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Partindo do princípio de que o verdadeiro aprendizado 

deve ser apoiado na compreensão e não na memória, e 

de que é só na interação com a classe que se pode 

estimular o raciocínio e o desenvolvimento de idéias 

próprias em busca de soluções, cabe ao professor 

aguçar seu espírito crítico diante do livro didático, pois 

é a ele que compete selecionar e fazer uso do livro, 

devendo, portanto, estar suficientemente informado para 

realizar satisfatoriamente essas tarefas. 

(MAURO ROMANATTO, 2004) 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo investigou como vem sendo usado o livro didático de Matemática no 

ensino do Sistema de Numeração Decimal numa turma de 2º ano do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental da Rede de Ensino do Recife. Vergnaud (1986, 1991, 1997) considera que o 

processo de ensino e de aprendizagem da matemática deve buscar uma variedade de situações 

relativas aos seus aspectos conceituais e possibilitar que os mesmos sejam representados por 

diversas formas com o objetivo de se garantir uma compreensão mais ampla. Durante muito 

tempo o processo de ensino e de aprendizagem do Sistema de Numeração Decimal esteve 

relacionado à idéia de que crianças aprendem os aspectos do sistema por meio da reprodução 

de seqüências numéricas. Diversos estudos (NUNES e BRYANT, 1997; LERNER e 

SADOVSKY, 1996; CARRAHER, 1982; e outros), no entanto, têm demonstrado que 

momentos de leitura, comparação, interpretação, escrita e operação com números contribuem 

para a compreensão do sistema. Considerando o livro didático de Matemática, tem-se 

observado avanços, entretanto pesquisas ainda apontam que o mesmo permanece como 

definidor da prática docente e pontuam a dificuldade de professores em escolher e usar tal 

recurso (BELFORT, 2003; ROMANATTO, 2004). No contexto da abordagem qualitativa de 

pesquisa, o presente estudo teve como participante uma professora do 2º ano do 1º ciclo do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife que fazia uso do livro didático de 

Matemática ao ensinar o Sistema de Numeração Decimal. Os dados foram coletados a partir 

da análise do livro didático de Matemática usado pela professora em aula; de quatorze 

observações de aulas de matemática na abordagem do Sistema de Numeração Decimal e de 

entrevistas com a professora pesquisada. A análise do livro didático realizada constatou que, 

apesar de aprovado pelo PNLD e de trazer alguns avanços teórico-metodológicos, 
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principalmente relacionados ao manual do professor, a obra ainda explora pouco os princípios 

do sistema decimal e faz uso, principalmente, de atividades repetitivas e de aplicação de 

regras e modelos. Ainda, observou-se que o livro enfatiza os algoritmos e trabalha 

basicamente com o material dourado e o quadro-valor-do-lugar. As observações de aula 

apontaram para uma abordagem do sistema com ênfase nos aspectos formais e nos 

procedimentos de resolução de algoritmos. Foi observado também o uso freqüente do livro 

didático em sala de aulas, sendo esse trabalhado de forma seqüenciada, apesar de, em 

entrevista, a professora afirmar o não uso seqüenciado do livro. Até as atividades propostas 

pela professora para complementar o trabalho com o sistema muitas vezes pareciam 

reproduções das atividades presentes no livro e os recursos pedagógicos utilizados foram 

basicamente os mesmos propostos pela obra. Apenas em alguns momentos percebemos a 

preocupação da professora em ampliar a proposta do livro didático, como, por exemplo, 

quando promoveu discussão sobre o papel do zero no sistema que não era abordado no livro. 

Dessa forma, a abordagem do Sistema de Numeração Decimal pareceu determinada pela 

proposta do livro didático. Isso nos leva a refletir sobre o papel do professor diante da 

aprendizagem dos alunos, da abordagem do conteúdo e do livro didático. Consideramos que o 

uso do livro didático como orientador maior da prática docente pode ser decorrente de lacunas 

existentes no processo de formação do professor que trabalha nos anos iniciais em relação à 

matemática, dificultando ao mesmo ampliar as atividades existentes e propor o uso de outros 

recursos que contribuíssem para a compreensão do Sistema de Numeração Decimal por parte 

dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Matemática, Livro Didático, Uso do Livro Didático, Sistema de Numeração 

Decimal, Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

 

This study investigated as has been used the textbook for teaching mathematics in the 

Decimal System numbers in a class of Year 2 of the 1st cycle of Basic Education of the 

Education Network of Recife. Vergnaud (1986, 1991, 1997) believes that the process of 

teaching and learning of mathematics should seek a variety of situations on the conceptual 

aspects and enable them to be represented in different ways in order to ensure a broader 

understanding . During the long process of teaching and learning Numbering Decimal System 

was related to the idea that children learn aspects of the system through the reproduction of 

numerical sequences. Various studies (NUNES and BRYANT, 1997; LERNER and 

SADOVSKY, 1996; CARRAHER, 1982, and others), however, have demonstrated that 

moments of reading, comparison, interpretation, writing and transaction numbers contribute 

to the understanding of the system. Considering the textbook of mathematics, has been 

observed progress, even though polls show that remains the same as defining the practice and 

teaching punctuate the difficulty of teachers to choose and use this feature (BELFORT, 2003; 

ROMANATTO, 2004). In the context of a qualitative approach to research, this study had as 

a teacher participant of the 2nd year of the 1st cycle of Basic Education Network Hall of 

Recife that made use of the textbook to teach mathematics to the numbering Decimal System. 

Data were collected from the analysis of the textbook used by Professor of Mathematics in 

class; of fourteen observations of classes in mathematics in addressing the numbering 

Decimal System and interviews with the searched teacher. The analysis of the textbook held 

found that, although approved by PNLD and bring some theoretical and methodological 

advances, 
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primarily related to the teacher's manual, the work also explores the principles of the little 

decimal system and uses, especially in repetitive activities and application of rules and 

models. Still, it was observed that the book emphasizes the algorithms and basically works 

with the material and gold table-value-of-place. The comments of tuition pointed to a system 

with emphasis on formal aspects and procedures for resolving algorithms. It was also noted 

the frequent use of the textbook in the classroom, and that worked in a sequenced, though, in 

an interview, saying the teacher did not use the sequenced the book. Until the activities 

proposed by the teacher to supplement the work with the system often seemed reproductions 

of activities in the book and teaching resources used were basically the same proposed for the 

project. Only in a few moments understand the concern of the teacher's proposals to expand 

the textbook, for example, when promoted discussion on the role of the zero of the system 

that was not addressed in the book. Thus, the approach of Decimal System numbers seemed 

determined by the proposed textbook. This leads us to reflect on the role of the teacher in 

front of the learning of students, the approach and content of the textbook. We believe that the 

use of the textbook as leader of the largest teaching practice may be caused by gaps in the 

training of teacher who works in the initial years in relation to math, making it difficult even 

to expand existing activities and propose the use of other resources that contribute to the 

understanding of the Decimal System numbers by the students. 

 

Keywords: Mathematics, Textbook, Use of the Textbook, Numbering Decimal System, 

Teacher Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem por objetivo investigar o uso do livro didático de Matemática 

em sala de aula. O livro didático tem se constituído, ao longo dos anos, um instrumento 

pedagógico importante no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Por 

isso da relevância de se pesquisar o papel efetivo de tal recurso nesse processo. 

Como mencionamos, o livro didático, desde sua criação, teve presença marcante na 

abordagem dos conteúdos escolares. Em muitos casos, ele ainda determina a prática 

pedagógica desenvolvida pelo professor. Sabendo do papel que o livro didático tem no ensino 

e na aprendizagem dos conteúdos, foram pensados, pelos órgãos competentes, programas que 

vêm melhorando a qualidade das obras que chegam às escolas públicas, o Plano Nacional do 

Livro Didático – PNLD1 é um exemplo. Entretanto, ainda são raríssimos os estudos que 

analisam como, efetivamente, os professores têm usado o livro na sua prática (BELFORT, 

2003). 

A temática do uso do livro didático há muito vem despertando nosso interesse, sendo 

acentuado com a experiência enquanto pesquisadora da Educação Matemática, pois enquanto 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental já vínhamos refletindo sobre essa 

temática, a partir da nossa dificuldade em trabalhar significativamente os conteúdos 

matemáticos e articulá-los com o uso do livro didático de Matemática em sala de aula. Ao 

investigar a matemática no processo de ensino e aprendizagem do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental da Rede de Ensino do Recife, no Curso de Especialização em Psicopedagogia, 

oferecido pela Universidade de Pernambuco – UPE, resultando na produção de monografia 

com o mesmo título da pesquisa, deparamo-nos com duas realidades diferentes: professor que 
                                                
1 Nesse trabalho, toda vez que nos referirmos a Plano Nacional do Livro Didático, usaremos a sigla PNLD. 
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limita suas aulas de matemática às orientações e atividades do livro didático e professor que 

não faz uso desse recurso nas aulas de matemática por considerá-lo de difícil compreensão. 

 Apesar do livro didático não ser o nosso foco de pesquisa na época, levantamos alguns 

questionamentos acerca desse instrumento pedagógico no processo de alfabetização 

matemática, tais como: como articular os conteúdos matemáticos com as orientações do livro 

didático? Qual o papel do livro didático em sala de aula? Por que alguns docentes usam o 

livro didático em sala de aula e outros não? Como o livro didático de Matemática tem sido 

utilizado em sala de aula? As atividades propostas pelo livro didático contribuem para 

compreensão e contextualização dos conteúdos trabalhados? Tais questionamentos reforçaram 

nossa intenção de investigar o uso do livro didático de Matemática em sala de aula. 

Assim, partimos para organização da proposta de pesquisa. Inicialmente, pensamos em 

investigar o uso do livro didático de Matemática no ensino do Sistema de Numeração 

Decimal – SND2. Pensamento que foi ganhando força ao refletirmos sobre a importância 

desse conteúdo para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática 

O SND é um sistema notacional, assim como o sistema alfabético. Enquanto sistema, a 

numeração em base dez deve ser compreendida a partir de atividades e recursos pedagógicos 

que promovam reflexões sobre suas propriedades e princípios. Maranhão e Sentelhas (2003) 

mencionam que boa parte das dificuldades matemáticas de alunos do Ensino Fundamental 

está relacionada à compreensão do sistema numérico. Esta compreensão permite a construção 

de novos processos de contagem, cálculo, leitura e escrita de números, bem como a 

articulação com outros conteúdos matemáticos. 

                                                
2 Nesse trabalho, toda vez que nos reportarmos ao Sistema de Numeração Decimal, usaremos a sigla SND. 
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Dessa forma, optamos por acompanhar a prática pedagógica de uma professora do 2º 

ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental (antiga 1ª série) da Rede Municipal do Recife ao usar 

o livro didático de Matemática no ensino do SND. 

Cremos que a opção pelo 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental tenha favorecido a 

compreensão do objeto de pesquisa, visto que nesse ano de ciclo as crianças estão levantando, 

confrontando, consolidando, reconstruindo hipóteses sobre o Sistema de Numeração Decimal. 

