um objeto no formato do animal.  

Identificamos, assim, que o vocabulário utilizado pela professora causando um conflito 

de sentido não possibilitou alcançar o grau esperado na idoneidade interacional, no 

componente professor/criança, previsto para essa etapa da tarefa, como também da idoneidade 

epistêmica/cognitiva, no componente conteúdo, ao antecipar às hipóteses das crianças 

(GODINO et al., 2006).  

A tarefa continuou com a professora perguntando quais outros objetos poderiam ter 

dentro da caixa, mas as crianças continuaram citando carros e não evoluíram para outras 

hipóteses. Conforme previsto, e visando atender o critério interacional, emocional e 

epistémico, a professora usou do critério mediacional dando dicas sobre os outros objetos para 

que as crianças adivinhassem e, participando ativamente muitos acertaram alguns objetos com 

apenas uma dica (atributos dos objetos quanto à forma, tamanho, utilidade etc.). A tarefa 

possibilitou, desse modo, que as crianças utilizassem das suas percepções anteriores e da 
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relação direta entre atributos e tipos de objetos, levando-as à evocação e verbalização, 

mostrando a compreensão esperada e, portanto, um alto grau de idoneidade cognitiva.  

Embora não seja objeto de estudo neste artigo a maneira como a professora conduziu a 

tarefa, ressaltamos que a conduta da professora esteve atrelada ao desenho da tarefa, refletindo 

o seu planejamento que previu a busca do equilíbrio e um alto grau dos critérios de idoneidade. 

Tarefa 2: O que está faltando? Nesta tarefa, dois objetos foram dispostos em uma base 

de emborrachado e foi pedido às crianças que dissessem o nome de cada um, depois os objetos 

foram cobertos pela caixa mágica e a professora avisou que algum objeto iria sumir. Então, 

pediu que as crianças olhassem com atenção, retirou um objeto, sem que as crianças vissem, e, 

junto com elas, disse as palavras mágicas “Alakazam! Alakazam!”, retirou a caixa e perguntou 

às crianças qual o objeto que tinha sumido. Essa etapa contemplou a turma e cada criança 

individualmente, havendo envolvimento de todos, confirmando a alta da idoneidade emocional 

e muitos acertos, confirmando a alta da idoneidade cognitiva. O nível de dificuldade da tarefa 

aumentou dispondo três objetos e sumindo com dois, elevando, desse modo, o grau da 

idoneidade epistêmica. Destacam-se nessa etapa os recursos mediacionais que estiveram em 

alta e consequentemente estimularam aspectos da idoneidade interacional. 

A tarefa continua com o seguinte diálogo: 

Professora: Agora vai ter o carro, a bola e a panela, prestem a atenção! Vamos ver o que vai sumir 

agora? Essa mágica eu vou precisar de ajuda. “Vumbora”, todo mundo junto? (Faz movimento com 

as mãos na direção da caixa, como um passe para a mágica, algumas crianças acompanham) 

Alakazam! Alakazam! Vai sumir alguma coisa aqui, o que será? (Retira a caixa) 

Paulinho: O carrinho 

Professora: O carrinho?  

Rani: (balança a cabeça em negativa) 

Professora: O carro tá aqui. (Apontando para o carrinho que está sobre a base) 

Cacau: Sumiu dois brinquedos (Dirigindo-se para base onde estavam os brinquedos) 

Professora: Dois brinquedos sumiram? (Dirigindo-se especificamente para a criança) 

Cacau: Dois (Mostrando a mão com dois dedos esticados) 

Rani: (vai em direção da base onde estavam os brinquedos e toca com as mãos, por meio de tapinha 

nos lugares onde se encontravam os objetos) 

Professora: Quais os dois brinquedos que sumiram? 

Cacau: Dois! Dois! 

Professora: Quem lembra quais foram? (Não há resposta das crianças). Então eu vou mostrar quais 

foram. Olha! A bola e a panela (mostrando os brinquedos) os dois brinquedos que sumiram. 

 

No episódio descrito pudemos constatar que enquanto Cacau, mais falante, expressou as 

suas descobertas utilizando a linguagem oral e gestual, verbalizando que sumiram dois e 

levantando a mão com dois dedos esticados, Rani, que se mostrou mais calado, porém tão 

observador quanto Cacau, demonstrou que percebeu as alterações ocorridas e expressou a sua 
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descoberta utilizando os gestos, bateu a mão no lugar onde estava o primeiro objeto (fig. 3) e, 

imediatamente depois, no lugar onde estava o segundo objeto (fig. 4). As duas crianças 

demonstraram, cada uma ao seu modo, que já possuem a noção da quantidade dois, desse 

modo, identificamos a idoneidade cognitiva em alta, impulsionada pelos recursos materiais e 

metodológicos previstos na tarefa pelo critério de idoneidade mediacional.  

Figura 3: Percepção primeiro objeto Figura 4: Percepção segundo objeto 

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Em atenção ao critério emocional, ressaltamos a importância de os (as) professores (as) 

ficarem atentos às diversas formas de expressão das crianças, valorizando e estimulando não 

apenas os falantes, os mais extrovertidos, mas buscando um olhar sensível e cuidadoso que 

perceba as diferentes manifestações de aprendizagem das mais introvertidas, e possam, desse 

modo, intervir, contribuindo para a ampliação das aprendizagens de todas as crianças. 

Entendemos que a participação mais acentuada de algumas crianças pode limitar a 

atuação e desenvolvimento de outras, mas também pode se configurar como propulsora de 

aprendizagens coletivas e colaborativas, se bem exploradas. Nesse sentido, destacamos que o 

grau de idoneidade na dimensão interacional, no que diz respeito à relação criança/criança e 

professor/criança, pode ser aumentado se o professor(a) aproveitar situações como essas e 

direcionar ao restante da turma as hipóteses apresentadas pela criança mais expressiva, 

perguntando o que acham, se concordam e o porquê, buscando confrontar e/ou validar as 

hipóteses. Desse modo, ampliará as possibilidades de aprendizagem de todos, incentivando e 

valorizando a participação. Atitudes como estas podem elevar, ainda, o grau de outras 

idoneidades como a epistêmica, a cognitiva e a emocional, conforme Godino et al. (2006).  

Tarefa 3: O que mudou? Para esta tarefa a pró avisou que o mágico não iria fazer as 

coisas sumirem e pediu atenção da turma. Em seguida, iniciou a tarefa, dispôs no centro da 

base do emborrachado dois bonecos de dinossauros e iniciou um diálogo com as crianças:  

Professora: Olha, prestem atenção! Vejam onde os dinossauros estão. Como os dinossauros estão? 

Cacau: Juntinhos 

Professora: Juntinhos, não é? Vamos ver o que esse mágico vai fazer. (Cobre os objetos com a caixa 

mágica)  

Professora: (modificando a voz de modo a aumentar o suspense) O que vai acontecer agora com os 

dinossauros? (Com a ajuda de outro adulto faz modificações na posição dos dinossauros, sem que as 
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crianças vejam as modificações) Eu quero saber! (Vai retirando a caixa que cobre os dinossauros) 

Tan! Tan! Tan! (As crianças olham para a base, olham para a professora e para a base novamente) 

Professora: E aí, sumiu? 

Cacau: Não! 

Paulinho, Adana, Kalu e Rani: (balançam a cabeça negativamente) 

Professora: Não? E o que aconteceu? 

Cacau: (Mostrando com o movimento das mãos o afastamento dos dinossauros) Saiu!  

Professora: Eles saíram assim? (Repetindo o mesmo movimento que Cacau fez) 

Cacau: É! 

Professora: Ficaram como agora?  

Kalu: (Faz movimento com as mãos afastando-as) 

Professora: Eles estavam juntinhos, perto! (Mostra as mão juntas) e agora estão como? 

Cacau: Aberto! (Repetindo o movimento de afastar as mãos) 

Professora: Antes eles estavam como? (Colocando os dinossauros na posição inicial, próximos um 

do outro) Juntos, perto! (Afastando os dinossauros novamente) E agora?! Eles mudaram de lugar! 

Estão como? (Não há resposta das crianças, que continuam olhando atentamente) Longe! Eles 

estavam perto e agora estão longe um do outro. 

Nesse episódio constatamos que as crianças perceberam que nenhum objeto sumiu, mas 

que mudanças ocorreram na posição dos mesmos (fig. 5), o que foi observado pelas expressões 

de surpresa (fig. 6) e pelo movimento das mãos de Kalu e Cacau (fig. 7). 

Figura 5: Juntos/perto Figura 6: Separado/longe Figura 7: Representação com as mãos 

   
Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                               

 

Quando questionado pela professora sobre o que aconteceu, Cacau demonstrou do seu 

jeito, utilizando a linguagem gestual, por meio da posição e do movimento das mãos (fig. 8 e 

9) e complementou com a linguagem verbal, utilizando o vocabulário que dispunha para dar 

significado a ação ocorrida, valendo-se dos termos “saiu” e “aberto”, para representar o 

afastamento dos bonecos e a nova posição na qual eles se encontravam “longe” um do outro. 

Figura 8: Representação com as mãos/perto Figura 9: Representação com as mãos/longe 

  

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

Segundo Moysés (1997), em algumas situações o aluno pode pensar sobre um 
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determinado assunto, porém não conseguir expressá-lo de modo correto por intermédio das 

palavras (MOYSÉS, 1997, p. 41), o que foi constatado no episódio descrito anteriormente, 

quando Cacau utilizou de gestos e, só em seguida, utilizou palavras para explicar o ocorrido. 

Ao utilizar a palavra “aberto”, inferimos que este era o signo que ele dispunha naquele 

momento e que mais se aproximava do significado da ação ocorrida, apesar de não ser o signo 

mais adequado, dentro do sistema simbólico socialmente compartilhado, como descrito por 

Vygotsky (1997), para representar a posição em que se encontravam os bonecos.    

Em conformidade com a idoneidade epistêmica nos espaços educativos, o(a) 

professor(a) tem o papel de propiciar a ampliação do repertório que as crianças já trazem e o 

acesso à uma linguagem específica, utilizando termos adequados durante a exploração de 

noções ou propriedades dentro de uma tarefa, de modo que cada um deles possa ser 

representado e ter significado. A professora, atenta aos modos de expressão das crianças, fez a 

mediação prevista por meio de indagações levando-as a pensarem e falarem sobre as suas 

percepções, e introduziu novos signos para representar o significado das noções já 

compreendidas pelas crianças, as quais as ajudarão, posteriormente, a compreenderem o 

conceito de distância, ou seja, a professora sistematizou introduzindo as expressões “perto e 

longe”, de modo a ampliar a linguagem matemática das crianças em relação ao espaço. 

Evidenciamos, desse modo, que a tarefa proporcionou um alto grau de idoneidade epistêmica e 

interacional, que, por sua vez, promoveu a emocional demonstrada pelo envolvimento dos 

alunos e, consequentemente, a cognitiva. 

Intervenção 2 – “Surpresa no saco” – Essa intervenção se deu com a participação de 

10 crianças, presentes na turma, e teve início com a professora contando a história “O susto”18 

com a utilização de livro gigante e de uma sineta. A professora narrou a história, imitando os 

sons dos bichos e fazia suspense sempre que algum bicho se deparava com um saco que emitia 

barulhos, envolvendo as crianças, que apreciavam com bastante concentração (fig. 10). No 

decorrer da história, os bichos ficaram curiosos para saber o que havia dentro do saco, porém, 

por medo, jogavam um para o outro a responsabilidade de abrir o saco. 

                                                           
18 FRANÇA, M. O Susto. Coleção Gato e Rato. Ed. Ática. 1996. 
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Figura 10: Narração da história “O susto” 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Antes de narrar o desfecho da história, estava previsto a professora questionar sobre o 

que poderia ter dentro do saco. As hipóteses foram as mais diversas: sapo, galinha, tubarão etc. 

A professora, fazendo suspense, abriu o saco da história para que as crianças pudessem 

confirmar ou refutar as suas hipóteses. Então, elas constataram que dentro do saco tinha uma 

bandinha de insetos, que era a responsável por todo o barulho que assustava os bichos. 

Durante o pouco tempo em que as crianças observaram o desenho do livro, destacaram 

alguns aspectos: Tariq disse que na bandinha tinha um violino e a abelha é quem estava 

tocando, Cacau disse que a formiga estava tocando guitarra e, nesse momento, Kalu levantou-

se e começou a tocar uma guitarra imaginária com as mãos. Observamos que há uma 

consonância com Gusmão (2014), que afirma ser o modo como a tarefa é introduzida essencial 

para o engajamento efetivo das crianças. Assim, constatamos que a utilização de elementos 

lúdicos, que despertaram o interesse das crianças fomentando a sua imaginação, se mostrou 

fértil para a adesão das crianças no decorrer de toda a tarefa, elevando, desse modo, o grau de 

idoneidade emocional e interacional. 

Tarefa 1: O que tem no saco? A tarefa tem início com o seguinte diálogo: 

Professora: Quem sabe por que os bichos ficaram com medo? Por que nenhum quis abrir o saco?  

Tariq: Tinha abelha! 

Professora: Será? Mas eles não sabiam que tinha abelha.  

Professora: Se vocês encontrassem um saco daqueles vocês iam ficar com medo? (Algumas crianças 

balançam a cabeça em negativa) 

Duda: Eu ia ficar com medo. 

Rani: Eu, eu! 

Professora: Será que se os bichos tocassem no saco, pegassem no saco, será que eles iam descobrir 

o que tinha dentro do saco? Se pegassem assim de olhos fechados só tocando? (Algumas crianças 

balançam a cabeça em negativa) 

Professora: Eu trouxe um saco igual ao da história! Aqui nesse saco tem muita coisa legal! O que 

será que tem aqui, vocês sabem? 

Adana: Tem um Cachorro! 

Professora: Será? Eu vou tirar uma coisa desse saco tá? Tan, tan, tan, tan! (Tira uma bola do saco e 

mostra as crianças) 

Pedrinho: Uma bola 

Professora: Eu tirei uma... O que crianças? Só Pedrinho sabe o que é isso? 
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Crianças: Bola! 

Professora: Isso, uma bola! E como ela é? 

Paulinho, Kalu e Sophia: Amarela! 

Professora: Isso a cor dela é amarela. Ela é mole ou é dura? Vocês acham o que? 

Kalu: Mole! 

Professora: Você acha que é mole? 

Kalu: Não é dura. 

Sophia: É Mole! 

Professora: Ela é grande ou pequena? 

Pedrinho: Pequena. 

Professora: Vamos ver agora se ela é mole ou dura. (Vai passando a bola para que as crianças 

toquem e sintam a consistência da bola. As crianças individualmente vão tocando a bola. [...] 

Adana: É mole (mostra que a bola afundou onde apertou). 

Professora: Olha afundou! (Mostrando para as outras crianças) 

Tariq: Oh! Amassou (ao apertar a bola) 

 

As demais crianças, após tocarem a bola, disseram que era mole. A professora, então, 

perguntou se elas precisaram tocar na bola para saber a cor, e as crianças disseram que não. A 

professora sistematizou dizendo que algumas coisas davam para perceber só olhando e outras 

não, por isso, algumas vezes era preciso tocar para descobrir, como foi feito com a bola.  

A tarefa continuou com a professora escolhendo outro objeto dentro do saco, mas dessa 

vez sem mostrá-lo para as crianças e indagou-as sobre algumas características do objeto. 

Depois que as crianças responderam ela apresentou o objeto – um macaco de pelúcia de uns 

40cm de altura e braços longos – para que, juntas, por meio da visualização, pudessem verificar 

suas hipóteses. Então, perguntou se o macaco era grande ou pequeno, algumas crianças 

disseram que era grande enquanto outras disseram que era pequeno, a professora nesse 

momento sussurrou que era relativo, então, em seguida, pegou uma bola, que tinha em média 

8cm de diâmetro, e mostrou às crianças junto com o macaco. Ao perguntar quem era o maior, 

as crianças responderam que era o macaco, então a professora perguntou se o macaco era 

grande ou pequeno, e as crianças disseram que era grande.  

A professora, percebendo que a divergência entre as respostas era em função da falta de 

um referencial, visto que noções como grande/pequeno, maior/menor, muito/pouco, 

longe/perto, entre outras, que ajudarão a construir, respectivamente, os conceitos de tamanho, 

quantidade e distância, são relativas e, portanto, só podem ser definidas com base em um 

referente; utilizou a bola, e, por meio da visualização e da comparação direta entre o tamanho 

dos dois objetos, pôde definir junto com as crianças se o macaco, naquele contexto, era grande 

ou pequeno. A interação nessa tarefa permitiu à professora reconhecer um conflito de 

significado, ao interpretar a possível origem na divergência das respostas − a falta de um 

referencial −, ao tempo que permitiu resolvê-lo. Destacamos nesse episódio um alto grau na 
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idoneidade epistêmica, quando a professora ao conduzir muito bem o processo – aspectos de 

uma alta idoneidade interacional no componente professor/criança – buscou apresentar as 

noções contextualizadas e com claridade conforme o nível educativo das crianças, 

contribuindo, desse modo, com o aumento da idoneidade cognitiva.  

Tarefa 2: O que é isso? A tarefa teve início com a professora apresentando às crianças 

os objetos, um a um, que seriam utilizados na brincadeira, verificando se as crianças 

conheciam e sabiam nomeá-los. Em seguida, mostrou os detalhes do saco, que dispunha de 

dois furos frontais, e informou que colocaria um objeto dentro do saco, fecharia a boca do saco 

e elas deveriam colocar as mãos através dos furos para tocar o objeto, sem tirá-lo do saco e sem 

olhar. Logo, as crianças teriam que descobrir qual era o objeto, só pelo toque das mãos, em 

seguida dizer o nome do objeto e só depois verificar se acertaram, por fim avisou que seria uma 

criança por vez e enquanto uma estivesse participando as outras observariam. 

Todas as crianças participaram individualmente da brincadeira com muitos acertos, 

evidenciando um alto grau de idoneidade cognitiva, com interesse e envolvimento 

apresentando um alto grau da idoneidade emocional e interacional, que puderam ser 

evidenciados pela alegria de Pedrinho (fig. 11), pela concentração de Kalu, que, com os olhos 

fechados pactua com a regra de não poder olhar (fig. 12) e pelo entusiasmo e satisfação de 

Tariq e Cacau ao confirmarem que tinham acertado o objeto (fig. 13).  

Figura 11: Alegria Figura 12: Concentração Figura 13: Entusiasmo 

   
Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                               

 

No decorrer da implementação da tarefa as crianças se dispersaram com facilidade nos 

momentos em que tinham que aguardar, como espectadoras, a participação individual das 

outras crianças, visto que o tempo de espera ficou muito longo, o que não permitiu identificar 

um grau alto de idoneidade mediacional no componente temporal. Porém, faz-se necessário 

destacar que consideramos importante e imprescindível para a aprendizagem da criança que a 

tarefa propicie a participação individual e o respeito ao seu ritmo.  

Mas entendemos que nem sempre é simples colocar em prática quando se trata de 

criança pequena, pois o seu tempo de concentração é curto, sendo que ela se envolve de forma 

mais efetiva quando é a protagonista da ação, distraindo-se com facilidade em outros 

momentos. Uma possível solução seria o desenvolvimento das tarefas em subgrupos, caso 
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possa contar com adultos suficientes e espaços disponíveis que permitam que um grupo 

participe da tarefa enquanto o outro desenvolve uma atividade diferente, de modo que todos 

tenham a oportunidade de participar integralmente de todas as tarefas, num processo de 

rodízio, o que possibilitaria aumentar a idoneidade mediacional no componente temporal. 

Apesar do grande número de acertos, duas das crianças não conseguiram identificar o 

objeto por meio do toque: Kalu (fig. 14), que após tocar o objeto disse que era um lápis e 

quando retirou o objeto do saco identificou-o como um pincel; e Adana, que disse ser um 

telefone e quando retirou o objeto identificou-o como um carrinho (fig. 15).     

Figura 14: Lápis/pincel Figura 15: Telefone/carrinho 

 
 

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

Pudemos constatar que, mesmo não acertando todos os objetos, as crianças 

apresentaram uma excelente percepção por meio do tato, visto que as características dos 

objetos descritos por elas aproximavam-se muito na forma e tamanho dos objetos que estavam 

dentro do saco, levando-nos a inferir que para definir a suas hipóteses elas valeram-se de 

alguns atributos, passíveis de identificar por meio do toque, e da relação destes com objetos 

que fazem parte do seu repertório cultural. 

 

Algumas considerações  

 

Ao analisar as contribuições de tarefas para desenvolver nas crianças a percepção 

espacial, tarefas desenhadas segundo os critérios de idoneidade didática, foi possível constatar 

que isoladamente elas nem sempre apresentaram um alto grau de idoneidade nas suas distintas 

dimensões, isto é, não apresentaram na implementação o equilíbrio entre os graus de 

idoneidade esperado quando da sua elaboração.  

Porém, isso não implicou em uma avaliação negativa dessas tarefas visto que foi no 

conjunto delas, dentro de uma sequência mais ampla em toda a pesquisa, que buscamos 

proporcionar um percurso de aprendizagem que possibilitasse o desenvolvimento da percepção 

espacial. Essa primeira análise serviu, ademais, para repensar as demais tarefas e redesenhá-las, 

buscando uma harmonia maior nos graus de idoneidade, visto que os CID se propõem a 
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fornecer subsídios para a promoção dos ajustes e orientar melhorias dos processos de ensino e 

aprendizagem (FONT; PLANAS; GODINO, 2010), nesse caso, no processo de desenho e 

implementação de tarefas.  

Apesar de não alcançarem os graus de idoneidade esperados em todas as suas etapas, as 

tarefas possibilitaram para as crianças excelentes oportunidades de aprendizagem matemática, 

incluindo aí o campo espacial. Ao aguçarem a percepção visual e tátil das crianças, por meio da 

atenção e observação que foram chamadas a mobilizar, ao promoverem estímulos à 

discriminação e memória, ao proporcionarem a ampliação e o acesso à linguagem matemática, 

além de propiciarem às crianças situações onde tiveram que formular hipóteses, testá-las e 

avaliá-las, por meio da percepção visual e tátil, podemos inferir que as tarefas implementadas 

promoveram a aproximação das crianças com noções importantes para o desenvolvimento da 

percepção de espaço, mostrando, em seu conjunto, o potencial dessa proposta e dos critérios de 

idoneidade didática para promover nas crianças aprendizagens. 

Embora a gestão do professor não tenha sido objeto deste estudo, ressaltamos o 

planejamento de suas ações que foi previsto nas tarefas visando potencializar a idoneidade 

interacional. Também queremos ressaltar o papel que desempenhou os recursos utilizados, que 

compõem a idoneidade mediacional. Porém, não podemos deixar de considerar que os 

processos de ensino e aprendizagem são complexos e envolvem, além do professor e de sua 

gestão, o conteúdo, a criança, a escola, o currículo, o contexto institucional e social e, 

sobretudo, um bom planejamento das tarefas.  

 

Referências 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil/Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC/SEB, 

2010. 

 

CANALS, M. A. Vivir las matemáticas. 3. ed. - Barcelona: Octaedro, 2009. 

 

CARVALHO, F. A. H. Neurociências e educação: uma articulação necessária na formação 

docente. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 3 Nov. 2010/fev.2011. p. 537-550. 

 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 

2006. 

 

De CASTRO, C. La evaluación de métodos para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en la Educación Infantil. Revista Iberoamericana de Educação Matemática, 

2007. n. 11. p. 59-77.  



69 

 

 

FONT, V.; PLANAS, N.; GODINO, J. D. Modelo para el análisis didáctico en educación 

matemática. Infancia y Aprendizaje, v. 33, n .1, p. 89-105, 2010. 

 

GALLAHUE, D. L., OZMUN, J. C., GOODWAY J. D. Compreendendo o desenvolvimento 

motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. Tradução: Denise Regina de Sales; revisão 

técnica: Ricardo D. S. Petersen. 7. ed. - Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 

GODINO, J., BATANERO, C., FONT, V. Um enfoque onto-semiótico do conhecimento e a 

instrução matemática. Revista de Ensino de Ciências e Matemática. v. 10, n. 2 - Jul./Dez. 

2008. 

 

GODINO, J. D., BENCOMO, D., FONT, V.; WILHELMI, M. R. Análisis y valoración de la 

idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas. Paradigma, v. XXVII, n. 2, p. 

221-252. República Dominicana, 2006.  

 

GUSMÃO, T. C.R.S. Desenho de tarefas para o desenvolvimento da cognição e metacognição 

matemática. In: Colóquio Internacional sobre Ensino e Didática das Ciências, 1., 2014, Feira de 

Santana. Anais. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2014. p. 175-

180. 

 

MEUR, A. de; STAES, L. Psicomotricidade: Educação e Reeducação.  Trad. Ana Maria 

Izique Galuban; Setsuko Ono (trad.). São Paulo: Manole Ltda, 1991. 

 

MOREIRA, A. Teorias da Aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999. 

 

MOYSÉS, L. Aplicações de Vygotsky à Educação Matemática. Campinas: Papirus, 1997. 

 

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 

4. ed. - São Paulo: Scipione, 2002. 

 

POCHULU, M.; FONT, V.; RODRÍGUEZ, M. Criterios de diseño de tareas para favorecer el 

análisis didáctico en la formación de profesores. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 7., Actas. Montevideo, 2013. 

 

VECINO. F. R. Representación del espcaio em el niño. El espacio como modelo de desarrollo 

de las distintas geometrias. In: CHAMORRO, M. del C. (Org.). Didáctica de las Matemáticas 

na Educacion Infantil. Madrid: Pearson Educación, 2005. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 4. ed. - São Paulo: Martins Fontes, 1991.  

 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987.  

 

 

 

 

 



70 

 

 

ARTIGO 2 

 

 

 “Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!” O papel do corpo no 

contexto das tarefas para o desenvolvimento da percepção espacial 

na Educação Infantil” 

"To and fro, I go to anywhere!" The role of the body in the  

context of the tasks for the development of spatial  

perception in early Childhood Education 

 

 

Resumo 
 

Neste artigo relatamos um estudo cujo propósito foi analisar como ocorre o desenvolvimento de noções de 

localização e orientação no espaço pela criança pequena e como esse processo pode ser favorecido e impulsionado 

por tarefas matemáticas que tenha o corpo como elemento central. O estudo realizado foi de abordagem 

qualitativa, uma pesquisa de intervenção com crianças da Creche UFBA, cujos dados foram gerados por meio da 

implementação de sequências de tarefas baseadas em critérios de idoneidade didática. Os resultados revelaram 

que, por meio da vivência corporal e da exploração do espaço em torno de seu próprio corpo e dos objetos durante 

o desenvolvimento das tarefas, as crianças se aproximaram de noções relativas à localização e orientação (sentido 

e direção) enriquecendo e ampliando a sua percepção de espaço.  

 

Palavras-chave: Matemática na Educação Infantil; Corpo; Percepção espacial; Desenho de tarefas; Critérios de 

Idoneidade Didática. 

 

 

 Abstract 

 
In this article we report a study whose purpose was to analyze how the development of notions of location and 

orientation in space by the small child occurs and how this process can be favored and driven by mathematical 

tasks that have the body as a central element. The study was a qualitative approach, an intervention research with 

children from a UFBA (Bahia Federal University) day care center, whose data were generated through 

implementation of tasks sequences based on didactic suitability criteria. The results revealed that through the body 

experience and the exploration of space around their own body and objects, during the development of the tasks, 

the children approached notions of location and orientation (meaning and direction) enriching and expanding their 

perception of space. 

 
Keywords: Mathematics in Childhood Education; Body; Spatial perception; Task design; Didactic Suitability 

Criteria. 

 

 

 

 



71 

 

Introdução  

Na Educação Infantil o(a) professor(a) precisa dar conta de uma multiplicidade de 

conhecimentos específicos que vão permear o desenvolvimento integral da criança pequena19. 

Ao considerar que dentre esses conhecimentos estão os matemáticos, o(a) professor(a) precisa 

responder também ao desafio de educar matematicamente as crianças, e, para isso, precisa 

perceber e explorar a Matemática nos vários tipos de atividades que a criança realiza, e inserir, 

de modo intencional e planejado, situações que abordem noções e conceitos importantes para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

 A exploração Matemática na Educação Infantil deve permear os campos espacial, 

numérico e das medidas, como sugere a tendência internacional (LORENZATO, 2006) e as 

DCNEI20, que preconizam que as práticas pedagógicas para a matemática na Educação Infantil 

devem “garantir experiências que recriem, em contextos significativos para as crianças, 

relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais” (BRASIL, 2010, p. 

25). 

Porém, algumas pesquisas (SOUZA, 2007; MURAKAMI, 2009;  MUNIZ, 2010) têm 

desvelado que os(as) professores(as) apresentam dificuldades em selecionar conteúdos e 

planejar atividades no campo da geometria para crianças da Educação Infantil, reflexo da 

formação deficitária dos(as) professores(as) sobre essa temática; que o campo da geometria é 

deixado de fora das suas atividades por conta de uma preocupação exacerbada com 

aprendizagem do campo numérico, predominando os conteúdos que envolvem números, 

contagem e as operações básicas; e que, quando o campo geométrico é trabalhado, é voltado, 

quase que exclusivamente, para a nomeação e o reconhecimento das figuras geométricas 

planas.  

Notamos, desse modo, uma desvalorização do campo da Geometria (espaço e forma), 

tendendo para um minimalismo do currículo da Educação Infantil, no que concerne à 

matemática, no qual as crianças pequenas são cerceadas de conhecimentos e conceitos 

importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. 

Entendemos que o trabalho com o campo geométrico precisa ter espaço na Educação 

Infantil, pois consideramos, em consonância com Lorenzato (2006), que as primeiras 

experiências da criança com o mundo não são de origem quantitativa, mas sim de ordem 

espacial, que ocorrem quando iniciam o processo de domínio espacial, utilizando-se do próprio 

                                                           
19 Nesse estudo quando abordamos criança pequena nos referimos às crianças de zero a cinco anos e onze meses 

de idade, que compõem a Educação Infantil. 

20 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL) 
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corpo. Desde o seu nascimento, a criança permanece em contato constante com conceitos 

espaciais basilares, tanto no seu entorno social quanto no ambiente institucional da escola e, 

desse modo, a gênese das representações espaciais será uma consequência imediata da sua 

relação com o ambiente circundante (VECINO, 2005).  

Nesse contexto, a exploração do campo espacial mostra-se imprescindível, cabendo à 

escola o papel de ampliar, organizar e sistematizar os conhecimentos que a criança constrói na 

interação com o meio, com os outros (seus pares e adultos) e com os objetos. Esta exploração 

pode ser feita por meio do desenho de tarefas com intenção educativa, que cumpram com o 

desenvolvimento de conceitos e outros aspectos didáticos e pedagógicos. 

