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“COMEÇA DO MAIOR PARA O MENOR. EU TAVA CERTO” – SOCIALIZANDO AS
DESCOBERTAS DO CUISINAIRE

Profª. Selene Coletti

Meu nome é Selene Coletti, sou professora da rede municipal de Itatiba, em São
Paulo, em uma turma de Educação Infantil da CEMEI Curió e de um 1º ano do
Fundamental na EMEB Cel. Francisco Rodrigues Barbosa. O objeto desta narrativa é
a turma mais velha.

A classe tem 29 alunos matriculados e frequentes, com uma enorme
heterogeneidade. Ela vem evoluindo tanto na construção da escrita como da
Matemática, área que gostam muito.

Trago nesta narrativa a socialização das explorações do material Cuisinaire descritas
no mês anterior. Ressalto que tais explorações ocorreram no momento das
atividades diversificadas – os “cantinhos” – quando em pequenos grupos ou
individualmente as crianças exploraram o material a partir de intervenções e
questionamentos da minha parte.

O material, de acordo com o texto que acompanha o mesmo, “permite que a própria
criança manipule suas barrinhas compondo e decompondo e assim descobrindo as
relações, equivalências… destinado ao estudo das operações com números
naturais.”

Assim como os alunos exploraram o material e se encantaram, eu enquanto
professora, também estou conhecendo o mesmo uma vez que até então nunca
havia usado, de forma pontuada, em minhas aulas. Conhecia-o, mas acabava ficando
no “cantinho” da construção e não dava a importância necessária.

Como sempre, a participação no grupo de estudos do Observatório da Educação, na
Universidade da Universidade de São Francisco, nos abre novos horizontes e novas
possibilidades e estou aprendendo a trabalhar com ele.

Trago aqui as conclusões que as crianças chegaram ao socializar, a partir dos
questionamentos, aliado ao trabalho com o livro didático adotado na escola que veio
complementar as descobertas iniciadas com a exploração nos cantinhos.

Socializando o Cuisinaire
Este momento começou na classe e depois continuou no Laboratório de Informática
pois usamos o Datashow para fazer as análises de algumas fotos tiradas durante a
exploração.

Na roda inicial de conversa, comecei perguntando o que cada um havia feito no
cantinho da construção com o material Cuisinaire. Todos haviam passado por este
cantinho, com exceção de duas meninas. Cada um explicou o que havia feito:
prédios, muros, escadas, pirâmides, cercas.
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Como havíamos trabalhado com os Blocos Lógicos anteriormente, socializando as
conclusões do que havia em comum entre eles e que estavam escritas numa tabela
colada na lousa, aproveitei e disse que os blocos tinham 3 cores ao que os alunos
levantaram as dez cores do Cuisinaire. Antes que eu perguntasse algo, outro aluno
disse que era só grosso no que se refere à espessura, ao contrário dos blocos que
são grossos e finos.

Quanto às formas, disseram que tinha o quadradinho e o retângulo, ao que nomeie
como cubo e paralelepípedo.

Perceberam também que tínhamos 10 peças e que havia peças grandes, pequenas e
médias.

Na sequência, fomos até o Laboratório de Informática para analisarmos três fotos
tiradas do que os amigos fizeram no cantinho. Coloquei inicialmente duas fotos para
que fossem observadas:

A primeira a ser mostrada foi a de VF. que fez uma escada dupla com as peças.

A outra foi de P. que fez uma pirâmide “ascendente e descendente”

Retomei a fala dos tamanhos - “são pequenos, médios e grandes mas não são do
mesmo tamanho” – e perguntei: “se eu fosse colocar na ordem do tamanho qual eu
colocaria primeiro”.
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As crianças foram ordenando formando a escada a partir de questionamentos e
contrapontos que eu ia colocando. Cada um ia pegando e eu ia perguntando se
concordavam ou não com a classificação, confrontando se estava ou não correto,
medindo as peças. A ordem foi sendo montada no armário da sala começando do
maior, o laranja, peça que Y. havia apontando como sendo a maior.

