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  RESUMO 
 

 

Essa pesquisa refere-se à apropriação do número zero na idade pré-escolar. O 
objetivo principal desse estudo é analisar o processo histórico de elaboração do 
número zero como possibilidade para a organização do processo de ensino e 
aprendizagem da matemática na pré-escola. Para tanto, realizamos um 
levantamento bibliográfico, com base nos pressupostos da teoria Histórico-Cultural 
sobre o processo de construção dos números, enfatizando o movimento histórico de 
sistematização do conceito referente ao número zero. Sendo assim, buscamos 
desenvolver na pré-escola a compreensão sobre a importância do zero para marcar 
posição na construção das quantidades, regidas pelo sistema numeral decimal. 
Fundamentado no referencial histórico-cultural, foi organizado uma proposta de 
intervenção com os alunos da pré-escola no que se refere à aprendizagem do 
significado do número zero e sua contribuição para o sistema de numeração 
decimal. A partir desse planejamento realizamos a intervenção na qual percebemos 
a importância dos jogos de papéis para a organização do ensino na educação 
infantil, pois as crianças ao interpretar a vida social dos adultos compreendem o uso 
social dos números, em especial, o zero. Além disso, o jogo de papéis promove a 
imaginação infantil, considerada uma função psíquica superior fundamental para o 
desenvolvimento da capacidade de abstração pelo pré-escolar.    
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Matemática. Número Zero. Atividade Lúdica. 

Teoria Histórico-Cultural. 
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ABSTRACT 
 

 

This research refers itself to the appropriation of the number zero at pre-school age. 
The main objective of this study is to analise the historical process of elaboration of 
the number zero as a possibility for organizing the learning process, and math 
teaching at pre-school. As such, we have made a data survey, based around the 
assumptions of the Historical-Cultural theory, about the process of making numbers , 
enphasizing the historical movement of sistematizing the concept reguarding number 
zero. With that being said we have intendend to develop in pre-school the 
comprehension about the importance of number zero no maintain position on the 
constrution of quantities, ruled by the decimal numerical sistem. Based around the 
historical-cultural references, a propousal of intervention with the students of 
preschool was organized, in reguards to the learning of what means number zero 
and its contribution to the decimal numerical sistem. Starting from this planning, we 
have made the intervention wich we realized the importance of paper games for the 
elementary school organization, becouse children can often interpret social life of 
adults with the use of numbers, specially, zero. Bewond that, paper games promote 
infant imagination, considered superior fundamental psychic function for the 
development of the abstraction capability by the child.  
 
Keywords: Infant Education. Mathmatics. Number Zero. Playful Activitie. Historical-
Cultural Theory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  O presente trabalho consiste em uma análise sobre a organização do ensino 

do número zero na idade pré-escolar: contribuições da teoria Histórico Cultural. A 

problemática abordada é: Como o ensino do número zero deve ser organizado na 

pré-escola, considerando a importância da atividade lúdica nessa etapa do ensino?  

O objetivo desse trabalho foi analisar o processo histórico de construção do 

número zero como possibilidade para a organização do processo de ensino e 

aprendizagem de matemática na pré-escola, para em seguida verificar as suas 

contribuições para o ensino de matemática.  

O controle de quantidade ocorreu de diferentes formas no processo histórico 

da sociedade, na qual se tem registros desde a necessidade dos pastores em 

ordenar suas ovelhas, desenvolvendo o conceito de correspondência. Conforme a 

necessidade humana, foi preciso elaborar uma forma de controle de quantidades 

mais eficaz, assim temos a produção humana do sistema de numeração decimal 

(SND) (OLIVEIRA, 2017). 

Com isso, é importante ressaltar a importância da matemática na Educação 

Infantil, bem como o processo de desenvolvimento psíquico da criança pré-escolar, 

nessa perspectiva vamos analisar os documentos que regulamentam a Educação 

Infantil, em especial, no que se refere ao ensino de matemática.  

O número zero aparece não só como representação do “nada” ou “vazio”, 

mas dependendo da forma que for abordado, tem outro significado, isto é: marcar a 

posição, fundamental para que pudéssemos ter um sistema de numeração, o 

decimal.  Os números foram criados por meio da necessidade do homem, para que 

ele conseguisse fazer a contagem das suas ovelhas, as trocas de mercadorias, entre 

outros objetos e animais (EVES, 2004). 

Em decorrência da experiência da pesquisadora na área da Educação Infantil 

e de suas observações, percebemos a não valorização do número zero para 

construção do conceito de ordem, no qual esse conceito é de grande importância, 

pois sem essa ordem os números sempre seriam os mesmos. Há um processo de 

desvalorização do zero na construção dos números. 
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Esta pesquisa está dividida em 7 capítulos, dentre eles está a fundamentação 

teórica, a qual está subdividida em 3 seções.  

Na primeira seção investigamos os sistemas numéricos das primeiras 

civilizações e as necessidades que moveram a criação de um novo sistema de 

numeração decimal de forma significativa para o ensino na pré-escola. E 

verificaremos quais as contribuições de ensinar o número zero na idade pré-escolar. 

Já na segunda, analisamos o movimento histórico de construção do número 

zero e como o mesmo pode contribuir para o ensino de matemática na pré-escola. 

 A última seção retrata sobre a questão do ensino de matemática na 

Educação Infantil, e também analisa o processo de ensino e aprendizagem da 

criança, compreendendo como regulamentam os documentos oficiais da Educação 

Infantil. 

No quinto capítulo analisamos os conhecimentos referentes ao 

desenvolvimento infantil, estudando a periodização do desenvolvimento psíquico da 

criança, de acordo com Pasqualini (2016) esta periodização é caracterizada por 

épocas, períodos e atividades dominantes. As épocas abordadas pela autora são: 

primeira infância, infância e adolescência, entretanto, na presente pesquisa 

aprofundamos o estudo sobre as duas primeiras épocas. 

Por fim, organizamos uma proposta pedagógica apresentando os 

encaminhamentos metodológicos para a organização do ensino de matemática na 

pré-escola, em especial, o ensino do número zero de uma forma lúdica, envolvendo 

o jogo de papéis.  

O jogo de papéis é o momento onde a criança realiza as brincadeiras, mas 

não são somente “brincadeiras de divertimento” elas reproduzem papéis sociais, ou 

seja, está imitando seus pais, amigos, ou até mesmo seu próprio professor. Essa 

capacidade de representação é considerada fundamental para o desenvolvimento 

da abstração de acordo com a teoria Histórico-Cultural (PASQUALINI, 2016).  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como o ensino do número zero deve ser organizado na pré-escola, 

considerando a importância da atividade lúdica nessa etapa do ensino?  

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo histórico de elaboração do número zero como 

possibilidade para a organização do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática na pré-escola.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar os documentos oficiais que regulamentam a educação infantil, em 

especial, no que se refere ao ensino da matemática. 

- Investigar a construção do zero e como o mesmo foi inventado.  

 - Pesquisar sobre o número zero e suas contribuições para o aprendizado na 

matemática.  

 - Estudar o desenvolvimento do psiquismo da criança pré-escolar. 

- Elaborar uma intervenção pedagógica com o objetivo de contribuir para a 

organização do processo de ensino e aprendizagem do número zero.  
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 Os sistemas numéricos das primeiras civilizações: contribuições para a 

construção do sistema de numeração decimal 

 

Imenes (2002) aborda que os números foram essenciais para as primeiras 

civilizações, por esta razão em cada uma delas inventou-se um sistema de 

numeração, ou seja, uma maneira de escrever e nomear os números.  

A matemática surgiu há vários anos, com os hindus. O nosso sistema de 

numeração decimal se chama indo-arábico, pois foram os hindus que inventaram, e 

os Árabes transmitiram por toda Europa Ocidental. Na Índia foram encontradas 

colunas de pedras datadas do ano 250 a.C., com símbolos numéricos que seriam os 

precursores do nosso sistema de numeração, mas nestes materiais não há o registro 

do número  zero (sinal para marcar ausência de unidade ou "o espaço vazio" de uma 

unidade faltante) e nem a notação posicional.  Mas, a ideia de valor posicional e zero 

devem ter sido introduzidas na Índia antes do ano 800 a.C., com a seguinte 

denominação “Sistema de Numeração Decimal” pois os agrupamentos são feitos de 

10 em 10, mais conhecido como “base dez” (IFRAH, 2005). 