Assim, este estudo busca contribuir com um suporte teórico-metodológico que possa 

ser utilizado por profissionais da Educação Infantil, de modo a aproximar as crianças pequenas 

de importantes conceitos matemáticos no campo geométrico. Para isso, traz como problemática 

central investigar o desenvolvimento da percepção de espaço na Educação Infantil, por meio da 

metodologia do desenho de tarefas, levando-se em conta critérios de dimensão cognitiva e 

outras importantes dimensões, como a emocional, a interacional, a mediacional e a ecológica, 

em conformidade com Godino et al., 2006.  

Para este artigo, trazemos os resultados das sequências de tarefas “Aqui ou lá, em todo 

lugar!” e “Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar”, onde buscamos analisar como ocorre o 

desenvolvimento de noções de localização e orientação no espaço pela criança pequena e como 

esse processo pode ser favorecido e impulsionado por tarefas matemáticas que tenha o corpo 

como elemento central. 

 

A percepção espacial e o corpo 

A percepção espacial é entendida por nós como “a tomada de consciência da situação 

de seu próprio corpo em um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em 

relação às pessoas e coisas” (MEUR; STAES, 1991, p.13).  A criança começa a construir o 

senso espacial a partir do momento em que consegue exercer algum domínio das relações 

dinâmicas que se estabelecem entre as partes do seu próprio corpo e/ou entre seu corpo e os 

demais, ao nível do pensamento consciente. Nesse momento, torna-se possível a aprendizagem 

de noções espaciais posicionais, como as de direção, sentido, atrás, perto, em cima de etc. 

(LORENZATO, 1995).  

Assim, a criança se aproxima das noções espaciais quando aprende a desviar de 

obstáculos, abaixa-se quando é necessário passar por baixo de alguma coisa, descobre 

caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar e, finalmente, começa a compreender os 
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trajetos que cada um percorre diariamente. A criança, desse modo, faz a “análise do espaço 

primeiro com o seu corpo, antes de fazê-la com os olhos, para acabar por fazê-la com a mente” 

(SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO 2003, p. 26). 

A noção de espaço, desse modo, vai se confirmando apoiada numa noção de corpo, 

pois, em um primeiro momento, a criança conhece o espaço, sobretudo através do movimento, 

de acordo com as explorações corporais que ela faz. Portanto, “a primeira geometria é 

constituída pelo corpo” (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p. 25),  

pois, não há espaço que se configure sem envolvimento do esquema corporal, assim 

como não há corpo que não seja espaço e que não ocupe um espaço. O espaço é o 

meio pelo qual o corpo pode mover-se. O corpo é o ponto em torno do qual se 

organiza o espaço. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p.26) 

 

Canals (2009), Berdoneau e Cerquetti-Aberkane (1997), além de destacarem a 

importância do movimento e do corpo no desenvolvimento da percepção de espaço, ressaltam a 

inadequação do uso de algumas atividades para a Educação Infantil, que se pautam unicamente 

na planificação: “o papel e lápis nunca devem ser o ponto de partida, nem o primeiro passo” 

(CANALS, 2009, p.37); “raramente uma atividade sobre o suporte papel é pertinente antes do 

período final de um aprendizado” (BERDONEAU; CERQUETTI-ABERKANE, 1997, p.25), 

logo, a geometria estática não é a mais indicada para a Educação Infantil. O movimento 

corporal e a organização do espaço são vistos como elementos imprescindíveis à formulação da 

competência espacial da criança, e, por meio deles, a criança vai construindo seu próprio 

esquema mental do espaço, que é a porta aberta para um futuro conhecimento propriamente 

geométrico, conceitual e abstrato (CANALS, 2009). 

Alguns autores (CHAMORRO, 2005; GONZÁLEZ; WEINSTEIN, 2008; BAIRRAL, 

2012) chamam a atenção para a exploração dos diferentes espaços geométricos ao se trabalhar 

com a matemática desde a Educação Infantil, que não deve se resumir ou priorizar apenas um 

espaço, como vem ocorrendo, com a preponderância da representação no micro espaço, 

utilizando-se, geralmente, de atividades planificadas, que não fazem muito sentido para as 

crianças. 

González; Weinstein (2008) destacam que os seres humanos se deslocam 

constantemente em espaços de diferentes dimensões, na sua casa, no seu bairro ou no país, dos 

quais derivam diferentes tipos de problemas e para os quais necessitam de uma variedade de 

estratégias de solução.  

Para a definição dos diferentes tamanhos do espaço geométrico, utilizaremos nesse 

estudo Chamorro (2005) e González; Weinstein (2008), como descrito a seguir. 
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Quadro 3: Caracterização dos diferentes espaços geométricos 

Espaços 

geométricos 
Características 

Microespacio 

(pequeno) 

Espaço das interações ligadas à manipulação de objetos pequenos, próximo ao sujeito, que 

contém objetos acessíveis à visão e a manipulação nos quais o sujeito controla plenamente 

suas relações espaciais com os objetos. 

Mesoespacio 

(médio) 

Espaço de deslocamento dos sujeitos, acessível a uma visão global, que pode ser 

percorrido por um sujeito, tanto dentro como fora (como o prédio da escola), demandam 

orientação relativa a um sistema de referenciais fixos. 

Macroespacio 

(grande) 

Espaço no qual não pode o sujeito com os meios normais obter uma visão global 

simultânea, inacessível a uma percepção direta. É o espaço cuja dimensão é tal que só 

pode ser coberta por uma sucessão de visões locais. Constituem três categorias: urbano, 

rural e marítimo. 

Fonte: Organização nossa com base em Chamorro (2005); González; Weinstein (2008). 

 

Consideramos que o desenvolvimento da educação espacial da criança, entendida como 

aquela que parte da percepção que vai adquirindo do espaço a sua volta, do espaço de seus 

próprios movimentos ou movimentos alheios para assegurar-lhes posteriormente uma transição 

até uma geometria elementar (VECINO, 2005), terá suas possibilidades ampliadas quando 

proporcionadas à criança, de forma intencional e planejada, situações que considerem o corpo e 

o movimento como ponto de partida, permitam-lhe desenvolver a capacidade de movimentar o 

próprio corpo de forma integrada, dentro de um ambiente desafiador, vivenciando e 

experimentando diferentes espaços, micro, meso e macro, por meio de atividades que 

valorizem o seu fazer principal, o brincar. 

 

As tarefas matemáticas e os Critérios de Idoneidade Didática 

As tarefas matemáticas, apesar de fazerem parte do cotidiano das salas de aula, no 

âmbito das pesquisas internacionais, têm tido o seu termo recuperado e ressignificado, 

atribuindo-lhes grande importância para a construção do conhecimento (GUSMÃO, 2014), ou 

seja, as tarefas que ultrapassem a perspectiva da lista de exercícios de treino e revisão, 

assumindo uma concepção mais ampla, como recursos metodológicos que objetivam a 

melhoria do ensino e da aprendizagem da matemática (GUSMÃO, 2014). Desse modo, nosso 

estudo apoia-se na concepção de tarefas como contextos e situações diversificadas de 

sequências pensadas e planejadas pelo professor, com o intuito de colaborar para uma 

adequada aprendizagem dos estudantes (POCHULU et al., 2013). 

Nesse contexto, optamos por trabalhar com sequências de tarefas, utilizando como base 

os Critérios de Idoneidade Didática, doravante CID, quais sejam: o epistêmico, o cognitivo, o 

mediacional, o emocional, o interacional e o ecológico. Esses critérios se propõem a fornecer 

ferramentas que contribuam com a análise e valoração dos processos de ensino, com vistas a 
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identificar os possíveis entraves, e, desse modo, fornecer subsídios para a promoção dos ajustes 

e orientar melhorias dos processos de ensino e aprendizagem da matemática (FONT; 

PLANAS; GODINO, 2010).  

A idoneidade didática de um processo de ensino e aprendizagem é avaliada a partir da 

articulação coerente e sistémica desses seis critérios (GODINO; BATANERO; FONT, 2008), 

ou seja, um processo de estudo é considerado adequado quando apresenta um alto grau em 

cada critério de modo global. Porém, a sua avaliação é algo complexo, visto que envolve 

diversas dimensões, muitas vezes não observáveis diretamente, necessitando de indicadores 

empíricos para que sirvam como diretrizes em cada uma delas (GODINO, 2011). Nesse 

sentido, Godino et al.(2006) e Pochulu, Font, Rodríguez (2016) apresentam esses indicadores, 

e, com base em suas descrições, apresentaremos brevemente cada critério de idoneidade e uma 

síntese dos aspectos que podem potencializar a idoneidade em cada um deles. 

Quadro 4: Descrição dos Critérios de Idoneidade Didática e de Indicadores empíricos 

CRITÉRIO DE IDONEIDADE INDICADORES 

Epistêmica - grau de 

representatividade dos significados 

institucionais implementados ou 

pretendidos, com relação ao 

significado de referência. 

 

Apresentando uma mostra representativa, variada e articulada de 

situações-problema (contextualizados, com diferentes níveis de 

dificuldade etc.); procurando explorar o uso dos modos de expressão 

verbal, gráfica, simbólica, etc., adequando a linguagem matemática e 

a claridade e correção de definições e procedimentos, conforme o 

nível educativo em que se está trabalhando, etc. 

Cognitiva - grau em que as 

aprendizagens 

pretendidas/implementadas estão na 

zona de desenvolvimento potencial 

dos alunos, assim como a 

proximidade das aprendizagens 

adquiridas com as que foram 

pretendidas ou implementadas. 

Assegurando que os alunos apresentem os conhecimentos prévios 

necessários para o estudo do tema e que os conteúdos que se pretende 

ensinar sejam alcançáveis, ou seja, apresentam um grau de 

dificuldade manejável; procurando incluir atividades de ampliação e 

reforço; realizando uma avaliação formativa durante o processo de 

estudo, etc., indicando se realizam a apropriação dos conhecimentos, 

compreensões e competências pretendidas, etc. 

Mediacional - grau de 

disponibilidade e adequação dos 

recursos materiais e temporais 

necessários para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem 

Fazendo uso de materiais manipulativos e tecnologia que permitam 

introduzir boas situações, linguagens, procedimentos e 

argumentações que se adaptem ao conteúdo pretendido; procurando 

que as definições e propriedades sejam contextualizadas e motivadas 

com o uso de modelos e visualizações; buscando investir o tempo nos 

conteúdos mais importantes e nos que geram mais dificuldades; 

distribuição e organização dos alunos e da aula de modo que se 

adequem ao processo de ensino pretendido etc. 

Interacional - grau em que os modos 

de interação entre professor e alunos, 

aluno e aluno permitem identificar e 

resolver conflitos de significado e 

favorecer a autonomia da 

aprendizagem 

Realizando uma apresentação adequada do tema, utilizando uma 

linguagem clara, enfatizando os conceitos-chave; procurando 

reconhecer e resolver os conflitos de significado dos alunos 

(interpretando corretamente seus silêncios, expressões faciais, 

perguntas etc.); buscando consenso com base no melhor argumento; 

procurando facilitar sua inclusão na dinâmica da aula; favorecendo a 

comunicação entre os estudantes; contemplando momentos nos quais 

os estudantes se responsabilizam pelo estudo (exploração, 

formulação, validação e comunicação), etc.  
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Emocional - grau de implicação 

(interesse, motivação, atitudes, 

afetos) do alunado no processo de 

estudo 

Selecionando tarefas de interesse para os alunos; promovendo a 

avaliação da utilidade da Matemática na vida cotidiana e profissional; 

promovendo a participação nas atividades, a perseverança, 

responsabilidade, etc.; favorecendo a argumentação, de modo que se 

avalie o argumento e não quem o disse, promovendo a autoestima, 

evitando o desgosto ou o medo de Matemática, etc. 

Ecológica - grau em que o processo 

de estudo se ajusta ao projeto 

educativo da instituição, às diretrizes 

curriculares, às condições do entorno 

social. 

 

Assegurando que os conteúdos que estão sendo ensinados apresentem 

correspondência com as diretrizes curriculares; afiançando que tais 

conteúdos contribuem para a formação social e profissional dos 

estudantes; buscando relacionar os conteúdos ensinados com outros 

intra e interdisciplinares; considerando as fontes de diversidades dos 

alunos, etc.  

Fonte: Organização nossa com base em Godino et al (2006); Pochulu; Font; Rodríguez (2016). 

 

Percurso metodológico 

Essa é uma pesquisa de intervenção, de natureza qualitativa, que teve como cenário de 

investigação a Unidade de Educação Infantil da Universidade Federal da Bahia 

(Creche/UFBA) e como participantes21 as 12 crianças que compõem o Grupo 3 e a professora 

deste grupo. Para as intervenções foram propostas sequências de tarefas desenhadas pela 

pesquisadora e implementadas pela professora da turma, em parceria com a pesquisadora.  Os 

dados foram coletados no 1° semestre de 2016, por meio da observação participante, de modo 

que a pesquisadora se integrou ao desenvolvimento da pesquisa, não ficando separada da 

situação que observava. O material empírico coletado está constituído de diário de campo, 

gravações, em áudio e vídeo, dos encontros e materiais produzidos para e pelas crianças.  

O processo para a coleta de dados se estruturou em diferentes etapas, que, apesar de 

distintas, se entrecruzaram, ou seja, não seguiram uma ordem de sucessão rígida, pois algumas 

aconteceram concomitantemente com outras, quais sejam: encontros entre a pesquisadora e a 

professora – para a apresentação e discussão da proposta da pesquisa e obtenção de algumas 

informações preliminares a respeito das crianças; encontros entre a pesquisadora e as crianças 

– para familiarização e a observação mais apurada das mesmas; desenho e (re)desenho (pela 

pesquisadora) das tarefas das sequências de intervenções; estudo das tarefas com a professora 

da turma, dos conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos e orientação sobre as 

possibilidades de exploração com as crianças; e, por fim, o desdobramento das intervenções 

com as crianças pela professora em parceira com a pesquisadora.  

Para este artigo trazemos a análise das tarefas das intervenções que compõem as 

sequências “Aqui ou lá, em todo lugar!” e “Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!”. Na 

descrição e análise a seguir, para a representação dos participantes adultos, utilizaremos as 

                                                           
21 A pesquisadora possui autorização para uso de imagens e depoimentos de todos os participantes. 
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expressões “Professora” e “Lobo”, para as crianças, os apelidos pelos quais elas são conhecidas 

e carinhosamente tratadas, tanto no espaço da Creche como por suas famílias. 

 

Apresentação e discussão dos dados 

 A seguir descrevemos os aspectos dos CID que foram contemplados dentro das tarefas 

e, posteriormente, a análise da implementação das mesmas. Cabe salientar que esses aspectos 

referem-se ao processo de estudo pretendido, ou seja, que foram utilizados no desenho das 

tarefas, supondo-se um alto grau de idoneidade didática. Apenas após a implementação, com as 

crianças, foi possível observar e avaliar o grau de idoneidade alcançado em cada dimensão e 

nas tarefas, de modo integrado. 

Quadro 5: Aspectos dos CID contemplados no desenho das tarefas das sequências “Aqui ou lá, em todo 

lugar!” e “Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!” 

IDONEIDADE ASPECTOS CONTEMPLADOS/INDICADORES EMPÍRICOS 

Epistêmica  

 

As marcações de localização – dentro/fora, interior/exterior/limite, em cima/embaixo – 

assim como as orientações de direção e de sentido – para cima/para baixo, para frente/para 

trás – utilizadas nas tarefas buscam introduzir a linguagem matemática verbal de forma 

clara e compassada, contribuindo para aproximação das crianças com as noções pretendidas, 

utilizando a exploração no pequeno e no médio espaço. As tarefas foram pensadas para 

promover situações em que as crianças tenham que construir hipóteses de forma espontânea.  

Cognitiva 

As tarefas apresentam alguns desafios que partem de conhecimentos que as crianças já 

possuem, proporcionando a ampliação, organização e sistematização de novos 

conhecimentos, de forma gradual, respeitando a sua capacidade de resposta.  

Mediacional 

Os elementos lúdicos, como os cenários das histórias, os fantoches, além do modo como as 

histórias são narradas, mostram-se atrativos e consonantes com os objetivos pretendidos nas 

tarefas. Os materiais utilizados (máscaras, gizão de cera, bambolês, casinha de parque  em 

miniatura, carrinhos em miniatura, circuito de corrida em emborrachado, motoca e pista de 

corrida, elementos que compõe as trilhas, como o túnel, as barreiras em 3D) são adequados 

para o nível cognitivo e etário das crianças e permitem uma boa introdução das noções que 

se pretende trabalhar; estão em quantidade suficiente para o uso individual e coletivo e são 

de fácil manipulação; a organização das crianças em um único grupo, na maioria das tarefas, 

assim como a organização individual em momentos específicos, bem como os espaços 

escolhidos são adequados para a realização das tarefas; as tarefas permitem a participação 

individual e coletiva das crianças, respeitando o ritmo de cada uma. Além disso, foram 

planejadas para a aplicação em um período médio de 25 minutos, tempo suficiente para que 

todas as crianças possam participar com concentração e interesse. 

Interacional 

As tarefas que envolvem brincadeira, brinquedos, música e narração de histórias favorecem 

a imaginação e comunicação entre as crianças, facilitam a inclusão e o envolvimento delas 

na dinâmica da atividade; a organização coletiva das crianças na atividade possibilita o 

aprendizado coletivo e colaborativo; a linguagem utilizada é clara, compassada e condizente 

com o nível de desenvolvimento das crianças; os diálogos que se repetem dentro das tarefas 

entre a professora e as crianças e entre as crianças favorecem a identificação de conflitos 

cognitivos e a resolução deles. 

Emocional 

O modo como as noções são exploradas dentro das tarefas por meio de histórias e músicas 

infantis, contadas e cantadas de forma lúdica; com a utilização de brincadeiras, que 

demandam movimento e vivência corporal das noções, contextualizadas com objetos e 

brinquedos que possuem relação direta com as crianças, tendem a despertar o seu interesse, 

motivando-as a participar ativamente, contribuindo com um aprendizado autônomo.  
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Ecológica 

As tarefas contemplam a cultura da infância, valorizando e ampliando as experiências 

vivenciadas nas brincadeiras e nas interações decorrentes destas, promovem conhecimentos 

matemáticos, além dos conhecimentos relativos ao mundo físico, social, cultural e natural, 

bem como propicia a imersão das crianças nas diferentes linguagens e formas de expressão: 

gestual, verbal, musical etc., e, desse modo, respeitam e contemplam os eixos norteadores 

das práticas educativas propostos pelos documentos oficiais nacionais e o da Instituição 

onde foi realizada a pesquisa.  

Fonte: Acervo Pessoal/Organização nossa com base na orientação de Godino (2013)  

 

A Sequência “Aqui ou lá, em todo lugar!” é composta por várias intervenções, cada 

uma delas contendo várias tarefas. 

A implementação das tarefas da intervenção “Corre, pintinho, entra no ninho” se deu 

com a participação de sete crianças que estavam presentes na turma. A intervenção teve início 

na videoteca, com as crianças assistindo a um vídeo clipe da canção “pintinho amarelinho” 

(domínio público). As crianças cantaram e dançaram imitando as expressões corporais e 

movimentos do pintinho. Logo após, já na sala de aula, a professora iniciou um diálogo com 

questões relativas ao que foi narrado na letra da música, conversou sobre o modo de vida e 

alimentação do pintinho e do gavião, da diferença de tamanho entre eles, dos medos que o 

pintinho sentia e dos perigos que ele corria na presença do gavião, seu predador natural, 

levando as crianças a perceberem os motivos de o pintinho ter tanto medo do gavião.   

Corroborando com Gusmão (2014), o modo como uma tarefa é introduzida é muito 

importante para o engajamento das crianças e precisa trazer elementos que agucem o interesse 

delas. A presença dos aspectos lúdicos envolvendo música, dança e expressão corporal, da 

exploração de conhecimentos relacionados à natureza e à biodiversidade e dos elementos 

relacionados ao conceito de medida, quando comparou o tamanho relativo das aves por meio 

das noções de maior e menor, demonstrou nesse episódio um alto grau de idoneidade 

cognitiva, mas também das idoneidades interacional, mediacional, emocional e ecológica 

(GODINO et al., 2006). 

Vejamos agora as tarefas que compuseram a intervenção “Corre, pintinho, entra no 

ninho!”  

Tarefa 1- As crianças foram convidadas pela professora a participar da brincadeira22 

“Corre, pintinho, entra no ninho!”, a professora mostrou máscaras de pintinhos, galinha e 

gavião para que as crianças escolhessem e pintassem. Depois que todos estavam com suas 

máscaras, ela explicou como seria a brincadeira. Mostrou um bambolê e disse que ele seria o 

ninho e que cada pintinho teria um. Colocou o bambolê no chão da sala e, mostrando a região 

                                                           
22 As brincadeiras utilizadas nas tarefas foram adaptadas de brincadeiras tradicionais infantis de domínio público, 

como a “A galinha, os pintinho e a raposa” e “Tá pronto, Seu Lobo?”. 
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interior (fig. 16) formada pelo bambolê, explicou que aquele espaço era onde ficariam 

protegidos do gavião, e, mostrando a região externa ao bambolê (fig. 17), informou que aquela 

área era de domínio do gavião.   

Figura 16. “Professora mostrando a região interior” Figura 17. “Professora mostrando a região exterior” 

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

A brincadeira começou com cada pintinho dentro do seu ninho (fig. 18) e, logo depois, 

a mamãe galinha chamou-os para passear. Os pintinhos passearam pela região de domínio do 

gavião (fig. 19) e no meio do passeio a galinha gritou: – Lá vem o gavião. Corre, pintinho, 

entra no ninho! Os pintinhos, muito alvoraçados, correram (fig. 20) e entraram nos seus 

ninhos. 

Figura 18. “Crianças dentro do ninho” Figura 19. “Domínio do gavião” 

   
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Figura 20. “Crianças de volta ao ninho” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A brincadeira continuou por algum tempo, com o revezamento de algumas crianças no 

papel de gavião, galinha e pintinhos, e terminou quando já não havia mais interesses das 

crianças (expressão da idoneidade emocional). A professora então manteve um diálogo com as 

crianças sobre a brincadeira, buscando explorar os processos de evocação e verbalização a 



80 

 

respeito do que foi vivenciado (expressão da idoneidade epistêmica), como descrito no 

episódio a seguir: 

Professora: Vocês gostaram da brincadeira? 

Adana: Gostei! (As demais crianças balançam a cabeça positivamente) 

Professora: Quando o pintinho estava no ninho, o gavião pegava o pintinho? 

Crianças: Não! 

Professora: Então para o gavião não pegar o pintinho, ele tinha que ficar onde? 

Paulinho: No ninho. 

Professora: Dentro do ninho! E se o pintinho ficasse fora do ninho o que acontecia? 

Paulinho: Pegava 

Professora: Quem pegava? 

Juju, Paulinho e Nando: O gavião! 

Professora: Ah! Então pra ficar protegido do gavião o pintinho tinha que ficar onde mesmo?  

Juju e Sophia: No ninho. 

Professora: Dentro do ninho, não é? No interior, se o pintinho ficasse no exterior, do lado de fora do 

ninho, o gavião pegava ele.  

Durante a brincadeira as crianças perceberam e compreenderam a distinção entre as 

regiões interior e exterior, tendo o contorno do bambolê como limite entre essas duas regiões. 

Isso pôde ser notado em todo o desenrolar da brincadeira, precisamente quando as crianças 

(pintinhos) buscaram proteção no interior do ninho, distinguindo bem as regiões em que 

podiam ou não ficar, mostrando-se muito atentas para não deixar que nenhuma parte do corpo 

ultrapassasse o limite das regiões, e também quando a criança (gavião) fazia seu voo rasante 

apenas na região de seu domínio, respeitando o espaço dos pintinhos. 

 Constatamos, assim, que a tarefa, ao proporcionar a exploração e a vivência corporal 

das noções de dentro e fora de uma região, de forma lúdica (idoneidade mediacional e 

emocional), utilizando vocabulário adequado, promovendo e explorando os processos de 

evocação e verbalização (idoneidade epistêmica), possibilitou às crianças a identificação da 

posição do próprio corpo em relação a um referencial fixo, o ninho, ampliando as suas 

experiências e conhecimentos, confirmando, desse modo, uma alta idoneidade cognitiva. 

Tarefa 2- A realização desta tarefa se deu com uma criança por vez. A professora 

mostrou à criança a figura de um pintinho recortado e uma folha de papel com uma 

circunferência desenhada (representando o ninho). 

Professora: Esse desenho representa a brincadeira que a gente participou agora. Aqui é o chão da 

sala (passando a mão sobre a superfície do papel) E aqui é o que? (Passando a mão sobre o ninho) 

Juju: Aquiiii! (Passando o dedo indicador por toda a extensão da circunferência), é o ninho do pintinho.  

Professora: E onde é que o pintinho tem que ficar para o gavião não pegar ele? 

(Juju aponta a região interna do ninho) 

Professora: Onde é? 

Juju: Dentro do ninho! (Passando novamente o dedo indicador por toda a extensão da circunferência) 

Professora: Isso! Então cola ele aí para o gavião não pegar.  
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(Juju cola o pintinho dentro do ninho) 

Professora: E o gavião ficou onde? 

Juju: Fora! (batendo a mão sobre a região externa ao ninho) 

Professora: Mas eu não tenho um gavião, você quer desenhar? 

(Juju balança a cabeça positivamente e desenha o gavião no exterior do ninho)  

Assim, como no episódio relatado, a tarefa foi desenvolvida com todas as crianças, 

porém algumas delas, quando indagadas pela professora quanto ao lugar onde o pintinho ou 

gavião deveria ficar, não utilizaram os termos “dentro” e “fora” ou “interior” e “exterior”, 

como ocorreu com Juju, mas todas apontaram com os dedos as posições corretamente, colando 

o pintinho no interior e desenhando o gavião no exterior do ninho. Evidenciamos, desse modo, 

que a tarefa proporcionou um alto grau de idoneidade mediacional tanto nos recursos, quanto 

no tempo disponibilizado, o que, por sua vez, promoveu um aumento da idoneidade epistêmica 

e cognitiva. 

Situações de exploração corporal, seguidas de evocação e verbalização, que estimulem 

pensar com e sobre o que ocorreu (idoneidade epistêmica) a ação desenvolvida durante a 

manipulação de um objeto ou ocorridas dentro de uma brincadeira que incentive a criança a 

falar sobre o que está ocorrendo ou sobre o que já ocorreu, como as relatadas no episódio 

acima, são muito ricas e de grande importância para auxiliar a criança no desenvolvimento do 

pensamento matemático (idoneidade cognitiva e ecológica). 

Em consonância com Lorenzato (2006) e Smole (1996), outro aspecto importante que 

precisa ser estimulado, além da verbalização, são os registros escritos, que podem ser feitos por 

meio do desenho, especialmente no caso das crianças pequenas que ainda não utilizam o 

código convencional da escrita. Os registros (fig. 21, 22 e 23) produzidos pelas crianças, nessa 

tarefa demonstraram que elas conseguiram representar graficamente, por meio de colagem e 

desenho, situações de estar no interior ou no exterior de uma região, ao utilizar um referencial 

fixo, no caso o ninho. Desse modo, apresentando alto grau na idoneidade mediacional, no que 

se refere aos materiais que auxiliaram em uma boa sistematização das noções trabalhadas, 

contribuindo com o aumento da idoneidade cognitiva.  

Pôde-se identificar, ainda, durante a tarefa (fig. 22 e 23) que vários contornos foram 

desenhados em volta do ninho e quando perguntado às crianças o que eram aquelas linhas, 

disseram: É o gavião voando! Indicando, desse modo, que o voo do gavião ficava restrito 

apenas à sua região de domínio, exterior ao ninho, mantendo o pintinho protegido no seu 

interior, e, portanto, um modo de se observar a dimensão cognitiva e epistêmica em alta neste 

momento.   
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Figura 21. Registro de Cacau 

 

Figura 22. Registro de Tariq  

 

Figura 23. Registro de Adanna 

  

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Observamos, assim, que o desenvolvimento dessa tarefa foi enriquecido a partir da 

exploração do espaço, por meio da vivência corporal, realizada na brincadeira da tarefa 

anterior. As crianças evocaram a situação vivida corporalmente na brincadeira, ao buscarem 

representar graficamente as posições relativas do pintinho e do gavião na tarefa planificada, 

revelando certa compreensão das noções em contextos diferentes. O desenho, desse modo, se 

revelou como “uma forma de comunicação, como uma parte importante da percepção espacial, 

como uma possibilidade de a criança iniciar a construção de uma significação para as 

diferentes representações” (SMOLE, 1996, p.87), tendo, portanto, um alto grau de idoneidade 

mediacional.  

  Durante toda a implementação, foi identificado nessa tarefa alto grau de idoneidade nos 

critérios epistêmico, cognitivo, mediacional, interacional, afetivo e ecológico, caracterizando, 

desse modo, uma tarefa com alto grau de idoneidade didática (GODINO et al., 2006). 

A intervenção “Fora Seu Lobo!”, que apresentaremos a seguir, se deu com a 

participação de sete crianças que estavam presentes na turma, e teve início na rodinha de 

diálogos, com a professora perguntando quem se lembrava da música e da brincadeira que 

tinha sido feita no dia anterior. As crianças participaram ativamente do diálogo (idoneidade 

interacional e emocional), relembrando e relatando aspectos importantes vivenciados na 

brincadeira do pintinho e do gavião, salientando que o pintinho tinha que ficar dentro do ninho, 

e o gavião só podia ficar fora do ninho. A professora, então, falou que na história que iria 

contar tinham três bichinhos, e, para ficar protegidos tinham que entrar em uma casinha. 

Apresentou às crianças os bonecos dos três porquinhos, personagens da história. 

Nessa fase, destinada à introdução da tarefa, por meio do jogo de perguntas e respostas, 

a professora provocou a evocação e verbalização das crianças, o que permitiu retomar as 

noções trabalhadas na intervenção anterior e serviu de base para a ampliação das experiências 

propostas para as tarefas que viriam, revelando, desse modo, um alto grau de idoneidade nos 

critérios cognitivo e interacional (GODINO et al., 2006). 

Tarefa 1- A tarefa teve início com a professora contando a história dos três porquinhos 
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(fig. 24), utilizando cenário com casinhas, que tinham portas e janelas que abriam e fechavam, 

permitindo que os bonecos das personagens (porquinhos) pudessem entrar e sair. Durante toda 

a narrativa, utilizou marcações de posição dos porquinhos e do lobo, em relação a referenciais 

fixos, as casinhas, a exemplo: O porquinho está protegido dentro da sua casa de madeira, o 

lobo não pode pegá-lo, pois está do lado de fora. Terminada a narração da história as crianças 

puderam brincar (fig. 25) com o cenário e os personagens, manipulando-os livremente. Nesse 

momento a professora indagava as crianças quanto à posição (idoneidade epistêmica) em que 

os porquinhos se encontravam.  

