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RESUMO 

O desenvolvimento do raciocínio infantil tem sido um dos pontos mais debatidos na 

esfera da educação. Com o propósito de contribuir no debate investigam-se nesta 

pesquisa, questões acerca da construção do conceito de número, especificamente, com 

o intuito de analisar, numa perspectiva exploratória os livros didáticos dos dois 

primeiros anos do 1º ciclo do Ensino Fundamental, com o intuito de verificar se a 

abordagem utilizada por seus autores estimula no aluno a tomada de decisão necessária 

para gerar seres autônomos capazes de raciocinar logicamente. A base teórica adotada é 

a teoria de Piaget e os estudos realizados por Kamii acerca da construção do conceito 

de número. A importância atribuída ao livro didático na prática do professor, tanto no 

cotidiano escolar quanto na utilização desse material como recurso de apoio didático é 

outro aspecto abordado na revisão de literatura. Foram analisadas cinco coleções, 

escolhidas entre aquelas que constam nos Guias de livro didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático 2010. Os resultados da análise mostram que a forma de 

abordar o conceito de número nos livros didáticos não oferece subsídios suficientes 

para a formação de indivíduos autônomos.   

 

Palavras-chave: Raciocínio lógico, Autonomia, Teoria de piaget, Conceito de número, 

Livro didático. 
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ABSTRACT 

The development of children's reasoning has been one of the most debated matter in 

education. The aim of this research was to investigate the construction of numbers 

conception, specifically, to analyze, in an exploratory perspective the textbooks of the 

first two years of basic education. In order to check whether the approach used by the 

authors encourage the student decision-making, required to generate autonomous 

individuals able to reason logically. The theoretical basis was the Piaget‟s theory and 

studies conducted by Kamii about the construction of the number concept. Another 

aspect addressed in literature review was the importance attached to the textbook for 

teacher's practice, both in school and in everyday use of such material with the purpose 

of didactic support. Five collections were analyzed, chosen from those listed in 

textbooks guides of the National Textbook 2010. The research results showed that the 

number concept in the text books do not offer sufficient subsidies to autonomous 

individuals formation.  

 

 

 

Keywords: Logical reasoning; Autonomy; Piaget‟s theory; number concept; textbooks. 
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INTRODUÇÃO 

A história da humanidade tem mostrado que a matemática evoluiu a medida que o 

homem necessitava de novos conhecimentos para resolver os problemas que o afetava  

(Struik 1989). O que acontece com os nossos alunos é semelhante ao que ocorreu no 

passado, eles aprendem os novos conceitos paulatinamente a medida que os desafios 

vão surgindo.  

Ao lecionarmos Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, nos preocupávamos com as expressões de angustias que víamos nos rostos dos 

nossos alunos, cada vez que iniciava um novo assunto. Era preocupante observar as 

dificuldades que eles enfrentavam para compreenderem os conteúdos matemáticos 

trabalhados. Percebíamos que uma das principais dificuldades sentidas por eles era 

elaborar as justificativas para as respostas dadas as atividades que lhes eram solicitadas. 

As dificuldades observadas na nossa prática docente nos instigaram a realizarmos um 

estudo sobre as dificuldades que os alunos têm em compreenderem sentenças 

condicionais. 

Com a efetivação desse estudo nos foi possível corroborar que realmente existe fatores 

que prejudicam a assimilação de problemas que envolvem as sentenças condicionais. 

Mas que se for realizada uma intervenção no momento adequado ela gerará nos sujeitos 

habilidades de raciocinarem de forma lógica. Entretanto, nos argüíamos sobre qual seria 

esse momento adequado? Percebíamos na nossa prática docente que os alunos ao 
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chegarem a 5ª série (6º ano) do Ensino Fundamental chegavam com uma série de 

deficiências no campo da matemática.  

Iniciamos, então, um trabalho de pesquisa na tentativa de conseguirmos melhores 

resultados dos nossos alunos nas atividades e avaliações. Na nossa busca por respostas 

as nossas limitações descobrimos vários estudos que tratavam do assunto como, os de 

Machado (1998), D‟Ambrosio (1985) e Dante (2002), dentre outros. Surgiu, então, o 

desejo de verificar como os conteúdos matemáticos estão sendo abordados nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Numa perspectiva exploratória, analisamos nessa pesquisa se a abordagem do conceito 

de número, nos Livros Didáticos de Matemática dos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental estimula no aluno a tomada de decisão, necessária para gerar seres 

autônomos capazes de raciocinarem logicamente.  

No presente estudo, analisamos cinco das dezoito coleções, de livros didáticos, 

aprovadas e recomendadas no PNLD/2010 (anos iniciais) para os dois primeiros anos 

do Ensino Fundamental.  

Construímos a nossa fundamentação teórica tomando como referência os estudos da 

Teoria de Piaget e os trabalhos desenvolvidos por Kamii (2002, 2003, 2004) acerca do 

conceito de número. Para Piaget (1977) um dos principais objetivos da educação é 

desenvolver nas crianças a autonomia moral e intelectual. A construção da autonomia 

se realiza na coordenação de pontos de vistas entre as crianças. As investigações de 

Kamii e Housman (2002) mostram que ensinar os algoritmos é prejudicial para o 
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desenvolvimento matemático das crianças. E, que não tem nenhum sentido tentar 

ensinar um algoritmo a um aluno que ainda não construiu o conceito de número.  

O nosso trabalho está organizado em três partes. Na Parte I estão os capítulos que 

trazem a fundamentação teórica da nossa pesquisa. No Capítulo 1 iniciamos 

apresentando uma contextualização história do Raciocínio Lógico. Em seguida no 

Capítulo 2, discorremos sobre os conceitos piagetianos que, na nossa visão, são 

fundamentais em sua obra, tais como os conceitos de organização, de adaptação, de 

assimilação e de acomodação. Realizamos no Capítulo 3 uma reflexão sobre a 

autonomia no processo de aprendizagem um dos aspectos importantes da teoria de 

Piaget. No Capítulo 4 trata do Raciocínio Lógico e da importância da matemática no 

seu desenvolvimento. Abordamos no Capítulo 5 sobre a elaboração do conhecimento 

matemático, a partir da concepção de Piaget que é apresentada por Kamii (2003) acerca 

da construção do conhecimento. No Capítulo 6 fazemos uma viagem pela história da 

humanidade mostrando como foi sendo construída a idéia de número pelo homem, 

mostrando ainda como se processa a construção do conceito de número pela criança.  

Delineamos no Capítulo 7 as considerações acerca das características e funcionalidades 

do livro didático ressaltando, a sua influencia na sala de aula de Matemática. 

A Parte II dedica-se à descrição dos procedimentos metodológicos adotados na nossa 

pesquisa, apresentando o modelo teórico usado na apreciação das coleções de livros 

didáticos. Apresentamos no Capítulo 8 os objetivos que nortearam a nossa investigação. 

No Capítulo 9 discorremos sobre os critérios utilizados na seleção da nossa amostra, as 

categorias de análise consideradas e uma visão geral das coleções selecionadas para a 

análise.  
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A Parte III é constituída pelo Capítulo 10, nesse capítulo realizamos a exposição da 

análise de cada uma das coleções examinadas.  

As implicações didáticas dos resultados obtidas na pesquisa são os elementos que 

compõem as considerações finais da nossa dissertação.  
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

A História tem mostrado através de seus registros que o homem tem se preocupado com 

os problemas do universo e do próprio homem. Pode-se observar isso tomando como 

referência o povo Grego que em busca de saciar sua intensa curiosidade intelectual 

aprimorou sua forma de pensar e desenvolveu no cerne da sua cultura a filosofia
1
 grega. 

A criação da palavra filosofia é atribuída ao filósofo grego Pitágoras de Samos, ele teria 

afirmado que aos deuses pertence a sabedoria plena e completa, todavia os homens 

poderiam desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. 

Chaui (2001) apresenta quatro definições gerais do que seria a filosofia: 

 Visão de mundo de um povo, de uma civilização; 

 Sabedoria de vida; 

 Esforço racional para conceber o Universo como totalidade ordenada e dotada de 

sentido; 

 Fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. 

Chaui (ibid), afirma que a primeira definição é tão genérica e tão ampla que não permite 

distinguir a filosofia de outras ciências; na segunda definição não fica claro o que é que 

a filosofia faz; e mesmo rejeitando a terceira definição, pois, a tarefa de explicar e 

compreender todo um sistema universal é impossível, ela afirma que nessa definição já 

                                                 
1 Palavra grega formada por Philo e Sophia.Philo deriva-se de philia que quer dizer amizade. Sophia significa sabedoria. 
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se começa a delimitar o objeto de estudo da filosofia, que é compreender o Universo. 

Todavia, a quarta definição consegue dizer o que é a filosofia e do que ela trata. 

A filosofia, cada vez mais, ocupa-se com as condições e os princípios do 

conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro; com a origem, a forma e 

o conteúdo dos valores éticos, políticos, artísticos e culturais; com a 

compreensão das causas e das formas da ilusão e do preconceito no plano 

individual e coletivo; com as transformações históricas dos conceitos, das 

idéias e dos valores (CHAUÍ, 2001, p. 14). 

De acordo com Lira e Silva (2004) a Filosofia sofreu transformações no decorrer da sua 

história. Na sua evolução ela teve o seu campo de investigação ampliado quando no 

século XVIII surge a Filosofia da Arte ou Estética; no século XIX, a Filosofia da 

História; no século XX, a Filosofia das Ciências ou a Epistemologia e a Filosofia da 

Linguagem. Entretanto, diminuiu o seu campo de investigação quando a Biologia, a 

Física e a Química, no século XVIII; a Psicologia, Antropologia e a História, no século 

XX, foram desligadas para construírem suas próprias áreas de investigação. Na 

atualidade se têm os seguintes campos em que se desenvolve a reflexão filosófica
2
. 

 Ontologia ou metafísica. 

 Lógica
3
. 

 Epistemologia. 

                                                 
2 De acordo com Bicudo e Garnica (2001, apud LIRA e SILVA 2004), o pensar filosófico caracteriza-se por ser analítico, reflexivo 

e abrangente. A reflexão como aspecto constituinte da Filosofia, é a ação de pensar sobre algo que está no plano mundano e que esta 

acarretando perplexidade e estranheza, portanto requer esclarecimento para que venha a fazer sentido. 

 
3 A Lógica é às vezes entendida como ciência que engloba o estudo do raciocínio indutivo, de forma que há uma lógica indutiva 

bem como uma lógica dedutiva. A distinção que existe entre elas é que a Lógica Indutiva é um procedimento racional que se aplica 

para a aquisição de conhecimentos, enquanto que a Lógica Dedutiva é o procedimento racional que se emprega para verificar ou 

comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido. Podendo também se apresentar como Lógica Informal que trata das regras 

para pensamentos não-cientificos, e Lógica Formal que define as regras para a demonstração cientifica verdadeira. Portanto, a 

Lógica é uma disciplina filosófica que preocupa-se com a linguagem formal ou   linguagem simbólica-científica. Por ser ela uma 

linguagem no domínio da compreensão de uma outra linguagem pode-se afirmar estar diante uma metalinguagem.  
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 Teoria do conhecimento. 

 Ética. 

 Filosofia Política. 

 Filosofia da História. 

 Filosofia da Arte ou Estética. 

 Filosofia da Linguagem. 

 História da Filosofia. 

No período Socrático, apogeu da filosofia grega, Platão desenvolveu um método do 

pensamento e da linguagem que chamou de Dialética
4
. Platão considerava que o mundo 

verdadeiro era o mundo inteligível ou das essências imutáveis, onde não existiam 

contradições e nem oposições. Ele acreditava que o homem vivia prisioneiro em uma 

caverna sem contato com o mundo real a contemplar as sombras das coisas que se 

refletiam na parede da caverna. Para abandonar a aparência das coisas (sombras) ele 

deveria conhecer a essência das mesmas. A saída da caverna só seria possibilitada 

através do dialogo entre os debatedores, pois, por meio da troca de ideias eles deveriam 

passar de imagens contraditórias a conceitos idênticos para todos os pensantes. 

Seguindo um caminho diferente do que foi adotado por Platão, Aristóteles considerava 

que a dialética era adequada para os temas que só necessitavam da persuasão, mas não 

para a filosofia e a ciência, porque nestas, o que importava era a demonstração ou a 

prova de uma verdade. Aristóteles criou a lógica substituindo a dialética por um 

conjunto de procedimentos de demonstração e prova, que ele chamava de analítica (só 

vem a ser empregada a palavra lógica séculos mais tarde). Aristóteles não considerava a 

                                                 
4 A Dialética é um diálogo ou uma conversa em que os interlocutores possuem opiniões opostas sobre algum tema e devem 

argumentar de tal forma que passem das opiniões contrarias e contraditórias a uma idéia comum para todos os participantes do 

diálogo. 
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lógica como uma ciência, mas sim como um instrumento a ser usado nas Ciências. Isto 

fica evidente pelo fato dele ter dado o nome ao conjunto das obras de lógica de 

Órganon, palavra grega que significa instrumento.  

A dialética platônica é o exercício direto do pensamento e da linguagem, um 

modo de pensar que opera com conteúdos do pensamento e do discurso. A 

lógica aristotélica é um instrumento que antecede o exercício do pensamento e 

da linguagem, oferecendo-lhes meios para realizar o conhecimento e o 

discurso. Para Platão, a dialética é um modo de conhecer. Para Aristóteles, a 

lógica (ou analítica) é um instrumento para o conhecer (CHAUÍ, 2001, 

p.92). 

A lógica é um ramo da filosofia, instrumento do pensar. Ela trata de assuntos referentes 

ao conhecimento. Etimologicamente lógica vem do grego “logus” que significa 

“palavra”, “conceito”, “expressão”, “razão”. A lógica trata dos argumentos, isto é, das 

conclusões que se chega por meio de apresentação de evidências, que as sustentam.  

A lógica estuda os métodos e princípios usados para diferenciar o raciocínio correto do 

incorreto. Para Copi (1974), uma pessoa que estudou lógica e adquiriu os 

conhecimentos que ela proporciona, tem mais probabilidades de raciocinar corretamente 

do que aquela que não se aprofundou nos princípios gerais implicados nessa atividade. 

Pois, dada a argúcia inata do intelecto, o estudo da lógica criará no estudante certas 

técnicas e certos métodos de fácil aplicação para gerar a correção ou incorreção de todos 

os raciocínios, incluindo os próprios. Mas pode-se afirmar que a aprendizagem da lógica 

não constitui um fim em si, ela só tem sentido como meio de garantir que os 

pensamentos procedam corretamente a fim de chegar a conhecimentos verdadeiros.  
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O modelo matemático que dispomos, hoje, se originou da civilização grega no período 

que vai aproximadamente do ano 700 a.C. a 300 d.C., baseado em sistemas formais, 

estruturados de forma lógica e empregando regras e raciocínios preestabelecidos 

(STRUIK, 1989). A solidificação desses sistemas formais foi atingida no século XIX 

com o surgimento da teoria dos conjuntos que exerceu grande influência no 

desenvolvimento da matemática. De acordo com Machado (2000) é comum associar-se 

a historia da lógica aos trabalhos de Aristóteles. Mas, em sua origem, a lógica 

Aristotélica tem poucos vínculos com a matemática, pois, muitos séculos ainda viriam 

decorrer até que uma moderna lógica simbólica viesse estabelecer sólidos vínculos com 

a matemática. 

A matemática abrange uma vasta área das relações humanas, pois desperta curiosidade, 

motiva a capacidade de pensar, favorecendo a estruturação e desenvolvimento de 

raciocínios lógicos. Luz, Guimarães e Oliveira (1998) argumentam que vários trabalhos 

em educação matemática buscam explorar uma grande variedade de problemas, com 

diferentes níveis de complexidade. Tal abordagem é uma dentre outras que envolvem o 

Raciocínio lógico-matemático como elemento fundamental na educação matemática. 

Para Charnay (1996) fazer matemática é resolver problemas. A resolução de problemas 

desempenha um papel importante no ensino da Matemática sob o ponto de vista 

formativo, pois quando os alunos resolvem problemas, eles desenvolvem um conjunto 

de hábitos e estratégias que vão sendo formados à medida que os mesmos adotam a 

postura de um investigador que para resolver um determinado problema parte da análise 

de simulações, de erros e acertos e após várias tentativas chega a um procedimento 

apropriado que lhe possibilita solucionar o que foi proposto no problema apresentado. O 
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desafio e a confiança em sentir-se apto para resolver problemas e encontrar a sua 

solução é um estimulador do desenvolvimento da autonomia, da auto-estima, da 

segurança e da perseverança. 

Raciocinamos ou argumentamos quando colocamos juízos ou proposições que 

contenham evidências em uma ordem tal, que necessariamente nos conduzam a outro 

juízo, que se chama conclusão. Pode-se afirmar que o raciocínio lógico-formal é um ato 

próprio da razão. É um tipo de operação discursiva do pensamento que consiste em 

encadear logicamente juízos e deles tirar uma conclusão. De acordo com Goldstein, et 

al. (2007) raciocinar é uma atividade importante que facilita a nossa complicada vida, 

mas que em algumas ocasiões a maioria dos indivíduos raciocina mal. Quando se 

raciocina mal ou, quando se raciocina de forma incorreta comete-se falácia
5
. Goldstein, 

et al. (2007) apontam que o estudo das falácias se encontra em uma área fronteiriça 

entre a Lógica e a Ética.  

Zélia Oliveira (1987) mostra que existe uma tendência dos sujeitos para terem 

raciocínios falaciosos, como o desenvolvimento acadêmico do individuo carece 

desprover-se disso para avançar, é necessário que haja uma mudança na forma de se 

ensinar para corrigir tais procedimentos. Pode-se afirmar que raciocínios falaciosos 

podem caracterizar obstáculos epistemológicos como os apresentados por Bachelard 

(1985/1996) e por outro lado, conforme os casos, podem ser até mesmo um obstáculo 

didático como é o caso daqueles tratados na Teoria das Situações Didáticas de 

Brousseau, (1996, apud CHEVALLARD, BOSCH e GASCÓN, 2001). 

                                                 
5 Uma inferência da razão que seja falsa segundo a forma, embora tendo a seu favor a aparência de uma inferência correta,chama-se 
falácia. (KANT, 1974) 
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Enquanto a lógica, segundo Copi (1974), está interessada nas proposições e nas relações 

entre elas, a Psicologia se preocupa com o sujeito que raciocina e seu processo interno 

de inferências, por meio do qual ele deriva conclusões a partir de premissas. Dentro da 

perspectiva psicológica, Piaget (1982) trata de uma forma detalhada de como se 

processa a construção do Raciocínio Lógico pela criança. Por este motivo, no próximo 

capítulo será mostrado na visão de Piaget como se dá a construção do conhecimento 

infantil. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEITOS PIAGETIANOS 

Jean Piaget (1896 a 1980), formado em Biologia e Filosofia, dedicou sua vida a 

investigar cientificamente como se forma o conhecimento, dando uma grande 

contribuição ao estudo do raciocínio lógico-matemático. A teoria genética, criada por 

Piaget, é uma teoria epistemológica que apresenta uma explicação do processo de 

construção do conhecimento, mais concretamente das categorias básicas do pensamento 

racional. “... a teoria genética cria, à maneira de „subproduto‟, uma teoria do 

desenvolvimento intelectual, que descreve e explica a evolução das competências 

intelectuais desde o nascimento até a adolescência,...”. Mas, para entender a teoria 

piagetiana, é necessário compreender alguns conceitos que são fundamentais em sua 

obra, tais como os conceitos de organização, de adaptação, de assimilação e de 

acomodação. 

2.1. A Organização e a Adaptação 

Segundo Beard (1978) Piaget considerava que alguns processos servem para embasar 

toda a aprendizagem. A adaptação ao ambiente e a organização de experiências por 

meio da ação, memória, percepção ou outras espécies de atividades mentais, são os dois 

processos essenciais para que aconteça o desenvolvimento da inteligência. De acordo 

com Piaget (1982), “a inteligência é uma adaptação”, ou seja, para que o sujeito 

apreenda as relações que existem entre o organismo e o ambiente é necessário que 

ocorra uma interação entre ambos.  
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A organização caminha necessariamente unida a adaptação, cada uma delas 

constituindo uma das faces de um mesmo mecanismo. De acordo com Piaget, a 

organização é “(...) o aspecto interno do ciclo do qual a adaptação constitui o aspecto 

exterior” (Piaget, 1982, p. 18). Ou seja, enquanto a adaptação diz respeito à relação do 

sujeito com o que é exterior a ele, a organização opera na relação do sujeito consigo 

próprio, permitindo novas maneiras de adaptação, que por sua vez admitem novas 

configurações de organização. Nenhum esquema ou operação intelectual está 

desassociado de todos os outros. “Todo e qualquer ato de inteligência supõe um sistema 

de implicações mútuas e de significações solidárias” (Piaget, 1982, p. 19).  

O que se deve compreender em termos de adaptação é a relação fundamental própria do 

conhecimento, que é a relação existente entre o pensamento e as coisas. Na medida em 

que a criança se desenvolve, adapta-se a uma sucessão de ambientes com crescente 

complexidade de organização. O organismo seleciona os estímulos e sensações que lhe 

chegam pelos sentidos e os organiza em forma de esquemas. Esse processo de 

adaptação é realizado utilizando duas operações
6
, a assimilação e a acomodação. “A 

adaptação só se considera realizada quando atinge um sistema estável, isto é, quando 

existe equilíbrio entre a acomodação e a assimilação.” (PIAGET, 1982, p.18). 

Piaget (1982) explica: 

“Em resumo, a união da acomodação e da assimilação pressupõe uma 

organização. Há organização em cada esquema de assimilação, dado 

que [...] cada um deles constitui um todo real, conferindo a cada 

elemento uma significação relativa a essa totalidade. Mas há, sobretudo, 

organização total, isto é, coordenação entre os diversos esquemas de 

assimilação. Ora, como vimos, essa coordenação é constituída pelos 

                                                 
6 Uma operação é psicologicamente uma ação qualquer (reunir indivíduos ou unidades numéricas, deslocar etc.), cuja origem é 
sempre motora, perceptiva ou intuitiva (PIAGET, 1984). 
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próprios esquemas simples, com a única diferença de cada um deles 

englobar o outro, numa assimilação recíproca”. (p. 143) 

2.2. O Conceito de Esquemas 

Para uma maior compreensão dos conceitos de assimilação e acomodação, é importante 

entender antes o conceito de esquema que é tratado por Piaget (1896 a 1980) no 

decorrer de sua obra. De acordo com Piaget “Denominam esquema de ação aquilo que 

em uma ação é transportável, generalizável ou diferenciável de uma outra ou, dito de 

outra maneira, o que é comum às diversas repetições ou aplicações da mesma ação” 

(PIAGET, 1967, p. 16). Assim sendo, pode-se afirmar que os esquemas correspondem 

ao aspecto organizativo de uma ação, a estrutura que permite que essa ação possa ser 

repetida e aplicada com leves modificações em situações diversas e variáveis para 

conseguir objetivos análogos. Os esquemas não são objetos reais, são processos que 

ocorrem internamente no organismo, ou seja, são ações representadas mentalmente e 

não executadas externamente. 

Os esquemas são estruturas intelectuais que organizam as entradas de estímulos na 

forma que eles são percebidos pelo organismo e os selecionam classificando-os em 

grupos, de acordo com as características comuns, desse modo o organismo está apto a 

diferenciar estímulos, estando apto também para generalizá-los. 

A criança ao nascer apresenta poucos esquemas. Os primeiros esquemas que a criança 

desenvolve, segundo Coll (1997) e Beard (1978), são reflexos, ações pautadas que se 

acionam automaticamente em presença de determinados estímulos (os reflexos de 

sucção ou o reflexo de palmar no recém-nascido), sendo que à medida que a criança vai 
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se desenvolvendo surgem outros esquemas, que a princípio são esquemas de ação, mas 

que evoluem até se tornarem esquemas representacionais. Um adulto possui uma vasta 

estrutura de esquemas comparativamente complexos que permitem um grande número 

de diferenciações. Pode-se afirmar que os esquemas cognitivos do adulto são 

desenvolvidos a partir dos esquemas sensório-motores da criança.   

2.3. Mecanismos de Assimilação e Acomodação 

Piaget (1967) esclarece que assimilar, tanto psicologicamente quanto biologicamente, é 

reproduzir-se a si mesmo por mediação do mundo exterior; é transformar as percepções 

até que elas se tornem idênticas ao pensamento próprio, isto é, aos esquemas anteriores.  

