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RESUMO Este trabalho tem natureza teórica e discute as singularidades da Educação Infantil na

construção dos saberes matemáticos em sala de aula. É uma pesquisa bibliográfica que busca

analisar de que maneira se desenvolvem os conceitos matemáticos com as crianças da Educação

Infantil de acordo com os requisitos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e as exigências

do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). As obras consultadas

asseguram que, embora as crianças que frequentam as séries iniciais possuam pouca idade,

geralmente até os seis anos, estas trazem consigo saberes matemáticos adquiridos anteriormente,

dessa forma, é necessário que os professores da Educação Infantil valorizem esses saberes prévios

e levem em consideração a realidade socioeconômica e cultural dos alunos. Nesta perspectiva, é

necessário que a equipe pedagógica conheça bem a individualidade de cada aluno e assegure

assim a construção de uma aprendizagem significativa. Palavras chaves: Educação Infantil;

Matemática; aprendizagem. ABSTRACT

This paper discusses the theoretical and singularities of early childhood education in the

construction of mathematical knowledge in the classroom . It is a bibliographic research that seeks

to analyze how to develop mathematical concepts to children of early childhood education in

accordance with the requirements of the National Curriculum Parameters (PCN 's) and the

requirements of the National Curriculum Reference for Early Childhood Education ( RCNEI).The

works consulted ensure that although children attending lower grades , have young age, usually to

six years , they bring with mathematical knowledge acquired previously , therefore , it is necessary
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that teachers from kindergarten to value these previous knowledge and take into account the

socioeconomic and cultural reality of students. In this perspective , it is necessary that the

teaching staff know well the individuality of each student and thus ensure the construction of a

meaningful learning. Key words: Child education; Mathematics; learning.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo fazer uma breve abordagem sobre o papel da Educação Infantil e os

saberes matemáticos, estes indispensáveis para a construção da cidadania. De acordo com os

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997.p.19) “a matemática precisa estar ao alcance de

todos e a democratização do seu ensino deve ser meta prioritária para o trabalho docente”. A

Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, ofertada em creches e pré-escolas e tem

por finalidade o desenvolvimento integral da criança geralmente até cinco anos de idade, em seus

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando assim a ação da família e da

comunidade. Isto é o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Em

complemento ao que nos orienta a LDB, no ano de 1998, o Ministério da Educação (MEC) publicou

o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Desde então, esse documento

tornou-se a orientação para a educação infantil, trazendo algumas direções sobre como deve ser o

trabalho nessa modalidade de ensino. Segundo o RCNEI:

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que

envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do

corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde,

quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades

de acesso a conhecimentos variados. (BRASIL, 1998, p.24).

Este Referencial orienta que sejam consideradas especificidades afetivas,

emocionais, sociais e cognitivas das crianças e norteia que a qualidade das

experiências oferecidas deve contribuir para o exercício da cidadania e para

que isso ocorra, é necessário que estejam embasadas nos seguintes

princípios: o direito à dignidade e aos direitos das crianças, considerando

suas individualidades sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosas; o

direito das crianças a brincarem como forma de expressão, pensamento,

interação e comunicação; o acesso das crianças aos bens socioculturais; a

socialização das crianças por meio da sua participação nas práticas sociais; o

atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência de sua

identidade, entre outros. Vale ressaltar que a maioria dos documentos

citados acima apresenta como faixa etária atendida pela Educação Infantil
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as crianças de até seis anos de idade. É preciso destacar também, que a