Figura 24: “Professora contando história” 

 

Figura 25: “Brincadeira com personagens” 

 
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Nessa tarefa, os objetos escolhidos para a contextualização das noções trabalhadas 

(idoneidade mediacional) e o modo lúdico como foi conduzida a história despertaram o 

interesse das crianças (idoneidade emocional), motivando-as a uma participação ativa 

(idoneidade interacional), contribuindo, desse modo, com o processo de aprendizado 

(idoneidade cognitiva). O jogo de perguntas e respostas, proposto pela professora durante a 

brincadeira com as personagens no cenário, permitiu às crianças momentos para pensarem com 

e sobre as ações que estavam praticando e comunicarem sobre elas (idoneidade interacional e 

cognitiva). O modo como cada um dos critérios se apresentou, com elevado grau de 

idoneidade, nos permite inferir que houve um alto grau de idoneidade didática nessa etapa da 

tarefa, conforme Godino et al. (2006). 

Tarefa 2- A tarefa teve início na rodinha, com a professora dialogando com as crianças. 

Logo depois iniciou a brincadeira “Fora, Seu Lobo!”:  

Professora: Vai chegar um lobo aqui e, para nos protegermos, temos que ficar dentro daquela casa ali, 

tá vendo aquela casa ali? (Apontando para uma casinha de parque que fora colocada na sala). Se a 

gente ficar do lado de fora...  

Sophia: O lobo pega! 

Professora: O lobo pega! Vamos brincar assim? Vamos? Quem quer entrar logo na casinha? 

(Todas as crianças se direcionam para a casinha e entram) 
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Professora: Tem que ficar aí dentro, se ficar do lado de fora o lobo pega. Espera aí que eu vou ver 

com o Seu Lobo se ele está pronto. Tá pronto, Seu Lobo? 

Lobo (estagiário de Pedagogia): Tô me recuperando. Ai que fome que eu estou. 

Professora: Gente, vamos agora cantar a música, vamos dar as mãos aqui fora. (Todas as crianças 

saem da casinha e começam a passear pela sala junto com a professora e a auxiliar de classe cantando) 

Todos: Vamos passear na floresta enquanto Seu Lobo não vem. Tá pronto, Seu Lobo? 

Lobo: Não! Eu ainda estou tomando meu banho[...] 

Todos: Vamos passear na floresta enquanto Seu Lobo não vem. Tá pronto, Seu Lobo? 

Lobo: Sim! Já estou saindo, eu vou pegar. (O lobo corre atrás das crianças que entram na casinha). Mas 

vocês aí dentro eu não consigo pegar. Oh! Eu vou embora, viu!? 

Crianças: Tchau, Seu Lobo! 

Lobo: Mas eu volto, viu? 

Professora: Por que esse lobo não pegou a gente? (Dirigindo-se para as crianças) 

Sophia: A minha casinha! 

Paulinho: Tá dentro da casinha. 

Lobo: Mas é só vocês ficarem do lado de fora que eu pego.  
 

A brincadeira continuou com várias sucessões de passeios pela floresta e corridas até a 

casinha, com alternância de crianças no papel do lobo e dos porquinhos (fig. 26 e 27). 

 

Figura 26: “Passeio na floresta” 

 

Figura 27: “Protegendo-se na casinha” 

 
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Segundo Smole (1996), ao brincar, a criança se depara com desafios e problemas, para 

os quais deve buscar soluções constantemente. O ato de brincar, nesse sentido, é também uma 

forma de resolver problemas, no qual o corpo é o principal instrumento. Durante a brincadeira, 

as crianças constantemente buscaram caminhos diferentes para desviar do lobo, se 

posicionaram de forma estratégica, nem muito perto, nem muito longe da casa, de modo que 

permitisse experimentar a emoção de serem perseguidas, mas que, ao mesmo tempo, 

possibilitasse chegar ao abrigo antes que o lobo pudesse pegá-las, ou, até mesmo, se 

posicionarem dentro do local onde, pelas regras do jogo, o lobo não poderia pegá-las. 

Entendemos, em consonância com Smole (1996), que as estratégias que foram desenvolvidas 

por meio da brincadeira estimularam, além da percepção espacial, o desenvolvimento de 
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relações temporais e a avaliação de distâncias, proporcionando a aproximação das crianças 

com importantes conceitos físico-matemáticos e, portanto, revelando uma alta idoneidade 

cognitiva e epistêmica. 

A tarefa, desse modo, ao mobilizar diferentes estratégias para a resolução de um mesmo 

problema, ao proporcionar aproximação de diferentes noções e conceitos (idoneidade 

epistêmica e cognitiva), por meio da vivência lúdica dentro de uma brincadeira (idoneidades 

emocional, mediacional, interacional e ecológica), apresentou um alto grau de idoneidade 

didática (GODINO et al., 2006).  

A intervenção “Trilha com obstáculo” foi realizada com a participação de cinco 

crianças, e teve início na sala com a professora apresentando às crianças objetos com os quais 

deveriam montar uma trilha com obstáculos.  

Tarefa 1: A professora dispôs algumas cadeiras e bambolês no centro da sala, e 

começou a perguntar como as crianças gostariam que ela colocasse os bambolês e as cadeiras. 

Como não houve respostas, ela se dirigiu às crianças e entregou um bambolê a uma delas e 

pediu que se levantasse e fosse ajudá-la − nesse momento todos quiseram ajudar e juntos 

começaram a construção da trilha (fig. 28).                                               

Após muitas mudanças, a forma da trilha foi definida, e as crianças tiveram que decidir 

como deveriam vencer os obstáculos ao percorrê-la. Logo depois, iniciaram o percurso 

respeitando o acordado, agachados no chão, passando por dentro dos bambolês (fig. 29). Num 

certo momento, Tariq mudou o modo de passar pela trilha, continuou passando por dentro do 

bambolê, porém não mais pelo chão, e sim por cima da cadeira. A professora mostrou às outras 

crianças, que começaram a fazer do mesmo modo (fig. 30), a professora salientou que Tariq 

estava passando por cima da cadeira. As crianças continuaram o percurso e a professora, em 

alguns momentos, perguntou por onde eles estavam passando e em outros momentos 

sistematizou descrevendo como as crianças estavam passando pela trilha (idoneidade 

interacional e emocional).                   

    

Figura 28: “Montando a trilha” 

 

Figura 29: “Modo acordado” 

 

Figura 30: “Imitando Tariq” 

 
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 
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Durante a tarefa a trilha sofreu várias alterações na sua forma e no modo que as 

crianças deveriam passar pelos obstáculos, algumas vezes sugeridas pela professora, outras 

escolhidas por cada criança livremente (idoneidade cognitiva). Nessa tarefa as crianças 

ajudaram a modificar os objetos, tomaram decisões, expuseram suas ideias (idoneidade 

cognitiva), escutaram as dos outros (idoneidade interacional), quando organizaram a trilha e 

decidiram o modo de fazer o percurso, definindo as orientações por cima, por baixo, por 

dentro, em pé, agachado etc. (idoneidade epistêmica, ecológica e cognitiva).  

Tarefa 2: A tarefa teve início em um espaço fora da sala, no qual, previamente, tinha 

sido montada uma trilha com obstáculos. Ao chegarem ao local, a professora mostrou a trilha e 

como eles deveriam percorrê-la, apresentou o sentido e os modos como eles passariam por 

cada obstáculo. Decidiram quem seria o primeiro e cada criança, individualmente, fez o 

percurso (fig. 31), sob a observação das demais.  Na segunda etapa, as crianças puderam 

atravessar a trilha do modo que quisessem (fig. 32) (idoneidade emocional), mas tinham que 

comunicar à turma (idoneidade interacional) como fariam (idoneidade cognitiva) antes de 

passar para o obstáculo seguinte. 

Três crianças repetiram as mesmas orientações dadas na primeira etapa: Sophia quis 

fazer o percurso no sentido inverso, começando pelo fim da trilha (idoneidade cognitiva e 

emocional). Cacau resolveu que passaria por cima da trave, último obstáculo, que era alta e que 

no primeiro momento tinha sido atravessada por baixo, mas logo percebeu que as pernas não 

alcançavam, então a professora perguntou se ele ia passar por cima ou por baixo, ele indicou e 

falou que ia passar por cima, a professora então ofereceu ajuda e ele venceu o obstáculo (fig. 

33) (idoneidade cognitiva, emocional e interacional). 

Figura 31: “Percurso individual” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 32: “Sentido inverso” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 33: “Por cima da trave” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Atividades de trilha ajudam a desenvolver e/ou aprimorar habilidades relacionadas com 

o deslocamento e o equilíbrio durante a repetição de um trajeto previamente determinado 

(idoneidade mediacional e cognitiva). Nessa tarefa, as crianças perceberam o seu corpo e o 
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movimento com precisão, e os mobilizou de múltiplas formas no espaço. Também se viram 

diante de desafios e obstáculos nos quais se aproximaram de noções e termos empregados em 

situações diferentes, ao passarem por cima, por baixo, por dentro, entre os obstáculos da trilha 

(idoneidade cognitiva).   

Le Boulch (1987) salienta que assim como para a percepção do corpo é importante 

enriquecer o vocabulário da criança quando de suas experiências motoras ou gráficas, também 

a compreensão de conceitos, como perto/longe, dentro/fora, em cima/embaixo, dentre outros, 

será facilitada se eles estiverem associados a uma série de ações no espaço. 

As duas tarefas permitiram que as crianças agissem, em alguns momentos, como 

protagonistas, escolhendo e definindo os modos de participar, fazendo uso de criatividade e 

autonomia (idoneidade cognitiva, emocional e ecológica), e, em outros, seguindo orientações 

definidas previamente ou imitando a professora e os colegas (idoneidade interacional). 

Situações como as propiciadas pelas tarefas, nas quais as crianças se posicionam de diferentes 

modos diante de uma mesma situação, agindo por conta própria, imitando ou seguindo 

orientação, contribuem para a aprendizagem das crianças pequenas. As duas tarefas mostraram 

um alto grau de idoneidade didática, conforme Godino et al., 2006. 

A Sequência “Pra lá e pra cá, vou em qualquer lugar!” é composta por três 

intervenções, cada uma delas contendo uma ou mais tarefas. 

A intervenção “Caminho orientado” contou com a participação de sete crianças e 

começou com a professora informando que tinha uma surpresa para elas em outra sala.  

Tarefa 1: Ao chegar na sala, as crianças encontraram uma pequena trilha feita com 

barreiras em 3D. Então, a professora informou que eles deveriam andar pela trilha entre uma 

barreira e a outra, sem tocar nem bater nenhuma parte do corpo nas barras. Mostrou por onde 

eles começariam seguindo a direção da trilha. As crianças fizeram o percurso individualmente 

e utilizaram estratégias diferentes para não tocar nas barreiras, dobraram os braços rentes ao 

corpo, levantaram os braços, de modo que ficassem mais altos que a barreira, juntaram os 

braços, deixando-os estirados junto ao corpo (idoneidade mediacional e cognitiva). 

Logo após, a professora convidou as crianças para fazerem o mesmo percurso, só que 

todos ao mesmo tempo, segurando os ombros um do outro, formando um trenzinho, e avisou 

que também não podiam tocar nas laterais. As crianças fizeram todo o percurso, dessa vez mais 

devagar, pois dependiam do outro para não esbarrar. A professora então avisou que eles teriam 

que voltar para o lugar onde eles estavam, pois iam fazer o percurso, agora mudando o sentido. 

As crianças se posicionaram e fizeram o percurso invertendo o sentido. 

A tarefa continuou com a professora perguntando às crianças se elas conseguiriam 
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andar pela trilha com os olhos fechados, sem ver nada. As crianças disseram que sim. Nessa 

tarefa a professora não dá nenhuma informação quanto a poder ou não tocar nas barreiras 

laterais, apenas que elas precisam fazer o percurso da trilha.   

Cada criança, uma por vez, foi vendada, e a professora colocava-a no início da trilha. A 

maioria delas utilizou como estratégia passos mais curtos e mais lentos, de modo que pudessem 

mudar de direção dentro da trilha sem se esbarrar. Uma das crianças utilizou uma estratégia 

diferente: começou o percurso com os braços abertos, próximo às barreiras, porém sem tocá-las 

(fig. 34). Na primeira mudança de direção da trilha ela esbarrou em uma das laterais, e, nesse 

momento, retirou a venda dos olhos. A professora então avisou que não podia tirar a venda, ela 

recolocou a venda e, dessa vez, como as demais crianças, colocou as mãos tocando de leve nas 

barreiras laterais para se orientar quanto à direção correta a seguir (fig. 35). 

 

Figura 34: “Sem usar as mãos”                 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 35: “Usando as mãos” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

     
Tarefa 2: A tarefa teve início com a professora desenhando uma trilha no chão da sala, 

com a utilização de fita crepe, no mesmo formato da trilha em 3D, retirou as barreiras e 

convidou as crianças a caminharem pela nova trilha, orientando-se pela referência 

bidimensional, pelo desenho no chão. A professora então disse às crianças que do mesmo 

modo que elas não puderam tocar nas barreiras na atividade anterior, naquela, elas não 

poderiam pisar nas linhas, teriam que fazer o percurso seguindo a direção, porém ficando entre 

as linhas.  

As crianças exploraram um pouco a trilha, algumas ficaram atentas e andaram devagar 

para não pisarem nas linhas, outras fizeram o percurso mais livremente, correram seguindo a 

direção, tentando ficar dentro da trilha, mas sem se preocupar em estar exatamente entre as 

linhas. Nessa tarefa as crianças se envolveram bem menos (idoneidade mediacional e 

emocional), a utilização de um desenho no chão após o uso de um material colorido e 

interessante, foi um fator preponderante para isso, elas logo pediram para colocar a trilha em 

3D novamente, o que foi atendido pela professora, continuando a brincadeira livremente. Ao 
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serem atendidas, a idoneidade emocional e mediacional passou de média para alta.  

Na primeira etapa da tarefa 1 a visualização das barras serviram de guia (fig. 36) para 

seguir na direção correta, que mudou três vezes dentro da trilha. Já na segunda etapa, com os 

olhos vendados, as crianças perceberam as mudanças de direção pelo impedimento da barreia 

concreta sentida pelas mãos (fig. 37). Na tarefa 2, com a retirada das barreiras, as crianças 

precisaram se orientar pela referência bidimensional, pelo desenho no chão (fig. 38). 

Figura 36: “Vendo as barras” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 37: “Vendada tocando as barras” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 38: “Vendo as linhas” 

 Fonte: Acervo Pessoal 

As duas tarefas favoreceram a coordenação dos movimentos e o deslocamento 

orientado, propiciando mudanças de direção e sentido dentro de um mesmo trajeto, 

promovendo vivências de situações para favorecer a idoneidade cognitiva, em que as crianças 

tiveram que se deslocar percebendo e respeitando limites, e, desta forma, puderem 

experimentar “estar entre” barreiras e contornos.  

A estruturação de noções espaciais, como as que foram trabalhadas nessas tarefas, 

inicialmente, envolveu a exploração sensorial dos objetos (idoneidade emocional e 

mediacional) e, principalmente, as estratégias e ações que as crianças realizaram ao deslocar-se 

no ambiente. Esses deslocamentos, segundo Duhalde e Cuberes (1998), facilitam a aquisição 

de noções como: distância, direção, sentido e outras (idoneidade cognitiva). Na tarefa 2, as 

crianças precisaram ainda utilizar a coordenação viso-motora – capacidade de coordenar a 

visão com o movimento do corpo –, que, segundo Smole; Diniz; Cândido (2003), é uma 

habilidade importante para, mais adiante, apoiar o domínio da escrita.  

As crianças vivenciaram modos diferentes de seguir um mesmo caminho, com 

problemas diferentes a resolver em cada um deles, levando-as a buscarem estratégias distintas 

em cada situação. Podemos considerar, desse modo, que a tarefa 1 apresentou alto grau de 

idoneidade didática e a tarefa 2 apresentou também um alto grau de idoneidade, exceto nos 

critérios mediacional e emocional que apresentaram um grau médio (GODINO et al., 2006). 

A intervenção “Corrida de motoca” teve a participação de dez crianças e foi 

desenvolvida no salão por ser uma área grande, na qual foi montada uma pista para a corrida de 

motoca. A pista tinha as demarcações com a delimitação do espaço por onde cada dupla de 
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criança teria que percorrer.  

A professora explicou às crianças como seria a corrida, mostrando todo o percurso que 

elas deveriam fazer, por onde começariam, as direções que seguiriam, acompanhando as 

marcações no chão, passando por dentro do túnel até chegar ao final da pista. A professora 

salientou que elas não poderiam sair da sua pista e invadir a pista do colega, não poderiam 

passar por cima das linhas que demarcavam a pista, ou seja, teriam que ficar sempre entre as 

linhas desenhadas no chão (idoneidade epistêmica, ecológica e mediacional). Depois a turma 

foi distribuída em dois grupos, cada grupo ficou sentado em cadeiras que estavam enfileiradas 

em posição estratégica para que todas as crianças pudessem assistir à corrida e torcer pelo seu 

colega enquanto aguardava a sua vez de participar. 

A professora posicionou uma criança de cada grupo por vez, no início da pista (fig. 39), 

e, junto com as outras crianças, contaram até três para iniciar a corrida. Todas as crianças 

participaram da corrida, duas vezes cada uma.  

As crianças participaram ativamente dessa tarefa, com entusiasmo e torcida para a sua 

equipe (idoneidade emocional e interacional). As crianças, em sua maioria, respeitaram os 

limites que sinalizavam as pistas, viraram as esquinas, fazendo giro de meia volta, 

permanecendo na sua faixa, mudando a direção da motoca sempre que o trajeto indicava e 

passando por dentro do túnel (idoneidade cognitiva), (fig. 40).  

Figura 39: “Início da corrida de motoca”                       Figura 40: “Dentro do túnel”  

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

Na segunda etapa da tarefa, a professora propôs que as crianças explorassem livremente 

o percurso da pista (fig. 41), depois foram introduzindo alguns comandos, como: andar para 

frente; agachado imitando um gatinho; andar para trás (de ré); passar por dentro do túnel, entre 

outros, mas, sempre procurando se manter na pista (idoneidade ecológica e epistêmica).   
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Figura 41: “Exploração livre” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

Nas duas etapas dessa tarefa as crianças puderam se deslocar em um trajeto pré-

determinado, estabelecendo relações de posição (estar entre e dentro) e de orientação (direção e 

sentido no eixo horizontal − para frente, para trás e para os lados), nos quais precisaram dar 

giros de meia volta, mudando a direção, e giros de volta inteira, mudando de sentido, quando 

foram solicitadas a retornar (idoneidade cognitiva).  

Duhalde e Cuberes (1998) destacam que as noções de direção e sentido no eixo 

horizontal (frente/atrás e direita/esquerda) são mais complexas, pois, ao rotacionar o corpo o 

que está à frente passa a estar atrás e o que está em um lado passa a estar do outro, 

diferentemente do eixo vertical (acima e abaixo), no qual é possível distinguir e diferenciar 

mais facilmente o que está no teto e o que está no chão.  

Entendemos, desse modo, que noções, como as trabalhadas nas duas etapas da 

intervenção “corrida de motoca”, não possuem uma apropriação fácil e rápida pela criança 

pequena, no entanto, mesmo as crianças não se apropriando  dessas noções em si, podemos 

inferir que essa tarefa, ao envolver as crianças em ações nas quais movimentos orientados 

foram solicitados, dentro de brincadeiras nas quais elas se envolveram plenamente, com 

atenção e entusiasmo (idoneidade emocional), contribuíram para uma aproximação delas com 

noções importantes para o desenvolvimento da sua competência espacial, o que revela uma 

adequação média alta, no critério cognitivo, e alta, nos critérios epistêmico, mediacional, 

interacional, emocional e ecológico (GODINO et al., 2006). 

A intervenção “Circuito de corrida de carrinhos” contou com a participação de seis 

crianças e teve início no salão, com a Professora relembrando com as crianças a corrida de 

motoca que elas tinham participado na semana anterior. Elas mostraram como fizeram o 

percurso e a professora foi lembrando com as crianças e fazendo junto com elas, vocês 

pilotaram a motoca, na pista, entre as linhas, andaram para frente, viraram para o lado, 

passaram por dentro do túnel e continuaram andando para frente até chegar ao final da pista 
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(idoneidade epistêmica). Logo depois, fez uma rodinha com as crianças e disse que queria falar 

com elas de uma surpresa que tinha dentro da sala. As crianças sentaram-se e a professora 

continuou informando que dentro da sala tinha uma pista de corrida, mas que não era para 

motoca, era um circuito de corrida de carrinhos. Perguntou quem gostava de brincar de 

carrinho e avisou que eles iriam entrar e aí ela mostraria como seria a brincadeira. 

Ao entrar na sala, todos foram direcionados para um espaço próximo à pista. A 

professora, então, apresentou o circuito às crianças com o seguinte diálogo:  

Professora: Eu vou explicar como vai ser a brincadeira. Aqui o carro está onde? (Apontando para o 

estacionamento) 

Paulinho: Dentro! 

Professora: Dentro de onde? 

Sophia e Juju: Pista 

Professora: Aqui é a pista? (Apontando a pista) Ou aqui é a pista? (Apontando o estacionamento). 

Juju: Aqui é a pista (Apontando a pista)  

Professora: E aqui é o quê? (Apontando o estacionamento). 

Cacau: A garagem! 

Professora: A garagem. Isso mesmo. É o estacionamento dos carros. Eles estão dentro do 

estacionamento. (As crianças querem pegar os carrinhos) Cada um vai ter que esperar a sua vez.  (Com 

um carrinho, a professora começa a demonstrar o trajeto do circuito)  

Professora: Esse carrinho vai para frente, vira para o lado e chegando aqui dá pra ir aqui? 

(Aproximando o carrinho da parede da garagem)  

Juju e Paulinho: Não! (Balançando a cabeça negativamente) 

Professora: Bate não é? Então tenho que fazer o quê? (Juju e Cacau mostram com a mão a direção que 

o carrinho tem que seguir).  

Professora: Tem que virar para o lado, não é? Olha a setinha mostrando. Chegou na pista. Vou virar 

de novo. Virei. Agora o carrinho vai aqui na pista. E agora? (Chegando na parte da pista onde inicia o 

elevado) O que o carrinho vai ter que fazer? 

Juju: Subir! (Levantando a mão com o dedo espichado apontando para o alto) 

Professora: Subir. E aqui, vai andar em cima. E agora? 

Sophia e Juju: Descer! Agora vou ter que virar a curva, estão vendo? Gente, e aqui? (Parando em 

frente ao viaduto) Eu vou passar como? 

Cacau: O túnel. 

Professora: É um túnel? O carrinho tem que passar como? 

Juju: Assim! (Abaixando o corpo e movimentando-se agachada) 

Professora: Por onde? Passando por baixo, por baixo do viaduto. E agora, vou ter que dar a volta, 

virar para o lado, virar, virar. E aqui, gente? 

Juju, Sophia e Paulinho: Subir! 

Professora: Subir agora ou andar aqui em cima e depois vou? 

Sophia e Juju: Descer? 

Professora: E agora dá para ir para cá? 

Juju: Dá uma curva[...] 

Professora: E agora dá para passar por cima? (Parando o carrinho em frente ao túnel) 



93 

 

Paulinho e Cacau: Por baixo 

Professora: Ele vai passar por baixo e andar por dentro do túnel. Oh! Vai, carrinho. Vai, carrinho, 

andando até sair do túnel. Agora ele vai continuar andando aqui, vai fazer a curva de novo, para 

frente, para frente e entrar no estacionamento, estão vendo? (Parando o carro em frente à entrada do 

estacionamento)  

Professora: Aqui tem uma setinha, tá? Eu vou virar o carrinho aqui e vou seguir a setinha. E agora 

onde é o lugar dele? Quem lembra? (As crianças apontam a vaga do carrinho) Aqui não é? Virou aqui e 

entrou na vaga.  

A professora, ao terminar a demonstração (fig. 42) de como seria o percurso, definiu, 

junto com as crianças, quem seria a primeira a começar e lembrou que eles deviam escolher o 

carrinho, tirá-lo do estacionamento e fazer o percurso do circuito, passando por cima do 

elevado, por baixo do viaduto, depois por cima do viaduto, por dentro do túnel, até chegar 

novamente à garagem onde eles estacionariam o carro entre as marcações feitas no chão 

(idoneidade epistêmica). 

Figura 42: “Demonstração do percurso” 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

As crianças, individualmente, escolheram o carrinho e começaram a fazer o percurso, 

enquanto as outras crianças observavam, aguardando a sua vez. Durante o percurso de cada 

criança (fig. 43, 44 e 45), a professora, em alguns momentos, perguntava à turma ou a alguma 

criança em específico por onde o carrinho estava passando, subindo ou descendo, passando por 

baixo, por cima ou por dentro etc., salientando quando virava fazendo as curvas. Em outros 

momentos sistematizava, dizendo: o carrinho está passando por baixo do viaduto, está 

entrando no túnel, etc. (idoneidade interacional). Após todas as crianças terem feito o percurso 

individualmente, elas puderam brincar, livremente e ao mesmo tempo (fig. 46), com os seus 

carrinhos no circuito (idoneidade emocional). 
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Figura 43: “Iniciando o circuito”                      Figura 44: “Carrinho dentro do túnel” 

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 45: “Por baixo do viaduto”               Figura 46: “Exploração coletiva do circuito ” 

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

 

Durante a tarefa as crianças puderam se aproximar de noções importantes relativas à 

localização e orientação espacial, durante todo o percurso do circuito, tanto no momento da 

demonstração feito pela professora, como descrito no diálogo (idoneidade interacional e 

cognitiva) como nos momentos em que fizeram o percurso individualmente, ambos 

intercalados com o jogo de perguntas e respostas promovido pela professora. Nessa tarefa, o 

corpo deixou de ser a principal referência, o que proporcionou às crianças a oportunidade de 

estabelecer relações entre os objetos, nesse caso o carrinho e a pista com seus elementos 

(curvas, elevados, viadutos, túnel e estacionamento), extrapolando, desse modo, a vivência 

corporal e a exploração do espaço micro e meso em torno de seu próprio corpo, proporcionada 

pelas tarefas anteriores, para uma exploração ampliada entre objetos.   

Podemos destacar ainda que a qualidade visual dos materiais disponibilizados nessa 

tarefa (idoneidade mediacional) e o potencial lúdico (idoneidade emocional) proporcionado 

pela brincadeira com carrinhos encantaram e estimularam as crianças, propiciando um grande 

envolvimento (idoneidade interacional). Além disso, permitiu explorar, de forma eficiente e 

diversificada, algumas noções (idoneidade cognitiva) que já vinham sendo trabalhadas durante 

as sequências anteriores, contribuindo com a ampliação de aprendizagens das crianças 

(idoneidade epistêmica, cognitiva e ecológica).  
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Assim, ao trabalhar as noções em contextos e espaços diversificados, envolvendo a 

ação direta do corpo e deste com os objetos, além da representação gráfica, mediada por 

processos comunicativos, as tarefas favoreceram a compreensão das noções trabalhadas, 

promovendo avanços no aprendizado das crianças, o que permitiu evidenciar um alto grau de 

idoneidade didática (GODINO et al. 2006) 

 

Considerações finais 

Neste estudo, constatamos que as tarefas implementadas as Sequências “Aqui ou lá, em 

todo lugar” e “Pra lá ou pra cá, vou a qualquer lugar!” propiciaram às crianças situações nas 

quais, ao ouvir histórias, ao desenhar, ao brincar, utilizando deslocamento do próprio corpo e 

de objetos etc., vivenciaram diversas experiências em contextos e espaços diferentes, nas quais 

puderam estabelecer uma relação com o espaço, tanto corporalmente quanto simbólica e 

graficamente. As tarefas, desse modo, desempenharam uma inter-relação coerente dentro da 

sequência, contribuindo com um percurso favorável ao desenvolvimento de algumas 

aprendizagens, apresentando um alto grau de idoneidade didática.  

Os resultados revelaram, ainda, que o corpo desempenhou o papel de propulsor nos 

processos de aproximação das crianças com algumas noções espaciais, pois, por meio da 

vivência corporal e da exploração do espaço em torno de seu próprio corpo e dos objetos, 

realizados durante as brincadeiras e da problematização, dos processos comunicativos e dos 

registros decorrentes, fomentados pela interação com seus pares e com os adultos, as crianças 

puderam identificar diferentes posições em relação a um referencial fixo e se aproximar de 

noções relativas à localização e orientação (sentido e direção), enriquecendo e ampliando a sua 

percepção de espaço.  

Desse modo, pensar o corpo e o movimento, articulado às tarefas que compõem ou 

poderiam compor a rotina das crianças pequenas, além de valorizar seus anseios e 

necessidades, respeitar suas especificidades enquanto ser que é extremamente corpóreo, 

possibilita ainda o desenvolvimento e apropriação de noções matemáticas, dentre elas as 

espaciais. Portanto, o trabalho com o corpo, como base para o desenvolvimento dessas noções, 

se faz relevante e necessário, e, por isso, é natural que assuma um caráter tão fundamental na 

Educação Infantil. 

Assim, entendemos que o(a) professor(a), ao planejar os diferentes momentos dentro da 

rotina na Educação Infantil, que tenham intencionalidade matemática, precisa voltar sua 

atenção para o desenho e/ou (re)desenho de tarefas diversificadas e interessantes, que se 

ajustem às necessidades e aos anseios das crianças, que considerem o movimento e a liberdade 
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de expressão corporal, que valorize as suas potencialidades e respeite os seus limites, mas que, 

ao mesmo tempo, se ajustem às outras demandas de conhecimentos e experiências necessárias 

ao desenvolvimento integral da criança. 

Referências 

BAIRRAL, M. A. O desenvolvimento do pensamento geométrico na Educação Infantil: 

algumas perspectivas conceituais e curriculares. In: CARVALHO, M.; BAIRRAL, M. A. 

(Org.). Matemática e Educação Infantil: investigações e possibilidades de práticas 

pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2012. 

BERDONEAU, C.; CERQUETTI-ABERKANE, F. O Ensino da Matemática na Educação 

Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

BRASIL. Ministério da Educação Sec. de Educação Básica. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. – Brasília: MEC/SEB, 2010. 

CANALS, M. A. Vivir las matemáticas. 3. ed. - Barcelona: Octaedro, 2009. 

CHAMORRO, M. del C. Aprendizaje y Matemáticas. La construcción del conocimiento 

matemático en la Escuela Infantil. In: CHAMORRO, M. del C. (Org.). Didáctica de las 

Matemáticas na Educacion Infantil. Madrid: Pearson Educación, 2005.  