Desde cedo elas são expostas a informações matemáticas e, conforme Danyluk (2002), antes 

mesmo de ingressar na escola, são convocadas a usar sua possibilidade de pensar 

matematicamente. E nesta fase da infância, o pensar matemático está muito relacionado à 

construção do conceito de número, do SND. Outro aspecto que nos levou a optar pelo 2º ano 

do 1º ciclo foi o fato de esse ser o primeiro ano que o estudante da rede pública tem acesso ao 

livro didático de Matemática. 

 Desse modo, definimos como objetivos os seguintes: 

Objetivo Geral 

• Analisar como uma professora de 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal do Recife faz uso do livro didático de Matemática em sala de aula no 

ensino do Sistema de Numeração Decimal. 

Objetivos Específicos 

• Investigar como o livro didático de Matemática se insere no ensino do SND na prática 

docente no 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental; 

• Analisar as atividades realizadas e os recursos utilizados pela professora do 2º ano do 

1º ciclo do Ensino Fundamental ao trabalhar o SND; 

• Analisar as atividades propostas e os recursos utilizados pelo livro didático de 

Matemática do 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental na abordagem do SND; 
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• Analisar o manual do professor do livro didático adotado no tocante à abordagem do 

SND. 

Nesse contexto, acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do Sistema de 

Numeração Decimal, considerando a prática pedagógica desenvolvida em sala de aula a partir 

do uso do livro didático de Matemática pareceu um caminho adequado para atingirmos nosso 

objetivo. De forma complementar, analisamos o livro didático adotado pela professora e o 

manual do professor.  

Com a finalidade de oferecer elementos que favoreçam a compreensão do leitor em 

relação ao uso do livro didático de Matemática no ensino do SND, organizamos o presente 

estudo em seis capítulos. 

Os três primeiros capítulos tratam dos fundamentos teórico-metodológicos do estudo, 

que objetivam refletir sobre as duas grandes temáticas que fundamentam o trabalho e detalhar 

os caminhos metodológicos trilhados por nós durante a pesquisa. O Capítulo Um discute 

estudos que abordam questões relativas ao SND, como por exemplo, Vergnaud (1986, 1991, 

1997), Nunes e Bryant (1997), Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001), Moreno (2006), 

Carraher (1982), Lerner e Sadovsky (1996), Carraher, Carraher e Schliemann (1988). O 

Capítulo Dois consiste numa revisão bibliográfica sobre o livro didático de Matemática, 

fundamentada em Belfort (2003), Freitag, Motta e Costa (1989), Lopes (2005), Queiroz 

(2007), Romanatto (2004), Dante (1996), Lajolo (1996) e outros estudiosos que se dedicaram 

a investigar essa temática. Já no Capítulo Três encontramos o encaminhamento metodológico 

do estudo, detalhando a abordagem e os procedimentos de pesquisa. Esse capítulo ainda traz 

um breve perfil da professora participante da pesquisa para que o leitor conheça um pouco 

essa profissional da educação. 

Nos capítulos quatro, cinco e seis, apresentamos a análise de dados. O capítulo Quatro 

trata da análise do livro didático de Matemática adotado pela escola-campo de pesquisa e traz 
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elementos importantes para compreensão da abordagem do SND feita pela obra no tocante à 

avaliação do Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, às análises do livro do aluno e do 

manual do professor. O quinto capítulo discute principalmente os dados encontrados nas 

observações de aula sobre o SND, relacionados à dinâmica de aula desenvolvida pela 

professora, à análise da abordagem do SND observada e às discussões que poderiam ter sido 

ampliadas nessa abordagem. Já o sexto capítulo consiste na análise do uso do livro didático de 

Matemática no ensino do SND referentes à proposição e correção de atividades do livro. 

Por último, tecemos algumas considerações, ressaltando os aspectos importantes 

presentes no uso do livro didático de Matemática no ensino do SND. Longe de ser uma 

conclusão final, pois o conhecimento é dinâmico, esperamos que esse estudo venha a ampliar 

as discussões a respeito da temática. 

Dessa forma, sintam-se convidados a dialogar com o universo desse estudo e 

juntamente conosco, compreender como tem sido usado o livro didático de Matemática na 

abordagem do SND numa turma de 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental da Rede de 

Ensino do Recife. 
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CAPÍTULO 1 - O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

 

Sabendo que o sistema de numeração é uma invenção humana que deve ser passada de 

geração a geração, com princípios próprios, carregado de toda uma complexidade simbólica, 

buscamos compreender o Sistema de Numeração Decimal (SND) no processo de 

aprendizagem matemática enquanto objeto de conhecimento, na tentativa de ter uma visão de 

como a criança entende a estrutura do sistema de numeração e indícios de como ajudá-la a 

ampliar seus conhecimentos. Para compreender melhor esse objeto de conhecimento, 

organizamos esse capítulo em quatro partes: construção histórica do SND; o processo de 

ensino e aprendizagem do SND; estudos sobre a compreensão de conceitos do SND; e 

intervenções pedagógicas no ensino do SND. 

 

1.1. Construção histórica do SND 

Para compreensão do processo de construção histórica do SND, nos apoiamos em 

Centurión (1994) e Imenes e Lellis (1999). 

Passamos a uma breve retomada da história do Sistema de Numeração Decimal. 

Houve um tempo em que o homem não sabia contar. Entretanto, com a agricultura e o 

pastoreio as necessidades do cotidiano primitivo de quantificar o tempo, os animais, os 

produtos, as pessoas da família e da comunidade,... fizeram com que o homem precisasse 

reconhecer e comparar quantidades. No início, pedrinhas, conchas, grãos, sementes... foram 

os instrumentos usados para quantificar. Nesse período era feita uma correspondência um-

para-um. 
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No entanto, chegou um momento que esses recursos de contagem foram insuficientes 

para registrar as necessidades humanas e, conseqüentemente a correspondência um-para-um 

também. Da incapacidade humana de perceber e contar grandes quantidades com os recursos 

que dispunha, da insuficiência da correspondência um-para-um e do aumento da necessidade 

de quantificação da comunidade primitiva, nasceu o conceito de número. Um conceito 

abstrato, desenvolvido num processo lento e complexo em diversas civilizações e durante 

milhares de anos (CENTURIÓN, 1994), levando a humanidade a quantificar cada vez mais e 

de forma cada vez mais elaborada, criando-se, assim, os sistemas de numeração, conjuntos de 

símbolos e de regras usados para representar, escrever números. Povos antigos organizaram 

símbolos e regras para registrar números, vejamos algumas dessas organizações numéricas ou 

sistemas de numeração: 

• O sistema de numeração egípcio é o mais antigo e seus numerais eram chamados de 

hieróglifos. Com ele foi possível escrever números grandes, pois as quantidades eram 

agrupadas de dez em dez. Suas principais regras de uso eram: uma mesma marca só poderia 

ser repetida nove vezes; dez símbolos iguais eram trocados por um símbolo de agrupamento 

superior; sua composição era aditiva. Como cada símbolo poderia ser repetido nove vezes, a 

composição dos números era extensa, uma vez que eram usados muitos símbolos para 

escrever um número. 

• O sistema de numeração da Mesopotâmia ou numeração babilônica era complexo e 

provocou muita confusão para os seus usuários. Foi o primeiro sistema de numeração 

posicional. Existiam apenas dois símbolos: um para representar o número 1, podendo ser 

repetido nove vezes, ou para representar 60 ou as potências de 60, dependendo de sua posição 

no número; e outro para representar o número 10, podendo ser repetido cinco vezes. Dessa 

forma, a escrita da numeração babilônica era aditiva até o número 59 e a partir daí era 
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posicional. Não havia símbolo para o zero, trazendo, assim, confusões para se entender o 

valor de alguns números. Esse sistema desapareceu há muito tempo, entretanto temos 

vestígios dele nos dias atuais, como por exemplo, a contagem do tempo em minutos e 

segundos. 

• O sistema de numeração romano é usado até hoje nos marcadores de relógio, nas 

fachadas de prédios antigos, na contagem de séculos. Ele consiste em usar letras maiúsculas 

do alfabeto para representar os números (I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000). 

Sua organização é aditiva, subtrativa e/ou multiplicativa. 

• O sistema de numeração decimal – SND ou numeração indo-arábica foi inventado pelo 

antigo povo indiano e aprimorado e divulgado pelos árabes. É bom ressaltar que os sistemas 

de numeração egípcio, babilônico, romano e outros não comentados nesse trabalho foram 

desaparecendo com o tempo ou têm um uso bem específico, como no caso do romano, e 

foram substituídos pelo sistema indo-arábico, usado atualmente na maioria das culturas. Isso 

se deu pelo fato do sistema de numeração decimal ser o mais econômico, tornando mais 

simples a leitura e a escrita dos números. 

  Entretanto, por se tratar de um sistema simbólico é carregado de complexidades, o que 

dificulta a leitura e a escrita, requerendo, assim, reflexão e compreensão no seu processo de 

apropriação. Parece contraditório, mas não é. Ou seja, o sistema decimal é simples e 

econômico quando comparado a outros sistemas que são compostos por intermináveis 

símbolos para representar quantidades. E é complexo quando pensamos que, como todo 

sistema notacional, o sistema decimal é composto de princípios que regulamentam seu uso. 

São eles: 

• É econômico, visto que é composto por apenas dez símbolos diferentes, que, combinados 

de maneiras diferentes, expressam todas as quantidades. Entretanto são símbolos artificiais, já 
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que não estão relacionados com as quantidades que representam. Exige memorização de uma 

ordem fixa associada às quantidades. Conforme Silva (1990, p.143), “essa memorização, no 

entanto, não é suficiente para a interpretação e a reprodução adequadas. Para tal, torna-se 

necessário compreender as suas regras de funcionamento”. 

• Existe uma base, que é dez, que determina a quantidade considerada nos agrupamentos e 

reagrupamentos. Dez unidades podem ser trocadas por uma dezena ou um grupo de 10 

unidades; cada dez dezenas podem ser trocadas por uma centena ou um grupo de 100 

unidades ou um grupo de dez dezenas. 

• O SND é posicional, visto que um mesmo símbolo/algarismo representa valores 

diferentes, dependendo da posição que ocupa no número. Assim cada algarismo possui dois 

valores: um valor absoluto que é o valor dele mesmo, isolado dos demais e um relativo que é 

o seu valor na posição do número. 

• O SND tem o zero como mantenedor de lugar, quando há posição vazia no número. O 

papel do zero é fundamental para evitar erros na interpretação dos números. 

• O SND é multiplicativo, uma vez que o que determina o valor do algarismo é a posição 

dele, ou melhor, o valor absoluto do algarismo é multiplicado pelo valor da posição que 

ocupa. Exemplo: 50=5x10; 980=9x100+8x10. 

• O SND é aditivo porque se obtém o valor do número pela adição dos valores posicionais 

de cada algarismo. Exemplo: o número 247 representa 200+40+7. Esse princípio é facilmente 

identificado nas escritas numéricas quando as crianças estão começando o processo de 

aprendizagem do SND. É o registro de todas as quantidades que compõem o número. 

Para usar adequadamente esse sistema de numeração, faz-se necessário que o 

indivíduo compreenda sua estrutura, sua organização. Isso não é tão simples assim, contudo, 

convivemos diariamente com situações numéricas escritas e orais. Até crianças pequenas, 

mesmo sem compreender a lógica do sistema, convivem com informações numéricas e criam 
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estratégias de uso. Nesse sentido, a escola tem um papel fundamental: explorar e ampliar os 

conhecimentos numéricos das crianças. 