De acordo com Piaget (1982),  

A Inteligência é assimilação na medida em que incorpora nos seus 

quadros todo e qualquer dado da experiência. Quer se trate do 

pensamento que, graças às faculdades de discernimento, faz ingressar o 

novo no conhecido e reduz assim o universo às suas noções próprias, 

quer se trate da inteligência sensório-motora que estrutura igualmente as 

coisas percebidas, integrando-as nos seus esquemas, a adaptação 

intelectual comporta, em qualquer dos casos, um elemento de 

assimilação, isto é, de estruturação por incorporação da realidade 

exterior a formas devidas à atividade do sujeito (p. 16).  

Um sujeito assimila um elemento externo quando o objeto é modificado por essa ação. 

O objeto é, então, incorporado aos esquemas de ação do sujeito. Se o sujeito atua sobre 

os objetos assimilados aos seus esquemas, conseguirá atribuir-lhes significado. Isto 

significa que um sujeito não pode vir a conhecer senão aqueles objetos que é capaz de 

assimilar a esquemas anteriores. Assim sendo, a assimilação representa a ação do sujeito 
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sobre o objeto. É o processo pelo qual o sujeito decodifica as informações que provêm 

do ambiente e dá significado à realidade de acordo com o esquema construído.  

No começo do desenvolvimento, os esquemas assimilados são constituídos de ações 

elementares, que vão se tornando mais complexas à medida que o conhecimento 

progride, proporcionando novos instrumentos de assimilação. Dessa forma a 

assimilação nunca pode ser pura, pois ao incorporar os novos elementos aos esquemas 

anteriores, a inteligência modifica constantemente os últimos para ajustá-los aos novos 

elementos, o que consiste na acomodação. Entretanto, inversamente, as coisas nunca são 

conhecidas em si mesmas, visto que esse trabalho de acomodação só é possível em 

função do processo inverso de assimilação (PIAGET, 1982).  

Se na realidade assimilar é incorporar um objeto novo em um esquema já existente, 

pode ocorrer que na origem, este ato provoque uma destruição recíproca, ou seja, o 

objeto sendo novo e desconhecido continuará irredutível ao esquema, conseqüentemente 

ambos serão modificados por sua identificação. A assimilação primitiva assim se 

apresenta, o objeto perde suas características específicas e o esquema é aumentado e 

generalizado. A esse tipo de assimilação Piaget (1967) chamou de assimilação 

deformante. No pensamento não-dirigido, a assimilação é sempre deformante. O 

pensamento não-dirigido é aquele no qual o sujeito não trata de nenhum problema 

verdadeiro, mas procura satisfazer uma necessidade inconsciente e que é 

automaticamente irreversível. 

Quando a assimilação perde seu caráter deformante o Raciocínio Lógico surge, isso 

ocorre quando a criança respeita a objetividade dos dados e procura descobrir uma rede 
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de relações recíprocas entre o seu ponto de vista e o dos outros. Ou seja, ela desenvolve 

a capacidade de sair do ponto de vista próprio e é capaz de se colocar no ponto de vista 

dos outros. A vida social contribui para tornar reversíveis os processos mentais e 

determina o surgimento do raciocínio lógico.  

Ao contrário da assimilação, a acomodação representa a ação do objeto sobre o sujeito, 

ou seja, a modificação que ocorre no sujeito em virtude do objeto assimilado. Piaget 

(1982), assim, define a acomodação: “chamaremos acomodação a qualquer 

modificação de um esquema assimilador ou de uma estrutura modificação causada 

pelos elementos que assimilam” (p.19). 

A acomodação acontece quando o sujeito não consegue assimilar um novo elemento, ou 

seja, quando não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova informação em 

função das particularidades desse novo estímulo. Dessa forma, o sujeito se vê obrigado 

a criar um novo esquema ou modificar um esquema existente. Ambas as ações resultam 

em uma mudança na estrutura cognitiva. Ocorrendo a acomodação, o sujeito pode tentar 

assimilar o estímulo novamente, pois sendo modificada a estrutura, o estímulo é 

prontamente assimilado.  

Pozo (1998) cita como exemplo de acomodação a aquisição de novos conceitos pelos 

adultos, por meio da modificação de outros conceitos prévios. “A acomodação 

pressupõe não somente uma modificação dos esquemas prévios em função da 

informação assimilada, mas também uma nova assimilação, ou reinterpretação dos 

dados ou conhecimentos anteriores em função dos novos esquemas construídos. A 

aquisição de um novo conceito pode modificar toda a estrutura conceitual precedente”  
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Como enfatiza Piaget (1982) “Não existe assimilação sem acomodação, mas... a 

acomodação também não existe sem uma assimilação simultânea” (p.19). Procurando 

aclarar essa declaração, quando se fala que não existe assimilação sem acomodação, se 

quer dizer que a assimilação de um novo elemento perceptual, motor ou conceitual 

ocorrerá primeiramente em esquemas já existentes, ou seja, acomodados em fases 

anteriores. E ao falar que não existem acomodações sem assimilação, denota que um 

elemento perceptual, motor ou conceitual é acomodado perante a sua assimilação nas 

estruturas cognitivas existentes.  

Conforme Piaget (1967), o desenvolvimento das estruturas cognitivas fundamenta-se 

em uma tendência a um equilíbrio crescente entre ambos os processos. Quanto maior for 

esse equilíbrio, menores serão as chances de ocorrerem fracassos ou erros produzidos 

pelas assimilações ou interpretações das coisas. Contudo, e isto é igualmente muito 

importante, somente dos desequilíbrios e equilíbrios entre esses dois processos é que se 

constrói a aprendizagem ou mudança cognitiva. 

Piaget, citado em Coll (1997), mostra que os conceitos apreendidos pelo aluno 

dependem, sobretudo, dos esquemas que construiu e da maneira de organizá-los, esses 

esquemas lhe servem de balizas assimiladoras para aquisição de novos conhecimentos. 

Coll (1997) afirma que os postulados de Piaget dão a idéia de um processo de 

aprendizagem espontâneo solidário em que o aluno aprende sozinho e de forma natural 

mediante as ações que desenvolve em interação com os objetos.  

Mediante o que foi mostrado pode-se afirmar que o que a criança é capaz de aprender 

depende, sobretudo, do que já sabe.  Piaget e Inhelder (1982) afirmam que não se pode 
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dissociar o crescimento mental do crescimento físico, especialmente da maturação dos 

sistemas nervoso e endócrino, que se estende até aproximadamente os 16 anos. Na sua 

teoria ele mostra que os conhecimentos se constroem ao logo da vida e que essa 

construção adota a mesma progressão para todos os sujeitos e o que uma pessoa pode 

aprender depende do seu nível de desenvolvimento (COLL 1997). 

2.4. A Função Semiótica e a Imitação 

A “função semiótica” surge após o período sensório-motor, sendo de fundamental 

importância para a evocação das condutas posteriores, que consiste no ato da 

representação (dar “significado”) através de um “significante” diferenciado (PIAGET e 

INHLEDER, 1982).  

Piaget e Inhleder (1982) enumeram cinco condutas de surgimento mais ou menos 

simultâneo. São elas: 

a. Em primeiro lugar, se tem o aparecimento da imitação diferida, ou seja, que 

principia na ausência de modelo. Esta imitação “é uma prefiguração da representação, 

isto é, constitui, no decurso do período sensório-motor, uma espécie de representação em 

atos materiais e ainda não em pensamento” (p. 49). A representação em ato libera-se 

das exigências sensório-motoras de cópia perceptiva direta, para alcançar um nível 

intermediário em que o ato, desligado do contexto, se torna significante 

diferenciado e, por conseguinte, representação em pensamento.  

b. Em seguida, o jogo simbólico, que transforma o real por assimilação, devido às 

necessidades do eu. É indispensável à criança que possa dispor de um meio de 

expressões própria, isto é, de um sistema de significantes construído por ela diante 
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suas vontades. O jogo simbólico, portanto, não é apenas assimilação do real ao eu, 

como o jogo em geral, mas assimilação lúdica, assegurada por uma linguagem 

simbólica construída pelo eu e modificável à medida das necessidades. Necessidade 

esta exercida nas mais diversas particularidades, na maior parte dos casos, o jogo 

simbólico serve para a liquidação de conflitos, mas também para a compensação de 

necessidades não satisfeitas, para a inversão de papéis, para a liberação e extensão 

do eu, etc.  

c. O desenho é uma forma de função semiótica que se inscreve entre o jogo simbólico 

e a imagem mental. O desenho constitui ora uma preparação, ora uma resultante 

desta última e, entre a imagem gráfica e a imagem interior existem inumeráveis 

interações, pois as duas derivam diretamente da imitação.  

d. Temos também como uma das condutas de representação, a imagem mental, que 

surge como imitação interiorizada. A psicologia associacionista considerava a 

imagem como prolongamento da percepção e elemento do pensamento. De fato, as 

associações são sempre assimilações.  

e. Enfim, a linguagem nascente permite a evocação verbal de acontecimentos não 

atuais. Na criança normal ela aparece aproximadamente ao mesmo tempo em que 

as outras formas do pensamento semiótico.  

Ao final do período sensório-motor, a criança adquiriu virtuosidade suficiente, no 

domínio da imitação assim generalizada, para permitir a imitação diferida. De tal modo 

que a representação em ato libera-se, então, das exigências sensório-motoras de cópia 

perceptiva direta, para alcançar um nível intermediário em que o ato, desligando do 

contexto, se torna significante diferençado e, por conseguinte, já em parte, 

representação em pensamento. Com o jogo simbólico e o desenho, reforça-se a 

passagem da representação-pensamento. Com a imagem mental, em seguida, a imitação 

já não é apenas diferida, senão interiorizada e a representação que ela possibilita, 
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dissociada assim de todo ato exterior em proveito desses esboços ou rascunhos internos 

de ações que a suportarão, dali por diante está pronta para tornar-se pensamento 

(PIAGET e INHLEDER, 1982). 

De acordo com Piaget (1967) a imitação
7
 do real é na atividade infantil a tendência 

fundamental de reproduzir, inicialmente, através de gestos e com a continuidade, por 

conta da imaginação, os movimentos que são exteriores, aos quais o pensamento é 

obrigado a se adaptar. A imitação surge, então, quando o pensamento buscando se 

adaptar sente necessidade de reconstruir a história das coisas, como, por exemplo, uma 

garotinha de 16 meses, que vê outra criança ao se zangar, chorar e bater os pés; imita 

em outro momento a cena a rir (PIAGET e INHLEDER, 1982). A reprodução pode 

acontecer utilizando o corpo ou pode se realizar pela reconstrução na mente. O 

pensamento da criança na qualidade de instrumento de imitação, ainda nada tem de 

reversível se não lhe for combinado uma assimilação do real ao “eu”, ou seja, a imitação 

do real poderá conduzir só a irreversibilidade, exceto quando se combinar com a 

tendência assimiladora. A reversibilidade do pensamento infantil é regulada pela 

interação entre a imitação do real e a assimilação do real pelo pensamento. 

Piaget ao postular sua teoria demonstrou que o desenvolvimento cognitivo ocorre em 

quatro estágios, definidos cada um deles, por uma estrutura própria, mas de forma 

contínua em que as realizações de cada um deles se constroem em função dos 

precedentes. No final do último estágio, a capacidade mental das crianças, é a mesma 

que a dos adultos (DAVIDOFF, 1983).  

                                                 
7
 Piaget (1967) designa posteriormente este pólo de imitação pelo termo acomodação, pois de acordo com ele a imitação se torna 

um caso particular ou um prolongamento da acomodação do real (PIAGET, 1984). 



33 

 

 

2.5. Estágios do Desenvolvimento da Inteligência 

Apresentar-se-á a seguir uma síntese dos quatro estágios do desenvolvimento da 

Inteligência, mas antes de iniciar é importante ressaltar que as idades indicadas como 

limites dos diferentes estágios são apenas aproximativas.  

2.5.1. Estágio Sensório-motor (de 0 a 2 anos) 

Pode-se chamar-lhe período “sensório-motor” porque, à falta de função 

simbólica, o bebê ainda não apresenta pensamento, nem afetividade 

ligada a representações que permitam evocar pessoas ou objetos na 

ausência deles (PIAGET e INHELDER, 1982, p. 11). 

Neste estágio, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente 

o meio. Na proporção que os esquemas vão diferenciando-se e integrando-se, e o sujeito 

vai se separando dos objetos e Conseqüentemente interagindo com eles de forma mais 

complexa. O bebê passa a ser capaz de resolver problemas práticos cada vez mais 

complicados. Pois a evolução dos esquemas possibilita que o mundo vá sendo 

organizado através da construção prática das noções de objeto, espaço, causalidade e 

tempo. Entretanto, como as noções de espaço e tempo são construídas pela ação 

apoiadas exclusivamente em percepções e movimentos sem que intervenha a 

representação ou o pensamento, configura dessa forma, uma inteligência essencialmente 

prática, ou seja, carente de instrumentos de representação.  
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2.5.2. Estágio Pré-operatório (de 2 a 6 anos) 

Surge nesse estágio, na criança, a capacidade de substituir, no pensamento, um objeto 

ou acontecimento por uma representação simbólica (PIAGET e INHELDER, 1982). É a 

representação que possibilita que a criança construa esquemas de ações interiorizadas, o 

pensamento ainda continua intuitivo, baseado na percepção. 

É nesse estágio que se inicia a reversibilidade nas experiências mentais, em que o 

raciocínio “opera” com a realidade. Ou seja, a fecundidade do raciocínio está associada 

à habilidade ilimitada que se tem de construir novas relações, sendo que duas relações 

dadas sempre são suficientes para encontrar uma terceira, por multiplicação
8
 lógica.  

2.5.3. Estágio das Operações Concretas (de 6 a 11 anos) 

De acordo com Piaget e Inhleder, (1982) as operações chamam-se concretas no sentido 

de que se baseiam diretamente nos objetos e não ainda nas hipóteses enunciadas. Esse 

estágio estabelece a transição entre a ação propriamente dita e as estruturas lógicas mais 

gerais, que implicam uma combinatória e uma estrutura de “grupo” a coordenarem as 

duas formas que tornam possível a reversibilidade. Essas operações nascentes já se 

coordenam em estruturas de conjuntos, porém inicialmente, são estruturas ainda pobres 

que irão se organizando aos poucos à míngua de combinações generalizadas.  

                                                 
8 A multiplicação lógica é a operação que consiste em encontrar a maior classe que esteja contida nestas duas classes ao mesmo 

tempo, ou se preferem, o conjunto dos elementos comuns a estas classes. 
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Podem-se citar como exemplo dessas estruturas as classificações, seriações, 

correspondências termo a termo ou entre um e diversos etc. Essas estruturas ou 

agrupamentos constituem encadeamentos progressivos, que compõem composições de 

operações diretas (uma classe A reunida à sua complementar A, dá uma classe total p; 

depois B + B‟ = C, etc.), idênticas (+ A – A = 0), tautológicas (A + A = A) e 

parcialmente associativas: (A + A‟) + B‟ = A (A‟ + B) mas (A + A) – A = A + (A – A). 

Neste estágio, o pensamento é mais lógico e racional do que no estágio anterior. A 

criança desenvolve noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade, sendo 

então capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Expande a 

capacidade para categorizar e classificar objetos, distinguir a aparência da realidade e 

diferenciar as características temporárias das permanentes. No entanto apesar de lidar 

logicamente com os objetos, a criança usa o ensaio e o erro e não uma estratégia 

sistematicamente estruturada, pois mesmo não estando limitada mais a uma 

representação imediata, a criança necessita da presença concreta dos objetos, ou de sua 

referência, para raciocinar. 

Nesse estágio
9
, de acordo com Piaget (1967), se distingue melhor a dificuldade que a 

criança tem em entender por introspecção o movimento de seu próprio raciocínio, é ele 

que assinala o aparecimento das primeiras definições lógicas.  

A criança, nesse estágio, define o conceito por seu uso no relato, elaborando uma 

resposta distanciada tanto da causalidade física quanto da definição lógica, recorre a 

uma noção intermediária entre o psíquico e o físico. Assim sendo, a verdadeira natureza 

                                                 
9 Até os 8 anos, inclusive (Binet, A. e Simon, Th.) e até os 8 anos exclusive (Terman) in: Piaget, 1967 
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de um objeto não é nem sua causa física nem seu conceito, mas uma razão de ser, ou um 

motivo, que acarreta simultaneamente uma inteligência direta e uma realização física. 

Não distinguindo a justificativa da explicação, a criança não saberá, a partir daí, tomar 

consciência do emprego que ela faz do conceito nos seus raciocínios.  

A criança começa, a partir dos 7 e 8 anos, a distinguir o pensamento das coisas em si e a 

justificativa lógica da explicação causal, a partir de então ela começa a tomar 

consciência do movimento de seu raciocínio e aparecem desta forma as definições 

lógicas. Entretanto, ela continua durante muito tempo sem ser capaz de raciocinar sobre 

as proposições gerais e constrói seus juízos a partir de um ponto de vista imediato e 

egocêntrico, sendo incapaz de apreender a relatividade das noções a ponto de 

generalizá-las. Por não poder tomar consciência do significado que ela própria dar aos 

conceitos e às palavras que emprega a criança não é capaz de definições lógicas 

extenuantes e, conseqüentemente, é esta inconsciência que a leva a constantes 

contradições, pois, se ela fosse capaz de tomar consciência do significado de uma 

palavra dada, faria passar de uma só vez este significado para o plano da reflexão e lhe 

atribuiria uma fixidez
10

 que permitiria a generalização.  

É no estágio anterior que se inicia a reversibilidade nas experiências mentais o 

raciocínio “opera” com a realidade, entretanto é nesse estágio que a dedução formal e a 

experiência lógica surgem, há implicação necessária entre as operações e a 

reversibilidade completa no pensamento. 

                                                 
10 Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa característica do que é ou se encontra fixo, firme, imutável. 
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As operações de seriação referentes a coordenação das relações assimétricas são 

descobertas por volta dos sete anos, as referentes aos comprimentos ou tamanhos 

dependentes da quantidade de matéria, em torno dos nove anos,  as relativas aos pesos 

de tamanhos iguais e por volta de onze ou doze anos, as referentes aos volumes, pela 

medida da imersão na água. Da mesma forma ocorre em respeito a coordenação de 

relações simétricas, em particular, das relações de igualdade:  

Durante a primeira infância, só os primeiros números são acessíveis a criança. Depois 

dos sete anos é que a série indefinida dos números e, principalmente as operações de 

adição, com seu inverso e de multiplicação, também com seu inverso são acessíveis a 

criança. Isso porque o número é um composto de certas operações que as precedem e 

que precisa haver uma construção prévia. 

2.5.4. Estágio das Operações Formais (de 11 a 15 anos) 

Nesse estágio a criança é capaz de se desprender dos dados imediatos, de raciocinar se 

desligando do real e discorrendo sobre o possível, ou seja, de raciocinar sobre hipóteses, 

pois as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais elevado de 

desenvolvimento e tornam-se capazes de aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de 

problemas. A representação agora permite à criança uma abstração total, não se 

limitando mais à representação imediata e nem às relações previamente existentes. A 

criança é capaz de pensar logicamente, formular hipóteses e buscar soluções, sem 

depender mais só da observação da realidade.  
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CAPÍTULO 3 

Refletindo sobre a Autonomia no processo de Aprendizagem  

Segundo Piaget (1977), a autonomia significa ser governado por si mesmo, e opõe-se a 

heteronímia, que significa que um sujeito é governado por outra pessoa. Ora, à medida 

que o sujeito aprende a governar a si mesmo, será menos governado por outras pessoas. 

A criança não nasce autônoma, pois a autonomia é uma conquista que se alcança com o 

tempo e a maturidade, tendo a família e a escola um papel importante nesse 

aprendizado. Mesmo reconhecendo que a atitude da família em relação à criança nesse 

processo é de suma importância, nesse contexto tratar-se-á apenas do processo da 

aprendizagem no âmbito escolar.  

Educar sujeitos formadores de opinião e acima de tudo autônomos, é uma tarefa 

complexa e árdua, entretanto o educador tem condição de ser o mediador desse 

processo, devido à importância de seu papel social, que abrange todas as camadas da 

Sociedade. A construção do conhecimento, a aprendizagem, só se dá através de um 

processo, isto é, num desenvolvimento gradativo que se pode chamar de evolução. E 

neste contexto está inserida a Autonomia.  

Piaget (1977) apresenta a autonomia de duas formas diferentes de acordo com seus 

aspectos: o moral e o intelectual.  

A autonomia moral resume-se ao objeto da moralidade no seu sentido literal, a moral. É 

constituída pelo conjunto de regras e princípios de decência, como a virtude, o bem, a 
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honestidade etc., que norteiam a conduta dos sujeitos em determinada época e que com 

a continuidade se estabelece socialmente, ou seja, a qualidade do que é moral. Deste 

modo, na esfera moral, a autonomia, ou o ser governado por si mesmo, significa tomar 

suas próprias decisões, agindo de acordo com a verdade.  

Quanto a autonomia intelectual, seu objeto também transita na sua acepção literal, a 

inteligência. Intelecto que possui a capacidade de usar a mente para resolver problemas 

e empenhar-se em processos de pensamento. Faculdade desenvolvida por sujeitos que 

tem interesse por idéias e pensamentos, ou que se aplicam a atividades que englobam 

estudo e raciocínio.  

De acordo com Piaget, na autonomia moral surgem questões que discorrem quanto ao 

que é certo/errado, enquanto que na autonomia intelectual aparecem questões que tratam 

sobre o que é verdadeiro/falso. Trazendo para esfera educacional, a criança como sujeito 

principal na construção do conhecimento, deve ter condições de desenvolver, de forma 

prazerosa e consciente a autonomia. Para que isso ocorra e a autonomia seja conquistada 

é necessário que a heteronímia seja inibida no campo moral e intelectual, ou seja, a 

criança deve, a cada momento, procurar se desviar de seguir, sem questionar, a opinião 

de outra pessoa, buscando seguir a sua própria opinião.  

Pode-se dizer que partindo da autonomia a aprendizagem se concretiza, uma criança que 

desenvolve a autonomia intelectual ao tentar explicar o caminho de seu raciocínio para 

outra pessoa tem que sair de si para se fazer compreender. Ao procurar coordenar seu 

ponto de vista com o de outra pessoa, a criança é capaz de perceber seu próprio erro. Na 
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medida em que a criança se torna mais autônoma maior será a possibilidade de se tornar 

cada vez mais autônoma.  

Um dos principais objetivos da educação é desenvolver nas crianças a autonomia tanto 

moral, quanto intelectual. Por isso a autonomia deve ser o objetivo supremo da 

Educação. Entretanto, segundo Kamii (2003), a educação tradicional visa à obediência e 

o conformismo tutelados. As escolas, de modo geral, continuam a marcar as crianças 

com posturas heteronômicas, as impedindo inconscientemente de desenvolverem a 

autonomia, as tornam subservientes as regras e princípios pré-estabelecidos. Ao 

empregarem prêmios e castigos para incutir nas crianças as regras e padrões 

estabelecidos os adultos incentivam a heteronomia bloqueando o desenvolvimento da 

autonomia.  

[...] infelizmente, na escola, as crianças não são encorajadas a pensar 

autonomamente. Os professores usam de recompensa e punição também 

no domínio intelectual para que as crianças dêem respostas “corretas”. 

Um exemplo dessa prática é o uso das folhas de exercícios. Na 

aritmética do 1º grau, se a criança escreve “4 + 4 = 7”, a maioria dos 

professores assinala esta resposta como errada. O resultado deste tipo de 

ensino pode ser visto quando percorremos uma classe de 1º grau 

enquanto as crianças estão fazendo as lições e paramos para perguntar a 

uma dada criança como ela obteve aquela resposta. Elas tipicamente 

reagem agarrando suas borrachas, mesmo quando a resposta é 

perfeitamente correta! Já no 1º grau, muitas crianças aprendem a 

desconfiar de seu próprio raciocínio. Crianças que são assim 

desencorajadas a pensar crítica e autonomamente construirão menos 

conhecimentos que aquelas que são confiantes e pensam sozinhas 

(KAMII, 2003, p. 96). 

Piaget, citado por Kamii (2003), demonstra que a atmosfera de uma sala de aula, 

tomando como exemplo a matemática, aumenta ou suprime o desenvolvimento da 
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autonomia. Se a classe é governada pela autoridade do professor que se utiliza de 

recompensas e punições, as crianças são estimuladas a submeter-se às vontades do 

professor, sem condições psicológicas de separar o que é de cunho sociomoral do que é 

puramente intelectual. Se, no entanto, a classe é governada pelo grupo, e o professor 

substitui as recompensas e punições pelo diálogo, reduzindo o seu poder o máximo 

possível, as crianças terão condições de trocar livremente pontos de vista entre si e com 

o professor estando aptas a tomar decisões tanto na área sociomoral como na intelectual. 