De CASTRO, C. La evaluación de métodos para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en la Educación Infantil. Revista Iberoamericana de Educação Matemática. n. 

11, p. 59-77, 2007.  

DUHALDE, M. E.; CUBERES, M. T. G. Encontros iniciais com a Matemática: 

contribuições à educação infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.   

FONT, V.; PLANAS, N.; GODINO, J. D. Modelo para el análisis didáctico en educación 

matemática. Infancia y Aprendizaje, v. 33, n .1, p. 89-105, 2010. Disponível em: 

http://www.ugr.es/~jgodino/eos/modelo_anadida_25junio09.pdf. Acesso em: 23 de mai. 2015 

GODINO, J. D., BENCOMO, D., FONT, V.; WILHELMI, M. R. Análisis y valoración de la 

idoneidad didáctica de procesos de estudio de las matemáticas. Paradigma, v. XXVII, n. 2, p. 

221-252. República Dominicana, 2006.  

GODINO, J. D. Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas. Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. n. 

11. p. 111-132. Costa Rica, 2013. 

GONZÁLEZ, A.; WEINSTEIN, E. La enseñanza de la Matemática en el Jardín de 

Infantes. Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2008. 

GUSMÃO, T. C.R.S. Desenho de tarefas para o desenvolvimento da cognição e metacognição 

matemática. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE ENSINO E DIDÁTICA DAS 

CIÊNCIAS, 1, 2014, Feira de Santana. Anais. Feira de Santana: Universidade Estadual de 

Feira de Santana, 2014. p. 175-180. 



97 

 

LE BOULCH, J. Rumo a uma ciência do desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1987. 

LORENZATO, S. Por que não ensinar Geometria. A Educação Matemática em Revista: 

Geometria. SBEM, Blumenau: SC, FURB, ano III, n. 4, p. 3-13, 1º sem. 1995. 

LORENZATO, S. Educação Infantil e Percepção Matemática. Campinas: Autores 

Associados, 2006. 

MEUR, A. de; STAES, L. Psicomotricidade educação e reeducação: níveis maternal e 

infantil. São Paulo, SP: Manole, 1991. 226 p. 

 

MUNIZ, A. S. R. A geometria na Educação Infantil: concepções e práticas de professores. 

2010. 189f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, Presidente Prudente. 

MURAKAMI, C. Conhecimentos geométricos na Educação Infantil: o que conhece o 

professor? 2009. 102f. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência e o Ensino de 

Matemática) - Universidade Estadual do Maringá, Maringá.  

SMOLE, K. C. S. A Matemática na Educação Infantil: a Teoria das Inteligências Múltiplas 

na prática escolar. Porto Alegre: Artmed, 1996.  

SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. S. V.; CANDIDO, P. Figuras e formas. Coleção Matemática 

de 0 a 6. 1a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. v. 03. 

SOUZA, S. Geometria na Educação Infantil: da manipulação empirista ao concreto 

piagetiano. 2007, 145f. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência e o Ensino de 

Matemática) – Universidade Estadual do Maringá, Maringá. 

POCHULU, M.; FONT, V.; RODRÍGUEZ, M. Criterios de diseño de tareas para favorecer el 

análisis didáctico en la formación de profesores. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 7., Actas. Montevideo, 2013. 

VECINO. F. R. Representación del espcaio em el niño. El espacio como modelo de desarrollo 

de las distintas geometrias. In: CHAMORRO, M. del C. (Org.). Didáctica de las Matemáticas 

na Educacion Infantil. Madrid: Pearson Educación, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



98 

 

 

ARTIGO 3 

 

Tarefas matemáticas para o desenvolvimento da percepção de 

espaço na Educação Infantil: potencialidades e limites 

Mathematical tasks for the development of space perception in early 

Childhood Education: potentials and limits 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as potencialidades e limites que podem ser delineadas ao utilizar tarefas 

matemáticas, elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática, para favorecer o desenvolvimento da 

percepção de espaço na criança da Educação Infantil. As tarefas foram desenhadas segundo ferramentas teóricas 

do enfoque ontosemiótico, em específico na noção de idoneidade didática. O estudo, de abordagem qualitativa, foi 

desenvolvido com as crianças do Grupo 3 da Creche da UFBA, por meio da implementação de sequências de 

tarefas pela professora da turma. Os resultados revelaram que, de modo global, as sequências de tarefas tiveram 

um nível de idoneidade didática de médio-alto a alto e, embora não tenham atingido um nível alto de idoneidade, 

desempenharam uma inter-relação coerente, contribuindo com um percurso favorável de aproximação das 

crianças com noções importantes para o desenvolvimento da percepção de espaço, mostrando, em seu conjunto, o 

potencial das tarefas desenhadas e, portanto, o caráter idôneo da proposta.   

Palavras-chave: Tarefas Matemáticas. Percepção de espaço. Educação Infantil. Critérios de Idoneidade Didática. 

 

Abstract 

This article aims to analyze the potentialities and limits that can be delineated when using mathematical tasks, 

elaborated based on the didactic suitability criteria, to favor the development of the perception of space in the 

child of Early Childhood Education. The tasks were designed according to the theoretical tools of the onto-

semiotic approach, specifically in the notion of didactic suitability. The qualitative study was developed with the 

children of Group 3 of the UFBA day care center, through the implementation of task sequences by the class 

teacher. The results showed that, overall, the sequences of tasks had a level of didactic suitability from medium-

high to high and although they did not reach a high level of suitability, they played a coherent interrelationship, 

contributing with a favorable course of approach of the children with notions important for the development of the 

perception of space, showing, as a whole, the potential of the designed tasks and, therefore, the suitable character 

of the proposal. 

Keywords: Mathematical Tasks. Perception of space. Childhood Education. Didatic Suitability Criteria. 

 

1 Introdução 

A escola infantil configura-se como um espaço que pode ajudar a criança a organizar as 

intuições e noções matemáticas que ela encontra no seu dia-a-dia, proporcionando assim bases 

sólidas para conhecimentos futuros (DUHALDE; CUBERES, 1998). Nesse sentido, podemos 

considerar que as noções e conceitos matemáticos que necessitam ser explorados com a criança 
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pequena devem ser feitos com intencionalidade e não de “forma casual ou fortuita” (SMOLE, 

2014, p. 43), demandando do(a) professor(a) organização e planejamento das ações que visam 

a contribuir com a apropriação de noções ou aproximação de conceitos matemáticos pelas 

crianças. 

A efetivação desse planejamento perpassa pela escolha e definição dos métodos de 

trabalho que serão utilizados, configurando-se como um caminho a ser seguido para se alcançar 

os objetivos. Entendemos, desse modo, que nos distintos níveis educativos, o que inclui a 

Educação Infantil, as práticas educacionais que são desenvolvidas, referentes à matemática, se 

sustentam por diferentes perspectivas metodológicas, por seus métodos e instrumentos. Nesse 

contexto, insere-se a escolha que o professor faz pelas tarefas, a análise de qual tipo de tarefas 

é o mais acertado e mais eficiente para aquele conceito a ser trabalhado, se é o mais adequado 

para a turma com a qual será desenvolvida, etc., de modo que permita ser validado, refutado ou 

reformulado. 

Para uma análise consistente dos métodos e instrumentos, é necessário contar com 

critérios de avaliação que permitam dissecá-los e estudá-los em diferentes pontos de vista, ou 

seja, nas suas múltiplas facetas, e, para que isso ocorra, necessita-se de uma ferramenta de 

análise sensível a esta multidimensionalidade (DE CASTRO, 2007). Consideramos os critérios 

de idoneidade didática propostos por Godino et al. (2006), doravante CID, como ferramenta 

eficaz para a análise e avaliação dos processos de estudo de um modo geral, visto que possuem 

uma grande abrangência e, portanto, dão conta de vários aspectos que precisam ser observados 

e considerados quando da elaboração e da avaliação de uma proposta de trabalho para a 

Educação Infantil.  

Nessa perspectiva, e considerando que o nosso estudo busca contribuir com suporte 

teórico-metodológico que possa auxiliar o(a) professor(a) da Educação Infantil a promover a 

aproximação das crianças pequenas de importantes conceitos matemáticos no campo 

geométrico, optamos por trabalhar com tarefas matemática elaboradas segundo os CID, com o 

intuito de favorecer o desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação 

Infantil. Assim, este artigo tem como objetivo analisar os limites e potencialidades de uma 

sequência de tarefas desenhadas, segundo critérios de idoneidade didática, para desenvolver a 

percepção espacial na criança da Educação Infantil.   

 

2 As tarefas matemáticas  

Concebemos as tarefas como contextos e situações diversificadas de sequências 

pensadas e planejadas pelo professor com o intuito de colaborar para uma adequada 
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aprendizagem dos estudantes (POCHULU; FONT; RODRIGUEZ, 2013). As tarefas, nessa 

perspectiva, assumem um papel fundamental dentro dos processos de ensino e aprendizagem 

da Matemática, portanto, para o seu desenho, entendido como “processo de elaboração, criação 

e preparação de situações matemáticas a serem aplicadas em sala de aula” (POCHULU, et al. 

2013, apud GUSMÃO, 2014, p. 6), faz-se necessário considerar os conteúdos que serão 

trabalhados e os objetivos que se pretendem alcançar, de modo que não sejam eventos isolados, 

mas que constituam uma organização na qual as tarefas anteriores possam servir de apoio, de 

experiências que contribuam na solução de tarefas posteriores, formando, assim, uma 

sequência coerente que favoreça a construção, ampliação, sistematização e consolidação de um 

ou mais conceitos. 

Para que isso se efetive, é necessário “pensar em situações de caráter educativo-

pedagógico intencional, definido, planejado e sistematizado” (AZEVEDO e PASSOS, 2012, p. 

55), que busquem mobilizar os conhecimentos que as crianças possuem, muitos deles oriundos 

das suas vivências anteriores à escola, ampliar e aprimorar esses conhecimentos, além de 

promover a construção e apropriação de outros novos, historicamente elaborados e socialmente 

compartilhados.  

Assim, baseando-nos no que apontam alguns autores que discutem a Matemática para a 

Educação Infantil (SMOLE, 1996; DUHALDE; CUBERES, 1998; CHAMORRO, 2005; 

VECINO, 2005; LORENZATO, 2006; CANALS, 2009), destacamos alguns aspectos que 

precisam ser considerados quando da elaboração de tarefas: partir do interesse e da curiosidade 

das crianças; privilegiar as situações lúdicas; contemplar as diversas linguagens e formas de 

expressão da criança, como a oral, a gestual, a pictórica, a musical, a plástica, a dramática, a 

corporal etc.; promover processos comunicativos que favoreçam o intercâmbio e a exploração 

de ideias, permitindo que avancem na linguagem e nos modos de representação; favorecer 

situações que ofereçam experiências desafiadoras, que incentivem as crianças a explorar, 

observar, comparar, levantar e testar hipóteses, tomar decisões, propor e resolver problemas; 

contemplar os diversos campos da matemática, não priorizando um em detrimento de outros, 

articulando-os sempre que possível e necessário. 

 

3 A percepção espacial  

As primeiras experiências da criança com o mundo não são de origem quantitativa, mas 

sim de ordem espacial, que ocorrem quando iniciam o processo de domínio espacial, 

utilizando-se do próprio corpo (LORENZATO, 2006). Nessa perspectiva, entendemos que as 

escolas de Educação Infantil precisam promover tarefas que favoreçam o desenvolvimento de 
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noções e conceitos no campo espacial, de modo que possa ampliar, organizar e sistematizar os 

conhecimentos que a criança constrói na interação com o meio, com os outros (seus pares e 

adultos) e com os objetos. 

Diversos estudos indicam, conforme Smole (1996), que a construção do espaço pela 

criança se dá de forma progressiva e percorre um caminho que se inicia na percepção de si 

mesma, passa pela percepção dela no mundo e no espaço ao seu redor, para então chegar ao 

espaço representado em forma de mapas, croquis, maquetes, representações planas e outras. 

Entendemos, assim, que essa construção parte do desenvolvimento da percepção espacial, 

considerada nesse estudo como “a tomada de consciência da situação de seu próprio corpo em 

um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode ter em relação às pessoas e coisas” 

(MEUR; STAES, 1991, p.13).  

A percepção do espaço na criança avança em uma direção marcada por três etapas 

essenciais: 1. Espaço vivido – refere-se ao espaço físico, vivenciado através do movimento e 

do deslocamento e apreendido pela criança por meio de brincadeiras e atividades que permitam 

percorrer, delimitar ou organizar esse espaço; 2. Espaço percebido – é aquele que não precisa 

mais ser experimentado fisicamente para que a criança possa lembrar-se dele; 3. Espaço 

concebido – surge quando existe a capacidade de estabelecer relações espaciais entre elementos 

somente através de suas representações, como é o caso de figuras geométricas, mapas, plantas 

e digramas. (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003; LE BOULCH, 1992). 

Nessa perspectiva, entendemos que a evolução da percepção e utilização do espaço pela 

criança tem estreita relação com a sua interação com o meio, através do movimento e da ação, 

pois a criança faz a “análise do espaço primeiro com o seu corpo, antes de fazê-la com os 

olhos, para acabar por fazê-la com a mente” (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2003, p. 26). 

 

4 Os critérios de idoneidade didática 

As sequências de tarefas utilizadas nesse estudo tiveram ainda como base para o seu 

desenho, e posterior avaliação, os critérios de idoneidade didática descritos por Godino et al. 

(2006): 1. Idoneidade Epistêmica – grau de representatividade dos significados institucionais 

implementados ou pretendidos, em relação ao significado de referência; 2. Idoneidade 

Cognitiva – grau em que as aprendizagens pretendidas/implementadas estão na zona de 

desenvolvimento potencial dos alunos, assim como a proximidade das aprendizagens 

adquiridas com as que foram pretendidas ou implementadas; 3. Idoneidade Emocional – grau 

de implicação (interesse, motivação, atitudes, afetos) do alunado no processo de estudo; 4. 

Idoneidade Interacional – grau em que os modos de interação entre professor e alunos, aluno e 
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aluno permitem identificar e resolver conflitos de significado e favorecer a autonomia da 

aprendizagem; 5. Idoneidade Mediacional – grau de disponibilidade e adequação dos recursos 

materiais e temporais necessários para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem; 6. Idoneidade Ecológica – grau em que o processo de estudo se ajusta ao projeto 

educativo da instituição, às diretrizes curriculares, às condições do entorno social. 

A noção de idoneidade didática e as suas dimensões, introduzidas pelo modelo teórico 

do Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e da Instrução Matemática23 (EOS24), constitui 

uma síntese orientada para avaliar se as atividades implementadas em sala são idôneas 

(adequadas), servindo para avaliar e melhorar os processos de ensino e aprendizagem e 

reestruturá-lo, configurando-se, desse modo, como ferramenta para uma didática normativa 

(FONT; PLANAS; GODINO, 2010). Assim, os CID permitem contribuir com o planejamento, 

a implementação e uma posterior valoração dos processos de ensino e aprendizagem. 

Porém, por envolver diversas dimensões, que não são diretamente observáveis, Godino 

et al. (2006) consideram a avaliação das atividades pretendidas e efetivamente implementadas 

em um processo de estudo como algo complexo, demandando, desse modo, de indicadores 

empíricos (GODINO, 2013) que sirvam como diretrizes para avaliá-las. Como exemplo de 

indicadores podemos destacar, para o critério interacional, a apresentação adequada do tema, o 

reconhecimento e resolução dos conflitos de significado dos alunos etc. 

 

5 Percurso metodológico 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como participantes 12 crianças25, com idade 

entre 3 anos e 3 anos e 11 meses, que compunham o Grupo 3 da Unidade de Educação Infantil 

da Universidade Federal da Bahia/Brasil (Creche/UFBA) e a professora da turma26. Os dados 

foram coletados no primeiro semestre de 2016, marcados, em um primeiro momento, por oito 

encontros com a professora da turma para apresentar e discutir a proposta de trabalho, em 

específico para estudo das tarefas, seus conteúdos e meios de aplicação, e depois, durante a 

implementação (pela professora) de três sequências de tarefas (desenhadas pela pesquisadora), 

distribuídas em doze intervenções (Quadro 6), cujo objetivo era o de aproximar as crianças de 

                                                           
23 GODINO et al. (2006) designam “instrução matemática” - o processo de estudo matemático - aos processos de 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos específicos, organizados no âmbito dos sistemas didáticos. 

24 O EOS é um modelo teórico que objetiva articular e integrar diferentes perspectivas e noções teóricas utilizadas 

na Educação Matemática a partir de pressupostos antropológicos e semióticos para o estudo dos processos de 

ensino e aprendizagem matemáticos (FONT; PLANAS; GODINO, 2010). 

25 A pesquisadora possui autorização para uso de imagens e depoimentos de todos os participantes.  

26 Possui graduação em Pedagogia, Especialização em Psicopedagogia e Mestrado em Educação. Atua há 14 como 

docente na Educação Infantil, sendo 12 destes na Creche/UFBA. 
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noções que contribuíssem para o desenvolvimento da percepção espacial. Nessa perspectiva, as 

tarefas foram utilizadas com uma dupla função, como suporte para o desenvolvimento de 

noções matemáticas e como um método de produção dos dados da pesquisa.  

Quadro 6 – Sequências/ intervenções implementadas 

Sequências Intervenções Noções abordadas Data Duração 

S1: Ver, ouvir, tocar... 

sentir e expressar 

1 - A caixa Mágica Percepção visual  17/03/2016 28 min. 

2-  O saco surpresa Percepção tátil e auditiva 07/04/2016 37 min. 

S2: Aqui ou lá, em 

todo lugar 

1- Estica e enrola Curvo e reto 08/04/2016 34 min. 

2- Abre e fecha Aberto e fechado; interior e exterior 13/04/2016 26 min. 

3-  Corre, pintinho, entra 

no ninho! 
Dentro e fora; interior e exterior  27/04/2016 

25 min. + 

16 min. 

4-  Fora, Seu Lobo! Dentro e fora 28/04/2016 32 min. 

5-  Trilha de obstáculos Em cima e embaixo; dentro e fora 29/04/2016 32 min. 

6- Onde a bola foi parar? Em/por cima e embaixo; dentro e fora 05/05/2016 18 min. 

7- A galinha choca Em cima e embaixo; do lado 06/05/2016 21 min. 

S3: “Pra lá e pra cá, 

vou a qualquer lugar!” 

1-  Caminho orientado Entre duas coisas 11/05/2016 24 min 

2- Corrida de velotrol 
Para frente, para trás/para o lado; por 

dentro 

 

 

 

 

12/05/2016 20 min. 

3- Circuito de corrida de 

carrinhos 

Para cima e para baixo, para frente e 

para trás/para o lado; por dento; por 

baixo 

19/05/2016 26 min. 

Fonte: Organização nossa 

Nesse artigo, estamos considerando não apenas as informações coletadas durante as 

intervenções com o aparato da observação, das filmagens e dos materiais produzidos pelas 

crianças, mas também as informações provenientes da análise e reflexão da professora, 

participante da pesquisa, sobre a sequência de tarefas, a implementação e a participação das 

crianças, coletadas por meio de um questionário aplicado com esse propósito. 

Acreditamos que dar voz à professora, trazendo o seu ponto de vista e sua reflexão 

sobre todo o processo somaria com a nossa análise, contribuindo para uma maior 

confiabilidade e validação dos resultados, visto que ela esteve diretamente envolvida e 

implicada em todo o processo de estudo e implementação das sequências de tarefas.   

 

6 Apresentação e análise dos dados 

Por se tratar de uma pesquisa no nível da Educação Infantil, cujos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento diferem, em certa medida, dos estudantes de outros níveis de 

escolaridade, e dado que o marco teórico adotado está sendo, pela primeira vez, aplicado a este 

nível de ensino, tivemos o cuidado de fazer as adaptações e enriquecimentos necessários aos 

indicadores empíricos propostos para a operacionalização dos critérios de idoneidade didática 

do ESO, para que estes correspondessem ao  contexto da Educação Infantil.  
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Para melhor visualização e entendimento, organizamos os indicadores empíricos em 

três quadros distintos, cada um representando uma categoria de análise e agrupando duas das 

dimensões que compõe os critérios de idoneidade didática: epistêmico/ecológico, 

cognitivo/afetivo e mediacional/interacional. Essa organização em pares justifica-se pela inter-

relação existente entre essas dimensões, pois, segundo Godino (2013), as noções de idoneidade 

epistêmica e ecológica, associadas, constituem a base para uma teoria do currículo; a cognitiva 

e afetiva constituem a base para uma teoria da aprendizagem; enquanto a interacional e 

mediacional, por sua vez, constituem a base para uma teoria do ensino.  

Assim, em cada quadro apresentamos os aspectos de cada categoria contemplados no 

desenho das tarefas (processo de estudo pretendido), para que estas tarefas tivessem um alto 

grau de idoneidade didática. Após cada quadro, fazemos uma breve descrição das três 

sequências implementadas, considerando os aspectos contemplados no quadro/categoria. Por 

último, apresentamos uma discussão geral em torno da categoria analisada e sobre que aspectos 

desta categoria foram evidenciados durante a implementação das sequências, trazendo, ainda, 

nessa discussão, fragmentos de fala da professora das crianças, que expressam seu ponto de 

vista e sua reflexão sobre as tarefas implementadas, ao passo em que contribuem para validar o 

nosso trabalho.    

Quadro 7 - Categoria de análise – Idoneidade epistêmica/ecológica  

Aspectos contemplados no desenho das tarefas / indicadores empíricos 

 Introduz e amplia a linguagem matemática verbal de forma clara e compassada;  

 Promove a construção e socialização de hipóteses de forma espontânea, propicia a 

argumentação, contestação e verificação das hipóteses;  

 Contemplam os documentos oficiais e o currículo local; 

 Promove conhecimento matemático, integrando os diversos campos, articulando esses 

conhecimentos com os relativos ao mundo físico, social, cultural e natural;  

 Favorece diversas linguagens e formas de expressão da criança pequena (gestual, oral, 

corporal, musical, pictórica, etc). 

Fonte: Organização nossa, adaptado de Godino (2013). 

Sequência 1: Ver, ouvir, tocar... sentir e expressar! 

As tarefas propostas nessa sequência permitiram explorar e aprimorar a habilidade de 

atenção e observação das crianças, além da evocação e da verbalização, estimulando a 

discriminação e memória visual e tátil (fig. 47). Além disso, promoveram aproximação e 

exploração de algumas noções relativas ao campo Espaço e Forma e o das Medidas, que 

contribuirão posteriormente com a apropriação de alguns conceitos (distância, tamanho e 

forma), por meio de comparação entre objetos (fig. 48) durante as brincadeiras, utilizando, para 
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isso, linguagem matemática específica e com a clareza esperada para o nível das crianças.  As 

tarefas também promoveram a argumentação, a formulação e verificação de hipóteses quanto 

aos objetos que podiam ou não estar dentro de um determinado espaço e quanto às mudanças 

ocorridas na posição dos objetos, estimulando o uso da linguagem oral e da gestual (fig. 49).  

 

Sequência 2: Aqui ou lá, em todo lugar! 

Nessa sequência as tarefas permitiram introduzir noções relativas à forma (curvo/ reto e 

aberto/fechado) e à posição e localização no espaço (dentro/fora, interior/exterior/limite, em 

cima/embaixo/do lado), com linguagem clara e compatível com as crianças, porém sem deixar 

de utilizar os signos adequados com a linguagem matemática. Além da linguagem verbal, 

utilizaram-se outros modos de representar e contextualizar as noções, com desenho, objetos 

manipuláveis, cenários de histórias, brinquedos e brincadeiras (fig. 50 e 51), e, para a 

argumentação, formulação e verificação de hipóteses, as crianças também foram estimuladas a 

utilizar outras formas de expressão, como gestos, desenhos e modelagem (fig. 52).  

As tarefas buscaram ainda contemplar outros campos da matemática, como o numérico 

e o das medidas, a exemplo da utilização da contagem oral (dos ovos) (fig. 51), comparação de 

tamanho e de quantidade (entre ovos da galinha e da pata, entre os pintinhos e o patinho), 

assim como integrar conhecimentos do mundo natural e social. 

 

 

Figura 47: Discriminação tátil Figura 48: Comparação entre objetos  Figura 49: Linguagem gestual 

   
Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                               

Figura 50: Objeto manipulável Figura 51: Desenhos/cenários Figura 52: Modelagem 

   
Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                               
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Sequência 3: Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!  

As tarefas propostas nessa sequência favoreceram a ampliação de algumas noções de 

localização (entre, por cima/por baixo) e a inserção de noções de orientação − direção e sentido 

(para cima/para baixo, para frente/para trás/para o lado), utilizando a linguagem matemática 

verbal, objetos manipuláveis e brincadeiras.  

Essas diferentes formas de representação e contextualização das noções propostas 

trouxeram o corpo como primeira referência e elemento central, como no caminho orientado e 

na corrida de motoca (fig. 53 e 54), e foi, aos poucos, ampliando e extrapolando para relações 

espaciais mais amplas entre objetos e referenciais fixos, a exemplo dos carrinhos e da pista que 

formava o circuito de corrida, com suas curvas, elevados, viadutos, túneis e estacionamento 

(fig. 55). 

 

Avaliação global da idoneidade epistêmica/ecológica das sequências 

Garantir expriências que recriem em contextos significativos relações espaciais é um 

dos aspectos contemplados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edcucação Infantil 

(BRASIL, 2010), assim como na proposta curricular da Creche/UFBA, que preconiza 

atividades que explorem uma variedade de ideias matemáticas relativas a números, medidas, 

espaço e forma, por meio de situações cotidianas significativas que busquem conservar o 

prazer e a curiosidade das crianças (CRECHE UFBA, 2012). Desse modo, as sequências de 

tarefas, ao proporcionarem experiências que aproximaram as crianças de noções relativas ao 

campo espacial, articulando-as com outros campos matemáticos e outras áreas do 

conhecimento norteadoras do desenvolvimento infantil, como a natural, social e cultural, 

sempre que possível, contemplaram o currículo oficial e local, o que pode ser corroborado com 

a fala da professora, quando questionada sobre as tarefas estarem em consonância com a 

proposta Curricular da Creche/UFBA e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil: 

Sim. Tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil quanto a Proposta 

Curricular da Creche/UFBA compreendem que a brincadeira e as interações devem permear todo 

Figura 53: Caminho orientado Figura 54: Corrida de motoca Figura 55: Circuito de corrida 

   

Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                                               Fonte: Acervo Pessoal                               
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o trabalho da educação infantil, e isso ficou evidente nas tarefas. Além disso, a experiência de 

exploração relacionada à matemática, à ampliação de conceitos e inter-relação entre os campos 

matemáticos, presentes nas tarefas, estão preconizados nesses documentos. (Questionário) 

 Além dos aspectos relativos à matemática, a professora enfatiza ainda as brincadeiras 

que permearam todas as tarefas. Nesse sentido, podemos destacar a sua importância para o 

desenvolvimento das crianças e para o seu processo de aprendizagem de modo global, pois, ao 

brincar, a criança se depara com desafios e problemas para os quais deve buscar soluções 

constantemente. O ato de brincar, nesse sentido, é também uma forma de resolver problemas 

Smole (1996). A professora destaca ainda os aspectos relativos à integração entre os campos 

matemáticos e outras áreas do conhecimento que fazem parte do desenvolvimento infantil, o 

que pode também ser visto no fragmento a seguir: 

Em relação aos campos matemáticos, houve a relação entre o numérico e o das medidas (como na 

história da galinha choca – que entram esses dois campos). Com outras áreas de conhecimento, 

pude perceber a relação com a linguagem escrita e oral (era constante), com as artes plásticas 

(pintura, colagem, modelagem), musicais (vários momentos) e cênicas (como na brincadeira do 

pintinho e do gavião e dos três porquinhos), com natureza (aspectos relacionados aos animais, 

alimentação, diferenças, forma de nascimento (ovo) na história da Galinha Choca) e com 

sociedade (os esportes - vôlei, futebol, basquete), movimentos, brincadeiras e interações. 

(Questionário)  

Diante do que pôde ser descrito a partir das observações da implementação das tarefas, 

assim como da visão da professora, foi possível observar que vários indicadores empíricos 

previstos quando da elaboração das tarefas foram contemplados durante a sua implementação, 

podendo-se considerar que houve, globalmente, uma alta idoneidade epistêmica e ecológica.  

Quadro 8 - Categoria de análise – Idoneidade cognitiva/afetiva  

Aspectos contemplados no desenho das tarefas / indicadores empíricos 

 Partem dos conhecimentos das crianças e proporcionam ampliação, organização e 

sistematização de novos conhecimentos; 

 Apresentam desafios possíveis de serem alcançados, respeitam a capacidade de resposta das 

crianças, demandando atenção, observação, evocação e verbalização;  

 Propiciam a valorização das respostas das crianças, da sua participação e interesse. 

 Introduzem e exploram as noções e conceitos por meio de elementos que despertam o 

interesse das crianças e as motivam a participar ativamente;  

Fonte: Organização nossa, adaptado de Godino (2013). 

 

Sequência 1: Ver, ouvir, tocar... sentir e expressar! 

As tarefas proporcionaram a identificação de objetos escondidos, primeiro em uma 

caixa, depois em um saco, apenas pelo toque ou por meio de dicas (atributos quanto à forma, 

tamanho, utilidade etc.), que variavam em quantidade, de acordo às dificuldades apresentadas 

pelas crianças, respeitando a capacidade de respostas delas; possibilitaram que as crianças 
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utilizassem das suas percepções anteriores e da relação direta entre atributos e tipos de objetos, 

levando-as à evocação e verbalização (fig. 56). 

Ao utilizarem poema, brinquedos e objetos que tinham relação direta com as crianças, 

as sequências desenhadas estimularam a participação e interesse delas. Além disso, durante as 

tarefas, as diversas formas de expressão das crianças foram apreciadas e incentivadas, e, 

independentemente de serem mais falantes ou introvertias, de utilizarem a verbalização ou os 

gestos, todas as suas manifestações de aprendizagem foram observadas e valorizadas.  

Nessa sequência, as tarefas apresentaram baixo grau de dificuldade na fase inicial, 

permitindo que todas as crianças tivessem acertos, estimulando-as a uma participação ativa, 

apresentando cada vez mais confiança em suas habilidades. Assim, por exemplo, quando as 

crianças tiveram que descrever os objetos que sumiram ou foram deslocados e a posição em 

que se encontravam, os níveis de dificuldade foram sendo aumentados de forma gradativa, 

dispondo-se dois objetos e sumindo um, depois dispondo-se três e sumindo dois etc. (fig. 57). 

 

Sequência 2: Aqui ou lá, em todo lugar! 