De forma geral, atualmente, pesquisadores e autores de livros didáticos consideram a 

importância do conhecimento histórico sobre o desenvolvimento dos conceitos matemáticos 

para o processo de ensino, garantindo um contexto mobilizador de conhecimento, bem como 

permitindo compreender que certas dificuldades vivenciadas pelas crianças foram também 

observadas e superadas ao longo da história. Assim, o percurso histórico tem sido 

apresentado, na maioria das vezes, na introdução à abordagem do SND em boa parte dos 

livros didáticos atuais. Às vezes com maior detalhamento e outras vezes não, os livros 

didáticos geralmente descrevem a história, ressaltando elementos que motivaram avanços (tal 

como a impossibilidade de contar grandes quantidades que motivou o uso de novas estratégias 

de contagem, já que a correspondência um-a-um não era mais suficiente) e as dificuldades 

encontradas na história. 

Nessa perspectiva, passamos, agora, a refletir sobre como tem se dado o processo de 

ensino e aprendizagem do SND ao longo da história. 

 

1.2.  Processo de ensino e aprendizagem do SND 

Apoiados em Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001) e Moreno (2006), vamos fazer 

um breve passeio pelo ensino e aprendizagem do Sistema de Numeração Decimal durante as 

últimas décadas. 

Na década de 1950 não havia preocupação com o desenvolvimento da compreensão 

das idéias de número, SND e operações, por isso que a memorização, a percepção e a 

repetição mecânica fundamentavam o ensino desses conteúdos. Assim, as seqüências 



 27 

numéricas eram apresentadas por etapas, do mais simples ao mais complexo, sendo 

exageradamente exploradas a contagem e escrita de números e a execução de técnicas 

operatórias. Os problemas só eram trabalhados no final da unidade, entretanto como espaço de 

treinamento das técnicas aprendidas. Tudo era muito mnemônico, não havia lugar algum para 

reflexão sobre o quê, como, quando e por que aplicar as técnicas.  

Aos alunos era imputado um papel passivo, de mero reprodutor. Não era sequer 

questionado que eles tivessem experiências anteriores com números. Deles eram exigidas 

reproduções de seqüências numéricas e exercícios exaustivos das técnicas operatórias, 

acreditando-se que isso garantiria a aprendizagem. 

Dessa forma, a seqüência numérica seria a chave para a compreensão do conceito de 

número e do SND. Assim, as crianças só aprenderiam os princípios do sistema quando 

soubessem escrever números. Daí se explicam as atividades centradas em intermináveis 

seqüências numéricas escritas. Desse modo, saber matemática era dominar os procedimentos 

formais, escrever convencionalmente os números, saber fazer as contas e aplicá-las na 

resolução de problemas com palavras-chave. 

Os livros didáticos de Matemática da época traziam atividades de cobrir e escrever 

números, sempre do mais simples ao mais complexo, numa seqüência rígida. O número 5, por 

exemplo, só apareceria depois do 1, 2, 3 e 4. Quase não existiam propostas de situações-

problema e quando havia, encontravam-se no final da unidade ou do livro, com palavras-

chave que indicavam o caminho a seguir e depois de serem trabalhados exaustivamente os 

procedimentos e os algoritmos. Assim os números e as operações eram descontextualizados e 

os demais conteúdos também. 

Em meados de 1970, com as contribuições dos estudos de Jean Piaget (FERREIRO, 

2001; COLL, 2000), surgiram referências ao conceito de número, SND e operações. O 
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material dourado passou a ser explorado como forma de entendimento das idéias de troca e 

agrupamentos que fundamentam o SND. 

Nesse período, a teoria de Piaget foi diretamente transposta para a sala de aula e, 

muitas vezes, de forma equivocada. Assim, as tarefas criadas por Piaget para avaliar a 

compreensão das crianças sobre conservação de quantidades, seriação e inclusão de classes, 

por exemplo passaram a ser conteúdos de ensino e pré-requisitos para o ensino e 

aprendizagem de números. Coll (1996) discute a limitação da teoria piagetiana quando 

aplicada à educação escolar, uma vez que tal teoria estudou conhecimentos lógicos gerais e 

universais e o sujeito pesquisado por Piaget não se constitui enquanto aluno, já que ele não o 

investigou numa situação didática, nem em relação a conhecimentos específicos, 

característicos do âmbito escolar. 

 Também uma compreensão errônea sobre o período das operações concretas gerou 

uma crença que a simples manipulação de material concreto seria suficiente para garantir o 

conhecimento. Para Piaget, as ações são atividades próprias dos sujeitos que não se limitam a 

ações materiais. Ao supor que as aprendizagens acontecem pelo único fato de manipular 

material concreto, promovem-se situações nas quais o professor dita para o aluno o 

procedimento a seguir para resolver um problema. Descaracteriza-se, assim, a ação do aluno e 

o processo dialético entre pensamento e ação. Assim, Piaget considera a reflexão sobre a ação 

aspecto fundamental na construção de conhecimento. 

Outro equívoco na compreensão dessa teoria e sua aplicação na sala de aula foi a 

crença de que os alunos aprendem porque constróem o conhecimento de forma natural, 

cabendo à escola apenas proporcionar a  manipulação de materiais.  Nesse sentido, perde-se a 

intencionalidade da educação, correndo o risco de esvaziar a aula de conteúdos de ensino.  
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No final da década de 1980, as experiências anteriores dos estudantes com números e 

as interações em sala de aula passaram a ser consideradas e estimuladas. Abriu-se espaço para 

as discussões sobre o desenvolvimento dos conceitos de número, operações e SND. A escola 

passou a ser o local de desenvolvimento desses conceitos. Desse modo, o eixo fundamental 

passou a ser a resolução de problemas, uma vez que refletir sobre e buscar soluções para os 

problemas geravam conhecimentos. 

A teoria de Vergnaud (1986) traz fundamentos importantes para a discussão do 

processo de ensino e aprendizagem da matemática nessa época. Vergnaud (ibid) aborda o 

conhecimento matemático a partir de campos conceituais, enfatizando as relações existentes 

entre diferentes conceitos. Campo conceitual, como define o próprio Vergnaud (ibid), é o 

conjunto de situações cuja apropriação requer o domínio de uma série de conceitos de 

naturezas diferentes. 

Um aspecto fundamental na teoria de Vergnaud é a análise de que um conceito é 

formado por invariantes, situações e representações. Os invariantes referem-se às 

propriedades invariantes dos conceitos, os princípios; as situações dão significado aos 

conceitos; e as representações simbólicas permitem representar os conceitos. Franchi (1999, 

p. 162), discutindo a teoria de Vergnaud, comenta que na compreensão de conceito, as várias 

situações influenciam o percurso, manifestando diferentes concepções, acionando diferentes 

procedimentos corretos e incorretos de resolução, utilizando “diferentes modos de 

representação para comunicar essas concepções e procedimentos”. 

Esse tipo de análise permite-nos compreender que no processo de ensino e 

aprendizagem deve-se buscar uma variedade de situações relativas ao conceito que se está 

trabalhando e possibilitar que o mesmo seja representado por diversas formas com o objetivo 

de se garantir uma compreensão mais ampla do conceito que se quer estudar.  
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No processo de ensino e nos livros didáticos, isso se reflete na proposição de 

situações problematizadoras, que estimulam a criação, o confronto e a socialização de 

estratégias de resolução de problemas. É também o estímulo ao uso de diferentes 

representações na medida em que uma representação pode favorecer a compreensão de um 

aspecto do conceito enquanto que outra representação pode ser mais transparente para outro 

aspecto (VERGNAUD, 1986). 

A partir desse período (1980), pesquisas como as de Carraher (1982), Lerner e 

Sadovsky (1996), Carraher, Carraher e Schliemann (1988) e outras que serão comentadas 

mais adiante, concluem que aprender a ler e escrever números não é condição para a 

aprendizagem da estrutura do sistema de numeração. Então o que seria importante? Um 

aspecto importante na aprendizagem de SND é a compreensão da cardinalidade do número, 

tanto na contagem termo a termo quanto na contagem a partir de ou na seqüência. Quando a 

criança deixa de contar todos para contar a partir de ou na seqüência há uma mudança 

considerável em relação à adição. Contar na seqüência ou a partir de é mais econômico e 

implica em ampliação de conhecimento, uma vez que, segundo Nunes e Bryant (1997), a 

criança começa a perceber a combinação entre grandezas diferentes existente nas relações 

numéricas. 

Outro aspecto é a compreensão da composição aditiva do número. Compreender a 

composição aditiva de um número é compreender que esse número é composto por grandezas 

diferentes que podem ser adicionadas. Isso, segundo os autores citados acima, é uma 

compreensão fundamental para a leitura e escrita de números. 

A seguir, discutimos alguns estudos sobre a compreensão de conceitos envolvidos no 

SND. 
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1.3.  Estudos sobre a compreensão de aspectos conceituais do SND 

Alguns pesquisadores se dedicaram a estudar como crianças compreendem a lógica do 

sistema numérico, trazendo-nos informações valiosas para a compreensão do processo de 

ensino e aprendizagem do sistema de numeração. Vejamos agora algumas dessas pesquisas: 

Carraher (1982) realizou estudos com crianças brasileiras de primeira e segunda séries 

com o objetivo de investigar se a compreensão da composição aditiva do número capacita as 

crianças a escrever e interpretar números multidígitos. Para tanto, envolveu as crianças em 

situações de compra e pediu para que escrevessem e lessem números multidígitos para 

verificar seu entendimento de que o número é composto pela adição de grandezas diferentes. 

Os resultados indicaram que o desempenho das crianças foi distribuído da seguinte forma: 

crianças que não entendiam a composição aditiva nem escreviam números corretamente; 

crianças que entendiam composição aditiva, mas cometiam erros ao ler números; e as que 

dominavam tanto a composição aditiva quanto a escrita convencional de números. Assim, a 

pesquisadora concluiu que as crianças podem entender a composição aditiva do número sem 

saber ler e escrever números, todavia as crianças que lêem e escrevem números compreendem 

a composição aditiva. Como vemos, essa pesquisa combate diretamente a idéia de que a 

compreensão da lógica do sistema de numeração está subordinada à aprendizagem da escrita 

de números, visto que as crianças, mesmo sem saber escrever números corretamente, já 

podem compreender princípios básicos do sistema de numeração. 

Carraher et al (1988) realizaram pesquisa com crianças pré-escolares, de cinco a sete 

anos de idade e adultos sem escolarização no Brasil, com intuito de investigar o entendimento 

dos mesmos quanto ao conceito de unidades e composição no contexto de dinheiro. Foram 

feitas duas tarefas: comparação de duas quantidades diferentes e composição de números, 

combinando diferentes grandezas (unidade, dezena, moedas e notas de diferentes valores). 



 32 

Sendo que, para realizá-las, as crianças receberam material manipulável e os adultos não 

receberam material algum. O resultado da pesquisa nos revela que crianças e adultos podem 

compreender o conceito de unidades de diferentes tamanhos, ao lidar com dinheiro, mesmo 

sem freqüentar a escola e sem saber escrever números multidígitos. Os pesquisadores 

apresentam duas conclusões: 

• As crianças que sabem como contar podem ainda não ser capazes de 
entender o valor relativo de unidades e compor totais com unidades de 
valores diferentes no contexto de lidar com dinheiro; 
• Nem a escolarização, nem a habilidade de escrever números é crucial 
para a compreensão do conceito de unidades e da composição aditiva 
(CARRAHER et al, p. 61). 