 

Figura 1 - Escrita numérica dos Hindus 

 

Fonte: IFRAH, 2005. 

 

No ábaco, em vez de utilizar pedrinhas para realizar as operações aritméticas, 

os hindus utilizaram os nove primeiros algarismos escritos, os algarismos eram 

traçados nas colunas de areia, sendo que se apagava as quantidades quando essas 

completavam a dezena, isto é, transportava-se uma unidade para a ordem superior - 

o nosso famoso "vai um". Quando o número de determinada ordem faltava, bastava 

que eles deixassem a coluna vazia.  (EVES, 2004). 
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Figura 2 - O Ábaco 

 

Fonte: IMENES, 2002. 

 

O controle de quantidades ocorreu de diferentes formas no percurso histórico 

da sociedade, no qual se tem registros desde a necessidade dos pastores em 

ordenar suas ovelhas, desenvolvendo o conceito de correspondência biunívoca, ou 

melhor, correspondência um a um, considerada o primeiro procedimento aritmético, 

de forma a nos auxiliar mesmo se a linguagem, a memória ou o pensamento 

abstrato forem falhos (IFRAH, 2005). 

Outra forma de controlar quantidades foi realizada pelos indígenas “elema e 

os papuas da Nova Guiné, os bosquímanos da África do Sul, os lengua do Chaco, 

no Paraguai [...]” (IFRAH, 2005, p. 31), esses usavam como referência as diferentes 

partes do corpo como dedos, seios, partes do rosto, entre outros. Diante da 

necessidade de saberem quantos guerreiros haviam perdido e objetos como pedras 

e paus para marcar quantos objetos se perderam junto com os guerreiros. 

(ARAÚJO, 2010). 
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A partir do agrupamento de 10 em 10 surgiu a primeira definição: o grupo de 

dez unidades recebe o nome de dezena. Assim cada grupo de 10 dezenas forma 

uma centena. Os grupos de 1, 10, 100 elementos são chamados de ordens. 

Cada ordem forma um novo grupo denominado classe. (IFRAH, 2005). 

As quantidades são formadas a partir da junção dos números considerando a 

posição que ocupam, ou seja, cada número simbólico representa uma quantidade 

definida de acordo com seu valor posicional. Os lugares destes algarismos 

correspondem às diferentes ordens, começando pela direita, e são chamados de 

casas ou ordens: casa das unidades, casa das dezenas, etc. A civilização Maia foi a 

primeira a utilizar o zero para representar o valor nulo (STEWART, 2016). 

O princípio da posição foi descoberto pelos povos babilônios ± (2.000 anos 

a.C.) no atual Iraque, pela civilização Maia ± (3.000 anos a.C.) no México e pela 

civilização chinesa ± (3.000 anos a.C), estes foram os primeiros povos da história 

que conseguiram representar qualquer número, por meio de uma quantidade 

limitada de algarismos de base 10 (AGUIAR, 2001). 

Ao explicar os conceitos matemáticos, o professor para Moura (2000) apud 

Cedro (2008) é: 

 

[...] o sujeito que domina o conteúdo, mas é, sobretudo, o que tem a 
visão estratégica da sua ação no projeto de ensino da escola em que 
a Matemática tem um determinado valor cultural e formativo e, sendo 
assim, ao executá-lo, edifica-se com novas qualidades de professor 
ao mesmo tempo em que constrói com os alunos uma Matemática 
humanizadora de seus mundos (MOURA, 2000, p. 126 apud 
CEDRO, 2008, p. 67). 

  

           No sistema de numeração decimal, na qual utilizamos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

0), o mais utilizado pela sociedade na atualidade, seguimos uma ordem em que nos 

permite controlar diferentes quantidades, nem sempre tivemos esses mesmos 

números como base, pois havia a necessidade de utilizar apenas os números de 1 

ao 9, não tendo ainda a preocupação em criar o zero,  mais precisamente entre os 

séculos III e IV, a partir do momento em que os povos começaram a descobrir o 

princípio de posição, especificamente os babilônicos e o maias, foram os primeiros 

povos a inventar o zero (IFRAH, 2005). 
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Na matemática moderna vários conjuntos de números incluem o zero, por 

exemplo, na soma o zero é o elemento neutro: 15+0=15. Já na multiplicação o autor 

diz que é elemento absorvente, por exemplo: 15x0= 0, na divisão o zero sempre 

será zero dividindo um número, exemplo: 0 ÷15= 0, ou seja, é o único número que 

não se pode dividir por ele mesmo, isso porque o zero não tem inverso multiplicativo, 

pensando matematicamente qualquer número dividido por zero tende a ser um 

número infinito, o zero também tem significados diferentes em trigonometria e em 

outros conceitos matemáticos. (EVES, 2004). 

Já os chineses sem serem influenciados pelos babilônicos, redescobriram a 

regra de posição que segundo Ifrah (2005, p. 243) “eles forjavam um engenhoso 

sistema de numeração escrita, combinando regularmente, sobre o princípio de 

posição, barras verticais e horizontais”. O referido autor ainda salienta que esses 

povos empregaram segundo uma base decimal, mas não tiveram avanços, pois em 

vez de atribuir signos diferentes as suas unidades existentes, priorizaram conservar 

sua notação ideológica. 

Ao ensinar a matemática o professor promove o desenvolvimento psíquico da 

criança. O professor deve estar apto para lidar com qualquer tipo de dúvida que 

possa surgir.  

Assim, a criança deve ter contato com vários conhecimentos científicos,  

dentre eles os conceitos pertencentes a  matemática, pois sem a matemática a 

criança não teria noção de espaço, contar seus passos, fazer uma operação entre 

outras situações que envolvam tal área do conhecimento. 

 

4.2 O movimento histórico de construção do numeral zero: implicações para a 

organização do ensino de matemática na pré-escola 

 

Imenes (2002) afirma que o zero foi o último número a ser inventado, pois foi 

uma conquista muito difícil e não foi aceito com facilidade, porém foi a partir dele que 

se tornou possível usarmos o nosso sistema de numeração decimal. O autor ainda 

salienta que tal sistema foi concretizado na Índia no século V d.C. e a partir dele a 

humanidade aprendeu muito facilmente a contar e a operar os números. 
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Acreditavam que sem o zero, o sistema de numeração decimal sempre seria 

o mesmo, até que houve a necessidade de se inventar um número que significasse 

a ausência de quantidades, os romanos não conheciam o zero, mas não foi nesta 

civilização que começou a história desse algarismo, esse povo aprendeu a 

representar números extremamente grandes, mas não sabia como representar a 

falta de um valor numérico (IMENES, 2002). 

De acordo com Imenes (2002) foi por causa da necessidade de se registrar 

quantidades que deu origem à numeração escrita, pois muitas civilizações antigas 

tinham seus próprios sistemas numéricos. Assim como nos algarismos romanos, as 

numerações grega, egípcia, hebraica, entre outras, não possuíam um símbolo para 

representar o zero. Já os chineses, se quisessem mostrar que não havia um valor, 

deixavam apenas um espaço em branco. 

No início era utilizado um sistema de numeração não posicional, para 

representação dos números era necessário uma exagerada repetição de símbolos 

idênticos, estas repetições geravam muitos erros, esses símbolos eram a princípios 

concretos. Somente quando o homem passou a utilizar o valor posicional foi possível 

a representação de qualquer número, utilizando uma pequena quantidade de 

símbolos, esses progressos foram acontecendo muito lentamente, demorando até 

séculos para acontecer uma pequena modificação (IFRAH, 2005).  

 Outra conquista importante para o sistema de numeração decimal foi a 

criação do número zero, pois a partir dele esse sistema tornou-se mais eficiente no 

registro de quantidades, bem como na realização dos cálculos.  

O professor ao ensinar o número zero deve contemplar o conceito de ordem, 

o significado do zero e não apenas ensinar a fazer uma “bolinha”, pois este número 

é muito mais que isso, uma vez que contribui na representação da ausência de 

quantidade.   

De acordo com Lorenzato (2008) ao ensinar matemática na idade pré-escolar, 

o zero deve ser o último número a ser ensinado.  O zero tem uma posição de grande 

importância, pois ele serve para marcar a posição, sem ele os números continuariam 

a ser os mesmos, por exemplo, o 1 sempre iria ser 1, nunca  iria ser 10, 100, 1000. 