Ora, o posicionamento do professor é de suma importância para o desenvolvimento das 

crianças, pois, se um professor é coercitivo numa área, é impossível que à criança se 

sinta livre para tomar decisões na outra. 

Quando o uso de recompensas e punições é substituído pelo diálogo com as crianças, 

promove-se o desenvolvimento da autonomia, é importante que haja nas aulas a 

aplicação de técnicas ou métodos que propicie uma mudança na forma que o professor 

trabalha com seus alunos. Surge então a necessidade de se encontrar respostas para 

algumas indagações: o que deve ser ensinado nas escolas? Ou seja, quais objetivos são 

apropriados na Educação para que a autonomia infantil seja alcançada? Pode-se citar 

como exemplos do que as crianças aprendem na escola: a habilidade de ler e escrever, 

utilizar mapas e tabelas, situar acontecimentos na história e realizar operações em 

aritmética.  

A autonomia como objetivo da educação parte de uma teoria científica do 

conhecimento. A hipótese concebida por Piaget defende que a coordenação de pontos 

de vista conduz à construção da autonomia. Todavia, é preciso que o educador, a escola, 
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e a sociedade saibam claramente os objetivos que almejam alcançar para decidir o que 

ensinar e como ensinar.  

O ensino deve promover nos alunos: interesse e prazer de estudar, organização, o habito 

de inquiri, o desejo por desafios, motivação para pesquisar e anseio por aprender além 

daquilo que lhe é apresentado nas aulas, habilidade em resolver problemas e ativamente 

envolver-se no processo de aprendizagem. O aluno com essas características torna o 

processo educacional uma atividade mais excitante e prazerosa o que ampliam e 

aperfeiçoam não só sua própria aprendizagem como a dos seus colegas, facilitando 

imensamente o trabalho do professor. Pode-se dizer que o papel do ensino visando a 

formação de indivíduos autônomos é promover a habilidade dos alunos se tornarem 

pensadores criativos, analíticos e críticos, que tenham condições de assumir o controle 

sobre o planejamento e o efetivo uso das oportunidades de aprendizagem.  

Ao tratar a autonomia tendo como ponto de partida o raciocínio encontra-se na 

confirmação da margem de liberdade das crianças, da capacidade de „escolher‟ a sua 

forma de agir e pensar em função de considerações de conjecturas, ou oportunidades 

entre uma gama de escolhas possíveis. É certo que as crianças nunca atuam num espaço 

não estruturado. A sua racionalidade e a sua capacidade de escolha são pré-estruturados 

pelo seu pertencimento ao grupo. Entretanto, a sua liberdade de ação não pode por outro 

lado ser restringida pelas condições materiais e sociais que preponderam no seu 

contexto de ação e que são sustentadas por um conjunto de estruturas e de regulações 

englobantes. 
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O professor que vise o desenvolvimento da aprendizagem autônoma deve considerar 

não somente as características e atributos dos indivíduos, mas também as características 

do ambiente relacionado com a aprendizagem. Deci, et al (1991, apud TEIXEIRA, 

2005) em estudo a respeito, descreveram a autonomia sendo uma necessidade humana 

básica que ocorre tanto no estágio de desenvolvimento infantil ( aos 2 anos) como no 

período da adolescência e com freqüência provocando alguma dissonância entre o 

individuo e o ambiente. Mesmo que o aluno tenha a intenção e habilidade de ser 

autônomo isto não é necessariamente suficiente para superar as situações em um 

contexto de aprendizagem que seja controlador, coercitivo e imponha restrições nas 

escolhas proporcionadas. 

Piaget defende a tese de que a escola deveria iniciar ensinando a criança a observar, pois 

o comportamento que ela apresenta é construído por si próprio ao interagir com o meio 

em que vive e quanto mais rica for essa interação mais inteligente será na sua fase 

adulta. Para que isso ocorra, o educador terá que entender que a construção de 

conhecimento não faz parte de uma teoria isolada do meio, mais da relação que o ser 

tem com o meio e com ele próprio.  

[...] não se podem formar personalidades autônomas no domínio moral 

se por outro lado o indivíduo é submetido a um constrangimento 

intelectual de tal ordem que tenha de se limitar a aprender por 

imposição sem descobrir por si mesmo a verdade: se é passivo 

intelectualmente, não conseguiria ser livre moralmente. 

Reciprocamente, porém, se a sua moral consiste exclusivamente em 

uma submissão à autoridade adulta, e se os únicos relacionamentos 

sociais que constituem a vida da classe são os que ligam cada aluno 

individualmente a um mestre que detém todos os poderes, ele também 

não conseguiria ser ativo intelectualmente... o pleno desenvolvimento 

da personalidade, sob seus aspectos mais intelectuais, é inseparável do 

conjunto de relacionamentos afetivos, sociais e morais que constituem a 

vida na escola[...] (Piaget, 1973, p. 69). 
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Portanto, uma personalidade autônoma promoveria o desenvolvimento da ação motora, 

verbal e mental do aluno fazendo com que ele apresentasse personalidade própria capaz 

de inovar a sociedade intervindo no processo sócio-cultural. 

De acordo com Teixeira (2005), ainda que a aprendizagem autônoma, isto é, aquela cujo 

aluno exerce plena autonomia e controle sobre sua aprendizagem, seja reconhecida 

como desejável e eficiente, desde a década de 70, por renomados educadores, ainda não 

se dispõe de uma literatura muito extensa apoiando a sua pratica. 
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CAPÍTULO 4 

O Raciocínio Lógico 

Piaget (1967) acredita que as dificuldades que a criança tem em manipular os entes 

(objetos) lógicos estão ligadas às dificuldades lógicas e que isso está atrelado a fatores 

individuais e sociais, dos quais ele destaca a discussão e a colaboração entre as crianças. 

É somente sob a pressão das discussões e das oposições que, a criança, buscará 

justificar-se perante as outras pessoas e que se habituará a procurar pela introspecção. 

Nunca o próprio pensamento chegaria a tomar consciência de si mesmo, se não fora 

pelo embate com o pensamento dos outros e o esforço de reflexão que este embate 

provoca.  

De acordo com Piaget (1967), o raciocínio lógico é uma discussão frente a frente com 

nós mesmos, que reproduz interiormente os aspectos de uma discussão real. Com a 

introspecção a criança é capaz de discernir os motivos que a orienta e as direções que o 

seu pensamento segue. Por ter dificuldade de realizar a introspecção, o pensamento da 

criança é menos consciente de si próprio do que o pensamento do adulto. Pois, lhe falta 

a necessidade lógica e implicações reais, estando mais próximo da ação, ele consiste em 

operações manuais construídas mentalmente sem concessões necessárias. Por isso, 

segundo Piaget, o raciocínio da criança pequena não vai do universal para o particular, 

por dedução, ou do particular para o universal através da indução, mas só consegue 

pensar do particular para o particular, sem generalização e sem rigor lógico. Consistindo 

em “experiências mentais” irreversíveis, ou seja, que não são totalmente lógicas, não 

sendo sujeito ao princípio e a contradição. 
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Quando a criança, não sabe definir as noções univocamente determinadas, haverá nisso 

um primeiro fator de contradição. A criança, não tendo tomado consciência da maneira 

pela qual emprega determinado conceito, oscilará incessantemente no decorrer de seus 

raciocínios entre a concepção implícita que ela possui e a definição parcial que ela dá. 

Se as noções complexas se devem efetivamente a uma superdeterminação
11

 de fatores, 

de tal forma que a criança não possa nem adicionar nem multiplicar logicamente estes 

fatores, isto é, que ela não os possa ter todos presentes, simultaneamente, na 

consciência, haverá nisso uma fonte de contradições bem mais considerável ainda.  

Pode-se deduzir que para raciocinar logicamente, a criança deve evitar a contradição, 

entretanto isso só acontece quando ela é capaz de, através da introspecção, tomar 

consciência de seu próprio pensamento. Ora, toda operação não-contraditória é uma 

operação reversível, as operações lógicas são reversíveis (PIAGET, 1967). Para 

assegurar ao pensamento da criança uma reversibilidade das operações mentais que o 

torne isento de contradição é fundamental que haja uma harmonia entre a assimilação e 

a acomodação. 

Para uma maior compreensão de como acontece na criança a evolução do raciocínio, é 

necessário analisar como se processam as operações. 

Segundo Piaget (1994), as operações consistem em transformações reversíveis. Essa 

reversibilidade pode consistir em inversões ( A – A = 0) ou reciprocidade ( A 

                                                 
11 A superdeterminação: ausência de uma tomada de consciência global, um sistema em equilíbrio instável, ou, se preferir, uma 

metáfora química, um “falso equilíbrio”, tal qual o repouso aparente é devido simplesmente a aderências e à viscosidade 

(sincretismo). A superdeterminação dos conceitos é um simples caso particular de sincretismo, e conseguintemente de assimilação 
deformante. A superdeterminação resulta em uma contradição (PIAGET, 1967). 
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corresponde a B e  B corresponde  a A). Uma transformação operatória é sempre 

relativa a uma invariante, sendo essa invariante um esquema de conservação. 

Piaget (ibid) em um de seus exemplos de conservação cita a experiência da conservação 

dos líquidos, ou seja, o transvasamento de um copo A num copo mais estreito B ou num 

copo mais largo C, a compreensão de que não há mudanças na água, através da 

identidade simples ou aditiva (a criança poderá dizer: ela só foi despejada em outro 

copo); da reversibilidade por inversão (a criança dirá: pode-se por “B em A” como 

estava antes); ou ainda, por compensação ou reversibilidade por reciprocidade das 

relações (a criança constatará que o copo é mais alto porém é mais estreito, por isso é a 

mesma coisa). Ora os estados estão subordinados às transformações, e estas, ao se 

descentrarem da ação própria se tornam reversíveis, explicando tanto as modificações 

em suas variações compensadas como o invariante implicado na reversibilidade. 

Existem diversos tipos de operações lógicas, como as que formam um sistema de 

conceitos ou classes (reunião de indivíduos) ou relações; operações aritméticas ( adição 

e multiplicação etc.), e seus inversos; operações geométricas (seções, deslocamentos 

etc.) etc. As operações têm elas próprias por raízes, esquemas senso – motores, 

experiências afetivas ou mentais (intuitivos) que constituem antes de se tornarem 

operatórios, constituem matéria da inteligência senso – motora e depois da intuição 

(PIAGET, 1984). 

Segundo Piaget, as intuições se transformam nas operações quando formam sistemas de 

conjuntos que são passiveis de composição e revisão. Ou seja, quando duas ações do 

mesmo gênero compõem uma terceira que pertence a este gênero e que as ações 
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realizadas possam ser invertidas. Desta maneira é que a ação de reunir (adição lógica ou 

adição aritmética) é uma operação, já que várias reuniões sucessivas equivalem a uma 

só reunião (composição das adições) e essas reuniões podem ser invertidas em 

dissociações (subtração). 

As operações lógicas permitem a elaboração das noções gerais ou das classes, que são 

constitutivos de toda classificação. O princípio geral da classificação é o encaixamento 

das partes no todo ou, inversamente, o deslocamento das partes em relação ao todo. Ou 

seja, ocorre a composição das partes que explicam o todo, e esta admite operações reais 

de segmentação ou divisão e, inversamente, a composição de reunião ou adição, assim 

como os deslocamentos por concentração ou afastamento (PIAGET, 1984). Esses 

processos indicam a existência de verdadeiros princípios de conservação mostrando que 

as operações são agrupadas em sistemas coerentes, em que as conservações representam 

os invariantes. 

Os sistemas, através de uma organização total e às vezes muito rápida, se formam 

sempre em função da totalidade das operações do mesmo gênero, não existe nenhuma 

operação que esteja em estado de isolamento. Piaget (1984) cita alguns exemplo dos 

quais selecionamos dois: 1) um conceito ou uma classe lógica (reunião de indivíduos) 

não se constrói isoladamente, mas necessariamente isso ocorre no interior de uma 

classificação de conjunto, do qual representa uma parte. 2) os números não aparecem de 

forma independente uns dos outros ( 3, 10, 2, 5, etc.) eles são tomados como elementos 

de uma série ordenada 1, 2, 3, . . .etc.) os valores só existem em função de um sistema 

total ou escala de valores. 
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Para que os sistemas de conjuntos se formem no pensamento da criança é necessário 

que haja uma conexão com uma reversibilidade precisa das operações. Dessa forma elas 

adquirem uma estrutura definida e acabada. 

O pensamento infantil só se torna lógico por meio da organização dos sistemas de 

operações, que obedecem às leis de conjuntos comuns. Que são elas:  

1. A composição: duas operações de um conjunto podem-se compor entre si e dar 

ainda uma operação do conjunto. 

Exemplo: 1 + 1 = 2 

2. Reversibilidade: toda operação pode ser invertida. 

Exemplo: + 1 inverte-se em – 1. 

3. A operação direta e seu inverso dão uma operação nula ou idêntica. 

Exemplo: + 1 – 1 =0 

4. As operações podem se associar entre si de todas as maneiras 

A esta estrutura geral os matemáticos chamam “grupos”, ela caracteriza todos os 

sistemas de operações descritos, com exceção das condições 3 e 4 que apresentam certas 

particularidades devidas a fato de que uma classe ou relação adicionada a ela mesma 

não se modifica. Nesses casos pode-se falar de “agrupamentos”, que é uma noção mais 

elementar e geral que a de grupo. É na segunda infância que surgem as operações 

matemáticas pela construção de agrupamentos e grupos. Ou seja, as noções e relações 

não se podem construir isoladamente, mas constituem organizações de conjuntos nas 

quais todos os elementos são solidários e se equilibram entre si. 
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Tanto no raciocínio não-matemático como no raciocínio matemático, o sujeito raciocina 

apenas acerca de casos particulares, mas ao construir e combinar as relações que é 

apresentado pelos diferentes elementos destes objetos, generaliza as relações iniciais tão 

completamente quanto seja necessário (PIAGET, 1967).  

4.1. A Importância da Matemática no desenvolvimento do Raciocínio 

Lógico 

De acordo com os PCNs (1998), ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, 

estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Por isso, no Ensino Fundamental a atividade matemática deve estar 

orientada para integrar de forma equilibrada o desenvolvimento de capacidades 

intelectuais fundamentais para a estruturação do pensamento e do raciocínio lógico e as 

aplicações na vida prática e na resolução de problemas de diversos campos de 

atividades. 

Machado (2000) aponta que o raciocínio lógico é aplicado em muitas circunstâncias, 

mas que é principalmente na matemática que ele é exercitado. No estudo dos conceitos 

matemáticos os alunos são impelidos a apresentarem conclusões como conseqüência 

lógica de determinados evento. Os PCN‟s de Matemática (2001) chamam a atenção para 

esse fato e consideram que o raciocínio lógico deve ser trabalhado na escola com a 

finalidade de desenvolver nos alunos habilidades que os possibilitem tanto formular 

quanto resolver problemas adequadamente. Entretanto, pode-se observar que se por um 

lado a área de estudo que propicia o exercitar do raciocínio lógico é a matemática, por 

outro lado há inúmeros fatores, dos quais se pode citar a dificuldade que os alunos têm 
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em compreenderem o que é solicitado nos enunciados dos problemas que envolvem o 

Raciocínio Lógico. Eles não entendem os processos de inferências
12

 que são necessários 

para chegar a sua conclusão, isto é, eles não conseguem acompanhar os encadeamentos 

lógicos desenvolvidos na argumentação. 

Zunino (1995) defende que a matemática está fundamentada na lógica e que sem ela não 

há lugar para que o conhecimento matemático seja elaborado. Para ele: 

se o enfoque pedagógico que é adotado leva as crianças a deixarem de 

lado seu raciocínio lógico quando lhe são ensinados conteúdos 

matemáticos, elas seguramente aprenderão a adaptar-se às exigências da 

escola, porém não aprenderão matemática, porque não é possível 

aprender matemática renunciando a pensar (p.190).  

Concordando com a teoria de Piaget, pode-se dizer que a criança tem o papel de 

construtora dos seus conhecimentos. Então, para que a sua criatividade não seja 

substituída pelo mecanismo de respostas treinadas, torna-se necessário que se considere 

as possibilidades de realização das assimilações dos conhecimentos que são 

transmitidos.  

A propensão para elaboração dos esquemas de raciocínios da criança deve ser o ponto 

de partida que norteia a seleção dos conteúdos e o modo de iniciá-los. Este cuidado se 

impõe porque toda construção de um novo conhecimento é estabelecida a partir da 

assimilação das novas informações aos esquemas da criança e a acomodação desses 

esquemas às particularidades das informações recebidas. O tempo se encarrega de 

                                                 
12 Conjunto de deduções a partir de determinadas premissas; Chaui (2001) afirma que inferir é tirar uma proposição como 

conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que a antecedem e são sua explicação ou sua causa. 
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descartar as coisas que não foram de fato assimiladas às estruturas prévias. Como por 

exemplo, as repetições mecânicas de certos conteúdos que não geraram aprendizagem.  

Piaget (1976) trata os treinamentos dos conteúdos escolares: 

De fato, a educação tradicional sempre tratou a criança como um 

pequeno adulto, um ser que raciocina e pensa como nós, mas 

desprovido simplesmente de conhecimentos e de experiência. Sendo a 

criança, assim, apenas um adulto ignorante, a tarefa do educador não era 

tanto a de formar o pensamento, mas sim equipá-lo; as matérias 

fornecidas de fora eram consideradas suficientes ao exercício. O 

problema é todo outro quando se parte da hipótese das variações 

estruturais [...] o pensamento da criança é qualitativamente diferente do 

nosso [...] (p.163 e 168).  

Por muito tempo, as transmissões educativas abordadas no período pré-escolar e nas 

séries iniciais do ensino fundamental são assimiladas em certos níveis da formação 

intelectual, em que o funcionamento implica no modo da criança conduzir o seu 

raciocínio.  

Segundo Piaget (ibid), a criança reflete com melhor qualidade quando seu pensamento 

incide sobre ações materiais diretamente observadas do que a quando incide sobre 

conteúdos simplesmente escutados. Ora, se a criança não desempenhar um papel ativo 

no seu processo de desenvolvimento, ela não poderá avançar com segurança, porque 

não haverá uma sustentação constituindo esse entendimento. O professor atua ajustando 

os ensinamentos pretendidos aos diferentes níveis das possibilidades de compreender da 

criança.  
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Machado (1998) afirma que não existe proposta de currículo para a matemática na 

escola básica que deixe de fora o desenvolvimento do raciocínio lógico do rol de suas 

metas precípuas. De fato, muitas vezes ocorre que o ensino de matemática é associado 

ao desenvolvimento do raciocínio automaticamente, isso o faz ocupar uma posição 

central no discurso sobre os motivos que justificam a presença dessa disciplina no 

currículo escolar. No entanto, ele adverte que é importante ressaltar a enorme distância 

que existe entre este contrato que domina no nível do discurso, sobre a capacidade de 

desenvolvimento do raciocínio associada à Matemática e as práticas dos professores em 

suas salas de aula.  

Para Machado (1998), 

sobre a capacidade de desenvolvimento do raciocínio associada à 

matemática e as ações concretas dos professores, em suas salas de aula. 

De fato, praticamente inexiste qualquer resquício de consciência sobre 

tal associação, na grande maioria dos casos. Sua aceitação resulta, 

essencialmente, de um ato de fé. O professor de Matemática, no 

desempenho de suas funções, muitas vezes acredita com sinceridade no 

slogan que aprendeu a repetir, embora se resigne a não compreender 

explicitamente como o tratamento dos diversos assuntos do programa 

contribui efetivamente para os alunos raciocinem melhor (p.76). 

Skinner (1972, apud MACHADO 1998), traduz a sensação do professor diante da 

missão que lhe é proposta “O professor a quem foi dito que deve desenvolver o 

raciocínio não sabe realmente o que fazer” (p.76). Ele segue aplicando o seu programa 

planejado no inicio do ano letivo e mesmo que utilize formas de abordagem 

interessantes, em relação à finalidade anunciada ele, ainda segundo Skinner, (1972, 

apud MACHADO 1998) “nunca saberá se conseguiu ou não realizar a tarefa” (p.76).  
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Machado (1998) acredita que uma maior consciência dos mecanismos que relacionam o 

ensino dos diversos conteúdos com o desenvolvimento da capacidade de pensar 

logicamente é que poderá abolir por completo o distanciamento que ocorre entre o 

discurso e a prática do professor. Uma prática que valorize a autonomia do aluno na 

construção do seu conhecimento pode se mostrar especialmente propícia para o 

exercício do raciocínio. Em oposição, as aulas de matemática em que o conhecimento é 

mostrado de modo mágico, sem qualquer resquício de uma construção, proporcionam 

escassas contribuições.  

Mesmo acreditando que a matemática desenvolve o raciocínio lógico, Machado (1998) 

defende que a Língua Materna funciona indiscutivelmente, como fonte primária do 

desenvolvimento do raciocínio, tendo uma importância no ensino básico que transcende 

em muito a da própria Matemática. Isto não faz, ainda segundo Machado, que a 

importância da matemática seja diminuída, mas que ela apareça em segundo lugar, 

inclusive sendo influenciada pela fonte primaria. Assim sendo, o verdadeiro significado 

da matemática e das funções que deve exercer nos currículos escolares deve ser 

procurado na mesma fonte onde se encontram respostas às questões homólogas 

concernentes ao ensino da Língua Materna. Quando isso acontece a aprendizagem da 

matemática se revestirá de características tão naturais quanto a da Língua Materna. 

Dentre os motivos apontados por D‟Ambrosio (1998) para o ensino da matemática nas 

escolas de forma universal e em todos os níveis de ensino é “porque ajuda a pensar com 

clareza e a raciocinar melhor” (p.19). Mas ele adverte que pouco contribue para isso a 

maioria dos tópicos que compõem o que ele chama currículo obsoleto. No que ele 

enfatiza que se devem introduzir jogos matemáticos, questões sobre séries numéricas, 
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números primos e geometria dedutiva.  Segundo ele o manejo de hipótese e resultados 

prévios para se alcançar novos resultados é muito importante para o desenvolvimento 

do raciocínio.  

Para Dante (2002), o ensino da Matemática tem como um dos principais objetivos fazer 

o aluno pensar produtivamente. Ele defende, que para que isso seja atingido o melhor é 

trabalhar com os alunos situações-problemas que os envolvam, os desafiem e os 

motivem a querer resolvê-las. Torna-se necessário desenvolver no aluno a habilidade de 

elaborar um raciocínio lógico, fazendo uso inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, 

para que assim ele possa escolher soluções apropriadas às questões que surgem tanto no 

âmbito escolar como ou fora dele. 

Embora, como trata Dante (2002), a importância da Matemática seja reconhecida, quer 

pelo desenvolvimento de raciocínio que proporciona ao aluno, quer por suas aplicações 

nos problemas da vida diária, o que acontece em geral, logo nos primeiros contatos com 

essa disciplina, é que os alunos começam a detestá-la ou tornam-se apáticos a ela. “Isso 

pode ser atribuído ao exagero no treino de algoritmos e regras desvinculados de 

situações reais, além de pouco envolvimento do aluno com aplicações da Matemática 

que exijam o raciocínio e o modo de pensar matemático para resolvê-las” (p.13).  

Ensinar somente conceitos e algoritmos parece não ser o caminho apropriado, pois eles 

poderão tornar-se obsoletos daqui a quinze ou vinte anos, quando a criança de hoje 

estará no auge de sua vida produtiva, como mostra Dante (2002). Ele indica como 

caminho a ser seguindo a preparação do aluno para lidar com novas situações. Sendo 
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para isso fundamental desenvolver nele iniciativa, espírito explorador, criatividade e 

independência.  

Pode-se perceber que a autonomia do aluno na construção do seu conhecimento é um 

dos pré-requisitos para que ocorra o desenvolvimento do Raciocínio Lógico. De acordo 

com Machado (1998) “Uma verdadeira autonomia intelectual, a que toda educação deve 

visar, somente se viabiliza na medida em que os indivíduos em geral sentem-se capazes 

de lidar com a Língua Materna e com a Matemática de modo construtivo e não apenas 

na condição de meros usuários” (p.15). 
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CAPÍTULO 5 

A Elaboração do conhecimento matemático  

Kamii (2003) defende que o conhecimento matemático é construído pela criança através 

de um processo de influência mútua, que parte de dentro para fora interagindo com o 

meio em que vive (ambiente físico e social). Quando se pretende ensinar à criança a 

fazer o que se deseja que ela aprenda, sem levar em consideração os seus 

conhecimentos prévios e sem dar condições dela desenvolver suas idéias ao acontecer à 

aprendizagem, esta se dá de forma automática com a mesma repetindo o que lhe foi 

ensinado, sem perceber de forma lógica o que está fazendo.  