As tarefas partiram dos conhecimentos das crianças, e buscaram ampliá-los e 

sistematizá-los por meio de brincadeiras, da exploração de objetos manipuláveis e de desenhos 

(fig. 58), promovendo desafios condizentes com a capacidade de resposta das crianças. 

Ademais, promoveram a exploração de noções, por meio de músicas e brincadeiras, que 

demandaram movimento e vivência corporal, contextualizadas com objetos e brinquedos que 

possuíam relação direta com as crianças, o que despertou o seu interesse, motivando-as a uma 

participação ativa. Isso pôde ser notado, também, quando algumas noções foram exploradas, 

ampliadas e sistematizadas por meio de histórias contadas de forma lúdica e com a utilização 

de cenários e fantoches (fig. 59).  

 

 

 

Figura 56: Percepção tátil Figura 57:  Três objetos  

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 
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As tarefas, de forma lúdica e atraente, possibilitaram às crianças a identificação da 

posição do próprio corpo (dentro/fora, interior/exterior de uma região) em relação a um 

referencial fixo – ninho (bambolê) e casinha de parque – como na brincadeira27 do pintinho e 

do gavião, na qual as crianças perceberam e compreenderam a distinção entre as regiões 

interior e exterior, tendo o contorno do bambolê como limite entre essas duas regiões, bem 

como durante a brincadeira “Fora, Seu Lobo”, na qual as crianças precisaram se posicionar 

dentro da casinha para se proteger do lobo. Desse modo, propiciou a ampliação das 

experiências e conhecimentos das crianças, como esperado. 

Sequência 3: Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!   

Nessa sequência, as tarefas partiram das noções exploradas nas sequências anteriores, 

de modo que serviram de base para a ampliação e a sistematização de novos conhecimentos 

das crianças. Foram utilizadas brincadeiras, brinquedos e materiais manipuláveis e atraentes, 

que despertaram o interesse das crianças, estimularam a sua participação, além de promoverem 

a estruturação de noções espaciais relativas à localização/posição e a aproximação das crianças 

com importantes noções relativas à orientação espacial (direção e sentido), envolvendo a 

exploração sensorial (fig. 60), estratégias de deslocamento corporal no ambiente, por meio de 

percurso orientado (fig. 61) e depois ampliando para o deslocamento e a relação espacial entre 

objetos (fig. 62). 

                                                           
27 As brincadeiras utilizadas nas tarefas foram adaptadas de brincadeiras tradicionais infantis de domínio público. 

Figura 58: Desenho conhecimentos prévios Figura 59: Cenário de história 

  

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 60: Exploração sensorial Figura 61: Percurso orientado Figura 62: Relação espacial entre objetos 

   
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 
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Avaliação global da idoneidade cognitivo/afetiva das sequências 

De modo geral, as crianças demonstraram ter os conhecimentos necessários para a 

introdução das noções exploradas e acompanhar a ampliação e sistematização de tais noções. 

Avanços puderam ser percebidos em situações que precisaram estabelecer relações de posição 

(dentro/fora, interior/exterior, em cima/embaixo). Entretanto, em uma das atividades, apesar de 

terem feito os percursos das brincadeiras que envolviam relações de orientação (direção e 

sentido no eixo horizontal − para frente, para trás e para os lados) com pleno envolvimento e 

entusiasmo, notamos que as crianças se atrapalhavam um pouco para seguir os comandos 

dados pela professora.  

Essa dificuldade pode ser compreendida ao considerar que noções de direção e sentido 

no eixo horizontal (frente/atrás e direita/esquerda) são mais complexas, pois, ao rotacionar o 

corpo, o que está em um lado passa a estar do outro e o que está à frente passa a estar atrás, o 

que difere do eixo vertical (acima e abaixo), no qual é possível distinguir e diferenciar com 

mais facilidade o que está no teto e o que está no chão (DUHALDE; CUBERES, 1998). Desse 

modo, alguns desafios promovidos na intervenção 3, em parte, não foram condizentes com a 

capacidade de resposta das crianças, mas, apesar disso, contribuíram para uma aproximação 

das crianças com noções importantes para o desenvolvimento da sua competência espacial. 

No que tange ao interesse, nível de participação e engajamento das crianças, 

consideramos que as tarefas foram muito eficientes. A fala da professora legitima nosso 

entendimento, ao relatar que a participação das crianças foi muito boa: 

As crianças demonstraram prazer em participar das tarefas, nos momentos de concentração, seus 

olhos fixos e brilhando, sorrisos entre os lábios mostraram esse envolvimento. E em outros 

momentos, quando a proposta envolvia movimento, as crianças vibravam, se divertiam, pulavam e 

corriam com muito prazer. 

 

Diante do que foi descrito, a partir das observações feitas durante a implementação das 

sequências de tarefas, nós consideramos o resultado satisfatório, pois conseguiram promover a 

ampliação, organização e sistematização de novos conhecimentos das crianças, de modo 

interessante e significativo. O que pode ser validado pela fala da professora, que destaca alguns 

avanços cognitivos observados nas crianças, quanto à percepção de espaço:  

O uso, na fala, em momentos posteriores, de noções apresentadas, como: dentro e fora, para cima e 

para baixo, em cima e embaixo, mostraram esse avanço. Um momento interessante para 

exemplificar, que aconteceu posterior a uma tarefa, foi que as crianças continuaram brincando com 

os bambolês de pintinhos e gavião e utilizando as expressões dentro e fora, como acontecia na 

tarefa. Além disso, as crianças demonstram avanços, através de brincadeiras e de representação 

em papel, como por exemplo: - Em um momento posterior a uma tarefa da pesquisa (de circuito de 

corrida com carrinhos de brinquedos), porém no mesmo dia, duas crianças que permaneciam 

brincando com os carrinhos, solicitaram papel e caneta e desenharam a pista representando o 
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circuito que tinha sido realizado na tarefa e brincaram com os carrinhos, colocando-os sobre a 

pista desenhada. 

 

Assim, podemos constatar que alguns indicadores empíricos foram contemplados na 

totalidade durante a implementação das sequências, enquanto outros, de forma parcial, o que 

nos permite avaliar que globalmente, nas três sequências, as idoneidades cognitiva e afetiva 

tiveram grau moderadamente alto. 

Quadro 9 - Categoria de análise – Idoneidade mediacional/interacional  

Aspectos contemplados no desenho das tarefas / indicadores empíricos 

 Preveem tempo de execução suficiente para que todas as crianças participem e se 

mantenham concentradas e com interesse; 

 Propõem a organização das crianças em um único grupo, na maioria das vezes, assim como 

a organização individual em momentos específicos; 

 Preveem espaços adequados para a sua realização; 

 Permitem a participação individual e coletiva das crianças, respeitando a individualidade e o 

ritmo de cada uma, possibilitando ainda um aprendizado colaborativo; 

 Utilizam brincadeiras, música e elementos lúdicos como brinquedos e objetos que permitem 

uma boa introdução das noções e conceitos, além de favorecem a imaginação e a 

comunicação, facilitando a inclusão e o envolvimento das crianças;  

 Propicia materiais de fácil manipulação e adequados para crianças, em quantidade suficiente 

para o uso individual e coletivo; 

 Propõe a utilização de uma linguagem clara e compassada, condizente com as crianças;  

 Propicia jogos de pergunta e respostas, estimulando processos comunicativos, como os 

diálogos entre a professora e as crianças e entre as crianças favorecendo a identificação de 

conflitos cognitivos e a resolução deles. 

Fonte: Organização nossa, adaptado de Godino (2013). 
 

Sequência 1: Ver, ouvir, tocar... sentir e expressar! 

Os materiais utilizados durante as tarefas, como os que compuseram a caracterização do 

mágico (capa, cartola e varinha e caixa mágica), o modo entusiasmado e os aspectos lúdicos 

que envolveram a performance da professora ao recitar o poema aguçaram a curiosidade e 

imaginação das crianças. O saco surpresa, os brinquedos e objetos mostram-se atrativos, de 

fácil manipulação e adequados para o nível cognitivo e etário das crianças, favorecendo a 

inclusão e o envolvimento das crianças.  

O local escolhido para a realização das tarefas foi adequado para a proposta, já a 

organização das crianças, em um único grupo, foi adequado para algumas tarefas nas quais 

permitiu a participação individual e coletiva (fig.63), mas, para outras tarefas, essa organização 

não se mostrou satisfatória, pois durante a participação individual, as outras crianças tiveram 

que aguardar por muito tempo, como espectadoras, o que provocou muita dispersão (fig. 64). 
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Já os processos de interação contribuíram com a argumentação, a formulação e 

verificação de hipóteses, por meio dos jogos de perguntas e respostas conduzidos pela 

professora. Porém, em um episódio, a professora se antecipou às crianças e formulou uma 

hipótese, quando poderia estimular as crianças a formularem outras por meio de indagações, 

utilizou ainda um vocabulário que provocou um conflito de sentido, dificultando o avanço das 

crianças nessa etapa da tarefa.  

Em muitos outros momentos a interação da professora foi assertiva, com um olhar 

sensível e cuidadoso, e, atenta aos diferentes modos de expressão das crianças, estimulou as 

mais introvertidas, demonstrando respeito à individualidade. Além disso, utilizou termos 

adequados durante a exploração de noções ou propriedades dentro das tarefas, introduzindo 

novos signos, ampliando o repertório das crianças e promovendo o acesso a uma linguagem 

específica. Ademais, os processos comunicativos durante a tarefa permitiram à professora 

reconhecer um conflito de significado, ao interpretar a possível origem na divergência das 

respostas das crianças quanto ao tamanho do objeto (grande/pequeno) − a falta de um 

referencial −, ao tempo que permitiu resolvê-lo promovendo a comparação direta entre objetos. 

  

Sequência 2: Aqui ou lá, em todo lugar! 

Os materiais, de fácil manipulação, utilizados nessa sequência estavam em quantidade 

suficiente para o uso individual e coletivo das crianças. A organização das crianças em um 

único grupo, na maioria das tarefas, permitiu a participação coletiva contribuindo com um 

aprendizado colaborativo, assim como a organização individual em outras tarefas possibilitou 

uma atenção mais apurada a cada criança e o respeito ao seu ritmo. 

Os espaços escolhidos para a realização das tarefas, sala, pátio (grande e coberto), 

foram adequados, assim como o tempo de realização das tarefas, suficientes para a participação 

de todas as crianças com concentração.  

Além disso, os cenários das histórias “A galinha choca”, “Os três porquinhos” e “Onde 

a bola foi parar?” e os objetos  − cartelas, bambolês, caixas de papelão, casinhas em miniatura, 

Figura 63: Organização em um único grupo/concentração Figura 64: Participação individual/dispersão 

  
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 
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boneco de personagens, cadeiras, massinha de modelar, etc. − (fig. 65 e 66) estimularam o 

interesse e participação das crianças, bem como o modo como eles foram utilizados, e os 

processos comunicativos conduzidos pela professora durante a exploração contribuíram para 

uma boa introdução das noções relativas à localização/posição (dentro/fora, interior/exterior, 

em cima/embaixo, entre) e relativas à orientação espacial – direção e sentido (para frente/para 

trás, para cima/para baixo, para o lado).  

As tarefas privilegiaram momentos nos quais as crianças deveriam observar as 

orientações definidas previamente ou imitar a professora e os colegas, e outras em que 

puderam agir como protagonistas − escolhendo e definindo os modos de participar – o que 

permitiu que elas fossem ouvidas nos seus desejos e nas formas de pensar, favorecendo uma 

participação mais independente e engajada (fig. 67). 

Os processos comunicativos, como jogos de pergunta e respostas propostos pela 

professora durante e após as vivências corporais nas brincadeiras (fig. 68 e 69), estimularam a 

evocação e a verbalização da situação vivida e contribuiu, ademais, para uma representação 

gráfica das crianças (fig. 70), o que revelou certa compreensão das noções em contextos 

diferentes.  

Sequência 3: Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar!  

Nessa sequência, o tempo reservado para as tarefas, assim como os espaços escolhidos, 

a organização da turma em um único grupo, mostraram-se adequados e condizentes com as 

noções que se pretendia trabalhar. 

Figura 65: Cenário da história - Os 

três porquinhos 

Figura 66: Cartelas e massinha 

de modelar 

Figura 67: Protagonismo/engajamento 

   

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 

Figura 68: Brincadeira o pintinho e o gavião Figura 69: Pintinho dentro do ninho Figura 70: Representação gráfica 

   
Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 
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Os materiais utilizados nas brincadeiras, como as barreiras em 3d, a pista para a corrida 

de motoca, o circuito de corrida e os carrinhos (fig. 71), além de estarem em quantidade 

suficiente para a participação coletiva e individual das crianças e serem de fácil manipulação, o 

modo como foram organizados e explorados tiveram uma forte contribuição para a ampliação e 

sistematização de algumas noções já trabalhadas, assim como para introdução de outras noções 

em contextos diferentes, como a representação gráfica (fig. 72 e 73). 

Interações decorrentes das brincadeiras, como a observação dos modos de agir dos 

colegas e o diálogo entre as crianças, contribuíram para que decidissem quanto ao uso de 

diferentes estratégias durante os desafios propostos. Como exemplo, podemos citar a 

exploração do caminho orientado, onde as crianças tiveram que fazer o percurso mantendo-se 

entre barreiras em 3d, tanto individualmente, com os olhos vendados, como juntos formando 

um trenzinho, e, para cada situação, mobilizaram modos diferentes de agir, andaram mais 

devagar, utilizaram da percepção tátil com o apoio das mãos para se orientar, etc.  

Além disso, os diálogos conduzidos pela professora durante a realização de algumas 

brincadeiras, como a do circuito de corrida de carrinhos, ora com questionamentos, ora com 

afirmações de sistematização, contribuíram para a que as crianças pensassem com e sobre as 

situações que estavam vivenciando na exploração de relações espaciais entre objetos, 

promovendo avanços no aprendizado das crianças. 

 

Avaliação global da idoneidade mediacional/interacional das sequências 

Em todas as sequências os espaços escolhidos foram adequados e os recursos materiais 

se apresentaram condizentes com o desenvolvimento das tarefas, em quantidade suficiente e 

com a qualidade necessária para explorar de forma eficiente e diversificada as noções 

pretendidas e despertar o interesse das crianças. Nesse sentido, a professora destaca como 

aspecto positivo para as tarefas a qualidade dos materiais:  

Figura 71:Circuito de corrida e os 

carrinhos 

Figura 72: Representação gráfica do 

circuito 

Figura 73: Diferentes contextos 

   

Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal Fonte: Acervo Pessoal 



115 

 

Os materiais utilizados, por facilitar o desenrolar das tarefas, serem adequados às idades das 

crianças, pela beleza e criatividade. 

  Cita ainda os materiais que, em sua opinião, facilitaram a aproximação e a compreensão 

de noções matemáticas pelas crianças e como considerou a interação das crianças com os 

materiais e metodologias utilizadas, corroborando com os achados durante as observações. 

Pista de carrinhos, a trilha com cano de pvc, rede de vôlei, as casas dos porquinhos com suas 

portas que abriam e fechavam, o morro e os fantoches da história “Onde a bola foi parar?” (pela 

possibilidade de movimento), as mangueiras que foram utilizados para fazer as linhas abertas e 

fechadas. 

As interações foram excelentes, mesmo porque as tarefas desenvolvidas trouxerem materiais e 

estratégias metodológicas que fazem parte do universo e do interesse infantil, como histórias, 

brincadeiras, jogos ... 

Vale ressaltar que, apesar da qualidade e importância dos materiais, o modo como eles 

foram utilizados e explorados, por meio das brincadeiras e de outras atividades, foi que 

propiciou a aproximação das crianças com noções e conceitos matemáticos, expandindo as 

suas oportunidades de aprendizagem. Desse modo, para ser considerada uma boa tarefa não 

bastam apenas materiais de qualidade, é preciso atentar para outros aspectos, é preciso que elas 

sejam autênticas, interessantes, divertidas, variadas e desafiadoras (GUSMÃO, 2014), 

independentemente do nível educativo ao qual se destina. 

No que tange ao aspecto temporal, algumas tarefas tornaram-se longas, diminuindo o 

interesse e a concentração das crianças, enquanto outras tiveram o tempo adequado, permitindo 

a participação de todas com interesse e concentração. Para a professora, o tempo longo e a 

concentração diminuída das crianças foram os pontos negativos que mais lhe chamaram a 

atenção e também os que geraram mais dificuldade para a gestão das tarefas, o que pode ser 

evidenciado nos trechos a seguir: 

Os aspectos negativos ficaram por conta do tempo de algumas tarefas, principalmente quando uma 

criança observava a outra realizar a tarefa. Talvez, se o número de crianças envolvido nas tarefas 

fosse menor, esse problema fosse amenizado.  

A maior dificuldade foi em relação ao tempo de concentração das crianças para realização das 

atividades. Não que as atividades fossem longas demais, mas o grupo era bastante agitado e pouco 

concentrado. Falo isso comparando com outros grupos da mesma idade que já trabalhei.  

Em relação às interações, podemos destacar que, de modo geral, houve um grande 

envolvimento da professora com as crianças que, de maneira assertiva e afetiva, contribuiu 

para um bom andamento dos trabalhos. Os processos comunicativos conduzidos por ela, na 

maioria das vezes, promoveram uma exploração mais consistente das noções em contextos 

diversificados, favorecendo a argumentação e formulação de hipóteses pelas crianças, além de 

permitir a identificação e resolução de alguns conflitos de significados.  Em outros momentos, 
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provocou um conflito de sentido, dificultando o avanço das crianças. Já em relação à interação 

entre as crianças, podemos destacar o envolvimento e a observação durante as brincadeiras, o 

que possibilitou aprendizados colaborativos. 

Ainda em relação às interações na avaliação da professora,  

A interação entre as crianças aconteceu de diversas maneiras, observando e aprendendo com outra 

que realizava uma tarefa, ouvindo a outra falar, vibrando juntas, brincando juntas.  

Quanto à minha interação com o grupo de crianças, acredito ter sido satisfatória. Entretanto, dar 

conta de contemplar todas as crianças em cada tarefa é mais complicado, pois crianças de 3 anos 

tem um tempo de concentração pequeno, e o grupo, em que a atividade foi realizada, pela minha 

experiência, tinha um tempo ainda menor de concentração, mas, na medida do possível, tentamos 

envolver todas ou o maior número de crianças em uma participação ativa, respondendo, 

opinando... 

A professora destaca, desse modo, a relação direta entre uma boa interação com o 

componente temporal, quando se trata de tarefas com crianças pequenas, ou seja, a garantia da 

participação individual de cada criança, respeitando seus limites e individualidade, esbarra no 

tempo de concentração das crianças. Assim, entendemos que, mesmo precisando de um tempo 

maior para dar conta de envolver todas as crianças na tarefa, esta não pode ser demasiado 

longa, pois provocará a dispersão das crianças, diminuindo o seu engajamento e possíveis 

oportunidades de aprendizagem.  

Ao considerar o que foi observado, assim como o ponto de vista da professora, 

pudemos constatar que muitos indicadores empíricos previstos no desenho das tarefas foram 

contemplados durante a sua implementação, alguns de forma integral, outros de forma parcial. 

Desse modo, consideramos, para esta categoria, que houve, globalmente, uma idoneidade 

média-alta, tanto na dimensão mediacional quanto na interacional. 

 

Avaliação global da idoneidade didática das sequências 

Como destacado anteriormente, a idoneidade didática de um processo de ensino e 

aprendizagem é avaliada a partir de uma articulação coerente e sistêmica das dimensões 

epistêmica, cognitiva, interacional, mediacional, afetiva e ecológica. Isso significa dizer que 

um processo é considerado como idôneo (alta adequação didática) quando há a identificação de 

graus elevados nas idoneidades parciais. Porém, Font, Planas e Godino (2010) destacam que 

conseguir uma só idoneidade parcial é relativamente fácil, difícil é conseguir a presença 

equilibrada das seis idoneidades parciais.  

Identificamos, na prática, a dificuldade mencionada por esses autores, principalmente 

quando se trata de um processo de estudo grande, com muitas sequências de tarefas inter-

relacionadas, pois, apesar de todo processo cuidadoso de buscar contemplar diversos 
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indicadores empíricos durante o desenho das tarefas, na análise das idoneidades parciais, após 

a implementação, não foi possível constatar um equilíbrio em todas as dimensões, como pode 

ser visto na Figura 74, que representa a avaliação global da idoneidade didática das sequências. 

Figura 74: Mapa da idoneidade didática global das sequências 

 

 

Fonte: Organização nossa -  com base em Gondino, Batanero, Font (2008) 

 

Desse modo, podemos inferir que as sequências de tarefas analisadas neste estudo 

apresentaram idoneidade didática global de média-alta a alta, uma vez que os níveis alcançados 

nas idoneidades epistêmica e ecológica foram altos, nas idoneidades cognitiva e afetiva foram 

moderadamente alto e nas idoneidades mediacional e interacional foram médio-alto. 

 

7 Considerações finais 

Com este estudo, pudemos evidenciar que os pontos que potencializaram e os que 

limitaram as tarefas estiveram associados a diversos aspectos em cada dimensão. As 

potencialidades puderam ser notadas, de maneira mais elevada, nas idoneidades epistêmica e 

ecológica e, moderadamente, nas idoneidades afetiva, cognitiva, mediacional e interacional. Já 

os limites apareceram, com um pouco mais de intensidade, nas idoneidades mediacional e 

interacional e, de forma branda, nas dimensões cognitiva e afetiva.  

Ao considerar que os CID se propõem a fornecer subsídios para a promoção dos ajustes 

e orientar melhorias dos processos de ensino e aprendizagem (FONT; PLANAS; GODINO, 

2010), este estudo serviu, ademais, para extrair conclusões de qual aspecto melhorar, de modo 

a repensar as tarefas e redesenhá-las, objetivando uma harmonia maior entre as idoneidades e 

um aumento dos seus níveis.  
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Nesse sentido, a idoneidade mediacional no componente temporal poderá ser 

aumentada, se as crianças forem divididas em subgrupos, de modo que todos tenham a 

oportunidade de participar integralmente das tarefas sem dispersão, caso haja adultos 

suficientes e espaços disponíveis que permitam a um grupo participar da tarefa enquanto o 

outro desenvolve uma atividade diferente, num processo de rodízio, o que contribuiria para 

uma participação mais engajada, aumentando também a idoneidade afetiva, no componente 

interesse. Já a idoneidade interacional, no componente professor/criança, poderá ser 

aumentada, estimulando as crianças a formularem hipóteses, por meio de diálogo promovidos 

pelo(a) professor(a). Também poderá ser aumentada a idoneidade interacional, no que diz 

respeito à relação criança/criança e professor/criança, se o(a) professor(a) aproveitar as 

hipóteses apresentadas pelas crianças mais expressivas e falantes, direcionando-as para o 

restante da turma, indagando sobre o que acham, se concordam e o porquê, buscando 

confrontar e/ou validar as hipóteses, incentivando e valorizando a participação de todos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta seção pretendemos, inicialmente, retomar a proposta dessa investigação e os 

objetivos de cada estudo, sumarizando as principais conclusões. Em seguida, buscaremos 

alinhavar os resultados, de modo que possam ajudar a responder à questão de investigação que 

moveu a pesquisa e em decorrência atender ao objetivo geral. Além disso, apresentaremos as 

contribuições desse estudo para o campo profissional e científico e apontamentos para futuros 

trabalhos.  

 As minha inquietações como docente da Educação Infantil, que se percebe como 

professora que também ensina matemática, diante às próprias dificuldades e as desveladas 

pelas pesquisas nacionais, recentes, sobre a Matemática e a Educação Infantil, que apontam a 

falta de apropriação de conhecimentos específicos, por parte dos(as) professores(as), associado 

à pouca clareza quanto ao “que” e o “como” trabalhar com a matemática, com destaque para o 

campo geométrico (espaço e forma), suscitaram a proposta dessa pesquisa que trouxe como 

temática central o desenvolvimento da percepção de espaço na criança pequena inserida na 

Educação Infantil. 

Desse modo, a investigação foi guiada pelo questionamento: No processo de 

desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil, quais 

potencialidade e limites podem ser delineadas quando se utilizam tarefas matemáticas 

elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática? 

Com o intuito de responder à questão proposta, buscamos analisar como ocorre o 

desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil a partir das 

potencialidades e limites que podem ser delineadas durante esse processo quando se utilizam 

tarefas matemáticas elaboradas com base nos critérios de idoneidade didática. 

Ao buscar na literatura o aprofundamento teórico necessário para compreender como se 

dá o desenvolvimento da percepção espacial da criança pequena, e embasar o desenho das 

sequências de tarefas que seriam implementadas, dois aspectos provieram: As percepções 

(visual e tátil) e o corpo. Desse modo, as tarefas foram desenhadas, e posteriormente analisadas 

e avaliadas com base nos critérios de idoneidade didática, tendo as percepções (visual e tátil) e 

o corpo como elementos centrais.  
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O primeiro estudo objetivou analisar as contribuições proporcionadas pelas tarefas, 

que estimulam a percepções visual e tátil, para aproximação das crianças com a percepção 

espacial. Os resultados da primeira sequência revelaram que as tarefas ao aguçarem a 

percepção visual e tátil das crianças, por meio da atenção, observação e do estímulo à 

discriminação e memória, visual e tátil, contribuíram para uma aproximação com importantes 

noções espaciais, gerando percepções mais sofisticadas, proporcionando ainda a ampliação e 

acesso à linguagem matemática, caracterizando-se, desse modo, como excelentes 

oportunidades de aprendizagem relativas ao campo espacial. Ademais, as dificuldades e os 

entraves identificados serviram para repensar alguns aspectos que poderiam ser melhorados nas 

demais sequências de tarefas que seriam implementadas, assim, esse primeiro estudo 

configurou-se, também, como um estudo piloto.  

O segundo estudo teve como objetivo analisar como ocorre o desenvolvimento de 

noções de localização e orientação no espaço pela criança pequena e como esse processo 

pode ser favorecido e impulsionado por tarefas matemáticas que tenha o corpo como elemento 

central. Nesse estudo, a partir da análise da segunda e terceira sequências de tarefas, 

constatamos que o corpo desempenhou o papel de propulsor nos processos de aproximação das 

crianças com algumas noções espaciais. O que foi evidenciado quando as crianças, por meio da 

vivência corporal e da exploração do espaço em torno de seu próprio corpo e dos objetos, 

realizados durante as brincadeiras, a contação de histórias e a exploração de materiais 

manipuláveis, identificaram diferentes posições em relação a um referencial fixo, 

aproximando-se, assim, de noções relativas a localização.  

Bem como, nas situações nas quais, ao brincar utilizando deslocamento do próprio 

corpo e de objetos etc., elas vivenciaram diversas experiências de localização e orientação 

(sentido e direção) em contextos e espaços diferentes, estabelecendo uma relação com o espaço 

tanto corporalmente, quanto simbólica e graficamente. Desse modo, inferimos que as tarefas ao 

trazerem o corpo como elemento central, favoreceram o enriquecimento das experiências 

vividas pelas crianças, contribuído para ampliação da sua percepção de espaço. 

O terceiro e último estudo é uma síntese da pesquisa, busca atender ao objetivo geral, 

fazendo uma análise global e ampliada da pesquisa, retomando os achados dos primeiros 

estudos, fazendo a análise dos níveis de idoneidade parciais de cada sequência de tarefas e a 

análise global da idoneidade didática do conjunto de sequências. Tudo isso, permitiu o 

delineamento e a análise das potencialidades e dos limites das tarefas. 
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Os pontos que potencializaram e os que limitaram as tarefas estiveram associados a 

vários aspectos de cada dimensão. As potencialidades puderam ser notadas de maneira mais 

elevada nas idoneidades epistêmica e ecológica: integração entre os campos matemáticos e 

com outras áreas do conhecimento norteadoras do desenvolvimento infantil, contemplando o 

currículo oficial e local; utilização de linguagem matemática clara e acessível ao nível das 

crianças, além do estímulo às diferentes linguagens e formas de expressão das crianças 

pequenas, gestual, pictórica, corporal etc.  

Enquanto que nas idoneidades cognitiva, afetiva, mediacional e interacional as 

potencialidade apareceram moderadamente: as tarefas partiram dos conhecimentos das 

crianças, promoveram desafios condizentes com a sua capacidade de resposta; as noções foram 

introduzidas, ampliadas e sistematizadas por meio de brincadeiras, histórias contadas de forma 

lúdica e com a utilização de cenários e fantoches, músicas e materiais manipuláveis, 

despertando o interesse e o engajamento das crianças e permitindo uma boa contextualização 

das noções trabalhadas; a boa qualidade dos materiais, bem como, o modo como foram 

utilizados e explorados nas tarefas expandiu as oportunidades de aprendizagens das crianças; o 

tempo destinado a algumas tarefas, assim como os espaços escolhidos para a implementação 

foram adequados; a interação entre a professora e as crianças e os processos comunicativos 

conduzidos pela professora contribuíram para a argumentação, a formulação e verificação de 

hipóteses, permitindo identificar e resolver conflitos de significado, na maioria das vezes.  

Já os limites apareceram com um pouco mais de intensidade nas idoneidades 

mediacional e interacional: algumas tarefas tornaram-se longas diminuindo o interesse e a 

concentração das crianças, comprometendo as suas oportunidades de aprendizagens; em alguns 

momentos os processos comunicativos provocaram conflitos de sentido, dificultando o avanço 

das crianças. Os limites apareceram ainda, de forma branda, nas dimensões cognitiva e afetiva: 

em algumas tarefas de exploração de orientação (direção e sentido) as crianças se atrapalhavam 

um pouco ao seguir os comandos dados pela professora, demonstrando que os desafios não 

estavam condizentes com as sua capacidade de resposta. 

Assim, nesse estudo pudemos extrair informações de qual aspecto melhorar nas 

sequências de tarefas, fornecendo subsídios para o seu redesenho, objetivando uma harmonia 

maior entre as idoneidades e um aumento dos seus níveis, e em decorrência tornar as 

sequências mais eficientes para o desenvolvimento da percepção de espaço nas crianças da 

Educação Infantil.   
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Ao findar o processo de investigação, pensamos ter encontrado respostas à questão que 

norteou a investigação, haja vista que diante dos achados pudemos delinear os limites e 

potencialidade das tarefas e concluir que estas tiveram um papel fundamental dentro dos 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática para as crianças pequenas, desempenhando 

uma inter-relação coerente, contribuindo com um percurso favorável à aproximação das 

crianças com noções importantes para o desenvolvimento da percepção de espaço. 

Além disso, constatamos que os critérios de idoneidade didática, que serviram como 

base aos processos de desenho, análise e avaliação das tarefas, mostraram-se pertinentes e 

fundamentais para a qualidade do processo, ao fornecerem elementos que abarcam vários 

aspectos que precisam ser observados e levados em conta quando da elaboração e avaliação de 

uma proposta de trabalho matemático para a Educação Infantil. 