Por isso, a importância de ser ensinado logo nos primeiros anos escolares. 
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Figura 3 - Representação do zero para os Babilônicos 

 

Fonte: IFRAH, 2005. 

 

Segundo Ifrah (2005, p. 262) o zero vem especificamente para “[...] marcar a 

ausência das unidades de certa casa absolutamente indispensável quando se aplica 

rigorosamente a regra numeral precedente”. Já Stewart (2016, p. 146) destaca que 

antes do século IX o zero “[...] era visto como um símbolo conveniente para cálculos 

numéricos, mas não era considerado um número como tal”, mas conforme foi se 

expandindo assumiu o valor de um número como os outros. 

Historicamente, o número zero foi o último a ser criado, mas não é possível 

afirmar com precisão o local de origem deste número, no qual Gundlach (1993) 

constata que:  

 

Embora a grande invenção prática do zero seja atribuída aos hindus, 
desenvolvimentos parciais ou limitados do conceito de zero são 
evidentes em vários outros sistemas de numeração pelo menos tão 
antigos quanto o sistema hindu, se não mais. Porém o efeito real de 
qualquer um desses passos mais antigos sobre o desenvolvimento 
pleno do conceito zero – se é que de fato tiveram algum efeito – não 
está claro (GUNDLACH, 1993, p. 33-34). 

 

A criação do conceito de zero se deu a partir do momento em que os homens 

viram que mudando o número de lugar de acordo com a lógica do conceito de valor 

posicional, antes nas civilizações antigas (egípcia, grega e romana) os algarismos 

tinham um valor fixo (IFRAH, 2005). 
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Figura 4 - Zero representado pelos Maias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFRAH, 2005. 

 

 

 Segundo Oliveira (2017) em relação ao número zero:  

 

[...] os maias o inventaram para que facilitasse na organização da 
posição dos números no caso da falta de determinada unidade, 
tornando os primeiros a inventarem o zero no continente americano e 
o zero se tornou algo muito significativo para eles, pois além de 
representar o “vazio”, deram a ele um significado divino, dando o 
nome de deus Zero, o deus da morte (OLIVEIRA, 2017, p. 21-22). 

 

 

 Assim, o zero passou a ter um símbolo próprio, não tendo o significado de 

quantidade, mas como um símbolo para preencher o espaço (IFRAH, 2005), fazendo 

com que o seu verdadeiro significado de “quantidade nula” não tivesse sentido. Com 

isso, o zero passou a ser necessário para outros povos e surge a necessidade em 

aperfeiçoá-lo (STEWART, 2016). 

Embora o zero seja ensinado como um número que representa a ausência de 

quantidade ele é de extrema importância no nosso cotidiano. Mas, muitos 

educadores têm dificuldades de trabalhar com ele, de se referir a ele como um 

número, ou até mesmo de resolver operações dentre outras situações que envolvam 

este numeral (GUNDLACH, 1993). 

O zero quando é posicionado a direita de um número contribui para aumentar 

a quantidade, mas se este símbolo numérico está a esquerda de outro numeral ele 

não acrescenta valor. É importante ressaltar que com a inserção da vírgula depois 

do zero a quantidade fique cada vez menor.  
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No 0,1 o valor existente é bem menor do que no 10, pois neste número o zero 

é posicionado a direita do número 1 tornando a quantidade maior do que a primeira 

quando o zero vem a esquerda do outro número. Diante disso, constatamos então 

que o zero não é o “nada”, ele só precisa ser interpretado e observado de uma 

maneira correta. 

Atualmente a importância do zero não é mais questionada como foi 

historicamente no seu processo de produção, no entanto, questionamos: Como o 

numeral zero é trabalhado com os escolares nos primeiros anos de escolarização? 

(STEWART, 2016). 

 

4.3 Educação Infantil: regulamentação do ensino de matemática 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta da 

Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção 

(BRASIL, 1998, p. 12). 

Desde muito pequenas, as crianças participam de uma série de situações que 

envolvem números, relações entre quantidades e noção de espaço, devido as 

necessidades práticas da vida diária. Duarte (1998) salienta sobre o profissional de 

educação infantil, na qual o mesmo deve instrumentalizar seus alunos para que 

descubram o que significa, como funcionam os números e possam operar com eles, 

avançando cada vez mais em suas hipóteses sobre esse sistema de representação. 

O RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, discorre 

sobre o conhecimento matemático:  

 

Fazer Matemática é expor idéias próprias, escutar a dos outros, 
formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, 
confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, 
antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, 
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buscar dados que faltam para resolver problemas, entre outras 
coisas. Dessa forma as crianças poderão tomar decisões, agindo 
como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de 
instruções (BRASIL, 1998, p. 2007). 

 

A educação para o ensino de matemática na Educação Infantil é de grande 

importância, pois evidencia o planejamento de ações, possibilita a construção de 

conhecimentos e faz com que o aluno desenvolva atividades significativas. A criança 

tem contato com a matemática desde que nasce tendo em vista a sociedade na qual 

está inserida, os números e espaços fazem parte desse saber, para que a criança 

tenha determinado conhecimento sobre a matemática, o adulto deve intervir, 

incentivando, a estudar, a buscar seus próprios conhecimentos, a partir deste 

incentivo, entra o papel do professor, o qual deve fazer com que desperte o 

interesse desse aluno em buscar o conhecimento, em fazer parte dessa sociedade 

que quer ver alunos com possibilidades de ensinar e organizar seus pensamentos, 

principalmente os matemáticos (EVES, 2004). 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(1998) há uma reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e 

orientações didáticas para os profissionais que atuam diretamente na educação 

infantil:  

 

As crianças participam de uma série de situações envolvendo 
números, relações entre quantidades, noções sobre espaço. 
Utilizando recursos próprios e pouco convencionais, elas recorrem a 
contagem e operações para resolver problemas cotidianos, como 
conferir figurinhas, marcar e controlar os pontos de um jogo, repartir 
as balas entre os amigos, mostrar com os dedos a idade, manipular o 
dinheiro e operar com ele etc. Também observam e atuam no espaço 
ao seu redor e, aos poucos, vão organizando seus deslocamentos, 
descobrindo caminhos, estabelecendo sistemas de referência, 
identificando posições e comparando distâncias. Essa vivência inicial 
favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos (BRASIL, 
1998, p. 207). 

 

O ensino de matemática na educação infantil pode ser trabalhado envolvendo 

questões referentes ao cotidiano da criança, isto é, da sua prática social, pois para 

saber dividir igualmente um brinquedo ou um doce entre seus amigos ele deve ter o 

conhecimento da matemática. Esse conhecimento deve começar a ser ensinado 
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desde os primeiros anos escolares para que ocorra uma aprendizagem significativa, 

garantindo o desenvolvimento das funções psicológicas superiores da criança. 

De acordo com a vivência da acadêmica autora deste trabalho, quando uma 

criança entra na escola, ela não sabe exatamente o que está fazendo ali, o porquê 

estudar, qual a razão de frequentá-la todo dia. Isso deve ser ensinado para 

aproveitar cada segundo, aprender todas as matérias de maneiras diferentes, 

tornando isso especial. É preciso despertar o interesse na criança sobre a 

importância da escola, como um lugar de conhecimento, e de desenvolvimento 

constante.  

Para garantir a aprendizagem dos conceitos matemáticos o ensino deve ser 

organizado de forma que envolvam atividades lúdicas, promovendo a brincadeira 

nas aulas de matemática.  Essas atividades lúdicas devem ser dirigidas e com 

finalidades, desenvolvendo assim capacidades importantes como: a memorização, a 

imaginação, a noção de espaço, a percepção e a atenção (ARAÚJO, 2010). 

Portanto, a matemática na idade pré-escolar é de suma importância, pois 

garante que os educandos possam vivenciar desde pequenos alguns conflitos, 

ressaltar seu conhecimento e que os mesmos desenvolvam seus pensamentos e 

aprendizagens de acordo com sua idade e formação social (VYGOTSKY, 2007). 

A matemática está presente em nossa vida desde o nascimento, onde tudo 

gira em torno de números, medidas, operações, figuras geométricas; nos meios de 

comunicação que demonstram uma infinidade de informações referentes à 

linguagem matemática. 