Contudo, se a criança elabora ao realizar um determinado experimento uma seqüência 

de raciocínio, através de suas percepções e observações, ela constrói um novo 

conhecimento. Levando em consideração suas fontes básicas e seu modo de 

estruturação, De acordo com Kamii (2003) Piaget estabeleceu uma diferença 

fundamental entre os tipos de conhecimento, conforme será mostrado adiante. 

Os três tipos de conhecimento apresentados por Piaget, descritos em Kamii (2003), são: 

 Conhecimento físico (empírico) 

 Conhecimento social (convencional) 

 Conhecimento lógico-matemático. 
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O conhecimento que se tem da realidade do mundo exterior, através do contato e de 

observações empíricas, nomeia-se Conhecimento Físico. A fonte desse conhecimento 

reside em parte, nos objetos. Pode-se tomar como exemplo, uma peça de madeira em 

forma de triângulo pintado na cor vermelha, a cor é uma propriedade física do objeto 

triângulo, que de imediato é percebida ao ser observada. Entretanto, a peça de madeira 

possui outras propriedades como peso e forma, que são propriedades físicas, mas, que 

não são percebidas de imediato; a criança só as identifica quando as observar mais 

detalhadamente, pois são propriedades físicas pertencentes ao objeto e fazem parte da 

realidade externa. Por outro lado, se a criança dispuser de duas peças de madeira com a 

mesma forma, dois triângulos com as mesmas características, sendo um verde e o outro 

amarelo, de imediato a criança poderá observar a diferença da cor, essa diferença é um 

exemplo de conhecimento Lógico-matemático. As peças de madeira são observáveis, 

mas a diferença entre elas não. A diferença só é observável quando se estabelece a 

relação entre as duas peças de madeira, se a criança não as colocasse em relação não 

existiria para ela essa diferença.  

Desta forma, pode-se afirmar que o conhecimento lógico-matemático se fundamenta na 

coordenação de relações entre os objetos. É tão correto dizer que as peças de madeira 

verde e amarela são parecidas, quanto que elas são diferentes. A relação que o indivíduo 

estabelece entre os objetos depende do individuo, pois de um determinado ponto de 

vista os objetos podem ser similares, mas de outros não.  

Quando a criança observa um determinado objeto, ela centra sua atenção numa 

propriedade qualquer dele, sem levar em consideração as outras que ele possui. Por 

exemplo, se ela foca a sua atenção na cor do objeto, que é a primeira característica a ser 
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notada, ela deixa de observar as outras propriedades do objeto. Kamii (2003) afirma que 

a esse tipo de raciocínio Piaget classificou como abstração empírica ou simples; por 

outro lado, a construção de relações entre os objetos denominou de abstração reflexiva 

ou construtiva. Essa Construção não está na realidade concreta e externa dos objetos, 

mas na intuição e no raciocínio daqueles que têm capacidade de criá-la. É claro que os 

dois tipos de abstração são diferentes, contudo cada um tem a sua finalidade na 

construção do conhecimento das crianças. Por fim, existe o conhecimento que se 

adquire através das convenções sociais, baseado nos hábitos e costumes de um povo, 

como por exemplo, o fato do Natal ser comemorado no dia 25 de dezembro, uma mesa 

não ter sido feita para se sentar nela, etc. esses comportamentos são exemplos de 

Conhecimentos Sociais.  

 O desenvolvimento da capacidade de pensar ocorre na criança de forma ordenada e 

progressiva a partir de ações e observações de fatos ocorridos no dia-a-dia. É um 

processo gerado em conseqüência de um acúmulo de experiências vividas. A sensação 

de perigo, por exemplo, faz, mesmo sem que ela seja orientada, que a criança 

desenvolva um mecanismo de defesa. Entretanto se ela recebe informações a respeito do 

problema, ela irá solidificar um conhecimento lógico referente ao assunto.  

Uma criança de dois anos de idade, fase em que, aproximadamente, está iniciando o 

segundo período do desenvolvimento da inteligência, inconscientemente, vai se 

preparando para realizar operações mais concretas, como por exemplo, quando o pai ou 

a mãe liga o aparelho de som ou a televisão, ela observa aquele movimento e vê o 

resultado da ação que é o som e a imagem, respectivamente; esse procedimento não lhe 
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foi ensinado, no entanto, ela ao analisar os fatos à sua volta aprende e conseqüentemente 

executa a mesma ação.  

Nessa fase do desenvolvimento do pensamento e da inteligência, que vai até os doze 

anos aproximadamente, a criança constrói a capacidade de fazer comparações entre 

objetos, pessoas, etc. Em todo esse contexto está embutido o conhecimento físico, 

lógico-matemático e social; a partir dos quais será trabalhada, no próximo tópico, a 

construção do conceito de número em crianças na segunda fase do desenvolvimento do 

pensamento infantil. 

A mesma dificuldade enfrentada pelos povos antigos em trabalhar com quantidades e 

realizar contagem se apresenta hoje, de forma menos acentuada, nas aulas de 

matemática do 1º ciclo do ensino fundamental. Nessa fase a criança não se apropriou 

ainda de toda a estrutura lingüística necessária para a organização de seu raciocínio que 

lhe facilitaria a aprendizagem, e isso é um dos fatores que as impedem de realizar a 

passagem da realidade (concreto) para o abstrato. Dessa forma a criança não consegue 

construir, por exemplo, o conceito de número. 

A criança constrói o seu conhecimento a partir de uma gama de experiências prévias 

adquiridas, ela resgata das atividades realizadas no seu dia-a-dia, em casa com os pais 

ao ajudar nas tarefas domésticas, na rua com os colegas ao brincar, informações que lhe 

permite estabelecer relações de igualdade, de diferença, entre outras, possibilitando 

desenvolver a construção do conhecimento lógico-matemático.  
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Com o intuito de explicitar como a criança constrói o conceito de número será feita uma 

explanação acerca do processo de aprendizagem a partir da teoria do conhecimento de 

Piaget. Porém, para mostrar que na elaboração do seu raciocínio a criança passa pelas 

mesmas dificuldades do homem primitivo se fará inicialmente um resgate na historia 

dos números, especificamente dos números naturais. 
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CAPÍTULO 6 

A CONSTRUÇÃO DA IDÉIA DE NÚMERO PELO HOMEM. 

A matemática abrange uma vasta área das relações humanas, ela desperta curiosidade, 

motiva a capacidade de pensar, favorecendo a estruturação e desenvolvimento de 

raciocínios lógicos. O modelo matemático que hoje é disposto se originou da civilização 

grega no período que vai aproximadamente do ano 700 a.C. a 300 d.C., ele é baseado 

em sistemas formais, estruturados de forma lógica e emprega regras e raciocínios 

preestabelecidos (STRUIK, 1989). A consolidação desses sistemas formais foi atingida 

no século XIX com o surgimento da teoria dos conjuntos que exerceu grande influência 

no desenvolvimento da matemática.  

Struik (1989) afirma que as noções iniciais que se tem de números datam de época 

remota a idade da pedra lascada ou paleolítico13, nesse período pouco progresso se fez 

no campo do conhecimento de valores numéricos e de relações espaciais. Com a 

mudança que ocorreu na forma de lidar com os alimentos, os povos daquela época 

deixam de apenas colher os alimentos e partem para a sua produção. A partir daí 

começa um novo período da idade da pedra, o neolítico14, os agricultores por 

trabalharem com a terra se fixavam num determinado local construindo moradias e 

enquanto o solo era fértil eles se mantinham no mesmo local cultivando-o. Nesse 

período já existia uma atividade comercial abundante e muito diversificada, essa 

atividade se desenvolveu de tal forma que as localidades afastadas a centenas de 

                                                 
13 Paleolítico é o período mais extenso da história do homem na terra, estende-se desde o seu surgimento por volta de 4,4 milhões de 

anos até 8000 a.C. (ARRUDA e PILETTI, 2001).  
14 Neolítico ou idade da pedra polida foi de 8000a.C. a 5000a.C. Nesse período ocorreram modificações climáticas e alterações na 

vegetação os grupos humanos passaram a domesticar animais, surgiram os pastores de ovelhas, Esses acontecimentos na história 
da humanidade ocorreram possivelmente a dez mil anos.( ARRUDA e PILETTI, 2001.) 
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quilômetros passaram a estabelecer ligações entre si. A descoberta das técnicas de 

fundição e de manufatura estimulou ainda mais a atividade comercial.  

Por conta das atividades comerciais os números começaram, aos poucos, a ser criados 

pelos homens. As primeiras ocorrências foram mais qualitativas do que quantitativas, no 

inicio se fazia apenas a distinção entre um, dois e muitos, pois o homem levou muitos 

anos para contar até cinco. Em seguida, o homem passou a ordenar os números e 

agrupá-los em unidades cada vez maiores, inicialmente usando os dedos das mãos. Essa 

prática o conduziu à criação da numeração de base cinco (sistema quinário) e mais tarde 

a de base dez (sistema decimal), se completando com a adição e às vezes a subtração 

(BOYER, 2003). Quando os dedos humanos não atendiam mais as necessidades por não 

ser mais suficientes para efetuar as contagens, comumente se agrupavam montes de 

cinco pedrinhas para se efetuar a contagem desejada, pois esse número lhes era familiar, 

já que eles relacionavam os quíntuplos aos dedos da mão ou do pé. De acordo com 

Struik (1989) para efetuar contagens grandes o sistema decimal é bem mais práticos que 

outros sistemas, uma vez que inconscientemente o homem se adapta melhor a ele. 

Pesquisa realizada com índios americanos constatou que quase um terço do grupo 

pesquisado usava o sistema decimal, outro terço usava o sistema quinário e o terço 

restante usava os sistemas binário e ternário, é bom salientar que mesmo assim estes 

últimos ficaram por mais de um século sendo usados (STRUIK, 1989).  

Com o crescimento da população os problemas da humanidade se tornaram mais 

complexos, surgindo à necessidade de se criar novos meios para solucioná-los. Em 

muitas situações a resposta a esses problemas foi encontrada no campo da matemática, 
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fazendo com que ocorresse uma evolução nessa área que ficou registrada na história de 

diversos povos antigos, tais como os babilônios, os egípcios, os gregos, dentre outros.  

Os povos mesopotâmicos, dos quais os babilônios fazem parte, deixaram contribuições 

notáveis para humanidade. Dentre outros legados deixados por eles pode-se citar a 

álgebra, os sistemas de pesos e medidas, o calendário lunar, a divisão do ano em doze 

meses, da semana em sete dias e os registros dos eclipses lunares e solares. Por volta do 

século VII a.C. os babilônios e os egípcios já dispunham de uma álgebra e de uma 

geometria e, embora ainda não se tratasse de uma estrutura organizada, já era suficiente 

para atender as suas necessidades de sobrevivência diária.  

Segundo Arruda e Piletti (2001) o que se sabe da criação da matemática na Babilônia é 

o que ficou registrado em gravuras feitas com estiletes em placas de barro. Os escribas, 

que eram os responsáveis pelo tesouro real, cultivaram e desenvolveram a matemática 

conservando o seu caráter por quase dois mil anos. Para escrever os números, eles 

utilizavam caracteres em forma de cunha que os representavam. O algarismo 1 era 

representado por uma cunha em pé, essa cunha poderia ser repetida até nove vezes para 

determinar outros números, a cunha deitada e voltada para a esquerda representava o 

número dez, nessa condição ela poderia ser repetida até cinco vezes. 

O trabalho desenvolvido pelos Babilônios quando definiram o valor relativo dos 

algarismos por sua posição teve grande importância para representar os grandes 

números, como também os números fracionários. Esse sistema não surgiu como 

conseqüência de uma descoberta, nem como resultado de anos de trabalho e 
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observações ou mesmo de uma invenção, mas sim foram emergindo lentamente 

resultado das necessidades circunstanciais da vida cotidiana do homem. 

A matemática na Babilônia desenvolveu-se e transmitiu para outros povos um sinal 

usado exatamente nos mesmos moldes de hoje quando usamos o zero, pois se pode 

notar que o conhecimento permanece e é observado em tabelas trigonométricas, como 

também usadas em trabalhos surgidos entre os povos Árabes e Bizantinos. De uma 

maneira geral, o zero usado pelos babilônios e aceito normalmente sem significado e 

emprego foi transferido aos hindus, levando consigo a sua concepção decimal. Quando 

se determinou um valor para os elementos posicionais, muito se contribuiu para a 

resolução de problemas com os quais se deparavam os babilônios. Somente mais tarde 

eles criaram e aprenderam a usar um símbolo no lugar vazio que representava o zero.  

Os egípcios desenvolveram estudos na matemática e na geometria, tendo como objetivo 

principal a construção civil, destacando-se na arquitetura, suas principais obras foram à 

construção de templos e pirâmides; atingindo o seu apogeu com a construção das 

esfinges e as estátuas dos faraós. Eles desenvolveram os sinais gráficos que eram 

chamados hieróglifos
15

, através dos quais criaram os símbolos matemáticos, onde cada 

símbolo representava um determinado valor, se torna necessário salientar que 

diferentemente da numeração babilônica, não havia nenhum símbolo que representasse 

o zero. Desde cedo os egípcios revelaram, certa familiaridade com os números grandes, 

os registros históricos comprovam sua capacidade precisa de efetuar certas medidas. 

Um exemplo que caracteriza esse fato é o das pirâmides, pois elas exibem um alto grau 

de precisão na sua construção e orientação. 

                                                 
15 De acordo com a WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre: Hieróglifo ou hieroglifo é cada um dos sinais da escrita de antigas 

civilizações, tais como os egípcios os hititas, e os maias. Também se aplica, depreciativamente, a qualquer escrita de difícil 
interpretação, ou que seja enigmática. 
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As características geográficas, da Grécia, dificultavam a ocupação de grande parte do 

seu território, apenas vinte por cento de sua área era propícia à atividade humana, pois, a 

falta de chuvas e a escassez de rios dificultavam a prática da agricultura. Os gregos 

transformaram os conhecimentos matemáticos, legados de outros povos como os 

egípcios, por exemplo, numa ciência propriamente dita. As diversas tentativas de 

resolverem os problemas existentes fizeram surgir o método axiomático dedutivo, que 

consiste em admitir como verdadeiras certas proposições mais ou menos evidentes e a 

partir delas seguindo um raciocínio lógico, chegarem a proposições mais gerais. O 

sistema de contagem dos gregos era simples, baseava-se no número dez, porém não 

tinha valor posicional nem símbolo para o zero.  

A civilização Romana deixou um riquíssimo conteúdo cultural para a população 

ocidental contemporânea. Dentre os sistemas de numeração existentes o de numeração 

romana divergia dos sistemas de outros povos; eles criaram os seus próprios símbolos, 

fazendo uso do próprio alfabeto para representar números, e a cada letra pode-se 

associar um número do nosso sistema de numeração decimal. 

Os Maias, grupo indígena que vivia na América Central e habitava a atual região do 

México e Guatemala no período anterior à descoberta da América do Norte, possuía 

idioma de origem diferente dos índios que habitavam aquela região. A escrita dos Maias 

era feita através de hieróglifos e durante muito tempo permaneceu desconhecida por 

conta das muitas figuras e abreviações existentes. Entre eles, as artes e as ciências 

alcançaram notável desenvolvimento, principalmente o cálculo matemático e a 

astronomia. O sistema numérico por eles desenvolvido mostrava o seu grau de 
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adiantamento, eles desenvolveram ainda o conceito do zero, fato que permitia a 

execução de contas complexas.  

6.1. A construção do Conceito de Número pela Criança. 

[...] números e operações são um dos temas da Matemática que 

assumem, desde o início da escolaridade, uma importância central. 

Hoje, um pouco por todo o mundo, perspectivam-se opções curriculares 

que, em vez de se centrarem na memorização e aplicação de técnicas de 

cálculo, dão ênfase à apropriação de aspectos essenciais dos números e 

suas relações. (PONTE, 2006, p.64) 

A criança quando chega à escola, traz consigo, embora desordenada, uma gama de 

informações sobre números, todas construídas no dia-a-dia, em sua casa, ou até mesmo 

nas brincadeiras com os colegas, pois em tudo isso está inserida a matemática; cabe ao 

professor conhecer essas informações e buscar despertar na criança o interesse pela 

matemática. Entretanto, é necessário ficar claro que não se deve limitar a criança que já 

tem certo conhecimento, mas ampliar seu conhecimento despertando e motivando seu 

interesse na busca de novas informações; e, incentivar as que têm o conhecimento 

reduzido, motivando-as para que possam construir uma aprendizagem significativa. 

Os estudos realizados por Piaget (data) demonstraram que a noção de número não é 

inata na criança, e que os conceitos numéricos não são adquiridos simplesmente por 

meio da linguagem e troca de experiências, mas principalmente a partir de uma 

construção que só acontece “através da criação e coordenação de relações” (KAMII, 

2004). Não é o treinamento, mas a construção mental da estrutura lógico-matemática de 

número que dará a criança condições para que realize deduções, tornando-a, 
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 capaz de raciocinar logicamente numa ampla variedade de tarefas mais 

difíceis que a da conservação. Contudo, se ela for ensinada a dar 

meramente respostas corretas à tarefa de conservação, não pode esperar 

que prossiga em direção a raciocínios matemáticos de nível mais alto 

(p. 30).  

Vale destacar que a quantificação de objetos pela criança é muito importante, pois é 

algo que se pode acompanhar, enquanto que o processo mental de construir relações só 

é parcialmente observável. A ilação do professor parte do observável para comparar o 

nível do seu conhecimento lógico-matemático. “Uma vez que o conhecimento lógico 

matemático é construído pelo fato das crianças colocarem as coisas em relação, não é 

surpreendente que aquelas que põem objetos numa espécie de relação também o façam 

em muitos outros tipos de relações” (KAMII, 2002, p. 39). 

O conhecimento lógico-matemático funciona como a base que fundamenta a 

aprendizagem, levando em consideração que tudo que o aluno aprende fora do campo 

desse conhecimento é tido como uma aprendizagem mecânica. Em se tratando da 

construção do conceito de número, percebe-se que a abstração é uma das dificuldades 

enfrentada por eles, que muitas vezes não assimilaram todo o processo de raciocínio 

necessário e repetem os números de forma mecânica.  

Segundo Piaget, 

O fato de ter aprendido a contar verbalmente não significa o domínio do 

conceito de número. No período intuitivo, a avaliação numérica 

permanece ligada à disposição espacial dos elementos de um conjunto; 

basta alterar a distância entre os objetos para que a criança considere 

que houve alteração do número deles”. (PIAGET apud GOULART, 

1987, p. 35). 
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Para que a criança esteja verdadeiramente apta a realizar operações com autonomia ou 

operar com os números, é indispensável que, além de contar verbalmente, ela tenha a 

noção de conservação. “A conservação de número refere-se à nossa capacidade de 

deduzir, por meio de raciocínio lógico-matemático, que a quantidade de uma coleção 

permanece a mesma quando seu arranjo espacial e sua aparência empírica são 

alterados” (KAMII, 2002, p.18).  Pode-se dizer que é a noção de que determinada 

quantidade de objetos, como por exemplo, oito objetos serão sempre oito objetos, 

independente da forma ou distância que estejam dispostos.  

O período ideal para que o professor desenvolva um trabalha que propicie às crianças 

desenvolverem a conservação é nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O professor 

deverá “favorecer o desenvolvimento desta estrutura, em vez de tentar ensinar as 

crianças a darem respostas corretas e superficiais na tarefa de conservação” (KAMII, 

2004, p. 28).  

Kamii (2004) cita que “Lavatelli (1973), por exemplo, sugeria que a professora 

lembrasse à criança a correspondência um a um fazendo uma ponte com um limpador 

de cachimbo ligando cada elemento de um conjunto ao elemento correspondente de 

outro conjunto.” (p.7).  

Figura 1. Forma errada de ensinar a conservação.   

 

Fonte: Kamii, (2004, p.7) 
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Ela conclui dizendo que este tipo de ensino dirigido à tarefa de conservação, como o 

que é mostrado na figura 1, é uma forma errônea de se aplicar a pesquisa de Piaget.  

Para Kamii (2003), o experimento criado por Piaget e Inhelder em 1963 é a melhor 

maneira de explicar como as crianças constroem o número.  

O experimento era realizado da seguinte forma: o experimentador dava um copo a 

criança e ficava com outro, então ele lhe explicava que cada vez que ela colocasse no 

copo dele uma conta, deveria colocar uma no copo dela. Após serem colocadas cerca de 

cinco contas, sempre em correspondência uma a uma, o experimentador pedia à criança 

que parasse e observasse o que ele iria fazer. Então colocava mais uma conta no copo 

dele. Em seguida falava para retornarem ao processo anterior e colocarem mais algumas 

contas, até o experimentador dizer “agora está bom”.  

Representando a situação retratada no experimento para uma linguagem simbólica 

numérica: 

Adulto: 1+1+1+1+1+1 +1+1+1+1+1 

Criança:  1+1+1+1+1     +1+1+1+1+1 

O experimentador fez a crianças perguntas do tipo: “nós dois temos a mesma 

quantidade de contas? Ou eu tenho mais? Ou você tem mais?”  

O relato do experimento mostra que na faixa dos cinco aos seis anos a maioria das 

crianças deduz logicamente que o experimentador tem uma conta a mais. Quando uma 

criança afirma que o copo do experimentador tem uma conta a mais, ele lhe coloca a 

seguinte questão: “ Se nós continuarmos a colocar contas durante todo dia (ou noite) da 
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mesma forma que vínhamos colocando (em correspondência um a um), você acha que 

nós teremos o mesmo tanto no final ou um de nós terá mais?”   

Neste momento há uma divisão nas respostas das crianças de cinco a seis anos. 

Algumas respondem como os adultos, afirmando que o experimentador terá sempre 

uma conta a mais. Outras, respondem de forma empírica: “Não sei, porque nós ainda 

não tentamos”, ou ainda, “você não tem contas suficientes para fazer isso”. Apenas 

quando as crianças podem fazer relações numéricas entre as contas é que elas podem 

deduzir que o experimentador tem uma conta a mais do que ela. 

De acordo com Kamii, (2003) esse experimento “é uma das incontestáveis provas 

piagetianas que demonstram a diferença entre conhecimento empírico (ou físico) e 

conhecimento lógico-matemático” ( p.18).  

Os números são aprendidos pela abstração reflexiva, à medida que a criança constrói 

relações. Ou seja, para que a criança chegue a construir o conceito de número ela deve 

colocar todos os tipos de conteúdo (objetos, eventos e ações) dentro de todos os tipos de 

relações.  Kamii (2004), citando Piaget, define que o número “é uma síntese de dois 

tipos de relações que a criança elabora entre objetos (por abstração reflexiva). Uma é a 

ordem e a outra é a inclusão hierárquica” (p. 19).  

Quando a criança lida com a contagem de objetos a única forma de se assegurar que não 

deixou de contar nenhum deles, ou que não contou o mesmo objeto duas veze, é 

colocando-os numa relação de ordem. Contudo, a criança não precisa nem mudar os 

objetos de lugar, nem colocá-los alinhados para ordená-los, o processo ocorre 
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mentalmente. Observe a figura 2.a. e 2.b., a criança não precisa colocar os objetos 

literalmente em ordem espacial para colocá-los em uma relação ordenada. 

Figura 2. (a) O arranjo de oito objetos e (b) a relação mental de ordem feita por uma 

criança.  

 

a.                                                           b. 

 

   

Fonte: Kamii (2002, p. 25) 

Kamii (2004) chama a atenção para a importância da inclusão hierárquica para a 

quantificação dos objetos, pois “se a ordenação fosse a única operação mental da 

criança sobre os objetos, estes não poderiam ser quantificados, uma vez que a criança os 

consideraria apenas um de cada vez, em vez de um grupo de muitos ao mesmo tempo.” 

(p. 20). 

Mesmo quando a criança coloca os objetos arrumados numa relação ordenada como se 

vê na figura 3.a., isto não significa necessariamente que ela os tenha quantificado. Se a 

criança for perguntada sobre quantos objetos têm na fila que ela ordenou, geralmente ela 

responderá que tem oito. Contudo, se lhe pedir que mostre os oito, às vezes ela apontará 

para o último (o oitavo objeto indicado na figura 3.a.).  