partir do ano de 2006 quando foi sancionada a Lei nº 11.274, o Ensino

Fundamental passou a ter nove anos. Essa mudança vem propor uma

reorganização no Ensino Fundamental e na Educação Infantil. A Educação

Infantil passa a ter como público alvo as crianças de 0 a 3 anos de idade em

creches e de 4 e 5 anos na pré - escola. Enquanto o Ensino Fundamental

passa a ter matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Na Educação

Infantil, o educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e

aprendizagens orientadas de maneira integrada, a fim de contribuir para o

desenvolvimento das habilidades infantis. Segundo o RCNEI, a prática da

educação infantil deve se organizar de modo que as crianças: Estabeleçam

vínculos afetivos com adultos e crianças; ampliem gradativamente suas

possibilidades de comunicação e interação social; brinquem; expressem

sentimentos, pensamentos e necessidades e utilizem diferentes linguagens

(corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções

e situações de comunicação. Ainda de acordo com esse Referencial, a

instituição de Educação Infantil tem um papel socializador e deve propiciar o

desenvolvimento da criança, por meio de aprendizagens diversificadas,

realizadas em situações de interação. Essas aprendizagens devem ocorrer

por meio de brincadeiras intencionais ou orientadas pelos adultos, de

maneira integrada no processo de desenvolvimento das habilidades infantis

e de relação interpessoal, ou seja, a organização de situações de

aprendizagem orientada depende de uma intervenção direta do professor,

para ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos. De acordo com

a perspectiva de Vygotsky, os conceitos não são assimilados prontos, o

ensino escolar desempenha um papel importante na formação dos conceitos

de um modo geral e dos científicos em particular. Segundo Rego (1995,

p.79) “a escola propicia às crianças um conhecimento sistemático sobre

aspectos que não estão associados ao seu campo de visão ou vivência

direta”. Mediante essa afirmação, podemos afirmar que a escola possui um

papel de grande importância no processo de formação de conceitos. No

entanto se faz necessário que a escola considere ainda mais os

conhecimentos e experiências que a criança construiu no contexto

extraescolar para que esses conceitos sejam utilizados como suporte para a

construção dos novos conhecimentos. Segundo Vygotsky (2007, p.94)

“qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na
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escola tem sempre uma história prévia”. Neste sentido, as instituições de

Educação Infantil devem oferecer um ambiente físico e social onde as

crianças se sintam protegidas, acolhidas e, ao mesmo tempo, seguras para

se arriscarem a vencerem desafios. Quanto mais rico e desafiador for esse

ambiente, mais possibilitará às crianças a ampliação do conhecimento

acerca de si mesma, dos outros e do meio em que vivem. Ainda de acordo

com a perspectiva Vygotskyana, construir conhecimentos implica numa ação

partilhada, que é por meio dos outros que as relações entre o sujeito e o

objeto do conhecimento são estabelecidas. Essa teoria nos sugere que as

ações interativas que ocorrem entre os alunos e o professor no contexto

escolar são uma condição importante para a produção de conhecimentos.

Segundo Vygotsky (2008, p.106) “o aprendizado é uma das principais fontes

de conceitos da criança em idade escolar, e é também uma poderosa força

que direciona o seu desenvolvimento mental”. De acordo com o RCNEI:

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de

educação infantil, as crianças possam, em situações de interação social ou

sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos

códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e

comunicação de sentimentos e ideias, da experimentação, da reflexão, da

elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos

etc. Para isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das

crianças de diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos,

costumes, valores, crenças, etnias etc. (BRASIL,1998, p.30).

Essa afirmativa reforça a importância do papel do professor como mediador

para que o processo de construção de conhecimento seja construído de

maneira significativa pelo aluno de modo que o aluno da educação infantil

possa construir as bases que depois serão utilizadas no ensino fundamental.

Segundo Ausubel (1982):

para haver aprendizagem significativa são necessárias duas condições. E,

primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender, (...) o

conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo,

ou seja, ele tem que se lógica e psicologicamente significativos: o significado

lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o psicológico é uma

experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos
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conteúdos que tem significado ou não para si próprio. (AUSUBEL, 1982)

O RCNEI define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social e

Conhecimento de Mundo. O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se

às experiências que favorecem, prioritariamente, a construção do sujeito

enquanto que o Conhecimento de Mundo refere-se à construção das

diferentes linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com os

objetos de conhecimento. Dentre essas linguagens ou eixos de trabalho,

podemos citar os seguintes: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem

oral e escrita, Natureza e sociedade, Matemática.