Os resultados ao revelarem um grau de médio-alto a alto na avaliação global da 

idoneidade didática das sequências de tarefas, nos permitiu inferir que as sequências de tarefas 

mostraram-se apropriadas e favoráveis para o desenvolvimento da percepção de espaço na 

criança da Educação Infantil. No entanto, cabe salientar, que ainda que seja possível e 

necessário um bom planejamento das tarefas, buscando contemplar altos índices de idoneidade, 

o que ocorrerá de fato, dependerá de múltiplos aspectos que constituirão o contexto no 

momento da implementação das tarefas. Desse modo, não podemos deixar de considerar a 

complexidade dos processos de ensino e aprendizagem que envolvem além do conteúdo, a 

criança, o(a) professor(a) e sua gestão, os meios e recursos, a escola, o currículo e o contexto 

institucional e social.  

Consideramos que o estudo oferece importante contribuição para a área da Educação 

Matemática, relativa à Educação Infantil, ao apresentar suporte teórico-metodológico que visam 

o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem no campo geométrico (espaço e 

forma), fornecendo, assim, subsídios que poderão ser utilizados por profissionais da Educação 

Infantil para aproximar as crianças pequenas de importantes conceitos matemáticos, de modo 

que contribua para amenizar e/ou superar o minimalismo do currículo na referida área.  

Esse estudo, traz ainda contribuições para o campo científico, pois ao considerar que os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças pequenas diferem, em certa 

medida, dos estudantes de outros níveis de escolaridade, apresenta uma gama de indicadores 

empíricos para a operacionalização dos critérios de idoneidade didática, adaptados e 

enriquecidos ao contexto da Educação Infantil, contribuindo, desse modo com teorias que se 

encontram em permanente expansão.  
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Por fim, esse estudo abre possibilidades para novas pesquisa baseadas no EOS e no 

desenho de tarefas que busquem, por exemplo, ampliar e enriquecer os indicadores empíricos 

para a Educação infantil; ou que busquem investigar o desenvolvimento de noções e conceitos 

de outros campos matemáticos para Educação Infantil baseados nos critérios de idoneidade 

didática. 
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APÊNDICE A – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Adulto).  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

Título do Projeto: O desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil por 

meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Celma 

Bento Moreira. ORIENTADORA: Profª. Drª. Tânia Cristina R. S. Gusmão 

 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Celma Bento Moreira, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com a pesquisadora Profª. Drª. Tânia Cristina R. S. 

Gusmão, o projeto de pesquisa intitulado “O desenvolvimento do sentido de espaço na Educação 

Infantil por meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites”. O objetivo geral desse projeto é: 

analisar em que medida a implementação de uma sequência de tarefas elaborada segundo os critérios de 

qualidade didática contribuem para desenvolver o sentido de percepção do espaço na criança da 1ª etapa 

da Educação Infantil.  Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir com a 

área da Matemática na Educação Infantil por meio da produção de novos conhecimentos e para o 

campo social ao investigar as potencialidades e limites de suportes metodológicos que poderão ser 

utilizados para aproximar as crianças pequenas de importantes conceitos matemáticos. Os participantes 

da pesquisa serão as crianças e a professora do Grupo 3 da Creche da Universidade Federal da Bahia, a 

pesquisa será desenvolvida a partir da implementação de um sequência de tarefas elaboradas 

considerando os documentos normativos oficiais, o currículo da Creche/UFBA e as especificidades da 

faixa etária dos participantes. Assim, venho convidá-lo a participar desta pesquisa, lembrando que sua 

participação é voluntária e consistirá em participar de encontros e reuniões objetivando a apresentação, 

estudo e ajustes das tarefas e em aplicar a sequência de tarefas com o grupo de crianças em parceria 

com a pesquisadora. Os encontros e as intervenções serão registrados por meio de filmagens, 

fotografias, gravação de áudios e diário de campo. Os riscos e ou desconfortos apresentados pela 

pesquisa são mínimos, poderá surgir algum desconforto ou constrangimento em alguma etapa da 

pesquisa, se isso ocorrer por meio da utilização de algum instrumento de coleta de dados ou qualquer 

outro tipo de situação que possa emergir o (a) Senhor (a) poderá solicitar a retirada do mesmo ou deixar 

de participar da etapa, além disso, a sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e o (a) Senhor (a) 

poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta 

pesquisa também não traz gastos financeiros para o (a) Senhor (a) e nem qualquer forma de 

ressarcimento ou indenização financeira por sua participação. Os resultados desta pesquisa serão 

publicados na dissertação do Mestrado e em revistas especializadas.  As filmagens, fotografias e as 

gravações em áudio e sua transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O 

(A) Senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da sua participação na pesquisa. 

Qualquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Celma Bento Moreira, por meio do e-

mail celmabm@gmail.com e dos telefones (71) 9140-9057 / (73) 8823-2126. Com a orientadora Tânia 

Cristina Rocha Silva Gusmão pelo e-mail: professorataniagusmão@gmail.com, ou pelo fone: (77) 

8815- 5434, e também no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do telefone (73) 3528-
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9727 ou ainda no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de 

Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP/UESB, Rua José 

Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

 

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar em participar desta pesquisa, precisará assinar este 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, (uma via ficará com o participante e a outra sob a guarda 

da pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 

 

Salvador - BA, ______ de _______________________ de 20________ 

 

 

_______________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

__________________________________________________ 

Pesquisador responsável pelo Projeto 
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APÊNDICE B – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Responsável legal da 

criança). 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

Título do Projeto: O desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil por 

meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Celma 

Bento Moreira. ORIENTADORA: Drª. Tânia Cristina R. S. Gusmão. 

 

Prezado (a) Senhor (a) eu sou Celma Bento Moreira, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico em 

Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com a pesquisadora Profª. Drª. Tânia Cristina R. S. 

Gusmão, o projeto de pesquisa intitulado “O desenvolvimento do sentido de espaço na Educação 

Infantil por meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites”. O objetivo geral desse projeto é: 

analisar em que medida a implementação de uma sequência de tarefas elaborada segundo os critérios de 

qualidade didática contribuem para desenvolver o sentido de percepção do espaço na criança da 1ª etapa 

da Educação Infantil.  Essa pesquisa se mostra relevante para o campo científico ao contribuir com a 

área da Matemática na Educação Infantil, por meio da produção de novos conhecimentos e para o 

campo social ao investigar as potencialidades e limites de suportes metodológicos que poderão ser 

utilizados para aproximar as crianças pequenas de importantes conceitos matemáticos. Os participantes 

da pesquisa serão as crianças e a professora do Grupo 3, da Creche da Universidade Federal da Bahia, a 

pesquisa será desenvolvida por meio da implementação de um sequência de tarefas que serão 

elaboradas considerando os documentos normativos oficiais, o currículo da Creche/UFBA e as 

características próprias das crianças. Assim, venho convidar o seu (a) filho(a) para participar da 

pesquisa, lembrando que esta participação é voluntária e se dará exclusivamente por meio do 

envolvimento dele (a) nas atividades que serão distribuídas normalmente dentro da rotina das crianças 

na creche e desenvolvidas pela professora do Grupo em parceria com a pesquisadora (que também é 

professora da Creche/UFBA). A sua autorização para que seu filho (a) participe da pesquisa é 

fundamental, porém, mesmo com a sua autorização a decisão de participar da pesquisa será do seu filho 

(a), ou seja, ele (a) só participará das atividades da pesquisa se desejar. Para saber se eles aceitarão ou 

não participar das atividades, a pesquisa será apresentada às crianças de forma lúdica por meio de uma 

história infantil com utilização de fantoches, assim, mediante a interação e diálogo entre os fantoches e 

as crianças, elas serão informadas do modo como as atividades irão acontecer e terão a oportunidade de 

expressarem se querem ou não participar das atividades (pesquisa). As atividades serão registrados por 

meio de filmagens, fotografias, gravação de áudios e diário de campo. Os riscos e ou desconfortos que a  

pesquisa poderá gerar são mínimos, se a criança demonstrar algum desconforto ou incômodo durante a 

realização das atividades ou se demonstrar desejo em não participar, um adulto fará a mediação com a 

criança para ouvi-la e dar-lhe a atenção que se fizer necessária, garantindo o seu envolvimento em algo 

que seja mais conveniente e desejoso, assim em qualquer situação elas terão a sua vontade respeitada, 

além disso a participação do seu filho (a) nesta pesquisa não é obrigatória e o (a) Senhor (a) poderá 

retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem sofrer nenhum prejuízo. Esta 

pesquisa também não traz gastos financeiros para o senhor (a) e seu filho (a) nem qualquer forma de 
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ressarcimento ou indenização financeira por sua participação. Os resultados desta pesquisa serão 

publicados na dissertação do Mestrado e em revistas especializadas. As filmagens, fotografias e as 

gravações em áudio e sua transcrição em papel serão arquivados pelos pesquisadores por cinco anos. O 

(A) Senhor (a) poderá solicitar esclarecimentos antes, durante e depois da participação do seu filho (a) 

na pesquisa. Qualquer esclarecimentos podem ser obtidos com a pesquisadora Celma Bento Moreira, 

por meio do e-mail celmabm@gmail.com e dos telefones (71) 9140-9057 / (73) 8823-2126. Com a 

orientadora Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão pelo e-mail: professorataniagusmão@gmail.com, ou 

pelo fone: (77) 8815- 5434, e também no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (CEP), que analisou esta pesquisa, através do e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou do 

telefone (73) 3528-9727 ou ainda no seguinte endereço: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB, Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB, Módulo Administrativo, Sala do 

CEP/UESB, Rua José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, Jequié – BA, CEP 45.206-510.  

Se o (a) Senhor (a) aceitar o convite e concordar que seu filho participe desta pesquisa, precisará assinar 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias (uma via ficará com o participante e a 

outra sob a guarda da pesquisadora e arquivada por cinco anos). 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração com a pesquisa!  

 

 

Salvador - BA, ____ de ________________ de 20____ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

 

________________________________________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE C – Cópia do Termo de consentimento de uso de imagem e depoimento dos 

adultos. 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu___________________________________________________________________, CPF 

_________________, RG_________________, depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso da imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Celma 

Bento Moreira, do projeto de pesquisa intitulado “O desenvolvimento da percepção de espaço 

na criança da Educação Infantil por meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites.” a 

realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher o meu depoimento por meio de 

filmagem ou gravação de áudio sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao 

mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Salvador - BA, ______ de ____________________ de 20______ 

 

 

________________________________       ___________________________________ 

       Participante da pesquisa                     Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE D – Cópia do Termo de consentimento de uso de imagem e depoimento das 

crianças. 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu ____________________________________________________________, CPF 

________________, RG_______________, Responsável legal pelo (o) menor 

_____________________________________________________________, depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento do meu 

filho (a), especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, 

através do presente termo, a pesquisadora Celma Bento Moreira, do projeto de pesquisa 

intitulado “O desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil por 

meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites.” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher o depoimento do meu filho (a)  por meio de filmagem ou gravação de 

áudio sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a 

utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), 

dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Salvador - BA, ______ de ____________________ de 20______ 

 

 

__________________________________         _______________________________ 

Responsável pelo (a) menor                           Pesquisador responsável                     

participante da pesquisa                                        pelo Projeto 
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APÊNDICE E – Cópia do Termo de assentimento das crianças. 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

Título do Projeto: O desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação Infantil 

por meio do desenho de tarefas: potencialidades e limites. PESQUISADORA 

RESPONSÁVEL: Celma Bento Moreira. ORIENTADORA: Profª. Drª. Tânia Cristina R. S. 

Gusmão 

 

Em pesquisas com crianças menores de 12 anos as informações pertinentes sobre a pesquisa e a 

obtenção do seu assentimento precisa se dar por meio de uma linguagem clara, acessível e 

coerente com o nível de desenvolvimento no qual as crianças se encontram. Nesse sentido, por 

se tratar de pesquisa com crianças de 3 anos a 3 anos e 11 meses – 1ª etapa da Educação 

Infantil, considerando que esta é uma fase na qual as crianças são muito ativas e os aspectos 

lúdicos estão muito aguçados, fizemos a opção por utilizar como estratégia as histórias infantis, 

assim, as informações sobre a pesquisa e o assentimento ou não por parte das crianças se dará 

por meio do diálogo entre duas personagens (fantoches) em interação com as crianças.  

 

Descrição dos momentos:  

 

1° momento – Apresentação da Pesquisadora 

 

A pesquisadora (que também é professora da Instituição onde será desenvolvida a pesquisa) 

será apresentada às crianças do Grupo 3, no momento da rodinha28, pela Professora da turma 

que falará um pouco sobre as visitas que acontecerão na turma algumas vezes na semana. E 

informará que a Professora (pesquisadora) tem uma história para lhe contar. 

 

2ª momento – A história (breve descrição de como se dará o enredo da história) 

 

A história começará com duas personagens, fantoches, se encontrando no parque da escola. 

Elas se cumprimentarão e começarão a dialogar, a personagem 1 começará a contar que ficou 

sabendo que uma pró lá da creche viria fazer uma pesquisa no Grupo 3 e pergunta a amiga se 

ela estava sabendo disso. A personagem 2, balança a cabeça em sinal negativo e então se volta 

para as crianças e pergunta se elas estavam sabendo dessa novidade. 

 

Depois de ouvir a resposta das crianças a personagem 1 dirá:  

 

A Personagem 1:  – Então eu vou contar pra vocês.  Eu soube que todas vocês, crianças do 

G3 serão convidadas para participar de uma pesquisa junto com uma pró pesquisadora. Vocês 

querem saber como vai ser essa pesquisa? 

                                                           
28 Momento em que as crianças são reunidas com os adultos para conversar sobre as suas vivências, atividades que serão 
desenvolvidas, contar as novidades, cantar etc., tendo os processos comunicativos incentivados. 
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Então a personagem vai descrevendo de forma clara e em interação com as crianças como se 

dará a pesquisa.  

 

A Personagem 1: – Duas vezes por semana depois do momento da história a pró e a 

pesquisadora farão com vocês algumas atividades na sala ou no parque e essas atividades 

serão com brincadeiras, músicas, desenhos e muito movimento. 

 

A Personagem 2: – E o papai e a mamãe tá sabendo disso? Que a gente aqui vai participar de 

uma pesquisa? 

 

A Personagem 1: – Sim, o papai e a mamãe de cada um de vocês já sabe da pesquisa que a 

pró (pesquisadora) vai realizar e eles disseram que vocês podem participar. Mas vocês só vão 

participar se tiverem vontade, se desejarem. 

 

A Personagem 2: – E se no meio da brincadeira eu quiser parar? Ou se uma das crianças 

aqui ficar cansada ou chateada?  

 

A personagem 1: – Se qualquer um de vocês ficar chateado, cansado, ou se não tiver mais 

gostando da brincadeira, da atividade ou de qualquer coisa que estiver acontecendo é só falar 

com a pró, ou com outro adulto da turma que eles vão conversar com vocês e lhes ajudar a 

encontrar outra coisa legal pra fazer. 

 

A Personagem 2: – Quer dizer que se eu não quiser fazer a atividade toda eu posso parar na 

hora que eu quiser? 

 

A Personagem 1: – É isso aí! Vocês podem parar a hora que quiser. 

 

Por fim as personagens perguntarão às crianças individualmente, identificando-as pelo nome, 

se desejam participar da pesquisa junto com a pesquisadora. 
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APÊNDICE F – Cópia do Cronograma de Encontros  

 

Cronograma dos encontros entre pesquisadora e participantes da pesquisa 

 Encontro - Data Proposta 

Pesquisadora e 

professora 

participante 

Encontro 1 (duração de 2h 

- das 8h às 11h) Dia 

14/12/2015 

Discussão aprofundada da proposta do projeto de pesquisa. 

Apresentação do referencial teórico – Critérios de qualidade 

didática, desenho de tarefas 

Encontro 2 (duração de 

1:30h - das 16h às 17:30h) 

Dia 15/12/2015 

Apresentar as noções/conceitos que serão trabalhados, se 

informar a respeito do nível de desenvolvimento das 

crianças do grupo e discutir algumas possibilidades de 

tarefas. 

Encontro 3  (duração de 

1:30h - das 9:30h às 11h) 

Dia 15/03/2016 

Apresentação da sequência de tarefas - Estudo das tarefas 

das intervenções 1 e 2 da Sequência 1- dos conceitos 

envolvidos, dos objetivos pretendidos, orientação sobre a 

possibilidade de exploração com as crianças. 

Encontro 4  (duração de 

1:30h - das 13:00h às 

14:30h) Dia 17/03/2016 

Estudo das tarefas das intervenções 1 e 2, da Sequência 2 - 

dos conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos, 

orientação sobre a possibilidade de exploração com as 

crianças. 

Encontro 5 (duração de 3h 

- das 8h às 11h) Dia 

31/03/2016 

Estudo das tarefas das intervenções 3, 4 e 5, da Sequência 2 

- dos conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos, 

orientação sobre a possibilidade de exploração com as 

crianças. 

Encontro 6 (duração de 2h 

- das 8h às 10h) Dia 

07/04/2016 

Estudo das tarefas das intervenções 6 e 7 da Sequência 2-  

dos conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos, 

orientação sobre a possibilidade de exploração com as 

crianças. 

Encontro 7 (duração de 3h 

- das 8h às 11h) Dia 

14/04/2016 

Estudo das tarefas das intervenções 1 e 2 da Sequência 3- 

dos conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos, 

orientação sobre a possibilidade de exploração com as 

crianças. 

Encontro 8 (duração de 1h 

- das 13h às 14h) Dia 

28/04/2016 

Estudo da tarefa da intervenção 3 e 4, da Sequência 3- dos 

conceitos envolvidos, dos objetivos pretendidos, orientação 

sobre a possibilidade de exploração com as crianças.  

Pesquisadora e 

crianças 

participantes  

Encontro 1 (duração de 

2h - das 15h às 17h) Dia 

03/03/2016 

Familiarização e observação – passar a tarde com as crianças 

durantes as suas atividades. 

Encontro 2 (duração de 

3h - das 14h às 17h) Dia 

04/03/2016 

Familiarização e observação – passar a tarde com as crianças 

durantes as suas atividades – Propor atividade que envolvam 

movimentos amplos, desenho e verbalização.  

Encontro 3 (duração de 

1h - das 9:30h às 10:30h) 

Dia 16/03/2016 

Apresentação da pesquisa para as crianças e recolha do 

assentimento (contação de história com a utilização de 

fantoches) 
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APÊNDICE G – Cópia Cronograma das intervenções 

 

 

 

Cronograma das intervenções implementadas 

Sequências Intervenções Noções abordadas Data Duração 

S1: Ver, ouvir, 

tocar... sentir e 

expressar! 

1 - A caixa Mágica Percepção visual  17/03/2016 28 min. 

2-  O saco surpresa Percepção tátil e 

auditiva 
18/03/2016 37 min. 

S2: Aqui ou lá, em 

todo lugar! 

1- Estica e enrola Curvo e reto 08/04/2016 34 min. 

2- Abre e fecha Aberto e fechado; 

interior e exterior 
13/04/2016 26 min. 

3-  Corre, pintinho, 

entra no ninho! 

Dentro e fora; interior e 

exterior  
27/04/2016 25 min. + 

16 min. 

4-  Fora, Seu Lobo! Dentro e fora 28/04/2016 32 min. 

5-  Trilha de 

obstáculos 

Em cima e embaixo; 

dentro e fora 
29/04/2016 32 min. 

6- Onde a bola foi 

parar? 

Em/por cima e embaixo; 

dentro e fora 
05/05/2016 18 min. 

7- A galinha choca Em cima e embaixo; do 

lado 
06/05/2016 21 min. 

S3: “Pra lá e pra 

cá, vou a qualquer 

lugar!” 

1-  Caminho 

orientado 

Entre duas coisas 11/05/2016 24 min 

2- Corrida de motoca Para frente, para trás e 

para o lado; por dentro 

 

 

 

 

12/05/2016 20 min. 

3- Circuito de corrida 

de carrinhos 

Para cima e para baixo, 

para frente e para 

trás/para o lado; por 

dento; por baixo 

19/05/2016 26 min. 
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APÊNDICE H– Cópia das sequências de tarefas utilizadas no estudo. 

 

 

 

 

 

Essa sequência é composta de duas intervenções, cada uma prevista para durar entre 35 e 40 

minutos. 1ª – “A caixa mágica”, com três tarefas; 2ª – “O saco surpresa”, também com três 

tarefas. 

OBJETIVO GERAL da Sequência: Explorar e ampliar as percepções das crianças  

Perceber significa receber impressões e tomar consciência de algo por meio dos sentidos, as 

crianças realizam suas primeiras experiências de vida por meio da percepção, vendo, ouvindo, 

manuseando e expressando-se (por diversas linguagens), ou seja a criança desenvolve-se por 

meio do contato, da percepção e da interação, com o mundo físico, social e cultural no qual 

está inserida. Para explorar e ampliar as percepções das crianças, o(a) professor(a) precisará 

organizar situações que as auxilie com o desenvolvimento e aprimoramento das percepções 

visual, tátil e auditiva, desse modo as atividades precisam estimular a observação e a atenção 

das crianças além da evocação e da verbalização daquilo que elas estão vendo, ouvindo, 

tocando, sentindo. Elementos dessas percepções são importantes propulsores para o 

desenvolvimento da percepção espacial, isto é o desenvolvimento da percepção espacial está 

estreitamente relacionada a elementos das percepções visual, tátil e auditiva e portanto estas 

precisam ser trabalhadas quando se pretende o desenvolvimento da percepção espacial pelas 

crianças. 

Para cada tarefa atribuímos objetivos específicos (OE). 

 

 

 

Materiais e organização da turma para as tarefas de 1 a 3 – A caixa mágica:  

 Materiais: Mesa, tábua ou caixa de papelão grande (para utilizar como base), tecido 

escuro (tnt/kami) ou caixa de papelão média que sirva para cobrir os objetos, objetos 

que sejam do cotidiano das crianças, que eles conheçam e saibam nomear, cartelas com 

desenhos ou imagens de objetos com partes móveis que possam ser deslocadas ou 

retiradas.  

 

 Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, 

que pode ser em um único grupo maior ou em 2 ou 3 grupos menores.  A organização 

dependerá do número de crianças da turma e da disponibilidade de outros espaços e 

profissionais que possam estar com as outras crianças no momento da realização desta 

tarefa, promovendo o revezamento das crianças nas atividades de forma que todas 

sejam contempladas. Especificamente para a realização de nossa pesquisa a 

SEQUÊNCIA 1: Ver, ouvir, tocar... sentir e expressar  

S1 - Intervenção 1: A caixa mágica -Tarefa 1 a 3 
 O que tem na caixa?  O que está faltando?  O que mudou? 

 

 

TAREFAS 1 a 3: 
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organização da turma se deu em um único grupo composto de 12 crianças (total de 

crianças matriculadas no Grupo 3). 

 

Tarefa 1- (OE: Estimular a imaginação, a atenção e a verbalização). Espera-se que as crianças 

expressem e verbalizem suas ideias e hipóteses, reconheçam e nomeiem os objetos que estão 

no espaço dentro da caixa. 

Iniciar a atividade na rodinha (um dos espaços/tempos destinado ao estímulo das diversas 

formas de expressões das crianças, entre elas a oral) fazendo perguntas às crianças e dando-

lhes tempo para responder. 

A professora explica as crianças que para descobrir os truques do mágico, para descobrir as 

coisas que ele faz sumir e aparecer elas precisam olhar com bastante atenção e anuncia que 

trouxe para sala uma caixa mágica que ela ganhou de presente do amigo mágico e que dentro 

da caixa tem muitos objetos que ele gosta de fazer sumir e aparecer. Apresentar a caixa às 

crianças e perguntar: 

O que é que vocês acham que tem dentro dessa caixa?  

OBS.: Aguardar as respostas das crianças e mediar o diálogo de acordo as respostas delas. Ex: se 

uma criança responde: - um cachorro. A professora então poderá perguntará: Será que cabe um 

cachorro dentro dessa caixa? Se tivesse um cachorro ele não estaria latindo ou fazendo algum 

barulho? Vocês estão ouvindo algum barulho vindo da caixa? Se tivesse um cachorro ele não 

estaria nervoso e chateado de ficar preso ai dentro? Vou olhar para ver se tem um cachorro dentro 

da caixa. Olha e a avisa as crianças que não tem um cachorro. E se fosse um cachorro de 

brinquedo? Ou um gato ou dinossauro de brinquedo? Será que poderia ter um dentro da caixa do 

mágico? 

A cada resposta das crianças a professora poderá estimulá-las com indagações que as levem a 

pensar sobre as possibilidades ou não do objeto puder estar dentro da caixa.  

Depois ela dirá que vai olhar dentro da caixa para se certificar se tem ou não o objeto falado, caso 

tenha o objeto retirar da caixa e mostrar a todos repetindo o nome do objeto.   

Apresentar todos os objetos da caixa certificando-se de que as crianças conhecem e sabem nomeá-

los ao tempo em que as hipóteses levantadas por elas vão se verificando. 

Vocês sabem o que é um mágico? 

Vocês já viram um mágico? 

Sabem o que ele faz? 

Sabem onde o mágico se apresenta? 

Vocês gostam de ver o mágico se apresentando?  

E as roupas do mágico, vocês sabem como é a roupa dele? O que ele usa? 

 

A professora apresenta a indumentária do mágico – capa, cartola e varinha, se veste e recita o 

poema “o mágico” (BRITO, 2008). 

O mágico gosta de enganar os olhos da gente 

Fazer sumir e aparecer coisas é com ele mesmo 

Nessa hora ninguém pisca 

Todo mundo quer ver se decifra 

E num passe de mágica 

O que se escafedeu se desescafede e reaparece...  

 
BRITO, A. Circo mágico: poemas circenses para gente pequena, média e grande. Ed. Projeto, 2008 
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A ideia das perguntas é explorar a imaginação das crianças quanto aos objetos que podem estar 

dentro da caixa, levando-as a perceber que determinados objetos não poderiam estar na caixa 

devido ao tamanho ou por estar vivo e puder se machucar (caso de animais de verdade) ou por 

outro atributo que impediria que fosse armazenado dentro duma caixa. O professor tem o papel 

de provocar, de estimular o pensamento e a proposição de hipóteses das crianças e a 

verbalização das mesmas, fornecendo subsídios para que as crianças possam confrontar as suas 

hipóteses e assim expandir as suas percepções. 

 

Tarefa 2- (OE: Aprimorar a habilidade de atenção e observação, estimular a discriminação e 

memória visual). Espera-se que as crianças observem, evoquem e identifiquem os objetos.  

 

Tarefa 3– (OE: Desenvolver a habilidade de atenção e observação, estimular a discriminação e 

memória visual). Espera-se que as crianças observem, focalizem nos detalhes, evoquem, 

identifiquem e comuniquem as alterações ocorridas com os objetos -  identificar os elementos 

que faltam (foram retirados) que foram deslocados (mudados de posição). 

 

 

Dispor alguns objetos (dois ou três) sobre a base de uma mesa e pedir que as crianças olhem com 

atenção por um determinado tempo, depois cobrir com a caixa os objetos e perguntar: 

 

Vocês lembram quais os objetos que a pró escondeu dentro da caixa? 

Quais são os objetos? 

Tem mais algum? 

 

OBS:  Perguntar a todas as crianças para que possam falar livremente, para que sintam-se à 

vontade e familiarizem-se com a brincadeira. Repetir quantas vezes for necessário, alterando um 

objeto, buscando contemplar todas as crianças individualmente, dizendo que agora é a vez de 

“João”. Ir aumentando o grau de dificuldade, colocando objetos todos diferentes, colocando 

gradativamente uma quantidade maior de objetos escondidos.  

Dispor alguns objetos (dois ou três) sobre a base e pedir que as crianças olhem com atenção por um 

determinado tempo, depois avisar que o mágico vai entrar em ação e com a caixa mágica vai fazer 

desaparecer um objeto e que eles vão ter que descobrir qual o objeto que sumiu. Cobrir os objetos 

com a caixa, retirar um deles, sem que as crianças vejam, tirar a caixa e perguntar: 

Qual o objeto que sumiu? Ou, Quais objetos sumiram? 

OBS: Repetir quantas vezes for necessário, retirando um objeto diferente de cada vez, buscando 

contemplar todas as crianças individualmente, dizendo que agora é a vez de “Maria”. Ir 

aumentando o grau de dificuldade, colocando gradativamente uma quantidade maior de objetos ou 

retirando mais de um objeto por vez.  
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Em todas as tarefas no lugar dos objetos podem ser utilizando cartelas com desenhos ou 

imagens de objetos com partes móveis que possam ser deslocadas ou retiradas. 

 

 

 

 

 

Materiais e organização da turma para as tarefas: 

 Materiais: Livro de história ampliado, saco de tecido (tnt/kami) escuro com 

fechamento elástico na borda, objetos do cotidiano das crianças (que elas conheçam e 

saibam nomear), tocador de Cd, Cd com diversos sons (ambiente e natureza) 

 

 Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, 

que pode ser em um único grupo maior ou em 2 grupos menores. A organização 

dependerá do número de crianças da turma e da disponibilidade de outros espaços e 

profissionais que possam estar com as outras crianças no momento da realização desta 

tarefa, promovendo o revezamento das crianças nas atividades de forma que todas 

sejam contempladas. Especificamente para a realização de nossa pesquisa a 

organização da turma se deu em um único grupo composto de 12 crianças (total de 

crianças matriculadas no Grupo 3). 

 

Tarefa 1- (OE: Aprimorar a percepção tátil, por meio do toque, incentivando a manipulação de 

objetos diversos com as mãos). Espera-se que as crianças identifiquem atributos e reconheça 

alguns objetos por meio da manipulação e da visualização das suas características. 

 

Repete-se o mesmo procedimento anterior, agora o mágico muda um objeto de posição, fazendo 

um deslocamento que seja bem visível e pergunta: 

Aconteceu alguma coisa com os objetos?  

Algum objeto sumiu? 

O que aconteceu? 

O que mudou? 

 

OBS: Repetir quantas vezes for necessário, retirando um objeto diferente de cada vez, buscando 

contemplar todas as crianças individualmente, dizendo que agora é a vez de “Maria”. Ir 

aumentando o grau de dificuldade, colocando gradativamente uma quantidade maior de objetos ou 

retirando mais de um objeto por vez.  

 

S1 - Intervenção 2: Surpresa no saco  

TAREFAS 1 a 3: O que tem no saco? O que é isso?  Que som é esse? 
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A atividade inicia na rodinha com a professora contando a história “O susto” Coleção gato e 

rato, com a utilização de livro ampliado. 