Esse comportamento mostra que para a criança palavras como um, dois, três, quatro, 

etc. são nomes de elementos numa série, como azul, amarelo, verde, branco, lilás, 

vermelho, rosa e marrom. Portanto, quando lhe é perguntado quantos são, a criança 
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responde o que chega até marrom, que é o último da série. Para essa criança, a palavra 

oito representa o último objeto da série e não o grupo inteiro. A figura 4.b, representa 

uma relação em que a criança inclui mentalmente um em dois, dois em três, três em 

quatro e assim sucessivamente. A criança ao ser colocada diante de oito objetos 

consegue quantificar o conjunto numericamente coordenando-os numa relação única 

que sintetiza ordem e inclusão hierárquica. 

Figura 4. (a) A ausência e (b) a presença de inclusão hierárquica na mente de uma 

criança. 

 

       a.             b. 

 

 

  

Kamii (2004), ao comparar a inclusão de classe com a inclusão hierárquica, mostra que 

apesar delas serem semelhantes também são diferentes. A inclusão de classe lida com as 

qualidades que caracterizam os objetos. Como por exemplo, ao comparar determinada 

quantidade de cachorros, com determinada quantidade de gatos, com a quantidade dos 

gatos e cachorros juntos. No número todas as qualidades são irrelevantes, um cão ou um 

gato são ambos tratados como “um só”. Diferente da inclusão de classe que comumente 

em cada classe tem mais de um objeto, o número em cada nível hierárquico tem apenas 

um elemento. 
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A construção do número não ocorre de uma vez, acontece por partes, progressivamente. 

Conforme Piaget salientou, a primeira parte vai até 7, a segunda até 8-15,  e a terceira 

até 15-30. Da mesma forma que a criança constrói os pequenos números colocando 

todos os tipos de coisas em todos os tipos de relações, ela constrói os grandes números. 

Por isso, é importante facilitar o desenvolvimento dos mesmos processos cognitivos que 

resultam nessa construção. (KAMII, 2004) 

Apesar de se ter afirmado não ser possível ensinar diretamente a construção do conceito 

de número, pois a criança necessita ir construindo-a progressivamente por si mesma, 

não significa necessariamente que o professor precise esperar isto acontecer como um 

mero observador. Ele deverá estimular a criança a fazer relações, através de situações 

que propiciem esta construção. Pois, segundo Kamii, (2004) 

[...], o professor deve priorizar o ato de encorajar a criança a pensar 

ativa e autonomamente em todos os tipos de situações. [...],A tarefa do 

professor é a de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é 

muito difícil porque a maioria de nós foi treinada para obter das 

crianças a produção de respostas “certas”( p.41).  

Do ponto de vista do desenvolvimento da autonomia da criança, quando elas são 

encorajadas a tomar decisões estão, simultaneamente, sendo encorajadas a pensar. Um 

ambiente que seja favorável a aprendizagem e que tenha uma prática pedagógica que utilize 

atividades lúdicas pode favorecer a autonomia das crianças. Segundo Piaget, citado por 

Kamii (1991), 

Uma educação conformista ou escola tradicional não encoraja o 

pensamento crítico nem o independente. As escolas precisam encorajar 

a autonomia do princípio, se quiserem, eventualmente, serem bem 

sucedidas em ajudar indivíduos a atingirem níveis mais altos de 
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desenvolvimento emocional e cognitivo. Não podemos esperar que as 

crianças submetam-se aos pais coercivos e às pressões da escola durante 

os primeiros dez anos (ou mais) e então, mais tarde, de súbito, serem 

autônomas e terem iniciativas (p.54). 

A criança que é educada em um ambiente que vise sua autonomia é encorajada a agir de 

acordo com sua escolha e convicção, ao invés de agir com docilidade e obediência. 

Nesse contexto o momento ideal para que as crianças quantifiquem objetos é aquele em 

que elas estejam com vontade ou tiverem necessidade. Existem muitas situações que 

podem ser aproveitadas pelo professor para conduzir as crianças à quantificação. 

Segundo Kamii, (2004) “as situações que conduzem à quantificação de objetos 

apresentam-se sob dois títulos – vida diária e jogos em grupo” (p. 70). Na vida diária a 

criança vivencia a quantificação quando distribui materiais, arruma as carteiras, arranja 

peças num tabuleiro, divide objetos, recolhe coisas, verifica se estão com todo o 

material, ajuda a organizar objetos necessários para um passeio, arruma a sala, faz 

votação, etc.  

Na segunda situação, ou seja, os jogos em grupo, que são uma forma lúdica de abordar a 

matemática, podendo ser usada por qualquer professor independente de sua formação 

acadêmica ter sido na área ou não. Os jogos possibilitam a agilidade mental, a iniciativa 

e a curiosidade presentes nas diversas situações que se estendem naturalmente para os 

assuntos acadêmicos. As estruturas aritméticas, em geral, construídas também pelo 

processo de abstração reflexiva, podem ser propiciadas e incentivadas pelos jogos com 

regras, realizados preferencialmente em grupo (KAMII, 1991).  



76 

 

 

Considerando que “ o jogo com regras é a atividade lúdica do ser socializado” 

(PIAGET, 1971, p. 182), verifica-se na socialização da criança uma “descentralização” 

que coincide com a idade comumente aceita para ser a das aquisições escolares iniciais.  

Tendo ciência que todo jogo acontece num espaço definido previamente, é restrito pelo 

tempo e sua ordem é dada pelas regras, cuja necessidade é inquestionável para 

possibilitar a interação lúdica. No ambiente escolar, quem deve elaborar as regras?  

Ora, se a regra do jogo for imposta pelo professor, ela constrange e desmotiva o aluno, 

que não se sente responsável por seu cumprimento; se o professor é muito permissivo e 

não coopera na elaboração de um contrato de trabalho, nem acorda quanto ao processo 

de “ensinagem” deixando-o só a critério do aluno, o ambiente pode tornar-se 

desorganizado, com ausência de padrões desejáveis e indefinição de papéis.  

Concordando com Kamii e De Clark (1988), como muitos professores passaram por 

uma educação autoritária, parece-lhes mais natural e necessário atuar de maneira 

heteronômica, usando mais poder do que seria necessário e fazendo com que os alunos 

obedeçam.  

Na perspectiva de Kamii e Devries (1991), para cumprir seu papel no processo 

educacional e estimular a autonomia da criança, um jogo deverá: 1) propor alguma coisa 

interessante e desafiadora para os alunos resolverem; 2) permitir que eles possam se 

auto-avaliar; e 3) possibilitar que todos participem ativamente do começo ao fim. 
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CAPÍTULO 7 

O LIVRO DIDÁTICO COMO RECURSO DIDÁTICO 

Neste trabalho, a concepção de Livro Didático vai além de se constituir como um manual a 

ser seguido pelo professor sem uma reflexão crítica dos conteúdos e metodologia que lhe é 

subjacente. Partindo da idéia que o mesmo tem a função de auxiliar ao aluno na 

compreensão do conhecimento matemático construído ao longo da história da humanidade e 

de propor ao professor métodos de aprendizagem que promova a integração dos 

conhecimentos construídos no dia-a-dia, tratar-se-á nesse capítulo sobre as nuanças que 

envolvem o livro didático. 

7.1. Conceituando o Livro Didático 

O Livro Didático – LD tem sido um dos principais instrumentos de apoio pedagógico 

utilizado pelos professores, Pereira (1995) e Bittencourt, (1993). Para Oliveira (1984) 

não parece uma tarefa tão simples conceituar o que vem a ser o LD, por esse motivo ele 

prefere assumir a definição adotada por Richaudeau (1979): “o livro didático será 

entendido como um material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser 

utilizado num processo de aprendizagem ou formação” (p. 5). De acordo com o autor 

supracitado, a partir dessa definição fica mais fácil distinguir os demais livros e os 

materiais escolares.  
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Propondo uma discussão da relação existente entre o LD e a atividade exercida pelo 

professor, Molina (1998) optou por ser mais específica ao distinguí-lo dos outros livros 

existentes no âmbito escolar:  

Todo Livro, em princípio, presta-se a ser utilizado para fins 

didáticos, isto é, em situação deliberadamente estruturada com o 

objetivo de ensinar algo a alguém. Isto não significa, entretanto, 

que qualquer livro utilizado para fins didáticos possa ser 

considerado um livro didático. No presente trabalho, entende-se 

como tal, uma obra escrita (ou organizada, como acontece tantas 

vezes) com a finalidade específica de ser utilizada numa situação 

didática, o que torna, em geral, anômala em outras situações 

(ibid., p. 17). 

De acordo com Bittencourt (2005), o livro didático é, “antes de tudo, uma mercadoria, 

um produto do mundo da edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e 

comercialização pertencentes à lógica do mercado, ela o caracteriza como sendo “um 

depósito dos conteúdos escolares, um instrumento pedagógico e um veículo portador de 

um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura” (p. 71). 

Entretanto, independente das divergências e convergências que envolvem a 

conceituação atribuída ao livro didático, em todos os argumentos apresentados nas 

diversas publicações a respeito dele no âmbito acadêmico, é fato unânime o 

reconhecimento da intensa presença desse recurso material na prática cotidiana de sala 

de aula. Pode não ser o mais desejável, ou até que o recurso não seja o ideal, mas 

levando em consideração as disparidades existentes em todo Brasil, onde é conhecido, 

através de pesquisas, que muitas escolas possuem recursos tecnológicos avançados para 

trabalhar com seus alunos, em quantidade e qualidade consideradas satisfatórias, e que 
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outras dispõem somente de quadro e giz. Nessa conjuntura o livro didático é um 

exemplo de recurso escolar que existe nas escolas de todo o país, independente de sua 

localização.   

7.2. Livro Didático de Matemática: Características e Implicações 

De acordo com Dante (1996) o livro didático é apontado, em muitos casos como o 

principal referencial do trabalho desenvolvido em sala de aula. Isso acontece em 

decorrência muitas vezes, da ausência de outras fontes de orientação para os professores 

em relação a “o que” e “como” ensinar. 

Segundo Coracini (1999) causa espanto a possibilidade de não ter o livro didático 

sempre a disposição, a uma significativa parcela dos professores. De acordo com ela: 

Embora reconhecendo os defeitos dos livros, muitos professores 

preferem adotar um por diversas razões: os alunos ficam perdidos, sem 

referência para estudar; o professor tem parâmetros (reconhecidos) para 

definir o que deve ensinar e não perde tempo com conteúdos menos 

importantes, além, é claro, da economia de tempo para preparar as 

aulas. (ibid., p. 35). 

Ao realizar uma análise sociológica do livro didático no Brasil, Soares (1996) chama a 

atenção para a prática comum entre os docentes de não preparar atividades para seus 

alunos, delegando ao livro didático sua tarefa de organizar aulas e exercícios.  

Os argumentos anteriores nos levar a acreditar que o livro didático parece ser tão 

presente na sala de aula quanto o próprio professor. Na opinião de Coracini (1999), ele é 



80 

 

 

o centro do processo de ensino-aprendizagem, a ponto de nos questionarmos se o ensino 

está centrado no aluno, ou no livro didático, do qual o professor não seria senão o 

mediador.  

Neste sentido, Freitag (1993) adverte que professores e alunos acabam tornando-se 

escravos do livro didático. Os professores ao invés de o empregarem como instrumento 

que contribua para o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico acaba tornando-o 

roteiro principal, ou exclusivo, do processo de ensino-aprendizagem. 

Pfromm Netto, et al (1974) enfatizam a importância do livro como instrumento para 

auxiliar o trabalho do professor, na medida em que pode ajudar tanto na decisão da 

escolha dos conteúdos matemáticos a serem ensinados como em relação aos métodos e 

técnicas que utilizará no processo de ensino. Entretanto, aconselham que não haja 

condicionamento entre a aula e as recomendações contidas no livro.  

A fim de elaborar um programa eficiente e adequado a um grupo de 

alunos, o professor pode buscar auxílio em um livro-texto, ou em 

vários. Livros sugerem não só o conteúdo como o tipo de abordagem e 

o professor deve estar atento para esses dois aspectos: um não deve se 

sobrepor, de modo a sacrificar o outro (ibid., p. 87).  

De acordo com Freitag (1993) e Faria (1996), o livro didático ainda se constitui num 

forte elo de interação no trabalho desenvolvido entre professores e alunos em sala de 

aula. Desta forma, pode-se considerar o livro didático como um importante recurso no 

processo educacional, a partir do fato que o mesmo se constitui em um espaço onde as 

idéias são disseminadas, onde se comunica conhecimentos dos mais diversos tipos, do 

senso comum ao conhecimento científico e/ou tecnológico. 
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Nessa conjuntura o professor deve ser um profissional autônomo que busca o 

entendimento dos fatores que envolvem os processos de ensino-aprendizagem, assim 

como os contextos em que esse processo se encontra inserido, contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento intelectual e moral dos seus alunos e 

conseqüentemente da autonomia dos mesmos. Pois, conforme Belfort (2003) afirma: 

“Professores inseguros não escolhem bons materiais didáticos para sua sala de aula, pois 

não se sentem em condições de utilizá-los. Eles também não adaptam nem completam 

os materiais adotados, parecendo justificar as opiniões de que são os livros-texto, e não 

os professores, que determinam as práticas de sala de aula.” 

No presente trabalho, considera-se que os livros didáticos são instrumentos que 

auxiliam as atividades docentes. Não se constituindo como instrumento imprescindível 

no desenvolvimento das aulas por ser o único recurso de direcionar o professor na sua 

prática pedagógica e nas atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, mas, como 

uma opção a mais de recurso material disponível. 

Com o intuito de contextualizar o Livro Didático surge a necessidade de se fazer uma 

retrospectiva, mostrando, ainda que sumariamente, o seu surgimento no cenário educacional 

brasileiro, e os aspectos legais que envolvem a sua adoção. 

7.3. Retrospectiva do Surgimento do Livro Didático 

Falar sobre o livro didático implica, necessariamente, falar sobre a política do livro 

didático do Brasil. Sem, entretanto, a pretensão de abordar o tema de forma mais 

complexa, far-se-á uma retrospectiva sucinta a partir do momento em que se elabora, no 
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Estado brasileiro, uma proposta de regulamentação para a produção e a distribuição de 

Livros Didáticos nas escolas. A proposta surge na década de 30, período em que se 

buscou desenvolver no Brasil “uma política educacional consciente, progressista, com 

pretensões democráticas e aspirando a um embasamento científico” (FREITAG et al., 

1993, p. 12).  

Segundo Franco (1992) a preocupação com esse instrumento didático em nível oficial, 

no país, iniciou-se com a Legislação do Livro Didático, criada pelo Decreto-Lei nº 

1.006 de dezembro de 1938. Nesse período, o Livro Didático já era considerado um 

instrumento da educação política e ideológica, consistindo o Estado como o censor do 

uso dessa ferramenta didática. A escolha do Livro Didático era feita pelos professores a 

partir de uma lista pré-determinada, tendo como base a regulamentação legal da 

Constituição Federal do Brasil, Art. 208, Inciso VII, que estabelece que o Livro 

Didático e o Dicionário da Língua Portuguesa são um direito constitucional do 

educando brasileiro (Nuñez, et al., 2003). Foi nesse período que se consagrou o termo 

„livro didático‟. O Decreto-Lei nº 1.006 no Art 2 trouxe a definição desse termo pela 

primeira vez da seguinte maneira: 

Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente a matéria 

das disciplinas constantes dos programas escolares (...) livros de leitura 

de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros 

também são chamados de livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, 

livro de classe, manual, livro didático (OLIVEIRA, 1980, p. 12 , apud 

OLIVEIRA et al,. 1984, p. 22) 
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No momento atual, o Livro Didático é basicamente compreendido como o livro que é 

adotado na escola, dedicado ao ensino, devendo sua proposta obedecer aos programas 

curriculares escolares. 

Tendo como intuito regulamentar uma política nacional do livro didático, é criada a 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) através do decreto, citado anteriormente, 

sendo essa a primeira iniciativa governamental na área de política educacional. Dentre 

outras responsabilidades era função da comissão, examinar, avaliar e julgar os livros 

didáticos, concedendo ou não autorização para ser usado nas escolas. A CNLD foi 

criada em um momento político autoritário, que buscava garantir, acima de tudo, a 

Unidade Nacional. Dessa forma a comissão deveria controlar a adoção dos livros, 

assegurando que eles satisfizessem a finalidade de formar o espírito de nacionalidade, 

isso fez com que os critérios estabelecidos pela CNLD, para as avaliações dos livros, 

valorizassem muito mais aspectos político-ideológicos do que pedagógicos. De acordo 

com Oliveira et al. (1984) dos impedimentos estabelecidos pela CNLD para a utilização 

do livro didático, onze eram relacionados à questão político-ideológica e apenas cinco 

diziam respeito à didática propriamente dita, ou seja, aspectos morais, cívicos e 

políticos eram priorizados se sobrepondo aos aspectos didático-metodológicos.  

A legitimidade dessa comissão foi bastante discutida e a sua implementação esbarrou 

em muitas questões que tornaram inexeqüível o cumprimento de suas propostas. 

Entretanto, apesar dos sérios problemas detectados na sua operacionalização, a 

comissão foi ampliada e se manteve com plenos poderes, pois em 1945 o Decreto-lei 

8.460 consolidou a legislação 1.006/38 e dispôs a respeito da organização e o 

funcionamento da CNLD.  
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Nos anos sessenta se estabeleceu, pelo acordo MEC/USAID
16

, a criação da Comissão 

do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED). Segundo Freitag et al. (1993)  esse 

convênio tinha como objetivo disponibilizar, gratuitamente, cerca de 51 milhões de 

livros para estudantes brasileiros no período de três anos. No programa de 

desenvolvimento da COLTED estavam incluídos a instalação de bibliotecas e um curso 

de treinamento de instrutores e professores, que ocorreriam em várias etapas contínuas.  

Em 1971, com a extinção da COLTED, a responsabilidade de desenvolver o Programa 

Nacional do Livro Didático ficou a cargo do Instituto Nacional do Livro (INL), que foi 

criado pelo Decreto-lei nº 93 de 21 de dezembro de 1937. Competia a esse programa 

“definir diretrizes para formulação de programa editorial e planos de ação do MEC e 

autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com entidades públicas e 

particulares e com autores, tradutores e editores, gráficos, distribuidores e livreiros” 

(OLIVEIRA et al., 1984, p. 57).  

Com o Decreto–lei nº 77.107 de 1976, que transferiu para a Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME) a responsabilidade do Programa do Livro Didático, a 

política do livro didático passa por nova redefinição. Seria de responsabilidade da 

FENAME, segundo Freitag et al. (1993) “definir as diretrizes para a produção de 

material escolar e didático e assegurar sua distribuição em todo território nacional; 

formular programa editorial; cooperar com instituições educacionais, científicas e 

culturais, públicas e privadas, na execução de objetivos comuns” (p. 15). 

                                                 
16 MEC/USAID: nome do acordo que incluiu uma série de convênios realizados a partir de 1964 entre o Ministério da Educação 

(MEC) e a United States Agency for International Development (USAID). (DICIONÁRIO INTERATIVO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA, 2002). 
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O governo, no inicio da década de oitenta, visando solucionar os percalços da política 

do Livro Didático, transferiu para a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) a 

incumbência de gerenciar, dentre outros, o Programa do Livro Didático do ensino 

fundamental (PLIDEF). Freitag et al. (1993) apontam que essa medida gerou, 

conseqüentemente, o descumprimento do prazo previsto para a distribuição do livro, 

lobbies das empresas e editoras junto aos órgãos estatais responsáveis, autoritarismo 

tácito na tomada de decisões pelos responsáveis no governo.  

Atualmente, a avaliação de livros didáticos é realizada pela Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD)
17

, e pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
18

, que 

foi implementado pelo Ministério da educação e Cultura (MEC) com o objetivo de 

garantir uma política de regulamentação do livro didático que seja mais competente e 

eficaz. A Resolução CD/FNDE nº 603, de 21 de Fevereiro de 2001, passou a ser o 

mecanismo que organiza e regula o Plano Nacional do Livro Didático. O MEC criou 

várias comissões para a avaliação dos livros didáticos, na busca de uma melhor 

qualidade dos mesmos. 

Por ser o PNLD o responsável pelos princípios e critérios, segundo os quais foram 

escolhidos os livros que foram analisados no presente trabalho, torna-se necessário que 

se faça sobre ele uma reflexão.  

 

 

                                                 
17 A CNDL foi implantada em 1938 pelo Decreto-lei n. 1006, no período que Gustavo Capanema foi Ministro da Educação e da 

Saúde, no governo do presidente Getúlio Vargas. (Flávia Soares, 2003)  

18O PNLD foi instituído pelo decreto n.º 91.542, de 19 de agosto de 1985. 
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7.4. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

O PNLD é coordenado pela Secretaria da Educação Fundamental (SEF) e executado por 

meio da Fundação Nacional do Livro Didático (FNDE)
19

. O Programa tem por 

objetivos:  

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como 

para a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e 

distribuição de livros didáticos para todos os alunos matriculados nas 

escolas das redes públicas do ensino fundamental de todo o País, 

cadastrados no Censo Escolar;  

b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer 

padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos 

utilizados nas diferentes regiões do País; 

c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo 

de seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica 

consciente dos títulos a serem adotados no Programa; e 

d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, 

garantindo a sua utilização/reutilização por três anos consecutivos. (M 

EC, 2001) 

 

                                                 
19 Autarquia federal vinculada ao MEC e responsável pela captação de recursos para o financiamento de programas voltados para o 

Ensino Fundamental. 
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7.4.1. A Avaliação do Livro Didático 

A partir de 1995, depois de dez anos da implantação do PNLD, o MEC estabeleceu a 

análise e avaliação pedagógica dos livros a serem escolhidos pelas escolas e distribuídos 

pelo PNLD. Foram analisados os livros de Português, Matemática, Ciências e Estudos 

Sociais do Ensino Fundamental (1ª
 

a 4ª
 

séries), inscritos, pelas editoras ou detentores do 

direito autoral, para o PNLD/97. Foram instituídas, pelo MEC, comissões por área de 

conhecimento, formadas por professores com experiência nos três níveis de ensino, 

assessoradas pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(CENPEC)20 e coordenadas pela SEF. Essas comissões tinham por incumbência a 

elaboração de critérios de avaliação, sua discussão junto aos editores e autores e o 

desenvolvimento do processo de avaliação propriamente dito. 

Os livros analisados foram classificados em quatros categoria: Recomendados 

(constituída pelos livros que cumprissem corretamente sua função, atendendo de modo 

satisfatório a todos os princípios comuns e específicos, bem como aos critérios mais 

relevantes da área), Recomendados com ressalvas (composta pelos livros que apesar de 

apresentarem problemas, mediante o trabalho realizado pelo professor, não tinham sua 

eficácia comprometida), Não-recomendados (formada pelos livros nos quais a dimensão 

conceitual se apresentasse com insuficiência, contendo impropriedades que 

comprometessem de modo significativo sua eficácia didático-pedagógica) e Excluídos 

(todos os livros que apresentassem ou induzissem a erros conceituais, desatualização, 

preconceitos ou discriminações de qualquer tipo). 

                                                 
20 Organização não-governamental voltada para a pesquisa e a ação educacionais. 
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Na primeira edição do Guia de Livros Didáticos, que foi divulgada no final do primeiro 

semestre de 1996, foram analisadas 466 obras que seriam destinadas as primeiras séries 

do Ensino Fundamental (1ª à 4ª séries). De acordo com os dados fornecidos pelo 

MEC/FNDE das obras analisadas somente 63 foram classificadas em recomendadas, 42 

foram classificadas em Recomendadas com ressalvas, 281 foram classificadas em Não-

recomendadas e 80 foram Excluídas.  

Dentre os livros classificados no Guia como: Recomendados, Recomendados com 

ressalvas e Não-recomendados os professores poderiam escolher os que se adequassem 

à realidade didático-pedagógica de sua Unidade Escolar.  

Em 1997, o MEC deu prosseguimento à avaliação da produção didática apresentada 

pelas editoras, no PNLD/98, também voltada para a análise de livros de 1ª a 4ª séries: 

foram divulgados os resultados da análise dos livros e realizada, pelas escolas e 

professores, a escolha daqueles que seriam adotados em 1998.  Dentre as alterações 

ocorridas no processo de avaliação dos Livros Didáticos pode-se citar que aos livros de 

1ª a 4ª séries, que já eram analisados, acrescentaram-se os chamados livros para a 

alfabetização: cartilhas, pré-livros, livros de leitura intermediária. Outra mudança 

ocorrida no processo de avaliação foi que os livros categorizados como não-

recomendados passaram a ser classificados como excluídos, a partir dessa edição do 

PNLD. 