1. A EDUCAÇÃO INFANTIL E A MATEMÁTICA

Em relação à Matemática, mesmo antes de adentrar a escola, inclusive na Educação Infantil, a

criança já tem contato com muitos conceitos matemáticos que serão desenvolvidos dentro do

ambiente escolar. E é na Educação Infantil que a exploração matemática pode se dar como o

primeiro momento de aproximação intencional dessas crianças aos conceitos matemáticos,

principalmente em relação ao mundo das formas e das quantidades. Os PCN’s afirmam que:

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam uma

inteligência essencialmente prática, que permite reconhecer problemas,

buscar e selecionar informações, tomar decisões e, portanto, desenvolver

uma ampla capacidade para lidar com a atividade matemática.

(BRASIL,1997, p.37).

Essa afirmação nos mostra o quanto se faz necessário que o professor que

atua na Educação Infantil desenvolva um trabalho que potencialize a

aprendizagem podendo assim apresentar melhores resultados. Para isso, é

fundamental não subestimar que por se tratar de alunos da Educação

Infantil, o aluno não possa estabelecer relações entre o já conhecido por

meio dos seus conhecimentos espontâneos e o novo conhecimento. O

estabelecimento dessas relações é tão importante quanto à exploração dos

conteúdos matemáticos, pois, se esses conteúdos forem abordados pelo

professor de maneira isolada, podem acabar representando muito pouco

para a formação ou aprendizado do aluno. A criança é um ser em formação

e seu desenvolvimento é perceptível tanto em suas características físicas,

quanto na fala e no domínio das emoções e organização de pensamento. É
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preciso que, nesta fase, as crianças sejam cerceadas de elementos e

circunstâncias para que esse desenvolvimento ocorra naturalmente e rico

em termo de possibilidades. O ingresso na Educação Infantil é um marco no

desenvolvimento da criança, não apenas no âmbito intelectual, mas no

social, pois o seio familiar deixa de ser o único ambiente afetivo e de

relações interpessoais. A escola proporciona novas relações, através das

quais as crianças ampliam o saber viver em grupo, através da inserção em

atividades que requer tomada de decisões e reconhecimento do espaço e

dos direitos alheios.

A partir dos 3 anos, na experiência social em uma instituição educativa, é

esperado que as crianças possam dar passos cada vez mais largos no

desenvolvimento emocional e à autonomia moral e intelectual. Nesse

momento da vida, elas deverão construir as noções de responsabilidade, os

limites e o funcionamento das regras, o princípio moral e os primeiros

desafios da ética e valores como a solidariedade e o respeito à diferença.

(OLIVEIRA, 2012, p. 194).

Na Educação Infantil, o processo de escolarização é iniciado, objetivando

estimular a autonomia e promover uma formação dentro de um contexto

que interliga o cuidar e o ensinar na concepção do educar. Este contexto é

fortemente caracterizado pela ludicidade. A ludicidade contribui para uma

formação agradável e saudável, permeando situações de aprendizagens a

brincadeiras para que se tornem prazerosas e significativas. A escola deve

valer-se disto ao olhar para a criança enquanto um ser que, além de estar

em fase de crescimento, possui necessidades e características próprias.

Deste modo, na Educação Infantil, os conteúdos pedagógicos devem ser

trabalhados com base na vivência da criança, ou seja, contemplando suas

experiências, suas relações emocionais, suas possibilidades motoras e

interação com outras crianças, pois conforme afirma Oliveira (2012):

Não são as necessidades naturais básicas que conduzem o desenvolvimento

da criança no mundo, mas sim os desafios criados nas interações que a

criança estabelece com diferentes parceiros nas diversas situações sociais a

que ela é exposta desde o nascimento. (p. 62). Através do lúdico, diversas

situações e experiências são promovidas, para que as crianças construam e

retomem significados em sala de aula. A cada nova situação, estes
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significados podem ressurgir, de modo que as crianças se tornem capazes