Lorenzato (2008, p. 20) aponta que as: 

 

[...] atividades devem ser escolhidas considerando não somente o 
interesse das crianças, mas também suas próprias necessidades e o 
estágio de desenvolvimento cognitivo em que se encontram. O 
professor deve observar atentamente seus alunos, ora com a 
intenção de verificar se é preciso intervir no sentido de orientar, ora 
com a intenção de avaliar seus progressos. 

 

Importante lembrar que estimular o raciocínio lógico-matemático além de 

ensinar matemática, pode estimular o desenvolvimento mental ou incentivar o aluno 



27 
 

a pensar. Logo é preciso que as crianças se percebam participantes num ambiente 

que tenha sentido para elas, que possam se engajar em sua própria aprendizagem 

(STEWART, 2016). 

O jogo e a brincadeira favorecem a lateralidade, psicomotricidade, 

coordenação motora, autoestima, ou seja, envolve todo o domínio do esquema 

corporal, aprender matemática em qualquer nível de ensino vai além de apenas 

aprender técnicas de cálculo, é desenvolver um raciocínio lógico, tendo a 

capacidade de pensar e se expressar matematicamente, interpretar dados, 

resolvendo problemas e criando estratégias (AGUIAR, 2001). 

A matemática é utilizada no nosso cotidiano assim como no da criança, e 

deve ser trabalhada com o que faz parte desse universo infantil como a idade, o 

corpo, os brinquedos, as músicas, comparações, os jogos e brincadeiras, deve ser 

ensinada como instrumento para interpretação das situações que rodeiam nossas 

vidas e o mundo (IFRAH, 2005). 

O ensino da matemática forma pessoas conscientes para a cidadania e a 

criatividade e não somente como memorização, alienação e exclusão, assim como a 

criança deve ter contato com muitas coisas, a Matemática é uma delas, pois sem ela 

a criança não teria noção de espaço, contar seus passos, fazer uma operação entre 

outras situações que envolvam tal matéria (IFRAH, 2005). 

Segundo Moura (2000) apud Araújo (2010) a teoria Histórico-Cultural assume 

a educação como significativa, a qual implica compreender o que será relevante 

para o conjunto de sujeitos no processo educacional. Contempla que os objetivos 

sejam relevantes, podendo exigir a escolha de conteúdos se traduzindo na ação 

educativa e na criação de atividades que possibilitem às crianças desenvolver:  

 

[...] a capacidade de lidar com informações, o que, em última análise, 
é a capacidade de resolver problemas não só do ponto de vista 
social do conhecimento humano. E mais: que a criança ou o aprendiz 
perceba o conhecimento como uma referência no processo de 
humanização, cujo passo inicial é a compreensão do conjunto de 
saberes produzidos como patrimônio da humanidade (MOURA, 
2000, p. 34 apud ARAÚJO, 2010, p.15).  
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Na teoria Histórico-Cultural, não podemos falar em não aprendizagem, ou 

mesmo o que é comum no âmbito escolar de que os estudantes têm dificuldade sem 

analisar como o ensino foi desenvolvido (VYGOTSKY, 2007). 

A teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, em sua gênese, pressupõe uma 

natureza social da aprendizagem, ou seja, são por meio das interações sociais que o 

indivíduo desenvolve suas funções psicológicas superiores. “O aprendizado humano 

pressupõe uma natureza social específica e um processo através do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam” (VYGOTSKY, 2007, 

p.100). 

Segundo Vygotsky (2007), não podemos nos limitar à determinação de níveis 

de desenvolvimento, se o que queremos é descobrir as relações reais entre o 

processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. 

Na perspectiva da teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem é o motor do 

desenvolvimento. Assim, podemos inferir sobre a importância do ensino e do 

trabalho docente no processo de ensino-aprendizagem. Conforme Aguiar (2001, 

p.9):  

 

Quando concebemos que o desenvolvimento do psiquismo humano 
começa onde termina a evolução biológica, sendo essa linha do 
desenvolvimento histórico ou cultural da conduta do homem, este 
processo deixa de ser naturalizado e os profissionais que atuam na 
escola passam a compreender que quanto mais ensino, mais 
aprendizagem, mais desenvolvimento. 

 

Ao se propor estudar matemática ou qualquer outra matéria, o aluno se 

disponibiliza a conhecer tudo de maneira diferente, vai abrir sua mente para que um 

conhecimento novo possa ser a apropriado (AGUIAR, 2001). 

Dessa maneira o aluno pode ter um aprendizado significativo, aprendendo 

conteúdos e compreendendo assim o conceito de matemática como um 

conhecimento histórico. Moreira (1999) salienta sobre a teoria da aprendizagem de 

Ausubel na qual propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam 

valorizados, para construir estruturas mentais utilizando, como meio, mapas 

conceituais permitindo descobrir e redescobrir outros conhecimentos, 

caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz, a aprendizagem 
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significativa é elemento essencial ao processo de aquisição do conhecimento do 

aluno, fundamental para o novo papel do professor e a função social da escola.  

Gasparin (2010), afirma que:  

 

[...] para que os conteúdos escolares passem a fazer parte da vida 
dos educandos requer uma aprendizagem significativa. É necessário, 
portanto, envolver intelectual e afetivamente os alunos na elaboração 
e reelaboração ativa do conhecimento sistematizado. Esse processo 
de trabalho implica que os conteúdos escolares sejam apreendidos 
dentro de uma totalidade, por intermédio de um método que os torne 
significativos para os educandos (GASPARIN, 2010, p. 97). 

 

O Grupo de Pesquisa e Ensino “Trabalho Educativo e Escolarização” 

(GENTEE) reafirmam a importância da organização do ensino que promova a 

aprendizagem e o desenvolvimento, para isso os professores também precisam de 

uma sólida formação teórico-prática nos cursos de licenciaturas (GASPARIN, 2010).   

O ensino da matemática na educação infantil pressupõe a participação da 

criança como sujeito ativo em sua complexidade, tanto no aspecto cognitivo quanto 

corporal, o que transcende a função motora exercida em uma atividade de grafia de 

numerais resultantes da contagem de um conjunto de objetos. Além disso, o 

conceito de número é constituído de elementos que superam a grafia numérica, tais 

como:  

 

a correspondência um a um, a cardinalidade, ordinalidade, contagem 
seriada, contagem por agrupamento, composição e decomposição 
de quantidade, reconhecimento de símbolos, representação 
numérica, operacionalização numérica, percepção de semelhanças e 
diferenças, percepção de inclusão e percepção de invariância 
(LORENZATO, 2008, p. 31-32). 

 

Para Lorenzato (2008), o professor ao propor o ensino da matemática precisa 

observar as limitações das crianças e respeitar suas capacidades já existentes, pois 

cada uma se desenvolve de forma diferente e, também, do auxílio dos pais em um 

primeiro momento.  

As crianças estão imersas em um mundo em que tem contato com a 

matemática a todo o momento. Elas observam os adultos em vários processos 
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matemáticos e também os exploram manipulando objetos, colocando um dentro do 

outro, desenhando, entendendo o tempo e as quantidades. Sendo assim, é também 

na aprendizagem da matemática que as crianças estabelecem relações, levantam 

hipóteses, tiram conclusões e confrontam ideias tonando-se sujeitos autônomos, 

capazes de pensar e resolver problemas. 

Lorenzato (2008) também explicita que a exploração em matemática pode 

contribuir para o desenvolvimento intelectual, social e emocional da criança. Do 

ponto de vista do conteúdo matemático, a exploração matemática nada mais é do 

que uma primeira aproximação das crianças de forma intencional e direcionada no 

que se refere ao mundo das formas e das quantidades. 

A matemática nos primeiros anos é essencial, as crianças devem ter esse 

contato com números, envolvendo as relações de ordem, de classificação, de 

sequenciação para que ela possa entender o verdadeiro significado dos números e 

quais as suas contribuições para a construção do pensamento matemático. 
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5 CONTRIBUIÇÕES DA PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O desenvolvimento da criança passa por diversas mudanças, seja ela física 

cognitiva ou emocional. Há diversas épocas no desenvolvimento psíquico da 

criança, porém os sujeitos alcançam essas épocas e períodos de acordo com o 

contexto histórico e social no qual estão inseridos. 