Nas edições seguintes, visando melhorar a divulgação dos resultados da avaliação para 

os docentes e contribuir para o aprimoramento da fundamentação do processo de 

escolha, o programa passou por mudanças. O Guia do Livro Didático deixou de vir 
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acompanhado de um catálogo contendo a listagem dos livros avaliados, para apresentá-

los através de uma resenha de cada volume das coleções analisadas, isto é, dos livros 

recomendados com distinção
21

, recomendados ou recomendados com ressalvas. 

Passando os livros não-recomendados a serem relacionados no final do Guia. A 

introdução, no início do guia, passou a apresentar algumas considerações gerais sobre 

os objetivos e as ações do programa, os critérios utilizados na avaliação dos livros e o 

modelo da ficha usada pelos pareceristas na análise. As escolhas passaram a ser por 

coleção, com o intuito, segundo o MEC, de assegurar a unidade e a articulação didático-

pedagógica da escola, possibilitando o desenvolvimento curricular de forma integrada 

(BRASIL, MEC/SEF, 2001, p.2).  

Para que houvesse uma rápida percepção da categoria em que cada livro foi inserido, 

adotou-se a seguinte convenção gráfica:  

 Recomendados com distinção 

 Recomendados 

 Recomendados com ressalvas 
 

Novas modificações foram promovidas no processo de avaliação, desde o PNLD/99. 

Eliminou-se a categoria dos não-recomendados, e, de modo articulado, acrescentaram-

se, aos critérios de exclusão, a incorreção e incoerência metodológicas, possibilitando, 

desse modo, a seleção de livros cuja abordagem metodológica favoreces-se 

apropriadamente o desenvolvimento das competências cognitivas básicas (como a 

compreensão, a memorização, a análise, a síntese, a formulação de hipóteses e o 

                                                 
21Nessa categoria estavam as obras que se destacassem por apresentar propostas pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes, de 

acordo com o ideal representado pelos princípios e critérios adotados nas avaliações pedagógicas.  
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planejamento). Nessa Edição, pela primeira vez, o MEC avaliou os livros destinados às 

series finais do ensino fundamental (5ª a 8ª séries).  

A partir do PNLD/2004 só seria possível inscrever coleções completas para ser 

avaliadas, ou seja, desde então, diferente das edições anteriores em que os livros eram 

inscritos por série podendo ter alguns livros de uma mesma coleção aceitos e outros 

recusados, as coleções passaram a ser aceitas ou recusadas em bloco.  

No Guia do PNLD/2005, que analisou os livros destinados aos alunos das séries finais 

do Ensino Fundamental, já não mais apresentou as menções classificatórias
22

 atribuídas 

até o ano anterior, na escolha dos livros das séries iniciais do Ensino Fundamental, que 

ocorreram com o PNLD/2004.  A partir dessa edição do Guia, os livros analisados estão 

relacionados em ordem alfabética, sendo necessária uma leitura mais cuidadosa das 

resenhas elaboradas pelos pareceristas (BRASIL, MEC/SEF, 2004, p.6) 

Para se adequar a nova estrutura do Ensino Fundamental que agora é de nove
23

 anos, o 

PNLD/2010 das séries/anos iniciais trouxe uma mudança, passou a contemplar os cinco 

primeiros anos de escolaridade.  As resenhas das coleções analisadas e aprovadas foram 

organizadas em dois grupos, no guia PNLD/2010. O primeiro deles relacionou as 

coleções destinas ao 1º e 2º anos e o outro as coleções para os 3º, 4º e 5º anos. De 

acordo com o Edital do PNLD 2010, as editoras poderiam apresentar coleções de dois 

tipos: uma constituída de dois livros destinados aos dois primeiros anos de 

escolaridades e a outra, com três livros para os alunos do 3º, 4º e 5º anos.  

                                                 
22 Recomendados com distinção (RD), Recomendados (R) e Recomendados com Ressalvas (RR). 
23Lei nº 10.172/2001(MEC/SEB, 2004b. p.27) 
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No Guia PNLD/2010 há coleções aprovadas para os dois primeiros anos que também 

tiveram coleções aprovadas para os três anos seguintes. Há coleções apresentadas 

somente com livros para os dois anos iniciais e outras que são para os três anos 

subseqüentes. 

É necessário observar que, a inclusão de mais um ano, no início do Ensino 

Fundamental, exige particular atenção na escolha da coleção voltada para os dois 

primeiros anos, devido às características e necessidades do aluno de 6 a 8 anos de idade, 

pois, esse período corresponde ao início da alfabetização matemática. Tomando como 

referencial os estudos de Piaget, a criança nessa fase se encontra no Estágio das 

Operações Concretas, Piaget e Inhleder (1982), não tendo ainda construído as noções de 

conservação. Por isso, é indispensável uma atenção redobrada sobre peculiaridades das 

obras para evitar que ocorram rupturas, tanto no que diz respeito à continuidade e à 

progressão no desenvolvimento dos conteúdos, quanto no que se refere à condução de 

um processo didático coerente. 

No PNLD/2007, é feita uma análise do desempenho das obras de matemática de 1ª a 4ª 

série das edições do PNLD de 1997, 1998, 2000, 2001, 2004 e 2007. A análise mostra 

que houve uma diminuição percentual de obras excluídas ao longo do período. Podendo 

indicar o aumento do número de títulos aprovados no processo de avaliação, a melhoria 

da qualidade dos livros de matemática para o Ensino Fundamental. Entretanto, ainda 

continua a ocorrer um percentual não desprezível de obras excluídas, demonstrando a 

relevância do processo de avaliação (BRASIL, MEC/SEB, 2006. p.24). 
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7.5. A Escolha do Livro Didático de Matemática 

Até a década de oitenta, a escolha e distribuição do Livro Didático eram feitas por 

comissões formadas por técnicos e assessores do governo, pouco familiarizados com a 

problemática da educação e, na maioria das vezes, desqualificados para gerenciar com 

eficácia a complexa questão do livro didático. O professor que deveria tomar parte desse 

processo de escolha como das discussões sobre o Livro Didático não participava desse 

processo decisório.  

Nuñez, et. al., (2003) defendem que os professores como construtores ativos de saberes 

não devem ser excluídos da seleção dos livros didáticos que serão utilizados na sua 

prática pedagógica. Mas, se faz necessário ressaltar que para estarem inseridos nesse 

processo de seleção, os professores devem ter um domínio de saberes diversos e, 

também, estarem preparados para avaliar as possibilidades e limitações dos livros 

recomendados pelo MEC, pois o livro deve ser um, dentre outras ferramentas, para o 

ensino de Matemática. 

A escolha do livro didático de matemática a ser utilizado pelo professor do Ensino 

Fundamental constitui uma tarefa de suma importância para o ensino-aprendizagem da 

matemática nas séries iniciais.  

O professor necessita, dentre outras coisas, analisar se a forma como os conceitos são 

apresentados e a linguagem que é utilizada favorecem a aprendizagem dos alunos. 

Precisa, cuidadosamente, observar se as atividades propostas nos livros estão de acordo 

com o nível de escolaridade a que se destina. Ou seja, como elemento facilitador da 
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aprendizagem, o Livro Didático deverá ser um recurso didático que apresente um 

conteúdo acessível para a faixa etária destinada, estimule e valorize no texto a 

participação dos alunos, e que combata atitudes e comportamentos passivos dos alunos, 

(SILVA JÚNIOR, 2005). O livro deve também promover uma integração entre os temas 

discutidos, valorizando o conhecimento do aluno, além de conter ilustrações atualizadas 

e corretas (ARRUDA e MORETTI, 2002).  

A forma como os conteúdos estão organizados nos Livros Didáticos de Matemática é 

extremamente importante para que proporcione uma melhor sistematização dos 

conhecimentos, tendo em vista que este recurso pedagógico deve se constituir num 

instrumento de trabalho destinado a auxiliar o professor na sua prática docente e ao 

mesmo tempo em que precisa ter uma proposta de conteúdos que estimule nos alunos o 

prazer de aprender.  

De acordo com Flávia Soares (2004),  

Os livros didáticos por muitos anos excluíram os alunos da construção 

dos conteúdos, abandonando o raciocínio dedutivo e as demonstrações, 

e enfatizando o uso de algoritmos e fórmulas nem sempre bem 

compreendidas pelos estudantes. (p. 3). 

Mediante as argumentações acima é necessário que o professor ao selecionar os Livros 

Didáticos atente para aqueles que ofereçam aos seus alunos situações que promovam a 

construção dos primeiros conceitos matemáticos, respeitando o nível de 

desenvolvimento em que a criança se encontra. 
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Na escolha do Livro Didático, devem ser priorizados aqueles que permitam à criança 

interagir com o meio, isto é, deve-se dar preferência aos Livros que incentivem e 

possibilite o uso de materiais concretos, que, através de sua manipulação, permitam à 

criança estabelecer as relações matemáticas necessárias à construção dos conceitos. 

Assim sendo, o livro que utiliza tão somente a representação, como meio para promover 

a compreensão dos conceitos, é insuficiente e comprometem a aprendizagem em um 

momento que ela é fundamental para a relação posterior da criança com a Matemática. 

O recurso do desenho para a representação de um objeto concreto, tão comum nos livros 

didáticos, deve sim ser utilizado, mas apenas quando a criança já se encontrar em uma 

fase de desenvolvimento na qual possa compreender a sua substituição em relação ao 

objeto propriamente dito. 

De acordo com os PCN‟s (2001), 

A matemática move-se quase exclusivamente no campo dos conceitos 

abstratos e de suas inter-relações. Para demonstrar suas afirmações, o 

matemático emprega apenas raciocínios e cálculos. É certo que os 

matemáticos também fazem constante uso de modelos e analogias 

físicas e recorrem a exemplos bem concretos, na descoberta de teoremas 

e métodos. Mas os teoremas matemáticos são rigorosamente 

demonstrados por um raciocínio lógico (p.23). 

  

O exercitar do Raciocínio lógico nos Livros Didáticos do Ensino Fundamental não deve 

ser apenas pontuado, mas deve antes ser uma preocupação metodológica, presente 

sempre que algum ponto do programa permitir. 
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PARTE II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
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Preliminares 

Na primeira parte desta dissertação apresentamos os elementos teóricos que subsidiaram 

a nossa pesquisa. Embasados nessas considerações teóricas, explicitaremos a seguir, os 

aspectos metodológicos que orientaram o estudo desenvolvido. 

Fundamentamo-nos para as análises realizadas em nosso estudo, na Teoria de Piaget, a 

qual, como foi tratada anteriormente, apresenta uma explicação do processo de 

construção do conhecimento, tratando também do processo de aquisição do número pela 

criança.  

 O aluno que está cursando o 1º ciclo do Ensino Fundamental, de acordo com Piaget e 

Inhleder (1982), se encontra no Estágio das operações concretas, seus raciocínios se 

baseiam, ainda, diretamente nos objetos e não nas hipóteses enunciadas. Como nesse 

estágio se estabelece a transição entre a ação e as estruturas lógicas mais gerais, a 

criança já é capaz de realizar classificações, seriações, correspondências termo a termo 

ou entre um e diversos. Entretanto, apesar de lidar logicamente com os objetos, usa o 

ensaio e o erro e não uma estratégia sistematicamente estruturada. Mesmo não estando 

restringida mais a uma representação imediata, a criança necessita da presença concreta 

dos objetos, ou de sua referência, para raciocinar. 

É importante levar em consideração que durante a primeira infância, só os primeiros 

números são compreensíveis a criança. Apenas depois dos sete anos é que a série 

indefinida dos números e, sobretudo as operações de adição, com seu inverso e de 

multiplicação, também com seu inverso são compreensíveis a criança Kamii, (2004).  

Compreendemos que o ensino-aprendizagem do conceito de número traz importantes 

contribuições para a formação matemática, principalmente por se constituir na base para 
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a construção de outros conhecimentos, não apenas na matemática mais em outros 

campos, escolares ou não. 

Os conceitos trabalhados no Livro Didático, inclusive o conceito de número, devem ser 

apresentados levando em consideração, a necessidade de gerar nos alunos o interesse 

pelo conteúdo que está sendo estudado, o habito de argumentar, o desejo por desafios, e 

deve conduzir os alunos a pesquisa gerando o desejo de aprender além do que lhe é 

apresentado nos manuais.  

Quando a criança chega à escola no 1º ano do 1º ciclo, chega com conhecimentos 

prévios de número, mas, como já foi dito no capítulo anterior, construído de forma 

mecânica, pois aprendeu que cinco é cinco, apenas porque um adulto, que na maioria 

das vezes é seu pai ou sua mãe, lhe mostrou que na mão tem cinco dedos. Não houve 

uma construção qualitativa desse conceito.  
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CAPÍTULO 8 

OBJETIVOS DA PESQUISA  

8.1. Objetivo Geral: 

Analisar, numa perspectiva exploratória, se a abordagem do conceito de 

número, nos Livros Didáticos de Matemática do 1º e 2º ano do 1º ciclo – 

do Ensino Fundamental, estimula no aluno a tomada de decisão, 

necessária para gerar seres autônomos capazes de raciocinarem 

logicamente.  

 

8.2. Objetivos Específicos: 

 Analisar se a abordagem do conceito de número nos livros didáticos de 

matemática do 1º e 2º ano proporciona ao aluno estabelecer conexões com 

os conhecimentos que já foram construídos anteriormente.  

 Mapear os tipos de atividades que estão propostas no ensino do conceito 

de número nos livros didáticos do 1º e 2º ano; 

 Analisar se as atividades, propostas no ensino do conceito de número, 

estimulam a tomada de decisão, oportunizando aos alunos a 

desenvolverem a autonomia. 
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CAPÍTULO 9 

 

Método  

Com o intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, propomo-nos a realizar uma análise 

temática de conteúdos. De acordo com Bardin (2002),  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, através de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(p.42). 

Segundo Chaumier (1974, apud BARDIN, 2002), a análise documental é “uma 

operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar um estudo ulterior, a 

sua consulta e referenciação” (p. 45). Pode-se dizer que essa técnica tem o objetivo de 

dar a forma que seja conveniente para representar de outra maneira a informação, por 

intermédio de procedimentos de transformação.  

O foco do nosso estudo está na análise de livros didáticos, que se constituem em, 

Um dos principais fatores que influenciam o trabalho pedagógico, 

determinando sua finalidade, definindo o currículo, cristalizando 

abordagens metodológicas e quadros conceituais, organizando, enfim, o 

cotidiano de sala de aula (BRASIL, MEC/SEF, 2002, p. 10) 

Realizamos, nesta pesquisa, uma análise da abordagem do conceito de número em 

coleções de alfabetização matemática, destinadas aos dois primeiros anos do Ensino 
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Fundamental (1º e 2º ano), com a finalidade de verificar se ela é apropriada para gerar 

seres autônomos capazes de raciocinarem logicamente. Apresentaremos, a seguir, 

algumas considerações sobre os fatores que foram decisivos na escolha das coleções 

analisadas neste trabalho. 

9.1. Amostra 

A princípio decidimos analisar as dezoito coleções aprovadas no PNLD/2010 (anexo 

1), destinadas ao 1º e 2º ano do ensino fundamental. Mas, a falta de acesso a algumas 

coleções foi um dos fatores decisivo para definir à quantidade de coleções a serem 

analisadas nesta pesquisa.  

Ao procurarmos nas editoras, certos Livros Didáticos de alfabetização matemática nos 

deparamos com algumas dificuldades. Como por exemplo, a falta de interesse de alguns 

divulgadores, das editoras, em nos disponibilizar exemplares dos livros do 1º e 2º ano 

que solicitávamos, alegavam que não poderiam disponibilizar os livros por não 

estarmos no momento lecionando nos referidos anos. E, mesmo tendo nos apresentado 

como alunos do Programa de Pós-Graduação e explicado que estávamos realizando 

uma pesquisa que tinha como objetivo analisar os livros de matemática nos foi 

solicitado uma declaração da escola em que lecionávamos. Outro fator para não 

conseguirmos as dezoito coleções, que precisa ser pontuado, foi a falta de uma filial de 

algumas editoras responsáveis pela distribuição de algumas coleções. 

Mediante os fatos supracitados, resolvemos analisar de cada editora uma coleção. O 

que totalizaria nove coleções a serem analisadas. As quantidades de coleções aprovadas 

no PNLD/2010, por editoras, estão no anexo 2. No intuito de conseguimos as coleções 
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necessárias a nossa análise visitamos duas escolas, uma da rede estadual e a outra da 

rede municipal
24

, nesse período
25

 já havia ocorrido a escolha dos livros didáticos pelos 

professores, assim sendo obtivemos vários livros nas duas escolas, entretanto, só 

conseguimos totalizar cinco coleções completas, nas demais faltava um dos dois 

volumes destinados a alfabetização matemática.          

Salientamos que das dezoito coleções aprovadas e recomendadas no PNLD/2010 (anos 

iniciais) para os dois primeiros anos do ensino Fundamental, foram analisadas cinco 

coleções, ou seja, não nos foi possível, mediante a falta de acesso aos livros das outras 

coleções analisar as dezoito coleções que tínhamos decidido inicialmente, e nem mesmo 

conseguimos analisar nove coleções para que tivéssemos uma representatividade de 

cada editora. 

A seguir, no quadro 1, a relação das coleções que foram analisadas nesse trabalho, com 

seus respectivos autores e siglas
26

: 

Quadro 1. Coleções analisadas. 

Título da Coleção/Dados da Editora Autor Sigla 

Asas para voar: Alfabetização Matemática. 1º 

e 2º ano. São Paulo: Ática, 2008. 

SOUZA, M. H. S. e 

SPINELLI, W. 

AV 

Linguagens da Matemática: Alfabetização 

Matemática, 1º e 2º ano. Saraiva, 2008. 

SILVA, E. R e SIQUEIRA, 

P. M. 

LM 

Matemática com Alegria. 1º e 2º ano. 

Positivo, 2008. 

CARMO, M. C. L. B. MA 

Novo Bem-me-quer: Alfabetização Matemá-

tica. 1º e 2º ano. Editora do Brasil, 2008. 

BORGES, E. M. E.; et. al. NB 

Projeto Conviver: Matemática. 1º e 2º ano. 

Moderna, 2008. 

LELLIS, M. C. T.; et. al. PC 

                                                 
24 Escola do Município de Jaboatão dos Guararapes. 

25 O período que visitamos as escolas foi no início do mês de Janeiro de 2010. 

26 Convencionamos usar, no presente estudo, algumas siglas para identificar as coleções analisadas, conforme se pode observar no 
Quadro 1. 
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9.2. Procedimento de análise 

Na análise dos livros didáticos, tanto no texto principal quanto nos exercícios propostos 

e nas observações do Manual do Professor – MP, procuramos observar os seguintes 

aspectos: 

a) Se o contexto utilizado valoriza o papel do aluno na construção do conceito de 

número.  

b) Se as atividades propostas encorajam o aluno a participar da elaboração das suas 

respostas de forma ativa e crítica. Favorecendo a inteiração e a cooperação. 

c) Se as atividades propostas levam o aluno a desenvolver/utilizar suas estruturas 

lógicas. 

d) Se a abordagem dos conteúdos e as atividades favorecem a formação de um 

individuo autônomo.  

Para mapear os tipos de atividades que estão propostas nos livros didáticos do 1º e 

2º ano do Ensino Fundamental, realizamos a análise do(s) capítulo(s)/seção(ões) 

que trata(m) dos Números e Operações; os dados levantados se encontram 

apresentados em uma tabela no capítulo da análise dos livros didáticos. 

 

9.3. Características Gerais das coleções analisadas 

A seguir, apresentaremos um breve comentário sobre as coleções de livros didáticos 

analisados neste trabalho.  
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9.3.1. Coleção: Asas para Voar: Alfabetização Matemática (AV).  

Nessa coleção os livros são organizados em capítulos que se dividem em seções que 

incluem seqüência de atividades. A abertura de cada capítulo apresenta uma situação-

problema retratada, na maioria das vezes, por meio de ilustrações. 

As seções que compõem o “livro do aluno”:  

 Para viver melhor, aparece em quase todos os capítulos, com aplicações dos 

conteúdos matemáticos a contextos sociais mais amplos ou com temas relacionados à 

formação do cidadão crítico. Nas duas situações, há reflexões sobre os contextos 

tratados, entretanto, elas estão apenas justapostas; 

 Problemas? Sem problema!,  com o propósito, na maioria das vezes, de levar os 

alunos a estabelecerem relações com outros conceitos além dos que são tratados nos 

capítulos. Essa sessão quase não é tratada nos dois volumes;  

 É hora do jogo, finaliza quase todos os capítulos, vê-se que os jogos propostos na 

maioria das vezes são articulados com os conteúdos estudados, entretanto, “observa-se 

privilégio da dimensão didática, em detrimento dos aspectos propriamente lúdicos” 

(BRASIL, 2009 p. 50);  

 De tudo um pouco retoma de forma resumida alguns conteúdos desenvolvidos ao 

longo da coleção  e encerra as atividades de cada livro;  

 O Glossário Ilustrado, que apresenta de forma informal os conceitos e elementos 

matemáticos tratados em cada volume;  
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 Para você ler, relaciona as indicações de leituras complementares.  

Observa-se, no gráfico abaixo, que do 1º para o 2º volume dessa coleção, há uma ênfase 

maior aos campos dos números e operações e geometria, prejudicando os demais 

campos. Entretanto, “... em geral, percebe-se a articulação entre os conteúdos tratados 

nos dois volumes” (BRASIL, 2009 p. 49). 

 
Fonte: Gráfico retirado do Guia do PNLD 2010 

 

De acordo com o Guia 2010 (BRASIL, 2009 p. 50), os conteúdos são abordados em 

pequenos textos, acompanhados de atividades de aplicação e algumas de 

aprofundamento. O trabalho em grupo não é muito valorizado, no entanto, nos jogos e 

brincadeiras a interação e o trabalho em grupo são incentivados. No MP, há indicações 

para se realizar a experimentação, antes da realização das atividades, dos materiais 

concretos que são ilustrados nos livros. É aconselhado na resenha ao professor 

(BRASIL, 2009 p. 52), para que haja uma melhor compreensão da adição e subtração, 

que ele providencie problemas em que a contagem dos objetos não seja possível. 

Na linguagem utilizada, os vocábulos são, na maioria das vezes, adequados. As orações 

estão construídas na forma direta e as instruções são, quase sempre, curtas e claras. Ao 

mesmo tempo, a linguagem matemática é usada sem exageros de nomenclatura ou de 
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simbologia. Os textos explicativos predominam e apenas alguns aparecem em forma de 

quadrinhos. Não são muito exploradas: as histórias infantis, parlendas, ou trava-línguas.  

O MP é composto pelo “livro do aluno” mais as “orientações para o professor”.  Ele traz 

textos que tratam de concepções atuais sobre o conhecimento matemático e sobre seu 

ensino nesta fase da escolaridade. Também procura justificar as opções metodológicas 

adotadas na coleção, assinalando para cada capítulo as atividades escolhidas e as 

orientações metodológicas, trazendo sugestões para as atividades complementares e 

indicando, ainda, atividades presentes em sites. Além de sugerir na cópia do livro do 

aluno a condução das atividades, ainda pontua orientações de novos questionamentos 

(BRASIL, 2009 p. 51).  

9.3.2. Coleção: Linguagens da Matemática (LM). 

A organização dos dois livros dessa coleção se dá em capítulos, que são subdivididos 

em seções, contendo textos informativos, vindo logo depois listas de atividades, sendo 

às vezes intercaladas com sistematizações. De acordo com as autoras, as atividades 

propostas nas aberturas de cada capítulo são especiais. Pois, além de relacionar a 

Matemática e a alfabetização por meio da leitura de diferentes tipos de textos, ainda 

possibilita relacionar Matemática e Cidadania através de situações cotidianas que visam, 

auxiliar na compreensão de regras do convívio social; favorecer a 

construção de valores como tolerância, respeito a si próprio e ao outro, 

respeito e interesse às diferenças culturais; proporcionar o 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento autônomo (com 

responsabilidade), pensamento e atitudes críticas; promover a 

capacidade de compreensão e de argumentação e o desenvolvimento da 
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capacidade estética; e propiciar a compreensão, a conscientização e a 

promoção de estratégias de resolução de problemas sociais por meio da 

utilização de conceitos e procedimentos matemáticos (REAME; 

MONTENEGRO, 2008 MP, p.19). 