Mais uma vez a concepção que subordina a compreensão dos princípios do SND à 

aprendizagem da escrita de números é questionada. Mesmo antes da escolarização, o 

indivíduo já convive com os princípios do sistema, levantando hipóteses para sua 

compreensão. Percebemos aí, também, a importância do contexto de lidar com dinheiro para 

compreensão das regras do sistema. Os conhecimentos já desenvolvidos pelo indivíduo sobre 

a organização do sistema monetário podem favorecer a compreensão das regras do SND. 

Já Lerner e Sadovsky (1996) pesquisaram, na Argentina, como crianças de cinco a oito 

anos de idade se aproximam da compreensão da numeração escrita. Para isso foram feitas 

entrevistas clínicas com duplas de crianças com questionamentos e atividades de comparação 

e produção de números e operações matemáticas. As pesquisadoras detectaram que desde 

cedo as crianças constróem hipóteses para escrever, ler e operar com números. Vejamos 

algumas dessas hipóteses: 

• A quantidade de algarismo indica a magnitude do número. “Porque tem mais números” 

(LERNER; SADOVSKY, ibid, p. 77), Loli, seis anos, justificando por que 12 é maior que 6. 
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• A posição dos algarismos como critério de comparação entre números. Nádia, seis anos, 

justificando sua afirmativa que 31 é maior que 13: “ Que preste atenção onde está o 3 e onde 

está o 1, ou onde está o 1 e onde está o 3” (LERNER; SADOVSKY, ibid, p. 81). 

• As crianças se utilizam de vivências anteriores com números rasos (dezenas inteiras, 

centenas inteiras, etc.) para escrever outros números. 

• As crianças se baseiam na numeração falada para elaborar considerações a respeito da 

numeração escrita, dando origem a produções aditivas. Exemplos: 725=70025; 18=108. Ou 

seja, a escrita numérica é o resultado de uma correspondência com a numeração falada. 

• Ao resolver operações matemáticas (no caso, adição e subtração), as crianças desenvolvem 

estratégias espontâneas de resolução da operação, aplicando o que já sabem sobre o sistema 

decimal e dando origem a novos questionamentos sobre a numeração na base dez. Essas 

estratégias estão relacionadas à decomposição decimal dos termos da operação, ou seja, soma-

se ou subtrai-se reiteradamente dez ou cem, buscando estratégias mais econômicas de 

resolução relacionadas ao valor posicional e ao princípio multiplicativo do sistema. 

As pesquisadoras concluíram que estabelecer regularidades no sistema de numeração é 

uma condição necessária para compreender suas regras e usá-las nas operações matemáticas. 

Nesse processo, as crianças criam estratégias que estão diretamente ligadas à convivência com 

esse sistema. Contudo, consideramos a necessidade de que a criança tenha, dentro do espaço 

escolar, oportunidades constantes e variadas de comparar, produzir e interpretar números e 

operar com eles, isto é, refletir sobre as regularidades e os princípios do sistema e seu uso no 

cotidiano. 

A pesquisa de Brizuela (2006) revela algumas das hipóteses de crianças de cinco a 

nove anos de idade acerca da estrutura do sistema de numeração. A pesquisadora analisou a 

compreensão de notações numéricas das crianças, observando que há uma “rica e importante 
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interação entre as notações inventadas pelas crianças e as notações convencionais que lhes são 

ensinadas e que as cercam por todos os lados” (BRIZUELA, ibid, p. 117). Isso é bem visível 

quando nos deparamos com a ferramenta utilizada por Paula (uma das crianças pesquisadas) 

para interpretar números com dois dígitos: números maiúsculos. Ela mobilizou 

conhecimentos anteriores: letras maiúsculas. Brizuela (ibid) também observou que as 

notações matemáticas reúnem regras sobre como o sistema funciona. A pesquisadora conclui, 

com isto, que o desenvolvimento matemático dos alunos pode ser apoiado e enriquecido ao 

ser focalizada a conexão entre as representações espontâneas da criança e as representações 

convencionais do sistema, considerando que o aprendiz empenha-se num processo ativo de 

busca de significado para as informações numéricas que o cercam. 

Já Zunino (1995) investigou um princípio básico do SND, que é a posicionalidade. Ela 

teve como objetivo analisar como as crianças compreendem o sistema de numeração 

posicional, no tocante ao valor da posição, à produção e interpretação de quantidades, ao valor 

do zero no sistema e ao uso dos princípios do sistema na resolução das operações 

matemáticas. Foram pesquisadas crianças nos anos iniciais de escolarização, através de 

entrevistas clínicas com questionamentos sobre os princípios do sistema. A pesquisadora 

constatou que as crianças constróem desde cedo algumas das regras do sistema posicional, 

utilizando-as para interpretar e comparar quantidades, bem como resolver as operações 

matemáticas. Entretanto, essas regras não entram em sintonia com as regras ensinadas na 

escola. Dessa forma, concluiu que é preciso criar momentos de reflexão na sala de aula para 

facilitar a apropriação dos princípios que regem nosso sistema numérico e a compreensão de 

que os procedimentos utilizados para resolver as operações estão inseridos no contexto desse 

sistema. 

As pesquisas acima relacionadas nos fazem perceber que as crianças não precisam 

reproduzir exaustivamente seqüências numéricas para compreender o sistema de numeração. 
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Desde cedo, elas convivem com o sistema, levantando hipóteses e criando ferramentas para 

ler, interpretar, produzir e operar números. As hipóteses e ferramentas criadas pelas crianças 

estão relacionadas às informações numéricas que elas têm acesso. Isso nos leva a 

compreender a importância de se proporcionar às crianças momentos de reflexão acerca de 

informações numéricas, lendo, interpretando, comparando e produzindo números. Nesse 

sentido, as regularidades do sistema e seus princípios poderão ir se tornando claros e 

compreensíveis para a criança. Outro fator importante é a articulação desses princípios às 

regras das operações matemáticas com situações contextualizadas que confrontem as 

hipóteses das crianças com as convenções do sistema. 

Essas considerações são importantes para pensarmos sobre o processo de apropriação 

do Sistema de Numeração Decimal e, conseqüentemente, como os professores e os livros 

didáticos têm tratado esse conhecimento. As pesquisas comentadas anteriormente vêm 

contribuindo para a reflexão de professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

quanto a sua prática ao ensinar o SND. 

No próximo tópico, pensamos um pouco sobre estudos que discutem intervenções 

pedagógicas no ensino do SND. 

 

1.4. Intervenções pedagógicas no ensino do SND 

Como já discutido ao longo desse capítulo, o Sistema de Numeração Decimal é um 

conhecimento matemático que tem princípios e propriedades que precisam ser compreendidas 

pelos seus usuários. Desde muito cedo as crianças lidam com informações numéricas e criam 

ferramentas para entender e usar esse sistema. Assim, o seu processo de apropriação deve 

privilegiar os conhecimentos anteriores dos estudantes e suas hipóteses para que sejam 
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estabelecidas conexões e compreendidas as regularidades do sistema. Tudo envolto num 

movimento de reflexão e confrontação de hipóteses, buscando-se, através de situações 

desafiadoras e contextualizadas, a compreensão da estrutura do SND. 

Vejamos então alguns estudos que abordam o processo de ensino do SND, que trazem 

contribuições para a prática docente: 

Rosas e Selva (2007), investigando como tem ocorrido o ensino do SND na 1ª série do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife, entrevistaram onze professoras, chegando 

aos seguintes resultados: no ensino do SND, de modo geral, segundo a análise das atividades 

propostas e dos recursos utilizados, privilegia alguns aspectos conceituais do sistema em 

detrimento a outros tão importantes quanto. Por exemplo, a seqüência numérica e os 

agrupamentos na base dez são enfatizados, enquanto, o valor posicional tem sido pouco 

trabalhado. No entanto, quando se trata de avaliação da aprendizagem, os aspectos menos 

explorados são os mais cobrados pelas professoras. As docentes, ainda, reconhecem que as 

maiores dificuldades de aprendizagem de seus alunos estão relacionadas aos aspectos pouco 

trabalhados, entretanto, para superar essas dificuldades, são propostas as mesmas estratégias 

usadas no momento do ensino do conteúdo. Dessa forma, as pesquisadoras concluíram que há 

uma desarticulação entre o que é ensinado e o que é avaliado no processo de ensino e 

aprendizagem do SND, de acordo com o contexto pesquisado e que essa desarticulação pode 

ser, primordialmente, decorrente de falhas no processo de formação matemática do professor 

dos anos iniciais. O estudo também mostra que há alguns professores tentando mudar essa 

realidade, contudo, esbarram na inconsistência de sua formação. 

Consideramos que tal estudo transparece a dificuldade que os professores dos anos 

iniciais de escolarização têm em trabalhar os conteúdos matemáticos em sala de aula. Essa 

dificuldade pode estar relacionada a não compreensão do conteúdo matemático em si, ou ao 
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não conhecimento dos objetivos específicos da matemática, ou ainda à falta de discussão 

teórico-metodológica da abordagem matemática. Isso recai na necessidade de investimento 

em formação inicial e continuada, possibilitando momentos de reflexão conjunta sobre os 

objetivos e conteúdos matemáticos e as formas mais adequadas de abordá-los. 

 Barreto e Maia (2006), pesquisando como pedagogos em formação compreendiam o 

uso do SND, evidenciaram que os mesmos apresentaram dificuldades semelhantes às 

encontradas por outros pesquisadores quando da análise de crianças (LERNER; 

SADOVSKY, 1996; NUNES; BRYANT, 1997). Ou seja, os futuros profissionais de 

educação apresentaram as mesmas dificuldades de uso do sistema que crianças dos anos 

iniciais de escolarização. Os estudantes de pedagogia não faziam as relações necessárias com 

o SND, quando resolveram operações matemáticas e fragmentaram os números como se cada 

dígito fosse uma unidade isolada. As pesquisadoras questionaram, assim, a qualidade da 

formação matemática oferecida aos futuros pedagogos e defenderam uma formação docente 

que oportunizasse um conhecimento sólido dos conceitos matemáticos abordados nas séries 

iniciais. Dessa forma, consideramos que as dificuldades ao abordar esse conteúdo de 

professores dos anos iniciais de escolarização podem estar relacionadas a lacunas no seu 

processo de formação profissional nessa área de conhecimento. 

 Observando os dois estudos discutidos acima, percebemos que a formação matemática 

de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental é uma questão urgente. Faz-se 

necessário repensar os cursos de formação inicial e as propostas de formação continuada 

desses professores à luz de abordagens teórico-metodológicas recentes que visem a reflexão e 

a compreensão dos conteúdos matemáticos. 

Em relação ao ensino do SND, Lerner e Sadovsky (1996), comentam que, de modo 

geral, o mesmo tem ocorrido de forma linear e gradual, estabelecendo metas por série. 