Segundo Pasqualini (2016) o desenvolvimento infantil passa por diversos 

caminhos diferentes, sendo assim, este processo é composto por épocas, períodos 

e atividades dominantes. As épocas são: primeira infância, infância e adolescência. 

Pasqualini (2016) afirma que cada período é marcado por uma determinada 

atividade dominante, a comunicação emocional direta com o adulto é a atividade 

dominante no primeiro ano de vida. A autora ainda afirma que no período  da 

primeira infância, a atividade dominante refere-se à atividade objetal-manipulatória. 

Os períodos seguintes são marcados pelo jogo de papéis e a atividade de estudo 

(PASQUALINI, 2016).  

Para podermos compreender esta periodização do desenvolvimento psíquico, 

reproduzimos uma síntese sobre o assunto abordado, que apresenta elementos 

fundamentais da periodização, são eles: época, período, atividade dominante e 

crise. A seguir, apresentamos esse diagrama sobre as principais características da 

periodização do desenvolvimento psíquico. 
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Figura 5 - Periodização do Desenvolvimento Psíquico 

 

Fonte: Pasqualini, 2016, p.107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PASQUALINI, 2016, p.107. 

 

  A primeira infância é o ponto de partida do desenvolvimento psíquico 

humano, constituída por dois períodos: primeiro ano de vida e primeira infância 

(PASQUALINI, 2016). A autora aborda que a atividade principal no primeiro ano de 

vida é a atividade de comunicação emocional direta bebê-adulto. Essa comunicação 

entre o bebê e o adulto dá-se por meio de manifestações emocionais, troca de 

afetos e reações positivas ou negativas (PASQUALINI, 2016).  

Na comunicação emocional direta bebê-adulto, a criança se manifesta por 

meio de balbucios, choros, gritos, essa é maneira que ela encontra para poder se 

comunicar, tendo assim a atenção do adulto, fazendo com que ele atenda suas 

necessidades, nessa etapa, a criança não é capaz de diferenciar a relação entre 

pessoas e objetos do mundo (PASQUALINI, 2016).  

O primeiro ano da vida de uma criança é marcado pela necessidade objetiva 

de atenção e cuidados por parte dos adultos, sendo assim as características das 
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semanas iniciais de vida do bebê é dividia em três etapas: período de passividade, 

interesse receptivo e interesse ativo (PASQUALINI, 2016). 

 

Figura 6 - Atitude do bebê frente ao mundo ao longo do primeiro ano de vida 

 

Fonte: PASQUALINI, 2016, p.111. 

 

O período pós-natal que dura aproximadamente 45 dias, é caracterizado pelo 

período de passividade, no qual a criança tenta se estabilizar em relação à 

alimentação e seus comportamentos (PASQUALINI, 2016). Desse modo, a autora 

afirma que não há uma estabilidade no sono e no estado vigília.  Nesse período a 

criança começa a ter contato com as pessoas que acercam, são elas: pai, mãe, 

irmãos, avós entre outras pessoas, é nesse contato com os adultos que surge as 

primeiras formas de comunicação, este período de comunicação emocional marca o 

primeiro ano de vida (PASQUALINI, 2016).  

A autora observa que desde os primeiros meses de vida do bebê os adultos 

demostram diversas reações diante do seu comportamento, possibilitando várias 

interações que promovem a superação do período de passividade para interesse 

receptivo. 

 

Passividade do recém-nascido transforma-se gradativamente em 
interesse: inaugura-se um período de interesse receptivo, em que a 
criança manifesta atenção a estímulos sensoriais, aos próprios 
movimentos e ao próprio corpo, aos sons em geral (incluindo os que 
ela mesma produz) e à presença de outras pessoas. Podemos dizer 
que, nesse momento, o mundo exterior surge para a criança 
(PASQUALINI, 2016. p.110).  

 

 

Conforme a autora disse, esse período de interesse receptivo ocorre com 

base na comunicação emocional direta, é um dos processos mais importante no 

desenvolvimento psíquico do bebê. Essa comunicação emocional com os adultos e 
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seus cuidadores é a base para o seu desenvolvimento, as interações que ocorrem 

são as evoluções que a criança vai tendo no transcorrer de seus primeiros meses de 

vida (PASQUALINI, 2016).  

O período de interesse receptivo será seguido por um terceiro período ainda 

no interior do primeiro ano de vida, caracterizado pelo interesse ativo pelo mundo 

que o cerca. Pasqualini (2016, p. 111) afirma que “[...] o aumento do interesse da 

criança pelo mundo traduz-se também no início de suas atividades comunicativas” 

Progressivamente, o adulto atrai o bebê à comunicação e engendra a necessidade 

de comunicar-se, inexistente como tal nas primeiras semanas de vida. Sendo assim, 

a relação entre o bebê e o adulto se forma dentro do primeiro ano de vida, como 

afirma Vygotski (1996, p.304) apud Pasqualini (2016, p.113).  

 

Nesse período do desenvolvimento, a comunicação tem uma 
peculiaridade: trata-se, ainda, de uma comunicação de caráter 
fundamentalmente emocional, pois se reduz à expressão mútua de 
emoções que a criança e o adulto se dirigem um ao outro: “ao invés 
de uma comunicação baseada no entendimento mútuo, trata-se de 
manifestações emocionais, de transferência de afetos, de reações 
positivas ou negativas”. 

 

 

Na primeira infância percebe-se que o bebê começa a manipulação primária 

dos objetos, neste momento ela aprende apenas a manuseá-lo, o bebê apalpa, 

agarra, mas não consegue realizar o que realmente aquele objeto faz. Para o bebê 

neste período, não há uma diferenciação entre manipular um pente de cabelo e uma 

escova de dente. Isso significa que ele ainda não compreende os usos sociais 

desses objetos (PASQUALINI, 2016).  

Neste período o bebê, com base nas interações sociais, inicia um processo 

de apropriação dos instrumentos e de suas respectivas formas para uso.  Elkonin 

(1987) apud Pasqualini (2016, p.120) analisa que: 

 

O processo pelo qual a criança se apropria dos modos de ação com 
os objetos da cultura. Num primeiro momento, ou numa primeira fase 
dessa apropriação, a criança faz uso indiscriminado do objeto, 
realizando com eles ações quaisquer que ela já domina (chacoalha, 
bate etc). Num segundo momento, a criança busca apropriar-se da 
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função específica do objeto, reproduzindo as ações e operações que 
aprende com o adulto, pela vida da imitação e da instrução. 

 

A partir desse momento os bebês apenas reproduzem o que foi ensinado, 

fazendo assim o uso do objeto, esse período leva a criança a conhecer os objetos, 

desta forma, ela observa que o mesmo pente que ela utiliza para pentear o seu 

cabelo, ela pode pentear o cabelo da boneca ou o pelo do seu cachorro 

(PASQUALINI, 2016).  

Em relação a este momento, a criança precisa que o adulto a ensine como 

utilizar estes objetos, pois o brinquedo não apresenta de forma direta os diferentes 

modos de utilizá-los.  

Dessa forma, começa a ser gerada na criança uma nova atividade, o faz de 

conta ou jogo de papéis. Nesse período, o desenvolvimento da criança começa a se 

envolver com a realidade, a criança começa a entrar em jogos protagonizados, 

nasce então o jogo de papéis, dentro da atividade objetal manipulatória, a criança 

então passa a se interessar pelo uso social dos objetos, e como os modos de utilizá-

lo foi se diferenciando ao longo da história (PASQUALINI, 2016). 

Elkonin (1987) apud Pasqualini (2016) disserta que as ações dão origem ao 

jogo de papéis, que são ações com objetos que tem importância social e evidenciam 

os modos de utilizar que foram constituídos ao longo da vida. Contudo, a criança 

continua novamente focada no adulto e a forma em que ele age, guiando a criança 

nos jogos de papéis, no qual os leva até a idade pré-escolar. 

A segunda época do desenvolvimento é a infância, que marca a idade pré-

escolar, neste período a atividade que gera o desenvolvimento do psiquismo é o 

jogo de papéis, no qual é importante destacar que esta transição da primeira infância 

para a infância é a chegada da pré-escola, na qual a criança passa a lidar com 

desejos que não são realizados.  