de reproduzir aquilo que aprenderam em circunstâncias anteriores. Neste

viés, podemos citar as brincadeiras como estratégias valiosas para o educar,

pois envolvem todos os aspectos mencionados. A exploração da Matemática

é um ótimo caminho para favorecer a ampliação intelectual, emocional e

social da criança, trabalhando o processo de percepção. A maneira como a

Matemática é apresentada às crianças pode fazê-las perceber os saberes

desta disciplina como algo extremamente complexo, abstrato, e até mesmo

sem utilização, ou como um saber instigante e de valor, tanto por sua

sistematização quanto pela função real na vida prática. Em sua

escolarização, a criança deve ser reconhecida como sujeito histórico e social,

que precisa ter seus desejos, ideias, capacidade de decidir e de criar

valorizados. Ao trabalhar os saberes matemáticos na educação infantil,

deve-se buscar respeitar as particularidades das crianças que, em sua

maioria, já tem condições de manipular materiais concretos e fazer

comparações, além de uma forte característica comum entre elas – na

verdade, esta característica configura uma vantagem – que é a curiosidade

e o desejo de participar, de tocar e testar as coisas. Por isto, Smole (2000)

afirma que:

Uma proposta de trabalho de matemática para a escola infantil deve

encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas

relativas a números, medidas, geometria e noções rudimentares de

estatísticas, de forma que as crianças desenvolvam conservem um prazer e

uma curiosidade acerca da matemática. (p. 62). De acordo com o RCNEI,

importa:

Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros

em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.

(BRASIL, 1998, p.23).

A forma como os conceitos matemáticos são trabalhados com as crianças

deve objetivar a aproximação destes, de tal forma que sejam encarados

pelas crianças como simples e acessíveis. A linguagem trabalhada é
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determinante neste processo e alia-se à ludicidade, que é percebida como

uma característica preponderante e necessária no trabalho com crianças,

pois o brincar, os jogos e a fantasia conseguem expor os infantes a diversas

linguagens, tanto em momentos dirigidos quanto em momentos livres das

crianças entre si.

Assim, a abordagem dos conteúdos precisa de um contexto flexível que

adapte a cada criança, que traga atividades diferenciadas envolvendo

brincadeiras, resolução de problemas, jogos e trabalhos em grupos que irão

tratar de vários assuntos envolvendo as vivências do cotidiano dos mesmos.

(MUNDIN; DE OLIVEIRA, 2013, p. 205). Por mais simples que pareça ser, os

saberes prévios das crianças, aliados a múltiplas atividades e brincadeiras

para trabalhar a Matemática, são capazes de consolidar uma rica relação

entre estes novos estudantes e o conhecimento. Jogos que envolvem

números e quantificações estimulam o raciocínio lógico, a administração de

tempo e organização, além de ampliar a imaginação, a criatividade e a

linguagem. Não é necessário esperar a criança ingressar no Ensino

Fundamental para começar um trabalho de ensino.

As noções básicas em matemática, lógica e geometria começam ser

elaboradas a partir dos 4,5 anos de idade, portanto é vital que a base seja

sólida, bem construída e bem trabalhada, para que nela se assentem os

conhecimentos matemáticos futuros. (REIS, 2006, p.9).

Todavia, a Educação Infantil não deve ser encarada como uma antecipação

do nível de escolarização do Ensino Fundamental. Pode-se apresentar e

conduzir diversos saberes, em especial na área Matemática, mas sem

cobranças. O que deve ter como primordial é a forma de se trabalhar com as

crianças, para que haja sempre empatia e entusiasmo dos alunos e dos

professores pelas atividades, pois quando estas são vistas como um

divertimento prazeroso, a motivação torna-se garantida.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo os requisitos dos PCN’s e as exigências do RCNEI para que ocorra uma aprendizagem

significativa, devem ser valorizados os conhecimentos prévios dos alunos para que a partir daí se

construa um saber matemático de acordo com o esperado para cada série da Educação Infantil. É

válido também ressaltar que o que é trabalhado com as crianças nesta fase inicial terá influência
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sobre os anos vindouros. As vivências na educação infantil são preparatórias para as séries

posteriores, e que tem grande relevância. Deve-se buscar aproveitar cada momento de

aprendizagem de modo que as crianças sintam prazer em estar no ambiente escolar, afinal, para

este grupo de alunos a relação com a escola está apenas começando. É preciso garantir o

desenvolvimento integral da criança como prevê os textos e leis que tratam da Educação Infantil.

O fazer pedagógico deve levar sempre em consideração, além dos conhecimentos prévios, a

realidade socioeconômica e cultural dos alunos.
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