 

 

 

 

 

 

          
 
O susto  

 

O pato achou um saco 

O saco fez um barulho que assutou o pato 

Ele falou: o que será que tem nesse saco? 

E o pato foi chamar a pata 

A galinha também viu o saco e ficou muito assustada com o barulho do saco ela falou: 

O que será que tem nesse saco? 

E a galinha foi chamar o galo 

Veio o porco e olhou, olhou  

O que será que tem nesse saco? Ele falou. 

O saco continuava fazendo barulhos muito estranhos e o porco foi chamar a porca 

O cachorro quando viu o saco falou: Um saco!Ah, eu pego esse saco! 

Mas o saco fez um barulhão e assutou o cachorro e ele fopi chamar a cachorra. 

Mas o que será que tem nesse saco? 

Vieram o pato e a pata, a galinha e o galo, o porco e a pora, o cachorro e a cahorra. 

Mas quem vai abrir o saco? 

O pato dizia: é a pata. A pata dizia: é o pato 

A galinha dizia: é o galo. O galo dizia: é a galinha 

O porco dizia: é a porca. A porca dizia: é o porco 

O cachorro dizia: é a cachorra. A cachorra dizia é o cachorro 

Mas de repente o saco abriu sozinho... 

E dentro do saco tinha uma banda de insetos. 

 

FRANÇA, Mary. O susto. Col. Gato e Rato. Ed. Ática. 1996. 

 

A professora fará suspense e perguntará às crianças o que elas acham que tem dentro do saco da 

história, após levantamento de hipóteses pelas crianças ela finalizará a história. 
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Após a história a professora conversará com as crianças sobre a mesma fazendo algumas 

perguntas: 

 

Depois a professora dirá as crianças que tem um saco parecido com o da história, mas que 

dentro dele não tem uma banda de insetos não, tem alguns objetos que eles conhecem. 

Mostrará o saco às crianças, tirará um objeto e perguntará: 

 

 

 

Ex. de objeto:  bola 

  

Vocês sabem que objeto é esse? 

Como ele é? 

É mole ou duro? 

É grande ou pequeninho? 

Qual a cor dela? 

O que é que a gente faz com ela? Para que que ela serve? 

 

Depois escolher outro objeto no saco, mantendo-o escondido e pedir que as crianças digam como 

eles acham que o objeto é. 

Ex: bichinho de pelúcia grande 

 

Vocês acham que ele é grande ou pequenininho? (Poderiam dar como resposta: Pequenininho) 

Não, ele não é pequenininho, então ele é...? 

Será que ele é duro ou mole? Será que é macio, fofinho? 

 

Depois mostrar o objeto para as crianças e juntos verificarem se as hipóteses estavam certas. 

 

As indagações devem ir evoluindo de acordo as respostas das crianças.  
 

Vocês gostaram da história? 

Por que os bichos ficaram com medo? 

Se vocês encontrassem um saco desses também iam ficar com medo? 

Por que que os bichos não conseguiram descobrir o que tinha no saco? 

E se eles tocassem no saco será que conseguiria descobrir o que tinha dentro? 

Será que dá para descobrir o que tem dentro do saco só pelo som, pelo barulhinho que faz? 

Será que dá para descobrir qual é o bicho só ouvindo o som que ele faz? 

 

De acordo as respostas das crianças ir conduzindo a conversa de forma que elas percebam que os 

bichos tiveram medo de tocar no saco e não conseguiram identificar o que tinha dentro por meio 

do som, do barulho que saia de dentro do saco.  
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Tarefa 2- (OE: Desenvolver o sentido tátil, por meio do toque, incentivando a manipulação de 

objetos diversos com as mãos). Espera-se que as crianças expressem e verbalizem suas ideias e 

hipóteses sobre alguns atributos de alguns objetos por meio do tato e da visualização, 

reconheçam e identifiquem os objetos por meio de alguns dos atributos utilizando apenas o 

tato. 

A professora retirará todos os objetos do saco e organizará de forma que fique visível para 

todas as crianças, depois pedirá que olhem com atenção e perguntará o nome de cada objeto.  

A professora entregará os objetos para as crianças individualmente, para que elas possam tocar, 

apertar, manipular, cada um deles por vez e nesse momento perguntará: 

 

Depois sem que as crianças vejam, colocar dentro do saco um objeto por vez e pedir que elas 

coloquem as duas mãos dentro do saco e por meio do tato elas tentem descrever e identificar o 

objeto.  Repetir algumas vezes com objetos diferentes, buscando contemplar todas as crianças. 

 

Tarefa 3- (OE: Exercitar e aperfeiçoar o sentido da audição.) Espera-se que as crianças 

distinga e identifique sons (de animais, da natureza e do cotidiano) por meio da escuta.  

Com a utilização de um cd com diversos sons diferentes (de animais, do cotidiano e da 

natureza) escutar cada som algumas vezes para que as crianças possam familiarizar-se com o 

som identifica-los por meio da escuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como é esse objeto? 

Que cor ele tem? Dá para saber a cor sem olhar, só pegando no objeto? 

Ele é mole ou duro? 

É grande ou pequeno? Da para saber olhando? E tocando? 

É macio ou áspero? Dá para saber só olhando? É melhor tocar para saber? 

Instigando as crianças a falarem sobre a textura, o tamanho, a forma. Junto com as crianças vai 

dando enfoque às características e atributos dos objetos classificando os que podem ser percebidos 

só com o tato e os que podem ser percebidos só com a visão e outras que dá para perceber melhor 

utilizando visão e tato juntos. 

Depois a professora perguntará às crianças: Se eu colocar esses objetos dentro do saco, será que 

vocês conseguem adivinhar qual é o objeto sem olhar, só tocando com as mãos? 
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Essa sequência é composta de seis intervenções, cada uma prevista para durar entre 20 e 30 

minutos. 1ª – “Estica e enrola”, com 2 tarefas; 2ª – “Abre e fecha” com duas tarefas; 3ª – 

“Corre, pintinho, entra no ninho!” com 2 tarefas; 4ª – “Fora, Seu Lobo! com 3 tarefas; 5ª – 

“Trilha de obstáculos” com 2 tarefas; 6ª – “Onde a bola foi parar?” com 2 tarefas e 7ª – “A 

galinha choca” com 1 tarefa. 

 

OBJETIVO GERAL da Sequência: Desenvolver a percepção de espaço na criança. 

As crianças têm as suas primeiras experiências com o mundo em um processo de 

domínio espacial utilizando o próprio corpo (LORENZATO, 2006) o desenvolvimento da 

educação espacial delas parte justamente da percepção que vão adquirindo do espaço a sua 

volta, do espaço de seus próprios movimentos ou movimentos alheios para assegurar-lhes 

posteriormente uma transição até uma geometria elementar (VECINO, 2005). Assim, a criança 

se aproxima das noções espaciais quando aprende a desviar de obstáculos, abaixa-se quando é 

necessário passar por baixo de alguma coisa, descobre caminhos diferentes para chegar ao 

mesmo lugar e, finalmente, começa a compreender os trajetos que cada um percorre 

diariamente. Ou seja, a capacidade de movimentar o próprio corpo de forma integrada, dentro 

de um ambiente desafiador, vivenciando com seu corpo diferentes espaços físicos, objetos, 

jogos e brinquedos propiciam às crianças a aproximação com algumas noções espaciais. 

Portanto, quando se pretende o desenvolvimento da percepção espacial pelas crianças é preciso 

promover uma diversidade de tarefas que propicie a interação entre as próprias crianças, com 

os materiais, com os adultos, que possibilite que novas experiências, dotadas de significação 

sejam incorporadas pelas crianças ampliando e sofisticando cada vez mais as suas percepções. 

Para cada tarefa atribuímos objetivos específicos (OE). 

 

 

 

Materiais e organização da turma para as tarefas de 7 e 8 – Estica e enrola 

 Materiais: Papel e caneta colorida, massa de modelar, pedaços de emborrachado ou 

outro material moldável e cartelas de cartolina. 

 

 Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em 

um único grupo. 

Tarefa 1- (OE: Explorar noção de reto e curvo, por meio manipulação tátil, da percepção 

visual e da representação gráfica,) Espera-se que as crianças sintam e percebam diferenças 

entre alguns tipos de linhas retas e curvas.  

S2 - Intervenção 1: Estica e enrola - Tarefas 1 e 2 

 

 

SEQUÊNCIA 2: Aqui ou lá, em todo lugar! 
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A atividade inicia na rodinha com a professora solicitando que as crianças faças desenhos 

livres 

 

 

Eu vou mostrar pra vocês umas “linhas” parecidas com as que vocês desenharam. 

 

A Professora apresenta para as crianças cartelas com algumas “linhas’ retas e curvas feitas com 

emborrachado. 

 

 Ex. de “linhas”: 

 

 

 

 

A professora chamará as crianças, uma por vez, para tocar as linhas. 

Orientar as crianças a passarem os dedos sobre as linhas, do começo até o fim, para as crianças 

sentirem os movimentos feitos pelas mãos em cada tipo de linha, sentindo as diferenças entre 

as linhas retas e as linhas curvas. 

  

Olhem, sintam o movimento que a mãozinha faz.  

 

Cada criança deve manipular pelo menos uma cartela com linha curva e uma com linha reta. 

 

Depois que as crianças explorarem as linhas a professora mostrará uma cartela por vez (pelo 

menos uma cartela com linha curva e uma com linha reta, vai depender do nível de 

concentração das crianças). 

Mostrando a cartela com uma linha reta. Como foi o movimento que vocês fizeram com as 

Pedir às crianças que façam um desenho em uma folha grande de papel, a professora poderá 

sugerir casa, bola, boneca etc.,  

 

Depois que todas tiverem desenhando, a professora prenderá os desenhos onde todos possam ver e 

perguntará: 

 

Vocês sabem o que é uma linha? Um traço? Quem sabem? O que é? Aguardar as respostas das 

crianças. 

 

Estão vendo este traço que a “Maria” fez? Este aqui (apontando para o traço/linha) que é a 

perna da boneca. Este traço é um linha, toda vez que a gente faz um desenho a gente usa um 

montão de linhas. Estas linhas é que formam o nosso desenho (apontando para os desenhos) 

 

Conduzir o diálogo de acordo as respostas das crianças, mostrando que aqueles traços, riscos que 

eles utilizaram para desenhar são linhas.  

 

Apontando para algumas linhas dos desenhos das crianças e percorrendo-a com o dedo perguntar: 

 

Essas linhas são todas iguais?  

O que é que tem de diferente? 
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mãos nessa linha? Mostra aí com as mãos. 

Mostrando a cartela com uma linha curva. E nesta aqui como foi o movimento que vocês 

fizeram com as mãos? Mostra aí com as mãos. 

O movimento das mãos foram iguais nas duas linhas? 

Um foi assim (mostras com as mãos o movimento) reto e o outro (mostrar com as mãos o 

movimento) foi virando assim, fazendo curvas. 

 

Tarefa 2 - (OE: explorar noção de retas e curvas, por meio da manipulação tátil e da 

percepção visual) Espera-se que as crianças percebam as diferenças entre as retas e curvas e as 

represente por meio da manipulação de massinha de modelar. 

A professora convidará as crianças para brincarem de massinha de modelar.  
Quem quer brincar de massinha?  

 

Nas mesinhas dispor a massinha de modelar e deixar que as crianças brinquem livremente. 

Após algum tempo a professora, utilizando massinha, inicia um diálogo com as crianças. 

 

 

 

 

 

 

Quem quer fazer uma cobrinha de massa comigo?  

Eu vou começar a fazer a minha (modela uma cobrinha esticada)  

Aguarda todos fazerem a cobra. 

Todos já fizeram? Vamos cantar a música “a cobra não tem pé”? Começa a cantar a música com as 

crianças 

 

"A cobra não tem pé  

A cobra não tem mão  

Como é que ela sobe  

No pezinho de limão?  

Ela estica, encolhe  

Seu corpo é todo mole  

Ela estica, encolhe  

Seu corpo é todo mole." 

A cobra se esticou, se esticou, se esticou 

E logo se encolheu, se encolheu, se encolheu 

Olha o bote que ela deu! (Música de domínio público) 

 

Na parte da música onde diz “estica” a professora deixará a cobrinha reta, na parte que diz 

“encolhe” ela deixará a cobrinha curva.  

Vamos fazer todos juntos? Repetir umas duas vezes, para que as crianças possam fazer juntas. 

Depois a professora mostrará uma cartela com linha curvas e uma com linha reta às crianças e 

perguntará qual das linhas parece com a cobra esticada e qual parece com a cobra encolhida, 

utilizando o vocabulário apropriado (reto e curvo). Depois escolherá uma cartela e convidará as 

crianças a representarem a forma com a massinha. 
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Materiais e organização da turma para as tarefas de 1 e 2 – Abre e fecha  

 Materiais: Fita crepe ou giz ou corda (para representação das figuras no chão), pedaços 

de mangueira ou outro material moldável (para representação tátil), bolinha do tipo de 

pingue pongue ou plásticas de piscina de bolinhas, cartelas de cartolina com linhas retas 

e curvas feitas de emborrachado. 

 

 Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em 

um único grupo. 

Tarefa 1 – (OE: Explorar noção de linha aberta e fechada, por meio da manipulação tátil e da 

percepção visual) Espera-se que as crianças percebam as diferenças entre linhas abertas e 

fechadas e as relações de interioridade (interior e exterior). 

Começar a atividade na rodinha com a professora iniciando um diálogo com as crianças 

 

 Agora eu vou fazer umas linhas parecidas com as que elas viram na semana passada.  

Com fita adesiva colorida, giz ou corda desenhar no chão da sala uma linha aberta e uma 

fechada. Deixar que as crianças explorem livremente. 

Exemplos das linhas a serem desenhadas no chão:  

 

 

 

Vocês lembram das cobrinhas que nós fizemos de massinha na semana passada? Vocês lembram? 

Tinha a cobrinha esticada que era parecida com esta linha (mostra cartela com linha reta) e a 

cobrinha encolhida que era parecida com esta linha (mostra cartela com linha curva). 

 

Vocês lembram o nome da forma dessa linha? (Apontando para a linha reta) 

E o nome dessa linha? (Apontando para a linha curva) 

 

Aguardar as respostas das crianças e confirmar com os demais colegas. Caso as crianças não 

respondam os nomes das linhas, a professora deve então mostrar novamente as cartelas dizendo a 

forma das linhas (reta ou curva) 

S2 - Intervenção 2: Abre e fecha - TAREFAS 1 e 2 
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Tarefa 2 – (OE: Explorar noção de linha aberta e fechada, por meio da manipulação tátil e da 

percepção visual) Espera-se que as crianças percebam as diferenças entre linhas abertas e 

fechadas e a relação de interioridade (interior e exterior) 

Apresentar às crianças um pedaço de mangueira ou material maleável e moldável. 

 

 

Após a exploração livre, pedir a atenção das crianças e perguntar. 

 

As duas linhas são iguais? 

O que elas tem de diferente? 

Vamos entrar no interior da linha? Observar se as crianças escolhem alguma figura com linha 

aberta ou se escolhem a figura com a linha fechada. Se alguma tentar entrar no interior da linha 

aberta (não tem interior) Perguntar: 

Você está dentro da figura? Dá pra entrar nessa figura? Por quê?  

Se nenhuma criança tentar entrar na figura de linha aberta, perguntar: 

E nesta aqui dá pra entrar? Vamos tentar? Por quê? 

 

Caso as crianças não cheguem as definições “aberta ou fechada”, a professora então sistematizará 

as descobertas utilizando o vocabulário apropriado “aberto e fechado” 

Conduzir de forma que as crianças percebam que a figura só tem interior se a linha for fechada, ela 

delimita as regiões interior e exterior. 

 

 

Da pra a gente entrar no interior delas? 

Vamos entrar então? e dizer que agora elas vão seguir alguns comandos. Convidar uma 

criança por vez. 

 

“João” andar por cima da linha. (apontar para a linha aberta)  

 

Aguardar as respostas das crianças e confirmar com os demais colegas. Caso as crianças 

não respondam os nomes das linhas, a professora deve então mostrar novamente as 

cartelas dizendo a forma das linhas (reta ou curva) 

Eu agora vou fazer uma figura igual àquela. (Apontando para a figura aberta desenhada no chão 

sala). Tá igual? Agora vou fazer uma figura igual àquela outra (Apontando para a figura fechada 

desenhada no chão sala, utilizando o mesmo pedaço de mangueira, fechar as pontas encaixando-as, 

formando uma figura com linha fechada.) O que foi que eu fiz com a mangueira, com a linha? 

Esperar que as crianças respondam. 

Depois sistematizar com as crianças. A mangueira estava aberta, formando uma linha... (aberta), 

depois eu fechei a mangueira formando uma linha ... (fechada). 

Vamos ver o que acontece com esta bolinha na linha aberta e na linha fechada? 

Pega a mangueira aberta e gira a bolinha pelo contorno da linha. (A bola vai girar e tomar a direção 

da área mais ampla do chão pois alinha está aberta.) O que aconteceu? Por quê? 

Fechar a mangueira nas extremidades formando uma figura com linha fechada. 

Chamar uma criança para girar a bolinha no interior da figura. (A bola não sairá pois o contorno 

fechado da mangueira servirá de barreira.) |E agora, o que aconteceu? Por quê? 

Chamar outra crianças para girar a bolinha no exterior da figura. (A bola não entrará o contorno 

fechado da mangueira servirá de barreira) O que aconteceu? Por quê? 

Depois sistematizar com as crianças. A mangueira estava aberta, formando uma linha aberta e a 

bola ficou solta. Depois eu fechei a mangueira formando uma linha fechada a bolinha ficou presa 

no interior dela, pois a linha estava fechada, depois a bolinha ficou do lado de fora, no exterior da 

figura pois a linha estava fechada não deixou a bolinha entrar. 

Disponibilizar bambolês e bolinhas plásticas para as crianças brincarem livremente.  
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Materiais e organização da turma para as tarefas 

 Materiais: Televisão, aparelho de dvd, vídeo clipe do pintinho amarelinho, bambolês, 

máscaras de pintinho, galinha e gavião, papel, giz de cera e desenho de um pintinho 

recortado. 

 

 Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em 

um único grupo para a tarefa 11 e individualmente para a tarefa 12. 

Tarefa 1 – (OE: Vivenciar e explorar situações de estar no interior ou no exterior de uma 

região, dentro ou fora). Espera-se que as crianças percebam a diferença entre estar no interior e 

no exterior de uma região, estar dentro ou fora. 

A atividade terá início na videoteca com onde as crianças assistirão ao vídeo clipe da canção 

“pintinho amarelinho” (canção tradicional popular - Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=a8v1c79H3NA ou 
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco) 

A professora convidará as crianças para cantar e dançar acompanhando as expressões corporais 

do pintinho. Após esse primeiro momento a professora conduzirá as crianças para a sala e na 

rodinha iniciará um diálogo com as crianças. 

 

A professora então propõe às crianças uma brincadeira 

Vocês gostaram? 

Vocês sabem o que o pintinho come? (Aguardar as respostas das crianças e ir conduzindo o diálogo 

até sistematizar os tipos de alimentos dos pintinhos)  

Ex: Ele gosta de comer bichinhos, como a gente viu na música, minhoca e alguns insetos, também 

come farelo de arroz, farelo de milho, ração. 

De qual bicho o pintinho tem medo? 

Vocês sabem por que o pintinho tem medo do gavião? (Aguardar as respostas das crianças e 

conduzir o diálogo de forma que as crianças compreendam que o gavião come outras aves 

menores como os pintinhos e muitos outros animais pequenos como peixe, serpentes etc.) 

O pintinho então precisa tomar cuidado pra não virar comida de Gavião. 

S2 - Intervenção 3: Corre pintinho, entra no ninho! TAREFAS 1 e 2 
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A professora então pegará um bambolê para cada criança e mostrará dizendo que o bambolê 

será o seu ninho. Disporá os bambolês pela sala (ou área grande como parque, no qual possa 

ser desenvolvida a brincadeira) deixando espaço entre eles e um espaço vazio que será o 

domínio do gavião. 

 

 

 

 

 

 

Cada um escolhe um ninho e agora entra no ninho, na região interior.  

Pronto? Cada pintinhos está no seu ninho? Vejam aí crianças, todos nos ninhos? Muito bem! 

A brincadeira será assim: Vocês, os pintinhos ficarão na parte de dentro do ninho, na região 

interior, e só aqui no ninho vocês estarão protegidos do gavião. Certo? 

Essa parte aqui de fora, essa região exterior (percorrendo e mostrando a área) é do gavião.  

Eu vou chamar vocês pra passearem comigo enquanto o gavião está dormindo (o gavião fica 

deitado dormindo), vocês vão sair do ninho e passear comigo a mamãe galinha, quando eu disser: 

“corre pintinho, cuidado com o gavião!” vocês terão que se proteger no interior do ninho. Certo? 

Vocês entenderam? 

Onde é que os pintinhos tem que ficar pra se proteger do gavião? 

Isso no interior do ninho. Aí no interior do ninho o gavião não pode pegar vocês. Mas em cada 

ninho só pode ter um pintinho, certo? E o pintinho que o gavião pegar vai ficar aqui junto com a 

mamãe galinha. 

Então vamos começar? Todos nos seus ninhos, quando eu chamar todos saem do ninho para 

passear e quando o gavião acordar eu aviso a vocês para se protegerem no ninho. 

 

Quem quer brincar? 

Para essa brincadeira nós vamos utilizar algumas máscaras. (Mostrar as máscaras de pintinho, 

galinha e gavião) Vamos pintaras máscaras? Distribuir as máscaras e giz de cera para as crianças. 

Após todas terem pintado as máscara a professora convida as crianças para a brincadeira. 

Então nós vamos fazer a brincadeira dos pintinhos e do gavião. 

Vocês querem ser os pintinhos? (Colocar a máscara de pintinho em cada criança) 

Eu vou ser a galinha, a mamãe dos pintinhos e alguém vai ser o gavião. Quem quer ser o gavião? 

(Aguardar para ver se alguma criança se prontifica, caso mais de uma criança queira ser o gavião, 

escolher uma para aquele momento e dizer que logo depois fará a troca e a outra será o gavião. 

Caso nenhuma criança se disponha outro adulto da sala será o gavião). 

 

 A professora fará o papel da galinha, as crianças serão os pintinhos e uma criança será o 

gavião (Todos usarão máscara para se caracterizar, estas serão confeccionadas e pintadas 

com as crianças antecipadamente). Os pintinhos ficarão cada um no interior de um ninho 

(bambolê), a mamãe galinha chama os pintinhos para passear, eles saem do ninho e vão 

passear com a mamãe galinha, (retira-se um ninho) de repente a mamãe galinha grita 

corre meus pintinhos que lá vem o gavião. O gavião corre para capturar os pintinhos que 

devem voltar correndo e ficar no interior do ninho onde ficarão protegidos. O pintinho 

que ficar fora do ninho, no exterior que é de domínio do gavião deve ficar junto com a 

mamãe galinha. Continua até a maioria dos pintinhos não terem mais ninho para se 

proteger.    
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Tarefa 2 – (OE: Representar simbolicamente/graficamente situações de estar no interior ou no 

exterior de uma região). Espera-se que as crianças percebam a diferença entre estar no interior 

e no exterior de uma região por meio de colagem e desenho orientados quanto a posição. 

A tarefa será realizada individualmente por cada criança com a presença da professora. Para 

isso as outras crianças poderão ficar na sala com brinquedos na companhia dos outros adultos 

da turma.  

A professora chamará cada criança individualmente e na mesinha lhe mostrará uma folha de 

papel com um ninho desenhado (círculo) e a figura de um pintinho recortado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pró fez um desenho que representa a brincadeira que a gente participou agora.  

Aqui é o chão da sala (passando a mão região da superfície do papel) e aqui você sabe o que é? 

(Passando a mão sobre o ninho).  

Aguardar a resposta da criança. Caso ela não responda “ninho”, informar que aquele desenho 

representa o ninho. 

 Onde o pintinho tinha que ficar para se proteger do gavião? Em que lugar ele tinha que ficar? 

Então coloque o pintinho nesse lugar.  Aguardar a criança colocar o pintinho e conduzir o diálogo 

de forma que ela identifique o interior do ninho como o lugar onde o pintinho ficava protegido.  

Então ele tem que ficar dentro do ninho, no interior do ninho. 

Dispor de cola para a colagem do pintinho e depois oferecer giz de cera e pedir que desenhe o 

gavião do lado de fora, no exterior do ninho. 

Começa a brincadeira 

Vamos passear meus pintinhos que o gavião está dormindo! 

Os pintinhos saem para passear com a galinha, o gavião corre para capturar os pintinhos que 

devem voltar correndo e ficar no interior do ninho onde ficarão protegidos. O pintinho que ficar 

fora do ninho, no exterior que é de domínio do gavião e for capturado deve ficar junto com a 

mamãe galinha. A cada rodada um ninho é retirado, a brincadeira continua até a maioria dos 

pintinhos não terem mais ninho para se proteger ou esgotar o interesse das crianças pela 

brincadeira.   
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Material/recurso: Fantoches dos três porquinhos e do lobo, cenário da história com as três 

casinhas, Casinha de parque. 

Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em um 

único grupo  

 

Tarefa 1- (OE: Ampliar a percepção espacial quanto a posição dentro/fora, vivenciando 

situações corporalmente de estar dento ou fora corporalmente). Espera-se que as crianças 

diferenciem as posições de dentro e fora. 

 

A atividade inicia na rodinha com um diálogo entre a professora e as crianças. 

A professora contará a história “Os Três Porquinhos”, com a utilização de fantoches e cenário 

com casinhas que permitam a utilizando da marcação do espaço, dentro e fora da casa dos 

porquinhos, durante toda a narrativa. 

Ex: o porquinho correu entrou na casa, fechou a porta e deixou o lobo do lado de fora da 

casa. Agora o porquinho está a salvo está protegido dentro da sua casa de palha e o lobo está 

do lado de fora. 

Depois de contar a história a professora conversará com as crianças sobre a história 

 

 

S2 - Intervenção 4: Fora, Seu Lobo! TAREFAS 1, 2 e 3 

 

Vocês gostaram da história? 

Por que o lobo não conseguiu pegar os porquinhos? 

O que impediu o lobo de entrar na casa? 

E se a porta estivesse aberta? 

 

Conduzir o diálogo de forma que as crianças percebam que a parede junto com a porta formam 

uma barreira - limite que determina o interior da casa e o exterior da casa, que permite estar dentro 

da casa ou fora da casa.  

Quem lembra da história do pintinho amarelinho?  

Ele tinha medo de que bicho?  

Na brincadeira que nós fizemos, para os pintinhos ficarem protegidos do Gavião onde eles tinham 

que se esconder? Aguardar as respostas e depois sistematizar com as crianças. Na região interior 

do ninho, dentro do ninho. 

E se um pintinho ficasse do lado de fora do ninho, o que acontecia? Sistematizar com as crianças.  

O exterior do ninho, o lado de fora, era de domínio do gavião, se os pintinhos ficassem lá o 

gavião pegava eles.  

 

Hoje eu vou contar a história de três bichinhos que tem medo de um outro bicho, mas que não é 

gavião. Alguém sabe que história eu vou contar? 

A história dos três porquinhos. 
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Tarefa 2- (OE: Vivenciar corporalmente estar dentro ou fora da casa) Espera-se que as 

crianças diferenciem as posições de dentro e fora. 

 

Quem quer brincar? Nós vamos brincar de “Tá pronto, Seu Lobo?”  (Brincadeira popular)  

A professora explicará a brincadeira às crianças e dirá que elas precisam estar dentro da casa 

do porquinho para ficar protegidas, igual na história. Quem estiver do lado de fora pode ser 

pego pelo lobo. 

Uma criança ou um adulto é escolhido para ser o lobo e fica em um determinado lugar da sala. 

As demais crianças e adultos vão caminhando e cantando:  

 

- Vamos passear na floresta, enquanto o Seu Lobo não vem! (2x) Está pronto, Seu Lobo?  

O lobo responde: Não! Estou tomando banho. 

Crianças: Ih! Seu Lobo não pega ninguém! 

 

Durante algum tempo o lobo responde que está ocupado, fazendo uma tarefa de cada vez: 

tomando banho, vestindo a roupa, calçando os sapatos, penteando o cabelo e o que mais 

resolver inventar. A brincadeira continua até que o lobo diga que está pronto e imediatamente 

corre atrás das outras crianças, tentando pegar os participantes desprevenidos. Para se salvar as 

crianças precisam entrar na casa do porquinho Prático. Só dentro da casa eles estarão a salvo 

do Lobo. A criança que for pega, será o lobo.  
 

Todos entenderam como é a brincadeira? Para se salvar do lobo tem que entrar na casa do 

Porquinho, tem que ficar do lado de dentro. Vamos começar! 

A brincadeira continuará enquanto as crianças estiverem envolvidas. Em alguns momentos da 

brincadeira a professora perguntará: Estão todos dentro da casa? Tem alguém do lado de fora 

da casa?  

Tarefa 3- (OE: Vivenciar corporalmente estar dentro ou fora da sala e de outros ambientes da 

creche) Espera-se que as crianças ampliem os conhecimento em relação as posições dentro e 

fora em diferentes espaços geométricos (micro e meso espaço). 

 

A tarefa inicia com a professora convidando as crianças para um passeio pela creche 

 

Quem quer passear pela creche? Vamos lá. Um dos adultos ficará dentro da sala. 

Ao sair da sala, já no salão perguntar as crianças 

Todos já saíram? Será que ainda tem alguém dentro da sala? Aguardar a resposta das crianças. 

Quem está dentro da sala? Aguardar a resposta das crianças. 

Vamos chamar “Maria”? Vamos Maria só está faltando você sair da sala! 

Agora sim, todas as crianças e os adultos do Grupo 3 estão fora da sala.  

Nós estamos onde agora? Aguardar resposta das crianças 

Sistematizar: Ah, estamos fora da sala e dentro do salão! 

 

Continuar o passeio pelas dependências da Creche sempre promovendo o jogo de perguntas e 

respostas salientando as posições de dentro e fora em diversos ambientes. Fora da sala/dentro do 

banheiro; fora do banheiro/dentro da biblioteca; fora da sala/dentro da creche. 
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Material/recurso: Bambolês, cadeiras, canos e conexões de pvc, caixa de papelão grande, 

espaguete de piscina ou corda. 

Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em um 

único grupo  

 

Tarefa 1- (OE: Mobilizar e ampliar conhecimentos durante a construção e exploração da trilha 

de obstáculos, promovendo o protagonismo das crianças tanto na organização e modificação do 

espaço (trilha), como na escolha e definição da orientação dos seu deslocamentos no espaço). 

Espera-se que as crianças usem a criatividade, mobilizem conhecimentos anteriores durante a 

construção e exploração do percurso na trilha, ampliando suas experiências. 