As seções que compõem os capítulos do “livro do aluno” são as seguintes: 

 Problemateca, coletânea de propostas de resolução e formulação de problemas que 

podem ser realizadas individualmente ou em grupo; 

Jogos e brincadeiras, os jogos de regras são apresentados em um contexto de 

problematização sobre alguma noção em estudo; 

Vamos fazer!, conjunto de exercícios variados sobre o conceito que foi apresentado 

anteriormente;  

 Qual é a sua estimativa?, tem como objetivo desenvolver procedimentos de 

contagem. O Guia chama a atenção para o fato de que, “há muitas atividades 

inadequadas entre as que visam a estimativa da quantidade de elementos de 

coleções.”(BRASIL, 2009 p.76);  

Além dessas seções no livro do 2º ano, encontram-se  

 Ler e escrever em Matemática, sugere ao aluno fazer registros de idéias ou estratégias 

adotadas;  

 Diferentes Maneiras de Calcular,  trata de procedimentos ou estratégias para cálculo 

escrito e mental sem o uso do algoritmo; 
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 + atividades, resgata conceitos estudados em capítulos anteriores e enriquecer os do 

próprio capítulo;  

 Conversando sobre o que aprendeu, trabalha a auto-avaliação, aparece ao final dos 

dois volumes e, também, no 4º capítulo do 2º ano. 

 O Glossário Ilustrado, maneira informal de apresentar os conceitos e elementos 

matemáticos tratados em cada volume; 

 Indicações de Leitura, sugere alguns paradidáticos para leitura dos alunos. 

A abordagem dos conteúdos é proporcionada em atividades, por meio de exemplos, ou 

em textos informativos, em seguida é feita as sistematizações e outras atividades são 

propostas. Muitos jogos e brincadeiras estão presentes na coleção, o que favorece a 

aproximação entre a Matemática e o universo infantil. No Guia, a coleção é elogiada por 

apresentar nos dois livros diversos gêneros textuais: parlendas; poemas; receitas de 

culinária; trava-línguas; histórias em quadrinhos e do folclore brasileiro. (BRASIL, 

2009). 

Segundo o Guia “Os diversos usos dos números são contextualizados no universo 

infantil. O campo numérico é ampliado, gradativamente, até a centena, ao longo do livro 

1. No 2º ano, não há ampliação do campo numérico. A idéia de juntar, da adição, e a de 

tirar, da subtração, são priorizadas no 1º ano, e há preocupação com os registros 

horizontal, simbólico e em língua materna.”(BRASIL, 2009 p. 76).  
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De acordo com a resenha do Guia (BRASIL, 2010), no MP, aborda-se grande variedade 

de temas relacionados aos processos de ensino-aprendizagem, como a construção do 

conhecimento matemático e a importância dos jogos. Nele é apresentada a estrutura da 

coleção e uma discussão detalhada sobre os campos da Matemática. As orientações para 

as atividades propostas são de cunho metodológico e apresentada detalhadamente, tanto 

no suplemento pedagógico quanto na cópia do livro do aluno. São dadas possíveis 

soluções e/ou caminhos que os alunos podem seguir para resolver algumas das 

atividades propostas. Nos dois volumes e em todos os capítulos há sugestão de 

atividades complementares. São indicadas bibliografias para a formação e atualização 

do professor, organizada por tema, e outras fontes de informações. 

9.3.3. Coleção: Matemática com Alegria (MA). 

O “livro do aluno”, em cada volume, contém quatro unidades, subdivididas em 

capítulos. Estes abordam tópicos dos vários campos da Matemática, apresentados em 

seqüências de atividades e nas seções especiais abaixo delineadas:  

Só para começar, é a seção que inicia todos os capítulos da coleção. Por meio da 

apresentação de uma foto e dos questionamentos do Conversando com você, buscam 

avaliar os conhecimentos prévios dos alunos; 

Para saber; sistematiza o conhecimento sobre o tema que está sendo trabalhado; 

Fazendo e aprendendo, traz atividades de aplicação de conceitos já estudados; 

Aprendendo mais, visa aprofundar e integrar conceitos ou áreas do conhecimento; 
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Brincando e aprendendo, traz atividades lúdicas, como jogos, desafios e charadas. 

Nessa sessão é dado ao aluno a oportunidade de trocar idéias com os demais colegas.  

No Guia diz que essas seções “são bem articuladas com os conteúdos matemáticos do 

capítulo em que estão inseridas” (BRASIL, 2009 p. 82).;  

Aprendendo a fazer arte, explora a presença da geometria na arte; 

Projeto temático é proposto a cada duas unidades trabalhadas. Cada projeto é 

constituído por quatro etapas: preparação, ação, apresentação, e avaliação; 

Leitura recomendada, no final dos livros, há sugestões de leituras para os alunos. 

Nos dois livros, da coleção, os conteúdos são explorados por meio da resolução de 

seqüência de atividades em que o aluno é instigado, com poucas exceções, a aplicar os 

conceitos e procedimentos apresentados no livro. Dessa forma, ele não é encorajado a 

usar estratégias próprias de resolução, não sendo também estimulado a criar e verificar 

os processos de resolução. Como as atividades exigem respostas simples e diretas, não é 

oportunizada a reflexão.  

A linguagem matemática é introduzida sem excessos e aos poucos. O trabalho com o 

conceito de número é realizado de forma adequada, sem sistematizações precoces de 

notação. O conceito de número construído de forma gradual, apoiando-se em diversas 

atividades de contagem e em jogos, considerando-se as etapas dessa construção 

(BRASIL, 2009).  
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As idéias das operações são discutidas aos poucos e exploradas em atividades 

associadas a contagens, desde os capítulos iniciais do 1º livro. Adequadamente, os 

algoritmos formais são estudados apenas no volume 2. As operações matemáticas são 

trabalhadas, também gradualmente, os significados a elas associados são ampliados aos 

poucos, com as várias formas de registro e de cálculo. Entretanto, as atividades são 

dirigidas em excesso, havendo poucas oportunidades para que os alunos desenvolvam 

estratégias próprias de raciocínio ou verifiquem a validade das mesmas. 

No MP, são tratados a cerca do aprender e do ensinar Matemática no ensino 

fundamental; as propostas metodológicas atuais para o ensino–aprendizagem da 

disciplina; as relações entre a língua materna e a linguagem matemática. A estrutura do 

livro e a finalidade das várias seções da obra são apresentadas de forma coerente. É 

dada uma atenção salutar aos objetivos e conteúdos, de cada capítulo, tecendo-se 

comentários para algumas atividades, principalmente das seções especiais. Apresentam-

se respostas para as atividades e orientações de enriquecimento, em algumas delas. 

Sugestões de leitura complementar. São apresentadas propostas que contribuem para 

enriquecer, complementar ou aprofundar o trabalho proposto no livro do aluno.  

9.3.4. Coleção: Novo Bem-me-quer: Alfabetização Matemática (NB). 

Cada livro é composto por capítulos dedicados a conteúdos de um dos campos – 

números e operações, geometria ou grandezas e medidas – entremeados com atividades 

de tratamento da informação. Os capítulos contêm seções indicadas por ícones, 

chamados pelos autores de vinhetas. São elas: 
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 Atividades, composta por exercícios.  

Aprenda mais esta, que visa aprofundar o estudo de alguns conteúdos, apresentar 

aspectos históricos ou promover discussões voltadas à formação da cidadania;  

Divirta-se nessa seção são trabalhados jogos que, segundo os autores, “despertam o 

interesse, o desenvolvimento da autonomia, a inteiração social, a construção de valores 

morais e a capacidade de enfrentar situações que facilitam o processo de 

aprendizagem.” (BORDEAUX et. al., 2008, MP, p. 12). 

Cálculo mental, são apresentadas atividades consideradas preparatórias para o cálculo 

mental e as técnicas de cálculo mental. 

Desafio, exercícios.   

Situações-problema; São apresentados problemas convencionais e problemas não-

convencionais.  

Atividades complementares, aparecem no final de cada capítulo.  

No final, há sugestões de leituras para o aluno, comentadas e classificadas por 

assunto. 

A metodologia de ensino e aprendizagem é muito convencional. Ao abordar os 

conteúdos “parte-se de situações concebidas para exemplificar e explicar uma idéia 

matemática, mas esta é logo traduzida simbolicamente e passa a ser exercitada em 

muitas atividades de aplicação.” (BRASIL, 2009 p.93). Os jogos e os materiais 

concretos são pouco explorados, principalmente no livro do 1º ano. Entretanto, nos dois 
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volumes, são encontrados diferentes gêneros textuais e há ilustrações, fotos, diagramas, 

tabelas, cruzadinhas etc. Sendo quase sempre, apropriados os diferentes tipos de 

linguagem empregados na coleção. 

Não é muito presente na obra, principalmente no primeiro livro, a contextualização dos 

conteúdos. Na coleção não se valorizam atividades que enfoque a cidadania ou que 

destaque o uso da Matemática em práticas sociais extra-escolares.  

Em todos os campos, os conceitos são abordados de forma clara, mas muito rápida. Os 

números e as operações são privilegiados na obra, com destaque aos procedimentos 

resultando em prejuízo à construção dos conceitos. A simbologia e a linguagem da 

matemática são bem empregadas, mas é um pouco prematura a apresentação de alguns 

símbolos e nomenclaturas. Muitos dos jogos e materiais desenvolvem atividades de 

contagem ou de apresentação da simbologia matemática, o que quase não influi para 

aprendizagem tanto de números quanto das operações.  

Destaca-se na coleção o MP, pois, ele oferece comentários e sugestões para o trabalho 

de todos os capítulos dos dois livros e traz, ao final, textos para leitura que contribuem 

para a formação continuada do docente. Deixa claro, os princípios metodológicos e 

discute a importância das leituras complementares. A estrutura da obra é apresentada e 

há sugestões de uso que podem contribuir para o planejamento docente.  

No suplemento pedagógico do MP, são oferecidas orientações para as atividades 

propostas e acrescidas de comentários para cada capítulo. Na copia do “livro do aluno”, 

pontua-se outras sugestões para algumas atividades. Nas seções Dicas e sugestões estão 
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incluídas sugestões de atividades complementares que podem enriquecer o trabalho com 

o livro. São dadas respostas para a maioria das atividades. Contudo, é necessária uma 

maior atenção, pois, são fornecidas respostas únicas para questões que admitem mais de 

uma. É sugerido leitura e sites para o professor, com comentários a respeito (BRASIL, 

2009 p. 94). 

9.3.5. Coleção: Projeto Conviver: Matemática (PC). 

Os dois livros da coleção são organizados em quatro unidades. Cada uma delas 

subdivide-se itens, e cada item constitui uma unidade pedagógica, que traz atividades de 

um ou mais campos da matemática escolar, indicados por ícones que os representam. 

Outros ícones aparecem ao lado de muitas atividades para assinalar o tipo de abordagem 

que deve ser desenvolvida: Atividade oral; Trabalho em dupla; Trabalho em grupo; e 

Registre em seu caderno.  

Cada unidade é iniciada com a seção Primeiros contatos e termina com Refletindo mais, 

que contém atividades complementares. Em alguns dos itens há seções especiais: 

Conversando sobre o texto, com questões para a discussão oral, e Ação, que propõe 

jogos e atividades de uso ou de construção de material concreto. Ao final dos volumes 

há o Glossário ilustrado e sugestões de leitura para o aluno intitulado De Leitor para 

Leitor.  

“Sobressai, na obra, a riqueza de contextualizações e a linguagem usada, além da 

diversidade de gêneros textuais e de recursos gráficos.” (BRASIL, 2009 p.113). As 

noções preliminares e intuitivas sobre os números naturais e as quatro operações 
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aritméticas recebem muita atenção. Adequadamente, as quatro operações são abordadas 

de maneira mais formal somente no livro do 2º ano.  

Os jogos e brincadeiras estão presentes nos dois livros e contribuem para a construção 

de conceitos matemáticos. Ademais, baseiam-se em contextos que abrangem versos, 

cantigas, obras de arte e situações relacionadas ao cotidiano infantil.  

A principal característica da coleção é que ela valoriza: atividades que incentivam a 

participação ativa dos alunos e sua interação, e também, o desenvolvimento do 

raciocínio matemático em situações nas quais a criança é solicitada a refletir sobre as 

respostas e as estratégias de resolução de problemas. O cálculo mental e as estimativas 

não são valorizados de maneira significativa. As sistematizações ficam, quase sempre, a 

cargo do professor, apesar de haver atividades que trazem definições nos enunciados ou 

em “balões” com “falas” de personagens. (BRASIL, 2009) 

Os materiais concretos são bem explorados, geralmente nas seções denominadas Ação. 

Nelas, estimula-se o uso dos encartes do final do livro e de materiais de fácil acesso, 

como palitos, fichas e dados. O MP amplia a sugestão de outros materiais.  

O MP oferece boas contribuições para o trabalho em sala de aula. Existem textos 

pertinentes que abordam os objetivos do estudo da Matemática e da Educação 

Matemática, além de outros temas significativos para a formação docente. Apresenta-se 

a estrutura da obra e são fornecidas sugestões que podem contribuir para o planejamento 

e uso do livro. Para cada atividade explicitam-se os objetivos e há orientações sobre 

como desenvolvê-las na sala de aula. Há poucas sugestões de atividades 
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complementares, sendo mais valorizadas as sugestões de uso e enriquecimento das 

atividades presentes no livro do aluno. São dadas as respostas das atividades e, em 

alguns casos, discutidas situações que podem ocorrer durante a condução do trabalho. 

Pequenos textos com contribuições para a formação docente estão entremeados aos 

comentários das atividades e há uma bibliografia (BRASIL, 2009) 

Após essa breve caracterização das coleções apreciadas, apresentaremos, no capítulo 

seguinte, os resultados da análise realizada. 
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PARTE III – ANÁLISE DAS COLEÇÕES  
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CAPÍTULO 10 

Resultados da Análise. 

Na análise dos livros didáticos objetivamos examinar a forma que o conceito de número 

é tratado. 

Organizamos os resultados da apreciação, a partir das categorias de análise, explicitadas 

no capítulo anterior. 

Com o intuito de ilustrarmos as nossas argumentações, exemplos de atividades, 

gravuras, termos ou expressões que sejam mais significativos, empregados pelos 

autores, foram destacados ao longo da análise. 

10.1. O contexto utilizado valoriza o papel do aluno na construção do  

conceito de número? 

Nessa categoria nos propusemos responder as seguintes perguntas:  

A forma que a construção do conceito de número é tratada considera o aluno como 

agente responsável pela construção do seu conhecimento, através das conexões que 

estabelece com seu conhecimento prévio? A interação entre o aluno e os seus colegas é 

contemplada a partir das confrontações de idéias? A aplicação de estruturas lógicas 

(conservação de quantidade, ordem e inclusão hierárquica) na construção do conceito de 

número, é oportunizada ao aluno? 
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Antes de tratarmos da análise dos livros didáticos em busca de responder essas 

indagações, precisamos destacar dois pontos que, apesar de estarem presentes na nossa 

fundamentação teórica, precisam permanecer presentes, nesse momento, na nossa 

mente. A primeira delas trata do conhecimento prévio dos alunos e a outra discorre 

sobre a interação entre o aluno e seus colegas. 

Queremos ressaltar primeiramente que a aprendizagem de um novo conceito é um 

produto de uma atividade mental realizada pelo aluno. Atividade mediante a qual ele 

constrói e incorpora significados e representações relativos ao novo conhecimento à sua 

estrutura mental existente. Pois bem, essa atividade mental não é construída a partir do 

nada, do vazio, mas, parte dos conhecimentos que o aluno já possui sobre o conteúdo 

concreto que se propõe aprender, conhecimentos prévios que abrangem tanto 

conhecimentos e informações sobre o próprio conteúdo como conhecimentos que, de 

maneira direta ou indireta, estão relacionados ou podem relacionar-se com ele.  

O segundo ponto, se refere a troca de ideias entre os alunos. Sobre eles reportamo-nos 

aos estudos sobre interação social de Kamii (2003), que ao tratar do tema, defende que a 

interação entre pares ajuda a desenvolver mais cedo a cooperação:  

A discussão entre os alunos a respeito dos procedimentos de cálculo que 

inventam é um exemplo da troca de pontos de vista sem qualquer 

imposição de regras prontas ou julgamento de um adulto. Nessas 

discussões as crianças não necessitam da autoridade adulta para saber se 

estão certas ou erradas. Elas determinam por si mesmas, por meio de 

troca de ideias entre iguais, se algo faz-lhes ou não sentido (ibid, p. 81) 
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Convém enfatizar que a cooperação tratada aqui é embasada na teoria de Piaget e que 

tem o sentido de co-operar, de trabalhar junto. Ou seja, na construção do conceito de 

número, como nos demais conceitos que se almeje ensinar, é fundamental que seja 

proporcionado aos alunos o confrontar de ideias, para que dessa forma eles possam 

pensar sobre seus próprios pensamentos, sobre o pensamento do seu colega ou professor 

e ao decidir sobre quem tem razão tenham condições de estabelecer relações 

construindo um novo conhecimento. 

Na coleção AV, os autores defendem no MP que o conceito de número é construído 

pelo uso do raciocínio e ressaltam a importância de propiciar situações em que o aluno 

tenha a oportunidade de relacionar números à quantidade estabelecendo a conservação 

de quantidades. Também, sugerem ao professor que investigue se os alunos têm o 

conceito de conservação de quantidade interiorizado. Indicam para isso um experimento 

baseado no que é explicitado em Kamii (2004) como atividade de sondagem. 

Entretanto, quando abordam no LD o conceito de número, pela primeira vez, utilizam 

uma ilustração, conforme se pode notar na figura 1, que não possibilita ao aluno 

trabalhar a conservação do conceito de quantidade. Não se observa no decorrer da 

apresentação dos números nenhuma atividade que indique o levantamento dos 

conhecimentos anteriores dos alunos acerca do conteúdo trabalhado.  
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Figura 1 (AV 1:16) 

São mostrados, primeiramente, os números de 0 a 3
27

. O zero é apresentado como a 

representação de nenhuma quantidade. É priorizada a contagem e a escrita dos números, 

ao invés de ser trabalhada alguma atividade que trate da conservação de quantidades. 

Ao trabalhar com os números de 0 a 7, a ilustração (figura 2) que foi utilizada, de 

acordo com os autores, “está associada à operação mental “mais um””(SOUZA e 

SPINELLI, 2008 MP, p. 56), ou seja,  representa uma inclusão hierárquica. No entanto, 

a criança terá que abstrair esse conceito da situação representada e nessa idade, de 

acordo com a teoria de Piaget, ela não está preparada para realizar esse movimento no 

pensamento.  

                                                 
27

 Os autores trabalham os número até 3, nesse momento inicial, baseados nos “números percentuais” de 

Piaget. “Piaget defendia que os números menores que cinco podem ser facilmente distinguidos com 

uma olhada, de maneira apenas percentual.” (KAMII, 2004 9p)  
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Figura 2. AV 1:27 

Nos capítulos que tratam do conceito de número não foram detectadas situações que 

propiciem a confrontação de idéias entre o aluno e demais colegas. A abordagem 

direciona o aluno a registrar a sua resposta independente das respostas dos colegas. 

A abordagem do conceito de número no LD do 1º ano da coleção LM é iniciada com 

uma ilustração de uma situação que é tratada em uma parlenda que envolve números e 

contagem até 10. Em seguida, como se observa na figura 3, é feita algumas perguntas 

para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do conteúdo tratado.  

Observa-se, nos dois volumes da coleção, uma preocupação ao trabalhar algum tema 

novo em realizar uma verificação dos conhecimentos prévios que os alunos já possuem 

a cerca daquele conteúdo.  
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A introdução da representação escrita dos algarismos de 0 a 10 é feita precocemente, 

sendo seguida por uma seqüência de exercícios que solicita ao aluno que utilize os 

dedos das mãos para contar de um em um até dez, em seguida é pedido que sejam 

copiados os números a partir de um exemplo mostrado. Percebe-se a preocupação de 

fazer a correspondência da quantidade de dedos levantados e a escrita dos algarismos, 

mas, nos reportando a Kamii (2004), figuras não é um exemplo de material adequado 

para desenvolver a conservação de quantidade. 

 

Figura 3. LM 1:7 
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No decorrer da cópia do “livro do aluno” da coleção LM, pontuam-se várias sugestões 

para os professores. Em uma delas, as autoras chamam a atenção para as parlendas “As 

parlendas são gêneros da língua oral que transcrevemos para preservar a memória. 

Devem ser exploradas oralmente e memorizadas pelos alunos, pois o objetivo a partir 

delas é a realização de brincadeiras que fazem parte do universo infantil” (REAME e 

MONTENEGRO, 2008, “Cópia do aluno” p. 9).  

De acordo com a teoria do número de Piaget, pode-se dizer que, as parlendas usadas 

para que os alunos memorizem uma seqüência numérica não auxiliam na construção do 

conceito de número, pois fazem parte do Conhecimento Social e os conceitos numéricos 

não podem ser ensinados pela transmissão social, Kamii (2004).  

Como se mostrou no capítulo anterior, ao apresentar as características gerais de cada 

coleção, a Coleção MA tem uma seção que busca avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos. A seção “só para começar” inicia todos os capítulos tendo como um dos 

objetivos “resgatar conhecimentos ou experiências do dia-a-dia das crianças que 

contribuam para a familiarização e a compreensão do conceito focalizado.” (CARMO, 

2008 MP, p. 21). 

O LD solicita que haja em muitos momentos a troca de idéias entre os alunos e o 

professor, utilizando expressões do tipo: “Observe a cena acima e converse com seu 

professor e seus colegas”, “Conte para os seus colegas o que você costuma fazer aos 

domingos”, “Observando a foto troque ideias com seus colegas”. 

 Introduz o assunto deixando claro nos enunciados que as respostas a serem dadas 

devem ser oralmente. Ao começar a trabalhar com as quantidades, mesmo sendo através 
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de ilustrações utiliza a ideia de “mais um”, aplicando a estrutura de inclusão hierárquica, 

como pode se observar na figura 4. Na primeira cena é mostrada apenas uma criança e 

nas cenas que se sucede é acrescentada, uma outra, criança a anterior, até completar um 

total de quatro crianças a brincar com a bola. Ressaltamos que em outras atividades é 

usada a estrutura de inclusão hierárquica. 

 

Figura 4. MA, 1:14  

No enunciado é pedido que a representação das quantidades seja feita de uma forma 

não-convencional, através de traços, que são sinais usados pelas crianças em 

brincadeiras e jogos. 

No MP desta coleção a autora orienta o professor a explorar oralmente atividades que 

possam auxiliar os alunos na construção do conceito de número. Dando como exemplo 

situações construídas a partir do ambiente da sala. (CARMO, 2008). 
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As brincadeiras e cantigas são usadas na coleção MA com o intuito de trabalhar o 

conteúdo em um contexto conhecido pelas crianças, figuras 5(a) e 5(b), não tendo a 

mesma intenção subjacente a coleção LM, figura 3. Ou seja, não tem a intenção que as 

crianças memorizem os números.  

                            (a) 

  
 

Figura 5. MA, 1: 26 

(b) 

 

 

 

 

 
   

Na resenha da coleção NB do Guia 2010 ( BRASIL, 2009) é pontuado que esta coleção 

dispensa uma atenção excessiva aos algoritmos e procedimento, conseqüentemente, 

gera prejuízo à construção dos conceitos. 
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O desenvolvimento do raciocínio lógico matemático é meta que pode 

ser alcançada desde os primeiros anos da escolarização, se o aluno tiver 

oportunidades de realizar diferentes tipos de atividades, como 

classificar, comparar e ordenar, ou fazer relações entre seres e objetos. 

(BORDEAUX ET AL. 2008, MP p. 16)     

De acordo com os autores o primeiro capítulo do LD tem como objetivo fazer com que 

o aluno estabeleça contato com um vocabulário específico empregado nas relações 

inversas tanto de atributo de objetos quanto entre posições espaciais, ou ainda em 

relações de quantidade. É chamada a atenção para o fato de que essas relações inversas 

auxiliam o desenvolvimento do pensamento reversível favorecendo conseqüentemente, 

que o aluno estabeleça relações entre os assuntos mais abstratos, (ibid, p. 17). 

No LD a construção do conceito de número não viabiliza a conservação da quantidade, 

pois, ao começar a abordagem do assunto recorre à representação simbólica 

relacionando-a a quantidade correspondente, figuras 6 e 7.  Não é realizada a 

verificação dos conhecimentos que o aluno traz construídos no dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   Figura 6. NB, 1:30 
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Iniciando com o Número 1, segue representado até chegar ao número nove. Depois de 

cada representação é dado o comando para que o aluno “leia e cubra os pontinhos” em 

seguida, “leia e copie”. 