Primeiramente são trabalhados os algarismos, em seguida trabalha-se a noção de unidade e 
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dezena e vai seguindo com a apresentação de novas ordens. Para, só depois de trabalhar bem 

esses aspectos, se introduzir o valor posicional e as operações matemáticas. Assim, o 

conteúdo é trabalhado um passo de cada vez. Quando um aspecto parece estar esgotado é que 

se introduz outro. 

No entanto, as crianças parecem não seguir sempre essa mesma lógica. Quando 

pensam sobre o sistema numérico, pensam simultaneamente em várias ordens, não 

importando a quantidade de dígitos que se tenham que operar. 

Questionando esse modelo de ensino do SND, diante do resultado dos estudos 

discutidos no tópico anterior, que buscava a compreensão de crianças no tocante ao sistema 

numérico, Lerner e Sadovsky (ibid) trazem algumas reflexões importantes para o processo de 

ensino e  aprendizagem de tal conteúdo. Dentre elas, destacamos: 

• Comparar números multidígitos pode se constituir numa estratégia interessante para a 

compreensão das regras e propriedades do sistema. Para comparar números, as crianças 

mobilizam experiências anteriores e inventam estratégias. Comparando números, as crianças 

poderão confrontar suas hipóteses com as convenções do sistema e compreender as 

regularidades do mesmo. As salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental devem 

proporcionar momentos de comparação de números para que, através da reflexão, os alunos 

compreendam o funcionamento do sistema. 

• Produzir, ler e interpretar números também contribui para que as crianças pensem sobre a 

organização do sistema. 

• As crianças devem ser estimuladas a pensar sobre a organização posicional e decimal do 

sistema através da resolução de operações matemáticas. Mesmo sem compreender o sistema 
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como um todo, as crianças criam estratégias de resolução de operações relacionadas as suas 

regras de uso. 

• Os números usados nas estratégias acima (comparar, produzir, ler e interpretar e operar) 

podem estar envolvidos numa situação de contexto real. Isso contribui para a motivação das 

crianças na realização das atividades. No entanto, quando as crianças estão interessadas em 

desvendar os mistérios da organização do sistema numérico, os números, por si só, 

representam uma motivação para a reflexão. 

• Outra estratégia levantada pelas autoras diz respeito à explicitação do procedimento usado 

pela criança para a resposta da atividade. Essa estratégia, além de trazer para o docente 

informações importantes sobre o processo de aprendizagem dos alunos, possibilita que a 

própria criança reflita sobre seus conhecimentos acerca do sistema. Ainda pode ser uma 

importante contribuição a partir do momento que essa explicitação é socializada com outras 

crianças, proporcionando reflexão sobre o conhecimento dos colegas também. 

• Buscar regularidades também pode ser considerada uma estratégia no ensino do SND. As 

autoras afirmam que buscar as regularidades do sistema numérico contribuem para a 

compreensão do mesmo. Na busca dessas regularidades, o professor vai estar sempre 

orientando seus alunos na sistematização de estratégias e conhecimentos. 

Consideramos que as orientações dessas autoras podem contribuir para que os 

professores dos anos iniciais reflitam sobre sua prática e busquem alternativas viáveis para a 

reflexão sobre o funcionamento do sistema.  

Ainda em relação ao ensino do Sistema de Numeração Decimal, Vergnaud (1986, 

1991, 1997) recomenda que se considere:  
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Situações-problema – as crianças formam seus saberes tanto nos aspectos teóricos quanto 

práticos, através de situações a dominar, isto é, de situações-problema a resolver. Por 

problema pode-se definir qualquer situação que crie um obstáculo a vencer, que promova a 

busca dentro de tudo o que se sabe para decidir em cada caso aquilo que é mais pertinente, 

buscando-se assim os conhecimentos prévios, e reconhecendo, ao mesmo tempo, a 

insuficiência dos mesmos e empenhando-se na busca de novos procedimentos/estratégias de 

resolução (VERGNAUD, 1997). Os problemas e a reflexão sobre eles permitem que os 

conhecimentos ganhem sentido quando aparecem como ferramentas para resolvê-lo. 

Vergnaud (1986) indica que os conteúdos devem estar diretamente associados ao contexto 

matemático dos problemas. Com as situações desafiadoras e contextualizadas, os 

conhecimentos anteriores são acionados, estratégias de resolução são criadas, conhecimentos 

são confrontados, em busca de compreender e resolver a situação. Moreno (2006) aponta que 

as situações-problema que devem ser exploradas no processo de apropriação do sistema de 

numeração são as que os números apareçam como ferramentas de resolução. As contas secas, 

vazias de sentido e as regras do sistema trabalhadas de forma isolada, nesse sentido, não 

levariam à compreensão do sistema de numeração e seu funcionamento. Moreno (ibid) ainda 

afirma que se não há um problema para contextualizar e dar sentido, os números com que se 

opera não passarão de números, jamais serão ferramentas de resolução. Não desmerecendo a 

importância da situação-problema, concordamos com Lerner e Sadovsky (1996, comentadas 

anteriormente), quando dizem que a criança quando está empenhada em compreender a 

organização do sistema, os números por si só servem de motivação.  

� Trabalho com outras bases – Vergnaud (1991) recomenda que o ensino do sistema de 

numeração deva iniciar com o trabalho com outras bases, principalmente as bases menores 

que dez, pois elas facilitam a compreensão do funcionamento do sistema. Não se faz 

necessário trabalhar muitas bases, mas uma ou duas bases diferentes da decimal já são 
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suficientes para a compreensão do sistema. Depois fica mais fácil para a criança compreender 

a base dez, já que as regras essenciais são as mesmas em todas as bases. O que muda é a base 

e a tabela de adição. Segundo o autor, as bases menores que 10 possibilitam que a criança 

opere com quantidades pequenas de objetos para agrupar e reagrupar e uma tabela de adição 

resumida, facilitando, assim, sua compreensão das regras do sistema e ajudando a 

compreender as operações matemáticas. Consideramos pertinente a colocação do autor, pois 

sabemos que a base dez opera com agrupamentos e reagrupamentos de dez em dez, 

requerendo mais memorização. O processo de apropriação iniciando com essa base pode se 

tornar mais complicado para a criança compreender o sistema. Assim, parece-nos que as bases 

menores podem contribuir para a compreensão da lógica decimal. 

� Explicitação dos princípios do sistema de numeração – um processo de ensino e 

aprendizagem que estimula a memorização e a reprodução de seqüências numéricas, não se 

preocupa com a explicitação dos princípios que envolvem o funcionamento do sistema. 

Vergnaud (1991) contribui, nesse sentido, quando recomenda que os princípios do sistema 

devem ser explicitados para que as crianças entendam o seu funcionamento através da 

reflexão de informações numéricas contextualizadas. Isso não significa que o professor 

apenas deva dizer em que consiste cada princípio, mas sim sistematizar as reflexões que vão 

sendo realizadas. Como é possível compreender o funcionamento do sistema, quando não 

conhecemos e refletimos sobre os seus princípios? Além do mais, as crianças, desde cedo, 

convivem com informações numéricas e criam idéias próprias, relacionadas a conhecimentos 

anteriores para fazer uso do sistema, em situações de leitura, interpretação e produção e 

operação com números. Faz-se necessário que essas idéias sejam confrontadas com as regras 

convencionais do sistema, a fim de explicitar seus princípios básicos e sistematizá-los. 

� Articulação dos princípios do sistema com as regras das operações matemáticas – 

para respaldar essa orientação, mais uma vez nos remetemos às recomendações de Vergnaud 
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(1991), que defende que as regras das operações matemáticas e os princípios do sistema de 

numeração serão melhores compreendidos se forem trabalhados de forma articulada. 

Geralmente as regras das operações são ensinadas às crianças de forma rígida e isolada de 

outros conceitos para que sejam memorizadas e reproduzidas. Esse procedimento é contestado 

pelo autor, que afirma que as regras das operações devem ser compreendidas pelas crianças, 

através de um trabalho de reflexão e articulação com os princípios do sistema, fazendo uso de 

tabelas de adição e de multiplicação, do QVL e outros materiais que possibilitem operar com 

quantidades. 

� Explorar diferentes representações do número – as diferentes representações do 

sistema numérico podem ser exploradas com a variedade de situações propostas e de recursos 

utilizados, visto que a proposição de uma situação ou o uso de um recurso pode explorar 

alguns princípios do sistema e não contemplar outros. A variedade de representações e a 

articulação entre elas poderão contribuir para a reflexão sobre as regularidades e os princípios 

básicos do sistema. 

Em relação aos recursos, por exemplos, observamos que muitos são os recursos que 

possibilitam a reflexão sobre o sistema de numeração, entre eles, encontramos: 

1. As cartelas/tabelas numéricas que, geralmente, vão de zero a noventa e nove, mas podem 

ter menos ou mais números, no entanto, é interessante que tenha mais números do que as 

crianças saibam contar. Elas são transparentes quanto aos deslocamentos de +1, -1, +10 e -10, 

oportunizando que o estudante pense sobre a organização do sistema (MORENO, 2006). As 

cartelas/tabelas devem estar expostas na sala de aula em local que possam ser consultadas 

pelas crianças e/ou que cada criança tenha a sua própria cartela/tabela (VERGNAUD, 1991). 

Essas cartelas/tabelas também podem conter a tabuada de multiplicação; 
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2. O dinheiro de brinquedo ou o dinheiro chinês, na resolução de problemas, possibilita que 

as crianças façam trocas em valores diferentes (5 notas de 1 real por 1 nota de 5 reais; 1 nota 

de 10 reais por 10 notas de 1 real). Esse recurso é transparente para o princípio aditivo e 

multiplicativo do sistema; 

3. O quadro-valor-do-lugar - QVL3  possibilita reflexões sobre a posicionalidade, o zero 

como mantenedor de posição e os agrupamentos e reagrupamentos na base dez. Ainda pode 

contribuir bastante no trabalho com as operações matemáticas. 

4. O material dourado é importante por tornar visível a base dez e seus agrupamentos e 

reagrupamentos e os princípios aditivo e multiplicativo do sistema; 

5. O ábaco possibilita reflexões sobre a posição dos algarismos no número e sobre o zero 

como mantenedor de lugar. Contribui também no trabalho com as operações; 

6. As coleções de objetos diversos ajudam na compreensão dos agrupamentos e nas 

operações matemáticas. Se esses objetos forem de cores diferentes, como por exemplo, os 

canudos, há a possibilidade de agrupar e reagrupar, fazendo trocas em valores diferentes; 

7. Os jogos, como o bingo, o dominó de números e outros, também ajudam no 

reconhecimento de números. 

Vergnaud (1991) nos alerta que o ensino do sistema de numeração deve contemplar o 

uso de diferentes recursos, para que seus princípios básicos sejam explicitados e 

compreendidos pelas crianças. Como já dissemos, um recurso pode ser transparente para 

alguns princípios e opaco para outros. Se o professor só trabalha o sistema de numeração com 

apenas um ou dois recursos, poderá estar enfocando somente alguns aspectos do sistema e 

deixando de lado outros tão importantes quanto. Carraher (1982) orienta que os professores 

devem comparar o valor dos vários recursos disponíveis para o ensino do SND e trocar 

                                                
3 Nesse trabalho, toda vez que nos referirmos ao quadro valor do lugar, usaremos a sigla QVL. 
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experiências com outros professores. Dentre os recursos, o professor pode selecionar os que 

melhor explicitam os princípios do sistema e fazer uso deles em sua prática. 