Neste momento, a criança toma consciência das capacidades obtidas e 

também da necessidade de agir e realizar os desejos, contudo participando da vida 

dos adultos. Assim, o jogo de papéis começa a ser dominante no período da infância 

(PASQUALINI, 2016).   
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Pasqualini (2016) defende o jogo de papéis como caminho para as crianças 

compreenderem o mundo em que vivem, e que serão chamadas a transformar. 

Portanto, a criança realiza as atividades dos adultos de forma lúdica, passando a 

conhecer a vida social dos adultos.  

Ainda quando a criança desempenha um papel atribuído ao jogo, ela assume 

a função, por exemplo, de sua professora, neste caso ela não representa pessoas, 

mas os seus papéis sociais (PASQUALINI, 2016), ou seja, a criança não representa 

a professora dela, mas sim uma professora em geral, ela realiza no jogo o modo em 

que a professora e os alunos se relacionam.   

O educador deve intervir no jogo de papéis organizando de uma forma que as 

crianças realizem diversas ações que são correspondentes a um ou outro 

personagem (PASQUALINI, 2016). O professor deve nomear a ação e o papel 

definido para a criança “você está fazendo como a mamãe, dando de comer à 

filhinha” (PASQUALINI, 2016). 

 Quando as ações forem terminadas o professor deve retomar com as 

crianças e explicar com qual papel cada um brincou, para que possam ir associando 

a relação entre o papel e ação realizada, que neste momento ainda não é visível 

pela criança (PASQUALINI, 2016). 

Conforme Pasqualini (2016) é somente na última fase do jogo que elas 

começam a ter lógica interna das ações e o sentido social, as relações humanas que 

são reproduzidas pelas crianças, o conteúdo para os mais velhos da pré-escola é o 

respeito às regras do papel assumido. Agora o que importa para a criança é realizar 

o papel que mais simboliza a realidade. 

Portanto, Pasqualini (2016) destaca a grande importância do jogo de papéis e 

das atividades produtivas. Na atividade de jogo as ações que as crianças fazem 

tornam objeto de sua consciência e começam a descolar da dependência absoluta 

da situação visual imediata, ou seja, nas tarefas produtivas os professores colocam 

para as crianças a tarefa de aprender determinadas habilidades visando 

determinados fins a atingir (PASQUALINI, 2016). 
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6 PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA NA PRÉ-

ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DO NÚMERO ZERO 

 

Para a organização do ensino da Matemática na pré-escola, abordamos uma 

proposta para promover a apropriação dos conceitos relacionados ao número zero, 

tendo como base o estudo realizado nessa pesquisa. Para garantir a aprendizagem 

dos alunos que frequentam a educação infantil organizamos uma proposta de 

intervenção pedagógica contemplando o número zero. Para tanto, selecionamos 

uma história que denominamos de “Qual o valor do zero?” (autor desconhecido). 

Nessa literatura realizamos algumas adaptações pensando em promover a 

aprendizagem dos alunos, utilizando termos mais apropriados.  

Essa história retrata que o número zero foi expulso do mundo pelo número 

dois, e que a partir desse momento tudo começou a ficar mais difícil, por exemplo: 

carros que andavam a 70 km/h passaram a andar a 7, bancos que acumulavam 

grandes fortunas passaram a ter apenas dinheiro de R$2,00 e R$5,00. Foi então que 

o nove percebeu a importância do zero, e foi pedir para que ele voltasse. 

O objetivo dessa proposta é que as crianças da pré-escola percebam a 

importância do número zero, bem como a sua valorização no sistema de numeração 

decimal.  A seguir reproduzimos no quadro 1 a organização da atividade de ensino 

contemplando os conceitos relacionados ao número zero.
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Quadro 1 - Organização da atividade de ensino 

 

Conteúdo 

 

Objetivos (Geral e Específicos) 

 

 

Procedimento metodológico 

 

Avaliação 

Zero (valor 

posicional, 

agrupamento, 

correspondência) 

Compreender os conceitos 

fundamentais que contribuem 

para a construção do 

significado do número zero, 

considerando as suas relações 

com o sistema de numeração 

decimal. 

- Analisar os processos de 

ensino e aprendizagem sobre o 

sistema de conceitos 

relacionados ao número zero; 

- Possibilitar a reprodução, por 

meio de um jogo de papéis, de 

temas abordados na história.   

 

 Após a leitura da história “Qual o valor do zero”, 

vamos propor às crianças a encenação deste 

enredo, disponibilizando placas com números, 

caixas de papelão e dinheiro falso.  

Organizar caixas contemplando temas para 

promover os jogos de papéis representando os 

diversos papéis sociais retratados na história. O 

objetivo é garantir que as crianças entendam a 

importância do número zero, e que por meio 

dos jogos de papéis reproduzam a história de 

forma lúdica, tendo em vista que a mesma 

possui diferentes tipos de profissões que podem 

ser encenadas pelas crianças. Ficará a critério 

das crianças a escolha de cada personagem da 

história.  

O nível de desenvolvimento 

atual será avaliado no decorrer 

das intervenções realizadas. O 

nível de desenvolvimento 

esperado é que por meio dos 

jogos de papéis eles 

compreendam a importância do 

número zero e o nosso sistema 

de numeração decimal.  A 

avaliação será feita a partir do 

desenvolvimento dos alunos em 

relação à atividade proposta.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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Esta proposta pedagógica tem como referencial os princípios estudados, que 

foram citados no início dessa unidade. Pensando em relação ao quadro 1, este 

apresenta o caminho de aprendizagem do professor retratando o conteúdo, os 

objetivos, procedimento metodológico e avaliação para aula que foi proposta.  

O conteúdo escolhido foi uma história que apresenta a importância do número 

zero, bem como a sua valorização no sistema de numeração decimal. O objetivo 

dessa proposta é que os alunos entendam a importância do número zero, bem como 

proporcionar um aprendizado de maneira lúdica envolvendo o jogo de papéis.  

É importante ressaltar que o mais relevante é o movimento de aprendizagem 

considerando os princípios elencados e não preencher os passos de alguns modelos 

de planejamento pronto.  

Em relação ao jogo de papéis, ressaltamos que ele deve estar presente em 

todas as escolas de educação infantil, Pasqualini (2016, p.133), afirma que além de 

ser essencial ele pode ter dois sentidos diferentes para os educadores, como:  

 

[...] pode estar apoiado em uma concepção maturacionista acerca 
do desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a brincadeira 
seria considerada como alo próprio da “natureza” da criança, 
sendo, portanto, algo que se expressaria de modo natural e 
espontâneo nos sujeitos nessa faixa etária. Em oposição a essa 
concepção, vimos que a Psicologia Histórico-Cultural defende que 
a brincadeira é um meio pelo qual a criança toma consciência do 
mundo que a circunda, pois passa a compreender as relações 
entre os homens no interior da sociedade [...] (PASQUALINI, 2016 
p.133). 

 

 Em outras palavras o jogo de papéis, tem a função de promover o 

desenvolvimento psíquico das crianças, trabalhando as ações, as emoções, ou seja, 

a criança age e se expressa na atividade lúdica. 

Neste espaço de jogo a criança consegue interpretar diversas funções 

sociais, imitando a professora dentro de sala de aula, ou outras ações que vivencia 

no seu dia-a-dia, essas funções sociais fazem com que ela compreenda a forma 

como interagem os sujeitos em seus grupos sociais, isto é, o comportamento, o 

modo de agir entre as pessoas, entre outras funções (PASQUALINI, 2016).  
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Com base nesses pressupostos, realizamos um experimento didático, a partir 

da proposta apresentada no quadro 1, com crianças envolvendo o conceito do 

número zero. A seguir, discutimos sobre os dados obtidos nas aulas que compõem o 

experimento. 