 

 

 

 

 

 

 

Após a representação de cada número são trabalhadas muitas outras atividades, contudo, 

não propiciam o desenvolvimento, no aluno, de estruturas lógicas. 

Não entraremos em detalhes sobre as atividades que compõem as coleções, pois elas 

foram analisadas em outra categoria. 

A ideia de inclusão hierárquica é abordada no tópico de adição com a ideia de 

acrescentar, como pode ser observado na figura 8. 

 

      Figura 7. NB, 1: 53 
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   Figura 8. NB 1:70 

É ressaltada no MP a importância de “que sejam oferecidas às crianças coleções de 

objetos com o mesmo número de elementos.”, contudo, na orientação do procedimento é 

dito que “A correspondência um a um pode ser feita com o emparelhamento dos 

elementos ou com a ligação, por meio de uma linha, de um elemento que faça parte de 

uma das coleções a um só elemento da outra coleção”. (BORDEAUX ET AL. 2008, 

MP p. 17). [ Grifo meu]. Como vimos na fundamentação teórica esse tipo de atividade é 

criticado por Kamii (2004), por ser uma forma errônea de aplicar a tarefa de 

conservação. 

Não foram encontradas, no LD, solicitações que gerem momentos de troca de ideias 

entre os alunos. Estando toda a abordagem dos conteúdos focada entre o aluno e o LD. 

Ou seja, o LD não propicia a interação entre o aluno e seus colegas. Da mesma forma 

não há indícios para que seja realizado um trabalho de levantamento das experiências e 

conhecimentos prévios do aluno. 
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No guia 2010 a coleção PC recebeu muitos elogios por valorizar atividades que 

incentivam a participação ativa dos alunos e sua interação (BRASIL, 2009). Percebe-se 

ao longo da obra que realmente existe o convite a integração do aluno com seus colegas 

e o professor, tendo o LD como orientador do diálogo entre o conteúdo trabalhado e os 

alunos. Como foi mostrado no capítulo anterior, nesta coleção, existe uma seção 

intitulada conversando sobre o texto, em que “as crianças poderão apresentar suas 

concepções, impressões e intuições sobre o tema em estudo”, (MILANI, IMENES e 

LELLIS, 2008, MP, p.11). Nesses momentos os confrontos de opiniões devem propiciar 

a construção de ideias, conceitos, procedimentos e atitudes, (ibid.). 

A figura 9 é um exemplo das atividades que estimulam a participação ativa dos alunos e 

sua interação. Escolhemos esta ilustração, por ela tratar dos quatro blocos de conteúdos.   

 
      Figura 9. PC 1: 16-17 
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Na abordagem dos conteúdos, é realizado um levantamento do que os alunos já sabem. 

Não apenas na introdução dos conteúdos, mas percebe-se que sempre que um tópico 

novo vai ser tratado é possibilitado ao aluno resgatar suas aprendizagens anteriores. 

Como pode se observar na figura 10. Todavia, no MP há uma ressalva a cerca do que os 

autores chamam de “conhecimento extra-escolar”, “mais que qualquer livro didático, é 

a professora quem tem mais condições de explorar o conhecimento extra-escolar, 

porque conhece os alunos, seus grupos sociais, o lugar em que vivem.” (MILANI, 

IMENES e LELLIS, 2008, MP, p.11). 

 

  Figura 10. PC 1:13 

A coleção contém muitas ilustrações de brincadeiras, mas tanto na “copia do aluno” 

como no MP há inúmeras orientações para que o professor antes de trabalhar com os 

alunos as coloque em prática. As brincadeiras não são apresentadas simplesmente como 

um recurso lúdico, de acordo com o MP tratam-se de estratégias de aprendizagem, 

(ibid.). Observa-se, por exemplo, que através de brincadeiras é trabalhada a comparação 

de quantidade. 

Percebe-se que há na coleção um respeito a maturidade do aluno ao trabalhar a 

construção do conceito de número.  Também utiliza ilustrações na apresentação dos 
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números, entretanto, orienta os professores a trabalharem antes das atividades propostas 

com objetos que permitam estabelecer relações entre eles. Não prioriza nesse momento 

a representação escrita, sendo abordado o conteúdo oralmente, é solicitado que o aluno 

faça a leitura da imagem que retrata uma situação de circo, inicialmente, trabalha apenas 

com os números até três relacionando-os aos dedos da mão. 

Para reconhecer quantidades de um a seis, utiliza a ilustração de um jogo de dominó, 

que retrata a forma correta de relacionar duas pedras. Dando continuidade à 

conceitualização de número na seção ação é sugerido um ditado com os dedos. Quanto 

a representação escrita primeiro é feita com símbolos não-convencionais, só depois é 

trabalhada a escrita dos algarismos. 

 

10.2.  As atividades propostas encorajam o aluno a participar da 

elaboração das suas respostas de forma ativa e crítica? 

Com o intuito de responder a essa indagação fizemos um levantamento nos LD 

analisados para verificar os tipos de atividades que são oferecidos aos alunos nos dois 

anos iniciais do Ensino Fundamental. A classificação feita abrange as situações e as 

exemplificações usadas pelos autores nas apresentações das seções ou capítulos que 

tratam dos números e operações. Na tabela 1 se encontra o mapeamento dos tipos de 

atividades.  
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TABELA 1. 

QUANTIDADES DE ATIVIDADES ENCONTRADAS NAS COLEÇÕES 

ANALISADAS DISTRIBUIDAS POR ANO E TIPO 

Tipos de atividades: 

Coleção 

AV 

Coleção 

LM 

Coleção 

MA 

Coleção 

NB 

Coleção 

PC 

1º 

ano 

2º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 

1º 

ano 

2º 

ano 
Atividade Oral 39 - 15 15 25 24 - - 69 39 

Comparação de 

quantidades 
28 13 20 01 13 13 11 15 20 17 

Aplicação de algoritmo 192 164 81 182 136 144 92 232 68 240 

Atividade que envolva 

jogos, brincadeiras ou 

desafios. 

11 09 07 04 05 12 23 28 12 07 

Atividade para refletir 

e promover a troca de 

ideias entre os alunos. 

17 14 20 18 13 05 - 02 22 11 

Situações-problemas - 34 15 14 01 53 04 57 22 16 

Problemas lógicos - 01 03 08 05 - - 01 09 01 

Demais tipos (copiar; 

desenhar; assinalar; 

circular; ligar) 

28 26 14 26 16 08 55 07 23 01 

Traduzindo os dados da tabela em termos percentuais, aproximadamente 60% das 

atividades dos dois volumes dos livros analisados são de aplicação de algoritmo e os 

40% restantes distribuídos nos outros tipos de atividades.  

Das coleções analisadas a que mais se destacou no uso desse tipo de atividade foi a AV 

com aproximadamente 62% e em seguida a NB que ficou em torno dos 61%.  Das cinco 

coleções a que trabalhou menos atividades com aplicação de algoritmo foi a PC que 

ficou a margem dos 53%, entretanto, seu resultado foi surpreendente, pois no volume 1 

trabalhou perto 28% de aplicação de algoritmo  e os 72% distribuídos nos outros tipos 

de atividade. Mas, no volume 2 ultrapassou  72% de aplicação de algoritmo.  

Kamii (2002) chama a atenção para o fato de que ensinar algoritmo é prejudicial ao 

raciocínio numérico das crianças. “Algoritmos são prejudiciais por duas razões: (a) Eles 
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encorajam as crianças abandonar seu próprio pensamento; e (b) eles “desensinam” valor 

posicional, desse modo impedindo as crianças de desenvolver senso numérico” (ibid.).  

Kamii (2004) defende que a forma mais adequada de se ensinar a criança o conceito de 

número é a partir de situações da vida diária e jogos em grupo, ela cita muitas situações 

como vimos ao tratar da construção do conceito de número pela criança. Os autores das 

coleções analisadas concordam com a proposta de ensino de Kamii, e indicam no MP de 

suas coleções vários dos jogos que são trabalhados por ela e seus colaboradores.  

Por isso, é incompreensível o percentual de desafios, jogos e brincadeiras tão pequeno 

nos livros didáticos. Principalmente ao compará-lo com o das atividades de aplicação de 

algoritmos.  

Os jogos é um recurso que pode ser utilizado para trabalhar com crianças nessa fase da 

aprendizagem, ou seja, podem ser oferecidos como um recurso auxiliar na compreensão 

de um conceito ou então para promover a interação entre o aluno e seus colegas 

(KAMII, 2002).    

A atividade apresentada na figura 11 aparece logo no início do livro didático da coleção 

AV para que o professor trabalhe com os alunos a contagem dos números de um a três.  
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Figura 11. AV 1: 18  

 

Na mesma coleção é oferecido ao aluno um jogo que trabalha os números de zero a três. 

A ordem que as atividades aparecem poderia ser invertida, entretanto, isso não impede 

que o professor trabalhe primeiro esse ou outro jogo o aluno antes de vivenciar a 

atividade anterior. O jogo proporcionaria uma aprendizagem para o aluno mais rica do 

que trabalhar com uma ilustração. 

 

Figura 12. AV 1: 25-26 
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Na coleção LM acontece a mesma situação, primeiro se faz a representação dos 

números de zero até dez através de uma ilustração para depois trabalhar uma brincadeira 

com os números. Já na coleção NB os números são apresentados um a um em atividades 

para serem trabalhados em uma seqüencia de dias/aulas. Na coleção ao invés de jogos 

são trabalhados desafios com os alunos.  

Através da ilustração de um jogo de dominó os números até seis são apresentados no 

LD da coleção PC. No entanto, é orientado ao professor no MP que antes de executar a 

atividade do livro, ele leve um dominó para brincar com os alunos, proporcionando a 

oportunidade de associarem as quantidades de pontos que são iguais, formando pares, 

em peças diferentes.  

Mesmo em pequenas proporções as cinco coleções trazem atividades que levam o aluno 

a questionar e a refletir, a medida que promove o confronto das suas ideias com as dos 

seus colegas. Como pode ser observado na tabela 2, eles oferecem atividades de jogos, 

brincadeiras e situações problemas, os 40% que não são aplicações de algoritmo, 

possibilitam ao aluno participar ativamente do processo de construção do conceito de 

número.  

10.3. A abordagem dos conteúdos e as atividades favorecem a 

formação de um individuo autônomo? 

A forma que os conteúdos são abordados nos livros didáticos pode favorecer, ou não, o 

desenvolvimento da autonomia nos alunos. Se o livro disponibiliza aos alunos situações 

e atividades que não os estimulam a participar ativamente do processo da aprendizagem, 

se os alunos são obrigados a responder atividades de aplicação de algoritmos sem antes 
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terem a oportunidade de analisar, compartilhar com seus colegas e com o professor 

experiências anteriores que poderiam levá-los a construir conexões entre o 

conhecimento novo e o anterior, o livro estará, então, favorecendo a heteronomia nos 

alunos, e conseqüentemente a autonomia é bloqueada.   

Entretanto, se forem abordados os conteúdos de tal maneira que o aluno se coloque na 

situação oferecida, transformando o momento em um debate que envolva toda a turma 

ou parte dela, os alunos terão condições de trocar livremente pontos de vista entre si e 

com o professor estando aptas a tomar decisões autonomamente.  Como dissemos antes, 

cada vez que o aluno procurar coordenar seu ponto de vista com o de outra pessoa, ele é 

capaz de entender seu próprio erro, se tornando, a cada vez que o processo se repita, 

mais autônoma.  

Para responder a indagação proposta nessa categoria de analise procuramos fazer uma 

síntese do que foi observado nas duas categorias que antecederam a essa. 

Em todas as coleções o estudo do conceito de número é introduzido no volume um, 

sendo aprofundado no volume dois. Por esse motivo vamos nos deter em analisar os 

dados da tabela 1 concernentes ao primeiro ano. 

Destacaremos alguns pontos observados ao mapear cada LD, usaremos também as 

informações sistematizadas na tabela 1. 

A coleção NB não trabalha a oralidade ao abordar os conteúdos, apresenta pequenos 

textos e imagens, em seguida usa palavras, do tipo, leia, copie, reproduza, escreva, 
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complete, dentre outras, como um comando a ser executado pelos alunos. As coleções 

AV, LM e MA se utilizam de algumas expressões para chamar os alunos a responderem 

as atividades oralmente e para que eles possam trocar ideias entre si. Mas, podemos 

observar que nesse volume da coleção PC o aluno é constantemente solicitado a se 

posicionar sobre algum tema, convidado a refletir sobre situações em que é preciso 

tomar alguma decisão, 28,16% das atividades disponibilizadas nesta coleção são 

propostas oralmente. 

Não podemos observar grandes diferenças nos desafios, jogos e brincadeiras 

apresentadas nas coleções AV, LM, MA, e PC. Essas coleções dispuseram entre 2% e 

5% de atividades desse tipo para os alunos, uma quantidade irrisória. Ressaltamos que 

mesmo a coleção NB tendo ofertado em torno de 12% de atividades em forma de 

desafios, os mesmo eram na sua grande maioria constituídos de algoritmos a ser 

aplicados em situações que não eram atrativas, como pode ser observado na figura 13.  

 
Figura 13. NB, 1:45 
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São poucas as atividades que demonstram ter a intenção de estimular nos alunos 

atitudes de reflexão e que lhes possibilitasse confrontar pontos de vista. Ficando os 

alunos limitados a executarem comandos específicos, se tornam cada vez menos 

autônomas, sendo dessa maneira reforçadas as atitudes, que os tornam pessoas 

heterônomas. 

De acordo com Piaget (1977;1982) a criança é o sujeito principal na construção do 

próprio conhecimento, por isso ao abordar os conteúdos nos livros didáticos os autores 

devem oportunizar aos alunos desenvolverem, de forma prazerosa e consciente a 

Autonomia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar em livros didáticos do Ensino 

Fundamental, de maneira exploratória, se o tratamento dispensado ao conceito de 

número possibilitava a formação de seres autônomos. 

A fundamentação teórica escolhida para embasar a nossa pesquisa foi a teoria de Piaget, 

destacando, principalmente, os pontos que ele trata da Construção do conhecimento e 

Autonomia. Além de pesquisar a obra do referido autor, revisamos os trabalhos 

realizados por Kamii (2002, 2003, 2004).  

Kamii com a colaboração de outros professores pôde corroborar a teoria de Piaget, por 

fazer experimentações durante anos de trabalho em sala de aula, sobre a relação entre o 

uso de materiais concretos para o desenvolvimento e a construção do pensamento 

lógico-matemático em crianças. O intuito dos trabalhos desenvolvidos, pela a autora e 

colaboradores, não é só explicitar como se formam os conceitos matemáticos em 

crianças, mas também propor novas maneiras de se ensinar aritmética as crianças 

pequenas.  

Realizamos na fundamentação teórica uma breve discussão sobre o LD. Além de se 

fazer um resgate do surgimento do LD foi explicitado vários pontos de vista, de 

diversos autores, sobre esse recurso. Nesses trabalhos, fato incontestável é que o LD é 

uma presença constante na prática docente, muitos professores fazem dele um script que 

deve ser seguido, a risca na sua atuação como professor. Concordando com Pfromm 
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Netto, et al (1974), Freitag (1993) e Faria (1996) podemos afirmar que o LD é um 

recurso a mais para ser usado pelo professor e que o mesmo deve ser um instrumento 

que contribua para o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico.  

Foram analisadas cinco coleções de Alfabetização Matemática, destinadas ao 1º e 2º ano 

do Ensino Matemático, dentre as que foram recomendadas pelo PNLD 2010. 

Nas análises realizadas, examinamos o texto principal, os exercícios propostos e as 

observações do MP, nos propomos a observar os seguintes aspectos:  

a) Se o contexto utilizado valoriza o papel do aluno na construção do conceito de 

número.  

b) Se as atividades propostas encorajam o aluno a participar da elaboração das suas 

respostas de forma ativa e crítica. Favorecendo a inteiração e a cooperação. 

c) Se as atividades propostas levam o aluno a desenvolver/utilizar suas estruturas 

lógicas. 

d) Se a abordagem dos conteúdos e as atividades favorecem a formação de um 

individuo autônomo.  

Realizamos um mapeamento dos tipos de atividades propostas, nos livros didáticos do 

1º e 2º ano do Ensino Fundamental, a ser trabalhadas na abordagem do conceito de 

número. Sistematizamos as informações obtidas no mapeamento em uma tabela. 

Os resultados da análise apontaram, inicialmente, que três das coleções analisadas 

estabelecem conexões entre os conhecimentos que o aluno traz ao ingressar na vida 

escolar e os novos conhecimentos, ou seja, o aluno é visto como o agente responsável 

pela construção do seu conhecimento.  
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Também se pode observar que existe um pequeno cuidado em proporcionar ao aluno 

confrontar suas ideias a partir do incentivo ao argumentar dos alunos. Isso acontece 

quando no livro é solicitado que o aluno se coloque como sujeito ativo no processo de 

aprendizagem e explique como realizou uma determinada ação. Nas situações em que é 

proporcionado ao aluno confrontar o resultado de alguma operação realizada com o 

resultado dos colegas, as crianças não necessitam da autoridade de um professor para 

saber se estão certas ou erradas. Elas por meio da troca de ideias determinam por si 

mesmas se algo lhes faz ou não sentido. 

Com o ultimo ponto dessa categoria que trata sobre o contexto utilizado na construção 

do conceito de número, podemos falar um pouco sobre a forma que os conceitos são 

abordados no LD. Primeiro ponto que queremos ressaltar é a ênfase que é dada a 

apresentação dos conceitos a partir de ilustrações. Esse tipo de representação não 

oportuniza a aplicação de estruturas lógicas (conservação de quantidade, ordem e 

inclusão hierárquica) na construção do conceito de número.  

Os estudos realizados por Kamii (2002) mostram que o aluno necessita construir o 

conceito de número em contato direto com materiais manipulativos, que podem ser os 

mais variáveis possíveis, ela disponibiliza em seus livros muitas atividades lúdicas que 

podem ser realizadas com os alunos utilizando diversos tipos de materiais 

manipulativos. 

Reforçamos que cada aluno traz experiências próprias que refletem a sua personalidade, 

do mesmo modo que indicam os estímulos recebidos no contato com a família e com o 

meio em que ele vive. Ao se utilizar de materiais concretos, procura-se garantir que o 
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aluno aprenda de forma mais ativa o conteúdo ensinado, bem como tenha um saber 

consolidando não por memorização de habilidades, mas por estabelecer relações.   

Segundo Kamii (2004),  

a noção de número só pode emergir a partir da atividade de colocar 

todos os tipos de coisas em todos os tipos de relações, daí decorre que o 

primeiro princípio de ensino é o de atribuir importância ao fato de 

encorajar as crianças a estarem alertas e colocarem todas as espécies de 

objetos, eventos e ações em todos os tipos de relações (p.39).  

Quando nos detemos para mapear os tipos de atividades propostas nos LD tínhamos a 

intenção de verificar se elas eram elaboradas de forma a encorajar os alunos a 

participarem ativamente da construção das suas respostas. Constatamos que 

aproximadamente 60% das atividades dos dois volumes dos livros analisados são de 

aplicação de algoritmo e os outros 40% distribuídos nos outros tipos de atividades.  

Concordamos com Kamii (2004) quando adverte que o uso de algoritmo é prejudicial a 

aprendizagem do conceito de número e que o ensino deve ser realizado a partir de 

situações da vida diária e jogos em grupo que levam o aluno a colocar em confronto 

suas ideias com a dos outros. Ou seja, a forma que o conceito está sendo tratado, nas 

atividades, nos livros didáticos pode não estar sendo atrativa para os alunos. 

Verificamos que somente cerca de 5% das atividades dos livros didáticos das coleções 

analisadas trataram dos jogos, brincadeiras e desafios, entretanto os autores delas nos 

manuais dos professores indicam muitos jogos para serem utilizados em sala de aula 
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pelo professor. Assim não podemos assegurar que ao aluno não está sendo oportunizada 

a interação com seus pares que o jogo proporciona. Pelo exposto sugerimos que novas 

investigações sejam realizadas, a fim de analisar a prática pedagógica do professor, com 

o intuito de verificar se eles ao utilizarem o livro didático escolhido atentam para as 

orientações propostas nos manuais dos professores.  

Ao analisar o livro didático nessa pesquisa procuramos verificar se o tratamento dado a 

construção do conceito de número poderia proporcionar ao aluno desenvolver uma 

personalidade autônoma.   

Ao realizar a análise podemos perceber que a forma que os livros didáticos abordam os 

conceitos trabalhados, especificamente nesse contexto, o conceito de número não 

oferece situações suficientes para desenvolver a autonomia em seus alunos. Os 

momentos em que o aluno é colocado em situações que exerça sua liberdade, dando sua 

opinião ou defendendo seu ponto de vista ainda são escassos.  

Acreditamos que seria necessário que os livros didáticos tivessem mais atividades que 

permitissem ao aluno sair de seu ponto de vista e se visse como sendo o outro que com 

ele debate. Esse processo vai sendo desencadeado a medida que o aluno fortalece sua 

confiança e sabe que seu posicionamento será respeitado, pois mesmo que ele esteja 

errado poderá pensar sobre o seu erro, e estando certo poderá tentar convencer seu 

colega a medida que expõe suas ideias.  

Ao tratarmos acerca do livro didático, pontuamos que na nossa concepção ele deve ser 

visto pelo professor como um instrumento a mais para ser usado em sala de aula. É 

importante observar que se o LD adotado pelo professor não favorecer o 
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desenvolvimento de alunos autônomos, ele precisa promover em suas aulas situações 

que visem esse objetivo, pois, uma prática que valorize a autonomia do aluno na 

construção do seu conhecimento pode se mostrar especialmente propícia para o 

exercício do raciocínio 
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Anexo 1 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO 

DIDÁTICO – PNLD 

PNLD 2010 

ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Cód. da Coleção Nome da coleção  Editora 

15616COL32 A Escola é Nossa Scipione 

15631COL32 Aprendendo Sempre Ática 

15650COL32 Asas para Voar Ática 

15730COL32 De Olho no Futuro FTD 

15750COL32 Fazendo e Compreendendo Matemática Saraiva 

15779COL32 Hoje é Dia de Matemática Positivo 

15798COL32 Ler o Mundo Matemática Scipione 

15814COL32 Linguagens da Matemática Saraiva 

15826COL32 Matemática com Alegria Positivo 

15835COL32 Matemática Pode Contar Comigo FTD 

15880COL32 Ponto de Partida Sarandi 

15885COL32 Porta Aberta FTD 

15903COL32 Projeto Buriti Moderna  

15913COL32 Projeto Conviver Moderna 

15924COL32 Projeto Pitanguá Moderna 

15931COL32 Registrando Descobertas FTD 

24775COL32 Conhecer e Crescer Edições Escala Educacional 

24797COL32 Novo Bem-Me-Quer Editora do Brasil 

 
 

Obs.: As coleções foram dispostas seguindo o mesmo critério do Guia de Livros Didáticos PNLD 2010, 

em ordem crescente do código da coleção. 
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Anexo 2 – QUANTIDADE DE COLEÇÕES DESTINADAS A ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA APROVADAS NO PNLD/2010 POR EDITORA. 

 

 

Editora Quantidade 

Àtica 02 

Edições Escala Educacional 01 

Editora do Brasil 01 

FTD 04 

Moderna 03 

Positivo 02 

Saraiva 02 

Sarandi 01 

Scipione 02 
 

 

Obs.: o quadro acima foi construído a partir dos elementos identificadores das coleções no Guia de Livros 

Didáticos PNLD 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



153 

 

 

Anexo – 3 O CONTEXTO UTILIZADO VALORIZA O PAPEL DO ALUNO NA 

CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE NÚMERO. 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO: 

 

 

 Coleção 

AV 

Coleção 

LM 

Coleção 

MA 

Coleção 

NB 

Coleção 

PC 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

A forma que a 

construção do 

conceito de 

número é tratada 

considera o aluno 

como agente 

responsável pela 

construção do seu 

conhecimento, 

através das 

conexões que 

estabelece com 

seu conhecimento 

prévio? 

 X X  X   X X  

A interação entre 

o aluno e os seus 

colegas é 

contemplada a 

partir das 

confrontações de 

idéias? 

 X X  X   X X  

A aplicação de 

estruturas lógicas 

(conservação de 

quantidade, ordem 

e inclusão 

hierárquica) na 

construção do 

conceito de 

número, é 

oportunizada ao 

aluno? 

 X  X X   X X  

 

OBSERVAÇÃO: Das cinco coleções analisadas, nessa categoria, nos parece que apenas 

a AV e NB não atentam para a importância do aluno na construção do 

conceito de número.  