É importante ressaltar, no entanto, que não é simplesmente o uso do recurso por si só 

que garantirá a compreensão da representação e muito menos a articulação com outras 

representações, mas são as reflexões possíveis a partir do uso do recurso e o papel do 

professor como protagonista nessas reflexões. 

Assim, consideramos que as recomendações de Vergnaud (1986, 1991, 1997) podem 

trazer contribuições significativas para o processo de ensino e aprendizagem do SND. No 

entanto, o professor precisa compreendê-las antes de colocá-las em prática, para que não 

sejam feitas de forma mecânica e repetitiva, já que a grande contribuição desse teórico está 

baseada justamente na reflexão sobre o conteúdo. 

 Outra orientação para o ensino do SND vem de Centurión (1994), que é considerar a 

história dos números e do sistema de numeração. É interessante que as crianças conheçam um 

pouco dessa história, já que o percurso de construção de conhecimento numérico delas é 

semelhante ao percurso histórico da construção do conceito de número e do sistema de 

numeração. A autora afirma que o fio condutor da construção das idéias de números e 

operações é a história da matemática. A partir do conhecimento das dificuldades enfrentadas 

pela humanidade ao construir o conceito de número e operações “[...] tem-se uma melhor 

compreensão das dificuldades enfrentadas pelos alunos ao percorrerem um caminho com os 

mesmos obstáculos” (CENTURIÓN, ibid, p. 8). 

As orientações e recomendações para o ensino do sistema numérico, aqui comentadas, 

longe de ser um receituário, constituem apenas contribuições para a reflexão do processo de 

ensino e aprendizagem desse conteúdo, buscando tornar o processo mais significativo e 

reflexivo. Entretanto, o sistema de numeração da forma como é ensinado, na maioria das 
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escolas, não valoriza nem aproveita as ferramentas de compreensão criadas pelos discentes 

como ponto de partida para a apropriação do sistema (ZUNINO, 1995). Isso leva a um ensino 

desinteressante e a-reflexivo do sistema, ou seja, um ensino mecânico. 

Contudo, fazer dessas orientações e recomendações uma constante na prática docente 

requer preparo, interesse, por parte do professor, numa aprendizagem significativa e 

persistência. Não é de um momento para o outro que o professor deixa de lado um ensino do 

sistema de numeração linear, seqüenciado e repetitivo, para assumir um ensino que contemple 

o sistema de numeração enquanto objeto de conhecimento que deve ser compreendido pelos 

estudantes. Isso requer tempo, disponibilidade e formação adequada. 

A seguir, discutimos um pouco sobre a segunda temática desse estudo, o livro didático 

de Matemática. 
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CAPÍTULO 2 - O LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 

 

 

Neste capítulo discutimos o livro didático de Matemática, com objetivo de analisar o 

papel desse recurso didático no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos/conceitos 

matemáticos. Assim, organizamos o capítulo da seguinte forma: contexto histórico do livro 

didático de Matemática; as avaliações do livro didático de Matemática propostas pelo MEC; 

processo de escolha do livro didático de Matemática pelos municípios; contribuições do livro 

didático de Matemática ao processo de ensino e de aprendizagem; uso do livro didático de 

Matemática pelo professor; e o uso do livro didático de Matemática no ensino do SND. 

 

2.1. Contexto histórico do livro didático de Matemática 

Quando pensamos no uso do livro didático no processo de ensino e aprendizagem 

matemática, faz-se necessário entender o contexto histórico que envolve esse instrumento 

pedagógico e seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Na tentativa de compreender o 

contexto histórico do livro didático de Matemática, respaldamo-nos em Belfort (2003) e 

Lopes (2005). Apesar da pesquisa de Belfort (2003) está relacionada a livros didáticos de 

Ensino Fundamental a partir da série, consideramos que traz muitas contribuições para 

entendermos o contexto histórico do livro didático de Matemática em outros níveis de ensino. 

Na década de 1970, os livros didáticos de Matemática não deixavam espaço para o 

diálogo, uma vez que determinavam os conteúdos, os procedimentos metodológicos e o 

processo avaliativo, apresentando a matemática como uma disciplina estruturada. Isso tornava 

os livros  
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[...] bons companheiros, que proporcionavam ao professor ajuda necessária 
com a estrutura do conteúdo: apresentavam os tópicos ordenados em 
seqüência, se preocupavam com pré-requisitos, eram fontes de exemplos, 
exercícios e problemas (BELFORT, 2003, p. 3). 

A matemática do livro didático não dialogava com a realidade do professor e muito 

menos do estudante. Era mecânica e descontextualizada, entretanto, representava um terreno 

seguro, infalível, trazendo segurança à prática do docente. Nessa época, os livros didáticos 

recebiam influências do modelo de ensino tecnicista. O livro dava o conceito matemático, 

trazia inúmeros exercícios para aplicação e memorização do conceito e só depois, no final da 

unidade ou do livro, é que apresentava problemas para aplicação do conceito/algoritmo 

aprendido. Ou seja, era trabalhada primeiramente a técnica para em seguida aplicá-la em 

resolução de problemas. Os problemas eram descontextualizados, traziam palavras-chave que 

indicavam que técnica deveria ser usada. Não havia espaço para reflexão e criação de 

estratégias de resolução. 

Os professores, semelhantemente, recebiam influências desse modelo, que favorecia a 

idéia de que a aprendizagem se dava através de repetições, não sendo valorizada a experiência 

prévia do aluno e seu papel ativo na construção do conhecimento. 

Na década de 1980, com aplicação das idéias construtivistas de Piaget no campo 

educacional e a aprendizagem por descoberta, o termo em voga era fazer matemática. Os 

livros didáticos, que mantinham o mesmo contexto da década anterior, eram desaconselháveis 

a uma prática construtivista. “Deixavam de ser considerados boas ferramentas e passavam a 

ser considerados carcereiros” (BELFORT, 2003), uma vez que não incentivavam o raciocínio 

lógico, trazendo exercícios mecânicos, repetitivos e seqüenciados, provocando assim o 

desinteresse dos alunos pela disciplina. No lugar do livro didático, eram usadas as fichas de 

exercícios. 
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No entanto, os professores não aboliram o livro didático de sua prática, pois ainda 

parecia seguro trabalhar com ele. De certa forma, esse fato é um indicativo da própria 

insegurança vivenciada pelo professor em relação a sua formação e/ou prática pedagógica, 

que muitas vezes nada mais era do que o “velho” revestido do “novo”, ou seja, as fichas de 

exercícios baseavam-se nas atividades propostas pelo livro, quando não eram as mesmas. 

Com essa concepção, os autores de livros didáticos de Matemática começaram a 

explorar o ideário piagetiano ao produzir suas obras. Contudo, a exploração das idéias de 

Piaget, no cenário educacional, foi, muitas vezes, feita de forma equivocada, uma vez que a 

análise de Piaget não foi sobre o conhecimento específico. As pesquisas de Piaget e seus 

colaboradores se centraram no desenvolvimento do conhecimento lógico geral. 

Buscou-se em Piaget um modo diferente de ensinar matemática. Como já 

mencionamos, um equívoco comum foi se considerar as tarefas piagetianas de comparação, 

seriação, classificação, etc., como conteúdos curriculares. Dessa forma, se assistiu a uma 

ênfase na sala de aula e nos livros didáticos voltados para educação infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental de atividades de inclusão, seriação, conservação..., ainda com 

características tecnicistas, com base na repetição para garantir a aprendizagem. 

Nos anos 1990, encontramos um movimento que buscava entender o que realmente 

acontecia dentro da sala de aula de matemática, resultando em pesquisas que descortinaram o 

despreparo de professores ao usar o livro e que passaram também a realizar uma análise mais 

específica do próprio livro didático. 

Nesse momento, dois fatores influenciaram a produção dos livros didáticos. Um deles 

foi o movimento da didática da matemática, que tem por eixo principal a resolução de 

problemas. Sai de foco a técnica e entra a compreensão da situação-problema, dos processos 

de ensino e de aprendizagem. Assim, as situações-problema devem ser desafiadoras, 



 49 

interessantes e contextualizadas. Os alunos precisam entender o problema, descobrir que 

conceitos/saberes serão necessários para resolver esse problema e efetuar a estratégia de 

resolução mais adequada. Na concepção tecnicista, primeiro se explora exaustivamente a 

técnica para depois aplicá-la na resolução de problemas. Na didática da matemática, se 

explora no início a compreensão do problema para em seguida sistematizar a técnica. 

Mais uma vez o professor fica perdido em meio às mudanças de modelo de ensino. 

Com formação tecnicista, em sua maioria, precisará aprender a conviver com um novo 

paradigma educacional. Do professor, assim, é cobrada uma postura construtivista e os livros 

apresentam, geralmente, uma nova proposta pedagógica. O que fazer, então, se o docente está 

habituado e se sente seguro em trabalhar numa perspectiva tecnicista? Devemos considerar 

que, de fato, a formação docente inicial não é suficiente para acompanhar as mudanças 

educacionais, sendo necessário um grande investimento das redes de ensino na formação 

continuada, na tentativa de superar as lacunas no processo de formação do professor e de 

refletir sobre as mudanças de modelo de ensino. 

Os livros didáticos, por sua vez, têm sofrido modificações para acompanhar os 

avanços nos modelos de ensino. Esse movimento de mudança nos próprios livros é de 

fundamental relevância na medida em que o livro continua representando uma importante 

ferramenta para o trabalho docente. 

O outro fator que influenciou a produção dos livros didáticos de Matemática foram os 

critérios estabelecidos pelo Ministério de Educação - MEC para avaliar esse instrumento 

pedagógico. Isso será discutido a seguir de forma mais ampliada. 
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2.2. Avaliações do livro didático de Matemática 

Diante de um quadro em que o livro didático aparecia como um recurso fundamental 

na prática pedagógica do professor, sendo muitas vezes o único recurso utilizado e 

considerando que estudos e investigações vinham, desde a década de 1960, denunciando a 

falta de qualidade dos livros didáticos (QUEIROZ; GUIMARÃES, 2006), no início dos anos 

1990, o MEC (Ministério de Educação) passou a atuar de forma mais sistemática e direta nas 

discussões sobre a qualidade do livro didático. Assim, o MEC, a partir de 1996, começou a 

organizar um processo de avaliação do livro didático do Ensino Fundamental.  

O PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), criado em 1985 somente com o objetivo 

de adquirir e distribuir os livros didáticos para todos os alunos do Ensino Fundamental das 

escolas públicas do Brasil, gratuitamente, passou a ter então, a partir dos anos 1990, papel 

marcante na análise dos livros didáticos. O PNLD organizou, assim, uma comissão composta 

por especialistas de cada área de conhecimento para avaliar os livros didáticos destinados ao 

Ensino Fundamental. Dessa forma, todas as obras foram submetidas a uma avaliação 

criteriosa que resultou, em 1996, na publicação do Guia do Livro Didático. Esse guia teve a 

finalidade de orientar a escolha do livro didático pelos professores, uma vez que continha 

informações sobre as obras avaliadas. Nesse guia os livros foram classificados em 

recomendados, recomendados com ressalvas e recomendados com distinção. Os professores 

só puderam escolher obras contidas no guia. Atualmente, a classificação não é explicitada no 

guia do livro didático. 