 

 

6.1 Intervenção pedagógica: o processo de ensino e aprendizagem do número 

zero 

A aplicação da proposta foi dividida em três etapas. Na primeira organizamos 

uma roda de conversa referente ao tema escolhido para saber o que os alunos já 

sabem sobre esse assunto, para em seguida contar a história escolhida sobre o 

numeral zero. Após este momento, foi proposto as crianças que enfeitassem as 

caixas de papelão presentes em sala, para que em um segundo momento as 

mesmas reproduzissem essa história. A dramatização da história foi sistematizada 

com intuito de mobilizar as crianças a pensar sobre a importância do número zero e, 

com isso possibilitar a compreensão sobre os números, destacando a relevância do 

jogo de papéis. Segue abaixo as fotos dos alunos confeccionando as caixas para a 

encenação da história.  
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Figura 7 - Elaboração da caixa para ser encenada a história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Na elaboração da caixa a criança desenhou o número zero e explicou que o 

mesmo tem o seu valor, e ele é “diferente” dos outros números. A importância dos 

jogos de papéis ocorre quando a criança entende o papel que irá interpretar, e qual 

a sua relevância para a aprendizagem.  

Segundo Pasqualini (2016, p.140) é ao lado dos jogos protagonizados que 

nascem a iniciativa e o interesse das crianças, isto é, esses jogos: 

 

[...] são fundamentais e devem ser estimulados no espaço da escola, 
o professor também pode – e deve! – propor argumentos para o jogo. 
Visitas e outras atividades envolvendo contação de histórias, livros, 
filmes e documentários etc. são excelentes disparadores para o jogo 
protagonizado. Discutir com as crianças quais serão os papéis a 
serem desempenhados e qual o conteúdo do papel antes do início da 
brincadeira pode enriquecer sobremaneira o jogo e contribuir para o 
desenvolvimento da autoconsciência e do autodomínio da conduta. 

 

 



41 
 

É de extrema importância que o professor proponha em sala de aula 

atividades lúdicas que possam ser relacionadas aos jogos de papéis, as crianças 

necessitam dessa brincadeira de faz-de-conta para se relacionar com o cotidiano 

dos adultos, e para que os mesmos compreendam tudo o que se passa ao redor 

deles.  

 

Figura 8 - Confecção da caixa para ser interpretado o número dois 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

  

Pesquisadora: Qual a importância do número zero para a 
matemática? 
João: O zero da esquerda não vale igual ao zero da direita. 
 

 

Lorenzato (2008) afirma que o zero é como um número que tem a função de 

guardar lugar para outros números, ou seja, o mesmo é um número muito 
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importante, e deve ser apresentado como um número que representa a ausência de 

quantidade.  

João quis dizer que dependendo da onde você posicionar o número zero ele 

vale mais, o zero da esquerda vai diminuir a quantidade dos números, já o da direita 

vai aumentar essa quantidade. 

 

Figura 9 - Preparação do caixa de um banco 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 
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Ao interpretar o papel de ser um banqueiro, a criança interpreta várias ações 

de modo diferente. O jogo pode auxiliar no desenvolvimento psíquico dessa criança, 

a fim de organizar o seu pensamento, levando o mesmo a ter capacidade de 

planejar as suas ações (PASQUALINI, 2016). 

 

Figura 10 - Preparação do material para encenar o número seis 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

O jogo de papéis tem uma forte influência no desenvolvimento psíquico das 

crianças, porém nesse momento ele também começa a evidenciar as 

personalidades dentro da pré-escola (PASQUALINI, 2016). 
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Pasqualini (2016, p.134) afirma que: 

 

No jogo, a criança toma consciência de si mesma, aprende a desejar 
e a subordinar a seu desejo os impulsos afetivos passageiros, 
aprende a atuar subordinando suas ações a um determinado modelo, 
a uma norma de comportamento. Assim, o jogo constitui uma escola 
de atividade em que a submissão a uma necessidade não é imposta 
de fora, mas responde à própria iniciativa da criança, como algo 
desejado. O jogo, dessa maneira, por sua estrutura psicológica, é o 
protótipo da futura atividade séria. 

 

 

Assim, o papel da escola na Educação Infantil é de oferecer condições para 

que as atividades sejam significativas e inovadoras, o jogo tem seu desenvolvimento 

de acordo com a realidade e conhecimento que a criança possui, ou seja, quanto 

mais a criança aprende por meio dos jogos, mais ela consegue aprimorar o 

conhecimento. 
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Figura 11 - Produção da caixa para interpretar o carro da história 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Pesquisadora: Qual a importância dos números na utilização de um 
carro? 
Marina: Sem os números os carros andariam sempre nas mesmas 
velocidades, nunca iria aumentar, e também não poderíamos 
abastecer o carro. 
Pesquisadora: E para você porque os números são importantes? 
Marina: Os números falam qual é a minha idade, quantos eu peso e 
qual a minha altura.  

 

 

Em um segundo momento foi proposto uma atividade prática onde as 

crianças puderam conhecer um banco, bem como compreender as ações dos 

profissionais do mesmo. Foi trabalhado a importância dos números no nosso 

cotidiano e a sua relevância dentro de um banco, para poder entender mais sobre o 
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conteúdo as crianças puderam realizar perguntas para os profissionais referentes ao 

assunto.  A seguir, foram selecionadas algumas fotos desta visita.  

 

Figura 12 - Conhecendo a recepção do banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Pesquisadora: Aqui na recepção do banco, o que as pessoas fazem? 
Alunos: Eles esperam pra ser atendidos. 
Pesquisadora: Eles veem aqui no banco para tratar assuntos 
referentes ao que? 
Alunos: Dinheiro. 
 

Ao chegar ao banco os profissionais receberam as crianças na recepção do 

mesmo para que pudessem realizar uma roda de conversa, onde os profissionais 

explicaram as suas funções, explicando que um banco se trata de um lugar para 

resolver assuntos referentes a dinheiro.  
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Figura 13 - Explorando o ambiente 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

  

Alunos: O banco atende pessoas o dia todo? 
Profissionais: Não, nós temos um horário para atender as pessoas e 
o banco não fica aberto 24 horas. 
João: As pessoas gostam de vim aqui? Toda vez que passo aqui na 
frente está cheio de gente. 
Profissionais: Eu acredito que elas gostam, elas veem aqui para 
resolver assuntos que envolvam dinheiro.  

 

 

 

 

 



48 
 

Figura 14 - Profissionais do banco se apresentando, e explicando as funções em que 
trabalham 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Alunos: Para trabalhar aqui precisa estudar bastante? 
Profissionais: Sim, tem que estudar muito. Não podemos parar de 
estudar nunca. 
 

Em um momento na roda de conversa com os profissionais, os alunos 

questionaram se para trabalhar em um banco era necessário estudar bastante, os 

mesmo responderam que tinha que estudar bastante e ser bem informado em 

assuntos relacionados ao nosso cotidiano, pois eles eram responsáveis em tirar 

dúvidas das pessoas que procuram o banco para tratar de assuntos importantes, 

que necessitam ter conhecimentos específicos para aquele assunto. 
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Figura 15 - Momento de conversa entre o aluno e os profissionais 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Luiz: Vocês gostam de trabalhar aqui? 
Profissionais: Sim. 
Luiz: Quando eu crescer quero trabalhar em um banco. 
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Figura 16 - Troca de informações relacionadas ao conteúdo proposto 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Pesquisadora: Eles trabalham com o quê aqui no banco? 
Alunos: Dinheiro. 
Pesquisadora: O que seria de um banco sem os números? 
Alunos: Nada. 
Pesquisadora: E sem o número zero? 
Maria: Mais o zero não vale nada. 
Pesquisadora: Vocês lembram na história que o zero foi embora e 
tudo começou a ficar difícil, então o zero é importante sim e se 
posicionado no lugar certo pode valer muito. 
João: Tem que ver se ele está na direita ou na esquerda, na direita 
ele vale mais.  
 

Na terceira e última etapa os alunos colocaram em prática tudo o que 

aprenderam com a história e com a visita ao banco, como combinado antes com os 

mesmos, eles encenaram a história sobre o número zero e sua importância no nosso 

sistema de numeração decimal. Diante disso, foi explicado que este numeral merece 

a mesma valorização que os outros números. 
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Figura 17 - O personagem zero se apresentando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

O objetivo da encenação foi que por meio da atividade lúdica as crianças 

pudessem perceber a importância do número zero, e a valorização no nosso sistema 

de numeração decimal. A ludicidade contribui para o desenvolvimento infantil. 
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Figura 18 - Os outros números se apresentando ao número zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

O zero se apresentou e em seguida os outros números se apresentaram, 

disseram que queriam ser amigos do zero para sempre, pois o zero ajudava a 

valorizar e a formar outros números. A conscientização ocorreu porque perceberam 

que sem este numeral, os números nunca iriam mudar. 
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Figura 19 - Junção do zero com outros números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

Pesquisadora: O que acontece com os números se colocarem ele ao 
lado dos outros números? 
João: Depende do lado, se for à esquerda ele diminui mais se for à 
direita ele aumenta os números.  