Com a “escada” montada no armário pedi que confrontassem com a que P. havia
feito ao que L. colocou que “é a mesma coisa. É só tirar este lado” (apontando para
o lado esquerdo da imagem). “Se tirar este lado fica igual aquela (apontando para o
armário)”.

Pietro explicou que havia organizado em forma de uma pirâmide que subia e descia.
Perguntei qual seria o meio da pirâmide e as crianças responderam que era a peça
laranja ao que novamente questionei o que estava acontecendo com as demais
peças: azul, marrom, preta... disseram que estava “descendo”. Perguntei ainda o que
aconteceria se começasse pelo “cubo”, concluíram que subiria.

Ao analisar a escada feita por VF., as crianças perceberam que os degraus eram
diferentes, feitos de quatro em quatro e que faltava o laranja.

Prof: nessa escada dela tem todas as cores?

Alunos: está faltando o laranja

Prof: olhem a do armário e a da VF.

Aluno: está quase igual mas só que precisa de mais cor.

Apresentei a terceira foto que mostra o prédio feito por Yasmin ao que expliquei
que ela havia feito inicialmente um prédio com o laranja, marrom, verde e preto.
Pedi que  deixasse o prédio do mesmo tamanho e ela deixou-o como está na foto:

Fomos comparando o que Yasmin havia feito reconstruindo o prédio com as peças,
questionando, por exemplo, quais peças havia usado para que o marrom ficasse do
mesmo tamanho que o laranja; quais peças para que o amarelo ficasse do mesmo
tamanho que o laranja.

Ao propor todos esses questionamentos minha ideia era que as crianças
percebessem a equivalência das peças entre si para que pudessem perceber que
cada uma possuía um “valor”:

NOVA ESCOLA  • Registro reflexivo • Pagina 3



Registro reflexivo
Professora Selene Coletti compartilha narrativa de aula que escreveu com base em
atividade utilizando material Cuisinaire

Prof.: olhem bem para as 3 fotos. Se a gente fosse dar um número para
cada bloquinho, qual número valeria cada um.

Prof.: quantas peças têm?

Alunos: Dez

Prof.: qual seria o bloquinho que representaria o número 10.

Aluno 1: o pequeno

Aluno 2: não o maior.

Prof.: por que você acha que é o pequeno?

Aluno 1: porque ele é o último.

Prof.: alguém falou que era o maior. Por que você acha isso?

Aluno: Porque o maior tem 10 de altura.

Prof.: ele diz que o maior seria o laranja porque ele tem 10 de altura.
Vamos pegar os cubinhos e vamos contar quantos destes (pegando os
cubos) preciso para formar um deste (laranja).

As crianças vão contando conforme vou arrumando os cubos ao lado do laranja.
Aqui faltou eu ter perguntado o que significava para ele o 10 de altura, uma vez que
interpretei que se referia aos cubos.

M.: Começa do maior para o menor . Eu tava certo.

No momento da discussão na classe essa fala de M.l passou e eu não dei voz a ele,
pude percebê-la somente ao ouvir a gravação para escrever a narrativa. Enquanto
montávamos, L. disse:

L.: são dez blocos e cada pecinha tem 10 pecinhas.

Prof.: Este também (mostrando o azul) também tem 10 pecinhas?

L.: Não, esse é 9.

Poderia neste momento ter aproveitado essa colocação mas resolvi chamar Rafaela
para colocar suas ideias:

Prof.: E aí, Rafaela, quanto você acha que vale? Quem você acha que está
certo quem disse que o 10 é o menor ou quem disse que o 10 é o laranja?