Com essas avaliações, os autores e editoras precisaram se adequar às exigências do 

PNLD/MEC. Assim, ao longo dos anos, o livro didático de Matemática sofreu várias 

modificações. Hoje ele traz consigo, em sua maioria, os discursos e as concepções de 

educação matemática que são valorizadas e legitimadas no meio pedagógico, sofrendo 
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reformulações quanto aos conteúdos, à forma de abordá-los e à metodologia, para se adequar 

aos critérios estabelecidos pelo PNLD/MEC. Borba, Pessoa e Santos (1999, p. 13) respaldam 

o exposto, afirmando que 

[...] o livro didático de matemática deve, portanto, ter um conteúdo 
atualizado, trazendo o melhor que as pesquisas, estudos e experimentações 
revelam sobre os conceitos a serem trabalhados, além de apresentar uma 
distribuição do conteúdo de maneira que possa integrar os conhecimentos 
anteriores às experiências de aprendizagem. 

Pesquisas confirmam a importância do livro didático de Matemática (por exemplo, 

BELFORT, 2003; ROSAS, 2006) e mostram que já houve grandes avanços na forma e 

conteúdos trabalhados nos livros de matemática a partir das avaliações permanentes que têm 

sido realizadas pelo MEC. A análise de Selva, Araújo e Lima (2006) exemplifica esses 

avanços, apontando como o uso da calculadora tem sofrido reformulações em suas propostas 

na maioria dos livros didáticos recomendados pelo PNLD. Romanatto (2004), por sua vez, 

afirma que os livros didáticos têm melhorado, mas ainda alerta para questões relativas à 

formação do professor, mostrando que o mesmo continua usando o livro como orientador de 

sua prática, já que é o livro que dita os conteúdos a serem trabalhados, a ordem em que 

aparecem e os próprios métodos de ensino a serem utilizados em sala de aula. O autor ainda 

alerta para o despreparo do professor ao escolher e ao usar esse instrumento didático. 

Dessa forma, as avaliações realizadas pelo PNLD resultaram em melhorias 

consideráveis na produção dos livros didáticos de Matemática, principalmente, no tocante a 

aspectos teórico-metodológicos e apresentam um leque de opções e análises relativas aos 

conteúdos abordados, representações utilizadas, atividades solicitadas, manual do professor e 

outros, para que o professor possa ter mais subsídios ao escolher o livro didático de 

Matemática. A seguir, discutimos como se dá esse processo de escolha.  
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2.3. Processo de escolha do livro didático de Matemática 

O processo de escolha do livro didático ocorre a cada três anos nas redes públicas de 

ensino. Por ser válida por três anos e pelo fato do livro didático ser “uma das principais 

ferramentas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2004, p. 31), a 

escolha deve ser feita de forma responsável. 

O Ensino Fundamental tem a oportunidade de escolher livros didáticos de qualidade, 

principalmente a rede pública de ensino, visto que todas as suas opções de escolha são 

aprovadas pelo PNLD. Assim, os livros didáticos que chegam às escolas resultam de dois 

processos avaliativos: o primeiro é feito por especialistas da área, que apontam os pontos 

fortes e fracos das obras avaliadas, emitindo parecer de cada coleção, e o segundo pelos 

próprios professores, em suas escolas. 

Quando pensamos em processo de escolha dos livros didáticos para escolas 

municipais do Recife, lembramos que até o PNLD de 2004 os professores escolhiam os livros 

em suas escolas e enviavam as opções escolhidas para a secretaria de educação do município, 

que adotava os livros mais votados para todas as unidades educacionais de sua rede. No 

PNLD de 2007, a Secretaria de Educação do Recife fez uma alteração significativa: os livros 

que chegaram aos alunos foram escolhidos pelos próprios professores da escola. Isto é, o 

professor da Rede de Ensino do Recife está tendo a oportunidade de trabalhar com o livro 

didático que foi analisado e escolhido por ele e por seus colegas de escola. Assim, não há 

mais apenas um livro na rede municipal do Recife em 2007, mas sim vários livros, escolhidos 

por cada escola em um processo interno que, na maioria das vezes, contemplou o livro mais 

indicado pelos seus professores. 

Lajolo (1996) atrela a escolha e o uso do livro didático à liberdade do professor em 

planejar cuidadosamente as atividades escolares. Já Machado (1996) diz que nem sempre o 
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professor escolhe os melhores livros, visto que sua formação inadequada e condições de 

trabalho insatisfatórias o levam a escolher os livros didáticos que ofereçam mais facilidades 

imediatas. Consideramos que escolher um livro didático, dentre várias opções, não é um 

exercício fácil para o professor. É necessário tempo, responsabilidade, orientação pedagógica 

e conhecimento dos objetivos e necessidades do ano/série que leciona. Também não deve ser 

um exercício isolado. Os professores, junto com a equipe técnica da escola, devem 

compartilhar esta responsabilidade, estabelecendo critérios de avaliação, analisando 

detalhadamente vários livros, página por página e verificando, principalmente, se esse 

instrumento satisfaz os objetivos e necessidades da escola, da série e da turma. 

Neste processo avaliativo, Dante (1996) orienta o professor a estar atento a algumas 

características desejáveis a um livro didático de Matemática. São elas: 

• Abordagem dos temas centrais para o nível a que se propõe. Os temas devem ser abordados 

de modo integrado, contextualizado e, se possível, interdisciplinar, com textos, problemas, 

atividades e exercícios que tenham significado para o aluno. 

• Conceitos matematicamente corretos e apropriados ao nível a que se destina. 

• A linguagem deve ser clara, compreensível e interessante para o aluno, trabalhando primeiro 

o conceito para depois abordar a linguagem matemática. 

• Os conteúdos devem ser apresentados de forma correta, através de situações-problema e 

atividades desafiadoras e reflexivas. 

• Proposta metodológica que estimule a construção de idéias matemáticas, considerando o 

aluno um ser pensante, ativo e inserido no contexto social. 

• Manual do professor contendo a proposta didático-pedagógica do livro didático, com 

objetivos, orientações metodológicas, materiais pedagógicos, entre outros. 

• As características físicas do livro didático: tamanho, ilustrações, diagramação, devem ser, 

simultaneamente, atraentes e facilitadoras da leitura e aprendizagem do aluno. 
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Ainda acrescentamos mais algumas características desejáveis a um livro didático de 

Matemática, são elas: formas variadas de avaliação da aprendizagem; aplicação dos conceitos 

em situações diversificadas; usar a história da matemática como um dos recursos no trabalho 

com os conceitos; exploração de recursos variados na abordagem dos conceitos; exploração, 

primeiramente, dos aspectos intuitivos do conceito e só depois sistematizá-lo.  

Um livro didático de Matemática que reúne essas características provavelmente se 

constituirá um bom suporte para o professor no seu trabalho em sala de aula. Entretanto, 

dependerá da forma como o docente fará uso desse recurso pedagógico, uma vez que o que 

define, de fato, a qualidade do livro didático é o uso que o professor faz dele em sala de aula. 

Um livro didático de boa qualidade, sendo usado de forma significativa pelo professor, poderá 

trazer grandes contribuições para o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos. 

A seguir, comentamos de que formas o livro didático de Matemática pode contribuir 

para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos/conceitos matemáticos. 

 

2.4. Contribuições do livro didático de Matemática 

O livro didático, pela sua especificidade, se constitui em um instrumento pedagógico 

importante para o trabalho em sala de aula. Um bom livro didático pode contribuir para a 

construção do conhecimento matemático em sala de aula.  

Lembramos que o livro didático, distribuído gratuitamente pelo Governo Federal para 

os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de ensino, é um recurso 

pedagógico bastante utilizado em sala de aula, inclusive, é, às vezes, o único recurso que o 
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professor dispõe, principalmente quando se trata de realidades escolares desprovidas de 

biblioteca, laboratório de informática, copiadoras, entre outros recursos. 

O livro didático de Matemática contém definições, tabelas e explicações que podem 

auxiliar na compreensão dos conceitos matemáticos, além das situações-problema, exercícios 

e leituras que podem estimular a reflexão de tais conceitos e sua aplicabilidade em situações 

contextualizadas. 

Quando pensamos num professor em início de carreira e/ou que teve uma formação 

insuficiente para tratar o conhecimento matemático, também é possível perceber a 

contribuição do livro didático. Os autores, especialistas na área, investiram tempo e esforços 

para pensar no projeto do livro didático: conteúdos, atividades, situações, recursos, 

ilustrações, etc. (DANTE, 1996). Nesse sentido, o livro didático pode ajudar o planejamento 

pedagógico, auxiliando o professor na organização dos conteúdos, nas ilustrações que 

contribuem para construção de significados, nas atividades a serem propostas, situações e 

recursos mais apropriados para o desenvolvimento dos conceitos que estão sendo trabalhados. 

O livro didático pode ser visto como um indicador de caminhos a serem seguidos ( a 

organização dos conteúdos), cabendo ao professor acrescentar atividades e discussões 

relativas ao conhecimento a ser desenvolvido. 

O livro didático ainda pode contribui na integração e sistematização dos 

conhecimentos matemáticos. Como na matemática é fundamental a interligação de conceitos, 

um bom livro didático traz as seqüências bem articuladas, revisando e sistematizando 

conceitos, ampliando o conhecimento, relacionando-o com o já aprendido e com o contexto 

social (DANTE, ibid). Essa seqüência é a proposta pelo autor. Não quer dizer que seja a única 

possível ou a melhor, mas aparece como uma sugestão para o professor. 
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O livro didático de matemática traz também uma ajuda importante ao trabalho 

docente: as ilustrações. Crianças, principalmente as pequenas, são atraídas pelo colorido das 

ilustrações. As ilustrações podem ajudar a compreender significados e a construir conceitos. 

Entretanto, Dante (ibid, p. 87) alerta que as ilustrações “[...] devem ter relações estreitas com 

os objetivos e conteúdos trabalhados, contribuindo para um melhor entendimento do texto, 

motivando e estimulando a reflexão”. Infelizmente, muitas vezes as ilustrações também 

podem apresentar a própria resposta do problema, privando a criança de pensar sobre o 

problema colocado (BRANDÃO; SELVA, 1999). 

E por fim, relacionamos como contribuição do livro didático, o fato dele vir 

acompanhado do livro do professor. O livro do professor deve explicitar o projeto de 

construção do livro didático, trazendo, além de informações sobre os conteúdos, os objetivos, 

a metodologia e a avaliação, orientações e sugestões de atividades, de leituras, de materiais 

didáticos, de fundamentação teórica, entre outros. Segundo Lajolo (1996), o livro do professor 

precisa interagir com seu leitor-professor como parceiro no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Isso só é possível quando o autor explicita as 

concepções e pressupostos teóricos que fundamentam a obra e quando o professor faz uso 

desse material para compreender o que está sendo proposto pelo livro didático. 

Novamente afirmamos que um livro didático, por melhor que seja, é apenas um 

recurso a mais que o professor poderá usar. Na verdade, esse livro só poderá contribuir de fato 

com o trabalho docente em sala de aula, se o professor souber utilizá-lo adequadamente, 

potencializando seus pontos positivos e superando suas falhas. O uso que o professor faz do 

livro didático em sala de aula é o que determinará a importância desse instrumento para o 

processo de ensino e aprendizagem. Não podemos correr o risco de achar que o livro didático 

pode cobrir as lacunas na formação do professor, mas sabemos que pode ser um recurso 

importante para a prática pedagógica.  
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Em seguida, discorremos sobre algumas implicações referentes ao uso do livro 

didático de Matemática em sala de aula. 