 

As crianças conseguiram perceber a importância e a diferença do zero a 

esquerda e do zero a direita, bem como a sua valorização no nosso de sistema de 

numeração decimal, os mesmos argumentaram com os colegas que o zero tem um 

significado muito grande para os números, pois o mesmo consegue mudar os 

números, ou seja, aumentar e diminuir a quantidade. 
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Figura 20 - A conversa entre o número zero e o número dois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

João: O zero não vale nada. 
Gabriela: Eu tenho o meu valor igual aos outros números, sou 
importante igual a você e igual a todos os outros que existem. 

 

Durante a encenação da história, João quis dizer que o zero não vale nada 

porque o mesmo não tem “valor” igual aos outros números. Gabriela explicou que o 

zero é tão importante quanto os outros números, ou seja, o seu valor é posicional.  
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Figura 21 - O valor posicional do número zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2019. 

 

José: Senhor Zero venha para junto de mim, se coloque a minha 
direita para eu ficar maior.  
Marina: Você que o zero só serve para aumentar os números? 
José: Não, ele é importante para tudo.  

 

Contudo, pode se perceber a relevância do jogo de papéis, para aprimorar o 

conteúdo trabalhado em sala de aula. As crianças puderam compreender a 

importância do número zero e a sua contribuição no nosso sistema de numeração 

decimal. As mesmas interpretaram vários papéis sociais entre eles, banqueiro, os 

números, veículos e etc.  

Isso pode significar que a criança vivencia uma contraposição: toma 

consciência de suas novas competências e possibilidades de ação e sente 
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rapidamente uma necessidade de agir e realizar seus desejos, participando da vida 

e do mundo dos adultos (PASQUALINI, 2016). 

O jogo de papéis fez com que as crianças entendessem a posição que o 

número zero exerce no nosso cotidiano, e a sua valorização no sistema de 

numeração decimal, possibilitando a mobilização do pensamento dos alunos. 

Desta forma, a proposta pedagógica preparada neste trabalho, irá orientar 

nosso caminho, para que possamos realizar os devidos encaminhamentos 

metodológicos, a fim de que a aprendizagem seja alcançada, e para isto cabe ao 

professor realizar as ações de ensino para que o que foi proposto seja efetuado em 

prática, mobilizando um contínuo processo de estudo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa teve como foco analisar a construção do número zero e suas 

contribuições para o ensino da matemática. Como foco da nossa pesquisa foi à pré-

escola, o jogo de papéis é a atividade dominante nesse período, portanto, temos que 

levar como princípio o jogo protagonizado, toda vez que realizar os planos de aulas 

propostos na escola, pois o jogo é essencial para estruturação do psiquismo infantil, 

além de desenvolver nas crianças, a imaginação, a criatividade, a identidade 

pessoal e a vida social. 

Historicamente, percebemos que número zero foi surgindo nos diferentes 

povos de acordo com as necessidades sociais de cada um, sendo que cada povo 

tinha uma forma diferente de representação desse número e por consequência disso 

foi o último número a aparecer no sistema de numeração decimal.  

 Durante os estágios e do presente estudo realizado pela pesquisadora 

percebemos que o conceito de número zero é pouco trabalhado no processo de 

ensino e aprendizado na pré-escola, pois os professores acham que não se deve 

ensinar um número que representa o “nada” ou o “vazio”, portanto, deve se 

compreender o valor desse número, não só para representar quantidades, mas para 

marcar a posição.  

Para transmitir todo esse processo de ensino e aprendizagem aos alunos, 

temos que criar neles uma compreensão em relação ao assunto, para que os 

mesmos busquem informações para resolverem as situações-problema, e que eles 

se sintam instigados a pensar e elaborar soluções, que envolvam a matemática e, 

em especial, o conceito do número zero. 

Em relação à intervenção pedagógica aplicada nessa pesquisa pode-se 

perceber a importância dos jogos de papéis na pré-escola. Segundo Moya (2015) o 

professor não pode desvalorizar a relevância dos jogos de papéis no processo de 

ensino e aprendizagem das crianças, o mesmo deve considerar os conhecimentos já 

adquiridos pelos alunos.  

O jogo de papéis faz surgir interesses, e pode aprimorar o conhecimento da 

criança, Moya (2015) afirma que a criança ao sair da pré-escola não vai abandonar o 

conhecimento já adquirido, ou seja, “a criança ao ingressar no primeiro ano, não 
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deixa de ser um sujeito que tem necessidade de brincar, imaginar, ou seja, ela 

precisa do lúdico para interagir com o mundo” (MOYA, 2015, p.82).  

Nesse sentido, os jogos de papéis deve ser trabalho desde os primeiros anos 

escolares, é importante o contato com o lúdico para que as crianças consigam 

dominar atividades referentes a vida dos adultos, para a mesma conseguir aprimorar 

seus conhecimentos.  

Essa pesquisa conseguiu atingir os objetivos propostos, porém, ao realizar a 

intervenção e de acordo com algumas vivências da pesquisadora surgiram algumas 

questões que serão estudadas em pesquisas futuras. O número zero é uma 

possibilidade para a organização do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática? Qual a importância dos jogos papéis no decorrer dos anos letivos para 

o desenvolvimento de abstração dos alunos? A atividade lúdica deve ser trabalhada 

somente em atividades de recreação?  

Em síntese, essa pesquisa promoveu um melhor entendimento em relação à 

forma de organização do ensino de matemática, em especial, o ensino do número 

zero na pré-escola, garantindo que a pesquisadora se sinta mais preparada para os 

próximos anos de sua prática pedagógica. 
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ANEXO A: Qual o valor do zero? 
 
 

Lá na longínqua Arábia, vivia um número chamado zero. Todos gostavam 

dele e lhe reconheciam o valor. Os outros números enchiam-no de mimos e 

constantemente o chamavam: 

    - Sr. Zero, venha para junto de mim, se, se colocar à minha direita eu fico maior, 

mais poderoso... 

    Ora o Dois que era um número muito invejoso, resolveu mandar-lhe uma carta, 

com o objetivo de envergonhá-lo. 

    Nessa carta chamava-lhe mau amigo, pessoa sem préstimo e dizia-lhe que 

um Zero à esquerda nada valia. 

    - Até lhe posso comprovar o que digo - comentou o Dois cheio de energia. - Ora 

ouça: 0+0+0+0=0; 1+0=1; 2+0=2... e por aí adiante, meu triste Senhor Zero. Está a 

ver? Eu sou o Dois, lindo e elegante e você nada vale. Está a mais no seu país e no 

mundo. Desapareça imediatamente, olhe que eu tanto posso representar um par de 

sapatos como um casal de pombos, veja lá a minha importância!... 

    O pobre do Zero, ao ouvir estes insultos, chorou amargamente e resolveu 

desaparecer do país dos números. 

    E eis então o que aconteceu: 

    Os carros, que deviam andar a setenta quilómetros por hora, passaram a andar a 

sete. As pessoas perdiam a paciência e as viagens tornaram-se intermináveis. 

  Os bancos, onde se acumulavam grandes fortunas, começaram a ter as pobres e 

tristes moedas de um e dois reais e as notas de cinco reais, nada mais! 

    − Oh! Que grande desgraça! − gritavam os donos das gordas contas bancárias. − 

Estamos na miséria, acudam-nos!... 

    E o Dois, escondido e envergonhado, ouvia do seu canto todas estas queixas, 

mas sem nunca dizer uma palavra. 

    Foi então que o Nove percebeu a importância do Zero e trepou íngremes montes 

e desceu inclinados vales, achando que como era o último da série devia resolver o 

problema. 

    Encontrou-o num buraco, escondido e coberto de lágrimas. 

    − Perdoe, meu amigo. A quem o insultou mostre que a sua bondade é igual ao 

seu grande valor e venha de novo para o nosso país. 
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    O Zero regressou e, pela grande festa que lhe fizeram, percebeu que tinha feito 

mal dar ouvidos ao Dois. 

    Afinal, muitos o amavam e reconheciam a sua importância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