R. repete as palavras de VF., aluna que disse que começava do pequeno dizendo que
o 10 era o pequeno pois era o último. Como ambas são amigas, achei que R. não
quis contrariar as ideias da colega já que havia visto todo o movimento feito de
medirmos as peças. Mas M. contradiz R.:
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M.: Esse é o número 1 (referindo-se ao último)

Prof.: qual será o 10? O pequeno ou o laranja?

Alunos: O laranja

Prof.: Rafaela venha contar aqui . Quantos destes cubos precisamos para
formar um  deste (laranja).

Enquanto Rafaela vai refazendo o movimento que havíamos feito anteriormente,
Clara coloca:

Vai de um em um. Tem 10, 9, 8,7,6... o laranja vale 10, o azul vale 9. O 8
vai ser o marrom, o preto 7, o verde forte 6, o amarelo 5, o verde claro 4,
o  rosa 3, o vermelho 2 e o cubo 1.

Prof.: e então R., de quantos você precisou?

R: De 10.

Prof.: Então, qual vale 1?

R. e outras crianças: o cubo.

Evidente que algumas crianças ainda não haviam percebido esta relação. É evidente
que perdi alguns momentos nos quais poderia ter questionado mais , porém
encerrei a atividade aqui e no dia seguinte retomamos uma do livro no qual cada um
pode, manuseando o material, novamente, retomar o que havíamos feito.

Trabalhando as ideias do livro didático

O livro adotado é o “Matemática em seu tempo”, de Regina Célia Grando, Maria
Cecília Grando Razzé e outros autores (Editora Companhia da Escola)

A atividade está na página 75. Nela as crianças, com o material Cuisinaire em EVA,
confrontaram as ideias socializadas no Laboratório de Informática, colocaram os
valores de cada cor e depois nas peças para formar o preto com valor 7 e o verde
escuro com valor 6. A sugestão do livro era formar outras quantidades com o
material e representar com o papel quadriculado, porém não fizemos neste
momento, apenas exploramos outras possibilidades para formas o 7 e o 6 além do
que estava solicitado no livro.
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Formando 6

No dia seguinte, retomamos o que havíamos construído anteriormente com as
tampinhas as diferentes formas de obter o 6:

6+0=6

5+1=6

4+2=6

3+3=6

2+4=6

1+5=6

0+6=6

Propus que formássemos o 6 com as pecinhas do Cuisinaire de acordo com as
descobertas com as tampinhas e depois passamos para a atividade do livro, páginas
32 e 33 na qual as crianças registram no quadriculado as diferentes maneiras
obtidas, pintando  de acordo com a cor.
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Nesta foto, é possível perceber o envolvimento e a atividade em si do livro.

As crianças envolveram-se bastante com o material como pode ser visto nas fotos
mas logicamente esta exploração precisa  e vai continuar.
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Algumas conclusões ou pequenas considerações

Como expliquei no início da narrativa, não só as crianças estão aprendendo e se
encantando com o material, mas também eu enquanto professora. Esse movimento
constante de aprender e reaprender é que faz com que a alegria de ensinar, de
descobrir permaneça mesmo quando grande parte do percurso já foi percorrido.

Nestas propostas as crianças puderam explorar o material Cuisinaire , embora
alguns ainda não tenham conseguido perceber as diferenças no “tamanho” e que as
de igual comprimento possuem sempre a mesma cor. Cada um tem o seu tempo e
novas oportunidades de exploração serão oferecidas.

Puderam também explorar as diferentes maneiras de formar o 6, aplicando dessa
forma a propriedade comutativa da adição – a ordem das parcelas não altera a
soma.

O letramento matemático esteve presente nas formas de registrar propostas no
livro, ao analisar as fotos a partir dos questionamentos, nas diferentes maneiras de
formar os muros, pirâmides, escadas, nos questionamentos… enfim, nas buscas dos
diferentes caminhos do ensinar e aprender tanto dos alunos como da professora.

E logicamente, a exploração e essa busca por novas formas de trabalhar com este
material continua.
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