 

A atividade inicia na rodinha com um diálogo entre a professora e as crianças: 

S2 - Intervenção 5: Trilha de obstáculos - TAREFAS 1 e 2 

 

Hoje eu trouxe alguns objetos para a gente montar uma trilha bem legal, um caminho para a gente 

seguir e se movimentar bastante.  

 

Vou mostrar o que eu trouxe. Apresenta os objetos da primeira trilha (bambolês e cadeiras)  

Vamos ver como a gente pode organizar esses objetos no espaço da sala, para fazer um percurso. 

Como a gente pode colocar esses bambolês? E essas cadeiras? Aguardar a sugestão das crianças. 

Perguntar às outras crianças se concordam com a forma como está sendo sugerido. 

Vocês acham que assim está bom? Tem outra sugestão? 

Montar a trilha de acordo a sugestão das crianças  

 

E como a gente vai caminhar nessa trilha? De que modo a gente vai passar pelas cadeiras? E 

pelos Bambolês?  

Aguardar as respostas e sistematizar o modo que deverão fazer o percurso. Ex: vamos começar 

daqui, apontar o início, vamos passar pisando pelo interior dos bambolês e depois vamos passar 

por cima das cadeira até chegar aqui. Vocês entenderam? 

 

Então vamos começar! Um de cada vez. 

Deixar as crianças explorarem a trilha por algum tempo.  

 

Depois propor uma modificação na estrutura da trilha.  

Eu agora vou fazer uma trilha diferente dessa. 

Colocar um bambolê na vertical preso entre o recosto de duas cadeiras e colocar um bambolê 

preso na horizontal encaixado no recosto de duas cadeiras, organizar um percurso intercalando e 

repetindo essas duas formas. 

 

Como a gente vai passar por essa trilha? Aguardar as sugestões e sistematizar o que ficou 

acordado. 

Então vamos começar! Um de cada vez. Explorar a trilha por algum tempo, sempre enfatizando e 

perguntando às crianças por onde eles estão passando. 

 

 Ex: Maria está passando por cima ou por baixo do bambolê?  

       João está passando por dentro ou por fora do bambolê?  
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Tarefa 2- (OE: Promover o deslocamento espacial direcionado, favorecendo a coordenação 

dos movimentos vivenciando situações de passar por dento, pelo interior, por baixo, por cima e 

entre objetos corporalmente). Espera-se que as crianças ao mobilizarem seu corpo, percebam e 

busquem superar as suas limitações motoras, identifiquem e diferenciem a posição do seu 

corpo em relação aos objeto da trilha. 

 

Organizar previamente, em outro ambiente da creche, uma trilha com vários objetos (canos e 

conexões de pvc, bambolês, caixa de papelão grande e espaguete de piscina) que permitam 

explorar várias posições ao mesmo tempo. 

 

 

 

 

 

Material: Fantoches de vara (gato, cachorro, burro) cenário (morro e campo de futebol), bola 

pequena, bolas de voleibol e futebol, bolas de tamanhos variados, rede de vôlei e trave de gol 

(construídos com materiais alternativos – redes plásticas, caixa de papelão etc.) 

Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em um 

único grupo  

 

Tarefa 1- (OE: favorecer a observação das relações espaciais identificando a localização de 

elementos (personagens) em relação a uma referência específica (morro e campo), possibilitar 

às crianças o deslocamentos e organização de elementos/objetos em posições distintas. Espera-

se que as crianças identifiquem e diferenciem as posições de em embaixo/em cima, por 

baixo/por cima e dentro/fora de elemento e objetos em relação ao espaço.  

 

Vocês gostaram de andar por essa trilha de bambolês e cadeira? 

Agora a gente vai brincar em outra trilha que a pró montou, uma trilha bem maior que essa e com 

um montão de coisa bem legais. Só que agora além de passar por baixo ou por dentro dos objetos, 

vocês vão ter que passar, por baixo e por cima, por dentro e por fora e entre alguns objetos. 

Vamos lá? 

 

Levar as crianças até o local onde a trilha está organizada, apresentar os objetos que compõe a 

trilha e o modo como deverá ser percorrida. 

Todos entenderam? 

Então vamos começar! Um de cada vez. 

 

Deixar as crianças explorarem a trilha por algum tempo sempre enfatizando e perguntando às 

crianças por onde eles estão passando. 

 

Ex: Maria está passando por cima ou por baixo da trave?  

      João está passando por dentro ou por fora do túnel?  
  

S2 - Intervenção 6: Onde a bola foi parar? - TAREFAS 1 e 2 
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A atividade é iniciada na rodinha. A professora começa a narração da história “Sabe onde a 

bola foi parar?” com a utilização de fantoches de vara dentro do cenário.  

      
 

Sabe onde a bola foi parar? 

 

O gato estava dormindo. 

A bola veio rolando, rolando, e parou bem na sua frente. 

O gato acordou. 

O gato esticou a patinha e deu um empurrão na bola. 

A bola foi embora rolando... 

Onde será que a bola vai parar? 

A bola chegou perto do cachorro. 

O cachorro olhou, olhou, e com a pata jogou a bola longe. 

 A bola foi embora rolando... 

Onde será que a bola vai parar? 

Depois de muito rolar, a bola parou nos pés do burro. 

O burro ficou surpreso, deu um coice e mandou a bola pro ar. 

Onde será que a bola vai parar? 

A bola subiu o morro... 

A bola desceu o morro... 

Onde será que a bola foi parar? 

 

SALLUT, E. C. Sabe onde a bola foi parar? São Paulo: Scipione 

A narração da história vai acontecendo e os fantoches vão sendo utilizados para fazer a simulação 

dos deslocamentos e posicionamento dos personagens no espaço.  

Ex: a bola subiu o morro, a bola está em cima do morro. A bola desceu o morro, a bola foi parar 

lá embaixo. 

A professora fará suspense quanto ao local onde a bola foi parar, perguntando às crianças. 

Onde será que a bola foi parar? Depois que ela subiu o morro, desceu o morro, onde será que a 

bola foi parar? Aguardar as hipóteses das crianças. 

Concluir a história mostrando que a bola foi parar dentro do campo de futebol. 

Quem gostou da história? 

Agora quem quer recontar a história utilizando os fantoches? Um de cada vez. 

Então vamos começar.  

 

A cada momento em que forem recontando parte da história vai pedindo que eles mostrem a 

posição e ou deslocamento dos personagens com os fantoches. Momentos em que a professora 

estimula a evocação, a verbalização e a representação das noções espaciais abordadas. 
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Tarefa 2- (OE: favorecer a observação das relações espaciais identificando a posição de 

objetos (bola) em relação a uma referencial específico trave (futebol) e rede (vôlei), por meio 

de brincadeiras. Espera-se que as crianças identifiquem e diferenciem as posições de em 

embaixo/em cima, por baixo/ por cima e dentro/fora, da bola em relação a trave e a rede. 

Após o reconto da história pelas crianças a professora inicia um diálogo 

 

 

 

Onde mesmo que a bola foi parar? 

Dentro do campo de futebol. 

Quem gosta de futebol? Vocês sabem jogar futebol? 

Para um time ganhar um jogo de futebol ele precisa fazer o que? Conduzir o diálogo até surgir que 

precisa fazer gols para ganhar o jogo de futebol. 

 

O que é preciso para fazer um gol? Como é que se faz um gol? Conduzir o diálogo até chegarem a 

conclusão de que a bola tem que entrar na trave para fazer um gol. 

 

Vocês conhecem outros esportes/jogos que utilizam a bola? Conduzir o diálogo falando sobre os 

jogos/esportes que surgirem das crianças, Ex: Como é que se joga? O que tem que fazer para 

ganhar esse jogo? etc.  

 

Aguardar que surja das crianças o esporte voleibol, caso não surja a professora deverá introduzir o 

esporte. 

 

Vocês conhecem o jogo de voleibol? 

É um esporte que acontece numa quadra, tem uma rede no meio e a bola tem que passar de um 

lado para o outro da quadra por cima da rede, o time faz ponto quando a bola cai do outro lado 

da quadra. 

 

Eu trouxe umas bolas para mostrar a vocês. Quantas bolas eu tenho aqui?  

Essa é de jogar futebol e essa é de jogar voleibol. 

No jogo de futebol os jogadores vão chutando a bola até fazer o gol. E pra fazer o gol a bola 

precisa entrar na trave, a bola tem que ficar dentro da trave. 

No Vôlei os jogadores tem que passar a bola por cima da rede e a bola tem que cair dentro da 

quadra do outro lado.  

 

Quem quer jogar futebol? Quem quer fazer gol? 

Um de cada vez vai chutar a bola, lembrem-se que para fazer o gol a bola tem que entrar na trave, 

do lado de dentro da trave. 

 

Depois de algum tempo propor brincarem de vôlei, passando a bola de um lado para o outro por 

cima da rede. 

 

Durante a brincadeira a professora perguntará: a bola de Maria foi dentro ou fora da trave? A bola 

passou por cima ou por baixo da rede? Sistematizando as noções de dento/fora em cima/embaixo. 
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Noções em cima/embaixo, na frente/atrás/ao lado 

Material: Desenho dos personagens (galinha, pato, pomba, coelho, jabuti, pintinhos e patinho) 

cenário (desenho de árvore e ninho). 

Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças 

 

Tarefa 1- (OE: Estimular e ampliar a observação das relações espaciais, em cenário 

planificado, identificando a localização dos personagens -em cima, embaixo e do lado - em 

relação a uma referência fixa (ninho). Espera-se que as crianças identifiquem a posição dos 

personagens em desenho planificado.  

 

A atividade é iniciada na rodinha com a professora contando a história “A galinha choca”, com 

a utilização de desenhos dos personagens dentro de um cenário planificado.  

              S2 - Intervenção 7: A galinha choca - TAREFA 1 

 

                 

A galinha choca 

A galinha pediu aos vizinhos para vigiarem o seu ninho. 

Pediu à pata que mora de um lado, 

Pediu ao jabuti que mora do outro lado. 

Pediu a pomba que mora em cima 

Pediu ao coelho que mora embaixo. 

E lá se foi a galinha choca catar minhocas para o jantar. 

A galinha voltou e contou os ovos. Contou uma, duas, três vezes. E ficou furiosa. 

Ela gritava: O que aconteceu? Aqui tem um ovo que não é meu! 

Quem viu? Quem viu o que aconteceu? 

Mas ninguém viu. 

A pomba, em cima, cochilava. 

A pata, de um lado, se distraia 

O jabuti, de outro, roncava. 

E o coelho sumiu. 

A galinha sentou no ninho. 

Vou chocar este ovo também. Ela falou. 

Mas sempre desconfiada, olhava para cima e para baixo olhava para um lado e para outro. 

“Quem será que botou mais um ovo no meu ninho?”, pensava a galinha. 

Crac! Crac! Crac!, ouviu a galinha. 

Crac! Crac! Crac!, ouviram todos os vizinhos. 

De cada ovo saiu um pintinho. 

E daquele outro... saiu um patinho!  

FRANÇA, Mary. A galinha choca. Col. Gato e Rato. Ed. Ática. 1996. 

 

 

FRANÇA, Mary. A galinha choca. Col. Gato e Rato. Ed. Ática. 1996. 
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A narração da história vai acontecendo e o desenho dos personagens vão sendo posicionados no 

espaço de acordo o texto – em cima, embaixo, do lado. 

No momento da história em que narra que a galinha contou os ovos três vezes, “a galinha voltou 

e contou os ovos. Contou uma, duas, três vezes” a professora dirá a galinha contou a primeira 

vez, e contará os ovos do ninho, um, dois, três... E convidará as crianças para contarem junto com 

ela.  

A galinha contou pela segunda vez, um, dois, três... 

E a galinha contou pela terceira vez, um, dois, três... E ficou furiosa. 

Depois continuará a narração da história.  

A professora iniciará um diálogo com as crianças, dando tempo para elas responderem e sempre 

que possível repetirá as hipóteses para o grupo e verificará se eles concordam ou não e o porquê. 

Quem vocês acham que colocou o outro ovo no ninho. Por quê? 

Os ovos eram todos iguais?  

O que tem de diferente? Explorar cor, tamanho. 

São todos do mesmo tamanho? 

A galinha é a mamãe de quais bichinhos? 

E o patinho é filho de quem? 

Tem mais ovos de pintinho ou de patinho?  

  

Na história a galinha pediu aos vizinhos para vigiarem o ninho, tomarem conta enquanto ela 

saia. Vocês sabem o que é um vizinho? Vizinho é a pessoa (ou bichinho) que mora pertinho da 

gente, que mora do lado da nossa casa, mora em cima ou embaixo da nossa casa, que mora na 

frente ou atrás da nossa casa. 

Quem eram os vizinhos da galinha? Repetir o nome dos personagens mostrando os desenhos dos 

mesmos (pomba, pato, jabuti e coelho)  

Vamos recontar a história? Agora vocês vão me ajudar a colocar os vizinhos da Galinha no 

lugar onde eles moram, certo? 

 

Distribuir os quatro personagens vizinhos para quatro crianças e narrar a história, quando disser 

que a pomba que morava em cima, pedir que a criança que está com a pomba que coloque a 

pomba em cima (em relação ao ninho). Continuar assim com todos os personagens. Repetir com 

as outras crianças até que todas as crianças tenham participado. 

 

A proposta é explorar as relações espaciais, de posição das personagens, mas também explorar a 

contagem oral, a comparação, diferenças e semelhanças, tamanho (maior, menor), cor, 

quantidade (mais e menos).  
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Essa sequência é composta de quatro intervenções, cada uma prevista para durar entre 20 e 30 

minutos. 1ª – “Caminho orientado”, com 2 tarefas; 2ª – “Corrida de motoca”, com 2 tarefas; 3ª 

– “Circuito de corrida de carrinhos”, com 1 tarefa. 

 

OBJETIVO GERAL da Sequência: Favorecer a aproximação das crianças com noções 

de orientação (direção e sentido) e localização contribuindo com desenvolvimento da sua 

percepção de espaço. 

Diversos estudos indicam, conforme Smole (1996), que a construção do espaço pela criança se 

dá de forma progressiva e percorre um caminho que se inicia na percepção de si mesma, passa 

pela percepção dela no mundo e no espaço ao seu redor para, então, chegar ao espaço 

representado em forma de mapas, croquis, maquetes, representações planas e outras. A criança 

se aproxima das noções espaciais quando aprende a desviar de obstáculos, abaixa-se quando é 

necessário passar por baixo de alguma coisa, descobre caminhos diferentes para chegar ao 

mesmo lugar e, finalmente, começa a compreender os trajetos que cada um percorre 

diariamente. Desse modo, a capacidade de movimentar o próprio corpo de forma integrada, 

dentro de um ambiente desafiador, com modificação do espaço por meio de brincadeiras como 

os circuitos e trilha de obstáculos permitem a construção gradativa de conceitos, de modo 

significativo para as crianças.  

 

 

 

 

Material/recurso: Canos e conexões de pvc e fita crepe. 

Organização da turma: A proposta contempla a organização coletiva das crianças, em um 

único grupo. 

 

Tarefa 1- (OE: Favorecer a coordenação dos movimentos e o deslocamento espacial orientado 

por caminho delimitado, respeitando fronteiras materializadas em 3d, vivenciando situações de 

estar entre, de seguir diferentes direções e sentidos)  

 

A atividade inicia na rodinha com um diálogo entre a professora e as criança. 

 

 

SEQUÊNCIA 3: Pra lá e pra cá, vou a qualquer lugar! 

 

              S3 - Intervenção 1: Caminho orientado - TAREFAS 1 e 2  
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Tarefa 2- (OE: Favorecer a coordenação dos movimentos e o deslocamento espacial orientado 

por caminho delimitado, respeitando fronteiras desenhadas no chão em 2D, vivenciando 

situações de estar entre, e de seguir direção e sentidos diferentes)  

 

A professora desenha no chão da sala, com a utilização de fita crepe, o mesmo percurso da 

trilha com barreiras, logo depois deve remover as barreiras, deixando apenas o desenho em 2D. 

Logo depois convidará as crianças para explorarem a trilha. 

 

 Agora nós vamos andar por esse caminho, vamos ficar entre as duas linhas. Lembra que vocês não 

podiam bater nenhuma parte do corpo na barreira da outra trilha? Nessa vocês não vão poder 

pisar nas linhas. Tem que ficar entre as linhas. 

 

Depois de uma exploração livre a professora dará alguns comandos às crianças como:  

Agora um de cada vez. 

Agora todos juntos de trenzinho, segurando o ombro do colega. Lembre-se que não pode pisar nas 

linhas, tem que ficar entre as linhas. 

Agora vamos fazer o percurso, segurando a mão do colega.  

Quem lembra da história dos três porquinhos? Onde os porquinhos tinham que ficar para se 

proteger do Lobo?  

E se a porta estivesse aberta? 

Sistematizar – O lobo não podia pegar o porquinho se ele estivesse dentro da casa. As paredes de 

tijolos e a porta da casa impediam o lobo de entrar na casa. 

 

Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal, nela também vai ter uma barreira que vai nos 

impedir de passar, mas não é porta nem parede. Vamos ver? 

 

A professora dirige-se para o local onde terá uma trilha (previamente montada), um caminho 

materializado em 3D com os canos de pvc. 

 

Agora nós vamos andar por esse caminho, vamos fazer o percurso ficando entre os lados do 

caminho. Não podemos tocar nele, nem bater nenhuma parte do nosso corpo. Essa linha vai ser 

a nossa barreira, igual as paredes da casa dos porquinhos. Será que a gente consegue? 

 

Então vamos andar por dentro, vamos ficar entre as duas linhas.  

Um de cada vez. 

Agora todos juntos de trenzinho, segurando o ombro do colega. Lembre-se que não pode tocar 

nos lados, tem que ficar entre um lado e o outro. 

Agora vamos fazer o percurso, segurando a mão do colega.  

 

Agora quem quer fazer o caminho com os olhos vendados? Vendar a criança. 

Vamos lá. Colocar a criança no início da trilha.  

Pode começar a andar. Aguardar e verificar se a criança utiliza estratégias como abrir os braços 

tentar tocar as laterais da trilha para orientar o seu deslocamento. Caso a criança não evolua a 

caminhada sugerir que ela ande devagar e que tente tocar as laterais da trilha para se orientar. 
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Materiais e organização da turma para as tarefas  

 Materiais: Fita adesiva, motoca, cadeiras e TNT/cami 

 Organização da turma: a turma será dividida em dois grupos que disputarão a corrida 

de motoca ao mesmo tempo. 

 

Tarefa 1- (OE: Explorar noções de posição, direção e sentido corporalmente, por meio do 

deslocamento espacial direcionado e orientado em percurso pré-estabelecido. Espera-se que as 

crianças desloquem-se e orientem-se pelo trajeto estabelecendo relações de posição (entre, 

dentro) e de direção e sentido (para frente/para trás/para o lado).  

Previamente será montado no chão do pátio uma pista de corrida feita com fita adesiva, 

contendo um túnel feito com cadeiras e tecido TNT/cami. A largura da pista e a largura e altura 

do túnel devem ser suficiente para que as crianças façam o percurso com a motoca sem se 

esbarrar.  

A atividade começará dentro da sala, na rodinha, com a professora promovendo um 

diálogo com a turma. 

 

S3 - Intervenção 2: Corrida de motoca - TAREFA 1  

 

 

Quem gosta de andar de motoca? 

Quem quer participar de uma corrida bem legal? 

Lá fora, no pátio tem um pista, desenhada no chão, onde nós vamos fazer a nossa corrida. Nós 

vamos lá fora e eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos nos movimentar dentro da pista. 

Certo? 

Vai para o pátio e mostra a pista às crianças. 

 

A corrida começará aqui (mostrando o início da pista), vocês terão que passar com a motoca entre 

as linhas que estão desenhadas, não pode passar por fora das linhas, tem que ficar sempre entre 

as linhas. Vão seguindo a direção das setas que estão desenhadas, vão pedalando para a frente, 

depois viram para o lado continuam pedalando, viral novamente para o lado, passam por dentro 

do túnel e continuam seguindo em frente até o final da pista. Vocês entenderam? 

 

A professora mostrará o percurso e dará as instruções fazendo a demonstração caminhando por ele. 

 

Agora nós vamos nos dividir em dois grupos para disputar a corrida. Um fica de um lado e o 

outro grupo fica do outro lado. Vamos sentar nas cadeiras para assistir e torcer pelos colega, pois 

a corrida é com um de cada grupo por vez. Mas todos vão participar.  

 

Dispor de cadeiras organizadas próximo da chegada de modo que as crianças possam assistir à 

corrida dos colegas enquanto aguardam a sua vez. Organizar as duas crianças que iniciarão a 

corrida no início da pista. 

 

Vamos começar, vocês devem sair quando eu disser já. Certo? Vamos contar, me ajudem 

crianças, um... dois... três e já! 
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Materiais e organização da turma para as tarefas  

 Materiais: Circuito de corrida feito com emborrachado, caixa de papelão pequena e 

carrinhos de corrida. 

 Organização da turma: A turma será organizada em um único grupo 

 

Tarefa 1- (OE: Explorar noções de posição, direção e sentido de objetos em percurso pré-

estabelecido. Espera-se que as crianças desloquem os objetos (carrinhos) pelo circuito 

estabelecendo relações de posição (entre, dentro, por cima, por baixo) e de direção e 

sentido (para frente/para trás/para o lado). 

A atividade iniciará com a professora estabelecendo um diálogo com a turma no pátio: 

 

S3 - Intervenção 3: Circuito de corrida de carrinhos - TAREFA 1 

 

 

Durante a corrida a professora deverá ir verbalizando quanto a direção e a posição das crianças no 

percurso. Maria está indo para a frente, agora virou para o lado, está passando por dentro do 

túnel etc. 

A brincadeira deve continuar enquanto as crianças demonstrarem interesse.  

Depois retirar as motocas e convidar as crianças para explorarem livremente o percurso da pista, 

caminhando. Deixar que façam livremente, todas juntas. 

Após algum tempo a professora dará alguns comandos às crianças. 

Todo mundo andando para frente, entre as linhas da pista, seguindo a direção das seta, passando 

por dentro do túnel.  

Agora, vamos andar imitando um gatinho, para frente.  

Agora vamos todos pulando. 

Agora andando para trás, de ré. Cuidado para não esbarrar no colega. Não pode pisar na linha, 

tem que ser entre as linhas. 

 

Continuar a brincadeira enquanto durar o interesse das crianças. 

 

 

Quem lembra da corrida de motoca que nós fizemos aqui no pátio na semana passada? 

Vocês andaram de motoca em uma pista que estava desenhada aqui, não foi? 

Vocês lembram como é que tinham que fazer a corrida? Aguardar as respostas das crianças. 

Ir relembrando com eles o percurso. Vocês andaram na motoca, entre as linhas, andaram para 

frente, viraram para o lado, passaram por dentro do túnel e continuaram andando para a frente 

até chegar ao final. 

Depois que terminou a corrida de motoca vocês brincaram na pista andando para frente, andando 

para trás, de ré. Quem quer mostrar como é que anda para frente e para trás?  
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Agora cada um por vez vai fazer o percurso do circuito certo? 

 

Cada criança fará o percurso do circuito com o carrinho e durante o percurso em alguns 

momentos a professora vai fazendo indagações às crianças sobre a posição e a direção do carrinho 

em relação a pista e os elementos que a compões (estacionamento, viaduto, elevado e túnel). 

 
Ex: O carrinho tá passando por onde? Por dentro ou por fora? Por cima ou por baixo? 
 
Em outros momentos vai apenas sistematizando. 
 
Ex: Olha! o carrinho agora tá passando por baixo do viaduto. 

 

Depois que todas as crianças tiverem feito o percurso individualmente, propor uma corrida com 

dois carrinhos e duas crianças por vez. 

Depois deixar que explorem livremente todas ao mesmo tempo utilizando cada uma o seu 

carrinho. 

 

 

O circuito deverá ser previamente montado na sala. Apresentar o circuito às crianças 

 

 Quem sabe que lugar é esse aqui? (Apontando para a garagem/estacionamento dos carrinhos). 

É o lugar onde os carrinhos ficam guardados. Eles ficam entre as linhas que estão pintadas no 

chão, cada um fica no seu lugar. 

 

Uma criança de cada vez vai escolher o carrinho, vai tirar o carrinho do 

estacionamento/garagem, seguindo a direção das setas. O carrinho vai ter que andar para frente, 

para o lado, vai ter que andar para trás dando a ré até chegar na pista. Quando estiver na pista 

ele vai andar por todo circuito. Quando chegar aqui (apontando para uma elevação da pista) o 

carrinho vai ter que fazer o que? Subir e andar lá em cima, depois ele vai ter que descer, quando 

chegar embaixo ele vai ter que passar por aqui (apontando para um viaduto). Ele vai passar por 

baixo ou por cima? Por baixo, vai dar a volta na pista, depois vai subir passar por onde? Por 

cima do viaduto, depois vai descer, vai seguir em frente e quando chegar aqui? (Apontando para 

o túnel), ele vai passar por dentro do túnel e vai seguir até chegar na garagem novamente. 

 

A professora vai andando com as crianças, para frente e para trás, virando para um lado e para o 

outro, relembrando as noções de direção e sentido, tendo como referencial o próprio corpo. 

 

Muito bem! Agora vamos sentar aqui, todo mundo pertinho que a pró quer falar de uma surpresa 

que está lá dentro da sala nos esperando. 

Lá dentro da sala tem uma pista de corrida, mas essa pista não é pra correr de motoca não, é uma 

pista, um circuito de corrida de carrinhos. Quem gosta de brincar com carrinho? 

Nós vamos entrar agora e lá dentro a pró vai mostrar como é que a gente vai brincar.  
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APÊNDICE I – Cópia do questionário aplicado à professora. 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores – Mestrado Acadêmico 

 

 

Projeto de Pesquisa:  O desenvolvimento da percepção de espaço na criança da Educação 

Infantil por meio do desenho de tarefas: potencialidade e limites 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezada professora, 

Pedimos a sua colaboração para responder este questionário, pois a sua visão e reflexão em 

relação às tarefas é de extrema importância para o sucesso desta pesquisa! 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:                                                                                        Sexo: (  ) F      (  ) M 

E-mail:    

Idade:              

Profissão: 

Tempo de profissão:                       

Outras atividades profissionais que tenha exercido na área da Educação e período: 

Tempo de docência na Ed. Infantil:  

Curso de Graduação:  

Pós-graduação: Lato Sensu –   

Stricto Sensu –  

Comente um pouco sobre os trabalhos desenvolvidos por você que tenha relação direta com 

docência na Educação Infantil. Ex: participação em grupos de pesquisa, projetos de extensão, 

seminários, palestras, orientações, bancas de avaliação etc. 
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QUESTÕES SOBRE AS TAREFAS: 

Refletindo sobre a sequência de tarefas 

1. Como você recebeu o convite para participar da pesquisa, sabendo que dividiria o seu 

espaço de trabalho com outra pessoa?  

2. Ao saber que implementaria tarefas desenhadas por outro profissional, nesse caso a 

pesquisadora, sentiu algum incômodo? Comente sobre. 

3. As tarefas, as noções que seriam trabalhadas, os objetivos pretendidos e as orientações 

para a sua implementação foram estudados e discutidos entre você e a pesquisadora em 

encontros específicos para essa finalidade. Você considera que esses momentos foram 

proveitosos e suficientes? Comente sobre.  

4. Qual a sua opinião sobre as sequências de tarefas que foram desenhadas para o 

desenvolvimento da percepção espacial?  

5. Na sua opinião as tarefas estavam em consonância com a proposta Curricular da 

Creche/UFBA e com as Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Infantil? 

Comente sobre. 

 

Refletindo sobre a implementação das tarefas com as crianças 

6. O que mais lhe chamou atenção, ou seja, quais os aspectos que mais se destacaram na 

implementação das tarefas, sejam positivos ou negativos? 

7. Como você descreve o seu papel como professora na implementação das tarefas, 

considerando que não foram criadas por você? 

8. Você teve alguma dificuldade na implementação das tarefas com as crianças? Em caso 

positivo, a que se deveu? Comente sobre. 

9. Considerando o grupo de crianças, no qual as tarefas foram implementadas, você faria 

alguma modificação nas tarefas? Na concepção, na organização, no tempo, na interação, 

no material, entre outros? Comente sobre.  

10. Uma vez que você trabalhou com estas tarefas, você levaria esse trabalho para outros 

momentos da sua prática? 

11. Sabendo da sua vasta experiência na Educação Infantil, o que você considera importante 

quando desenha e organiza tarefas para trabalhar com as crianças no seu grupo?  
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Refletindo sobre a participação das crianças 

12. Como você considera a participação e envolvimento das crianças nas tarefas?  

13. Os desenhos das tarefas contemplavam a mediação e a interação. Durante a 

implementação das tarefas como você percebeu: 

 A interação criança/criança? 

 A interação criança/professora? Você sentiu que interagiu com as crianças, se deu 

conta de contemplar todas durante as tarefas?  

 A interação criança/recursos materiais e metodológicos? Foram apropriados? 

14. Em sua opinião, qual ou quais recursos metodológicos (que integram a mediação e 

interação), utilizados nas tarefas, facilitaram a aproximação e a compreensão de noções 

matemáticas pelas crianças? Comente sobre. 

15. As tarefas foram desenhadas com o objetivo de aproximar as crianças de noções 

matemáticas no campo espacial. Você percebeu nas tarefas a integração com outros 

campos matemáticos? E com outras áreas do conhecimento que fazem parte do 

desenvolvimento infantil?  

16. As tarefas abordavam noções que contribuem para a aproximação das crianças com a 

localização e orientação no espaço. Dentro das situações que foram vivenciadas pelas 

crianças nas tarefas cite e comente as que você lembra e que mais se destacaram em 

relação as noções que foram apresentadas: Aberto/fechado; dentro/fora; 

interior/exterior; em cima/embaixo; frente/atrás/ao lado; para cima/para baixo; 

para frente/para trás/para o lado.  

17. Quando uma tarefa é significativa para as crianças acabam marcando-as de alguma 

forma. Ao longo dos dias, pós intervenção, você notou se as crianças em algum 

momento remetiam a alguma situação vivenciada nas tarefas? Comente sobre. 

18. Por ser professora do grupo, conhecer as crianças mais a fundo e conviver com elas por 

mais tempo, percebeu se houve algum avanço na percepção do espaço por elas, após a 

implementação das tarefas? Comente sobre. 

19. Você gostaria de fazer algum comentário ou acrescentar algo que julgue interessante e 

que não foi abordado nos questionamentos? Sinta-se à vontade, esse espaço é todo seu. 

 

Muito Obrigada! 

Mestranda: Celma Bento Moreira 

Orientadora: Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão 

 