2.5. Uso do livro didático de Matemática 

Refletindo sobre o papel do livro didático de Matemática em sala de aula, recorremos 

a Freitag, Motta e Costa (1989) que lembram que o livro didático, na realidade da educação 

pública, tem três usuários: o estado que o compra, o professor que o escolhe e faz dele um 

instrumento de trabalho e o aluno que vê nele um recurso fundamental para sua 

aprendizagem. Entretanto é um recurso pedagógico que tem por principal público alvo o 

próprio professor, apesar de ser comprado por alunos ou pelo governo, no caso das escolas 

públicas, para ser usado pelo estudante, é o professor quem o recomenda, quem o escolhe e 

quem determina como será seu uso em sala de aula. 

Nesse contexto, Rosas (2006, p. 62), em sua investigação, observou que o professor do 

primeiro ciclo do Ensino Fundamental do Recife faz diferentes usos do livro didático. 

Há quem não o use, alegando que as atividades são elevadas para o nível de 
compreensão de seus estudantes; há quem tem dificuldade em usá-lo por 
considerar que as atividades são de difícil entendimento, selecionando 
apenas as atividades que julga mais simples e fáceis de responder para 
trabalhar com os alunos; há quem o use completamente, do começo ao fim, 
limitando suas aulas ao livro didático. 

Em nossa opinião, há ainda os que sabem quando e como usar esse recurso didático, 

fazendo dele um aliado em suas aulas de matemática. Contudo, é notório que os professores 

das séries iniciais do Ensino Fundamental, em sua maioria, precisam de preparação para usar 

o livro didático de matemática, como mais um recurso de boa qualidade e disponível aos 

alunos de escola pública. 

Rosas (ibid) e Belfort (2003) acrescentam que de nada adianta a qualidade do livro se 

os professores não estiverem preparados para usá-lo em sala de aula. Para que o livro didático 
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de Matemática seja um bom recurso para o professor, é necessário que o mesmo participe 

ativamente do processo de escolha do livro, conheça-o e esteja preparado para trabalhar com 

ele. Caso contrário, mesmo se tratando de um bom livro, poderá direcionar e limitar a prática 

do docente. 

Sabemos que há professores que, por razões diversas, não fazem uso do livro e outros 

que o utilizam “como autoridade, a última instância, o critério absoluto de verdade, o padrão 

de excelência a ser adotado na aula” (FREITAG et al, 1989, p. 124). São dois extremos que 

devem ser evitados. Que o livro didático tem sua importância no processo de construção de 

conhecimentos, não podemos negar. Porém, não podemos fazer dele uma “bíblia” que 

comanda a prática pedagógica do professor. Muito pelo contrário, o professor é quem deve ter 

o controle de sua prática, usando os recursos mais adequados para enriquecê-la. 

Se, segundo Lajolo (1996:4), “para ser considerado didático, um livro precisa ser 

usado, de forma sistemática, no processo ensino-aprendizagem de um determinado objeto do 

conhecimento humano, geralmente já consolidado como disciplina escolar”, o fato de, em 

algumas realidades escolares, o professor não estar fazendo uso dele, pode levar a 

descaracterização do mesmo. O livro é um instrumento pedagógico que pode auxiliar o 

professor no seu fazer pedagógico. O próprio PNLD/2007 traz o livro didático como um 

recurso auxiliar no processo de construção de conhecimento, jamais como dominante no 

processo (BRASIL, 2006). Cabe ao professor complementá-lo, ampliando as informações e 

atividades propostas, contornando suas deficiências, adequando-o à turma, considerando as 

especificidades sociais e culturais da comunidade em que está sendo usado. 

Isso nos leva a um questionamento: como fazer uso em sala de aula de um livro 

didático que apresente eventuais falhas, sejam conceituais ou metodológicas? Dante (1996), 

tentando responder a esse questionamento, afirma que o livro didático de Matemática a ser 
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usado em sala de aula deve ser analisado criteriosamente pelo professor para que possa 

conhecer e explorar seus pontos positivos, bem como, conhecer e eliminar os seus erros e 

inadequações. O professor tem a liberdade de dar um tratamento diferente aos 

conteúdos/atividades do livro didático adotado pela escola que apresente eventuais falhas ou 

não. Para isso, ele pode fazer uso de outros livros didáticos, livros paradidáticos e outros 

recursos pedagógicos como revistas, jornais, jogos, materiais manipulativos, entre outros. 

Lajolo (1996) contribui com Dante (1996), nesse sentido, dizendo que o professor, no 

seu cotidiano de sala de aula, deve ser um reescritor do livro didático. A reescrita se dá no 

momento em que o docente complementa e modifica e/ou insere novas atividades, situações 

problemáticas e exercícios, assim como acrescenta novos textos e explora outros recursos. 

Reescrever o livro didático, acreditamos, não ser uma tarefa fácil para o docente, já que 

requer conhecimento do mesmo, tempo para pesquisa em outros livros, apropriação de outros 

materiais pedagógicos que possam contribuir com o uso do livro.  

Ou ainda, pode se dá no momento em que o professor representa o mesmo assunto do 

livro sob um outro ponto de vista; quando faz uso da linguagem coloquial para amenizar a 

linguagem matemática (com os devidos cuidados); quando, dependendo do interesse da 

turma, abandona a seqüência sugerida pelo livro (DANTE, ibid). Acrescentaríamos ainda que, 

quando o professor explora os assuntos abordados pelo livro com outros recursos pedagógicos 

ou quando contextualiza os assuntos/atividades, articulando com uma realidade mais próxima 

do estudante, estaria também reescrevendo o livro didático. 

Para tanto, reforçamos, faz-se necessário que o docente se aproprie do livro didático, 

conhecendo-o, aproveitando as atividades propostas que podem facilitar a aprendizagem dos 

seus alunos e articulando-o com os conhecimentos já construídos pelos mesmos e com as 

exigências sociais. 
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Sabendo da qualidade dos livros didáticos de Matemática que chegam as escolas 

públicas, livros avaliados por especialistas da área, acreditamos que se trata de um 

instrumento pedagógico rico em atividades que podem proporcionar reflexões significativas 

sobre os conteúdos matemáticos, possibilitando assim que os alunos estabeleçam uma boa 

comunicação com o universo matemático. Fugindo de uma matemática inútil e 

desinteressante, espera-se encontrar no livro didático, depois de tantas reformulações e 

avanços, uma matemática viva e contextualizada, abordada de forma criativa e interessante. 

Contudo, o papel do professor no uso desse livro é fundamental, visto que é ele que pode dar, 

ou não, vida, criatividade e interesse a esse recurso pedagógico, articulando a outros recursos 

e atividades. 

Entretanto, um recurso que tem sido, ao longo da história, importante no processo de 

ensino e aprendizagem de matemática, é tão pouco pesquisado seu uso dentro da sala de aula. 

Queiroz e Guimarães (2006) afirmaram que não encontraram registros de pesquisas sobre o 

uso do livro didático de Matemática nas séries iniciais, nos últimos seis anos. As pesquisas da 

época são voltadas para a análise do livro didático e não a análise do seu uso. As poucas 

pesquisas encontradas que enfocam o uso do livro didático são relacionadas a outras áreas de 

conhecimento ou outras modalidades de ensino, como no caso da pesquisa de Coutinho 

(2004) que investigou a articulação do livro didático de alfabetização à prática docente. 

Queiroz (2007) faz dois estudos sobre o uso do livro didático de Matemática na 4ª 

série do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife. O primeiro estudo teve por 

objetivo traçar um perfil do professor relacionado ao uso ou não do livro didático de 

Matemática. Foram entrevistadas quinze professoras dos anos iniciais das referidas série e 

rede de ensino. Como resultado, a autora percebeu que o livro didático de Matemática é usado 

pela maioria das professoras pesquisadas (dez delas usam o livro) e a única diferença 

encontrada pela autora entre quem usa o livro e que não o usa foi a perspectiva de 
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continuidade na docência. Ou seja, as professoras que não utilizavam o livro didático de 

Matemática adotado estavam insatisfeitas com a profissão e pretendiam mudar de área de 

atuação. Essas professoras afirmaram também retirar atividades de livros considerados mais 

fáceis para proporem aos seus alunos. No estudo, Queiroz (ibid) não deixa claro o que 

significava para as professoras “livros mais fáceis”, entretanto, acreditamos que livros mais 

fáceis podiam se referir a livros com uma abordagem mais tecnicista, anteriormente 

utilizados, já que o livro adotado pela rede na época da pesquisa trazia uma abordagem sócio-

construtivista. 

Consideramos que, em virtude dos avanços teórico-metodológicos ocorridos nos livros 

didáticos de Matemática resultantes das avaliações do PNLD/MEC, os atuais livros propõem, 

em sua maioria, atividades que necessitam de uma preparação prévia por parte do professor. 

Isso desemboca no problema constante nos sistemas de ensino: formação docente insuficiente. 

O segundo estudo de Queiroz (ibid) objetivou investigar o uso do livro didático de 

Matemática em sala de aula por quatro professoras de 4ª série do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal do Recife ao abordarem os conteúdos tratamento da informação e estruturas 

aditivas. Foram observadas oito aulas de cada professora, sendo quatro aulas para cada 

conteúdo. Os achados da autora nos remetem ao uso diferenciado do livro didático para 

conteúdos diferentes. Dentre as estratégias de uso desenvolvidas pelas participantes da 

pesquisa, as mais freqüentes foram: o uso seqüenciado do livro; a explicação por parte das 

professoras do conteúdo anteriormente ao uso do livro didático e proposta aos alunos de cópia 

e resolução das atividades do livro no caderno. A autora ainda relacionou as estratégias de 

correção de atividades do livro didático desenvolvidas pelas professoras. Foram mais 

freqüentes as seguintes estratégias: exploração do enunciado, realização de correção coletiva 

no quadro, solicita que os alunos respondam outras questões no quadro, “passa o visto” no 

caderno dos alunos. A autora concluiu que tanto no encaminhamento quanto na correção das 
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atividades, as professoras abordaram os conteúdos “[...] de uma forma muito mais próxima de 

uma concepção tradicional de ensino” (QUEIROZ, ibid, p. 131). 

Esse estudo nos leva a considerar que o livro didático de Matemática tem uma 

influência marcante na abordagem dos conteúdos matemáticos, por isso é importante que o 

professor esteja preparado para usá-lo de forma que venha a contribuir para a aprendizagem 

dos estudantes. 

De modo geral, os estudos, citados acima, sobre o uso do livro didático de Matemática 

representam muito pouco diante da realidade da educação brasileira. A temática precisa ser 

mais pesquisada, na tentativa de desvelar o universo do uso desse recurso didático. Belfort 

(2003), ainda refletindo sobre a escassez de pesquisas sobre o uso do livro didático em sala de 

aula, argumenta que investigações desse porte são difíceis de serem realizadas, pois 

necessitam de acompanhamento e observação de aulas; requerem tempo e esforço por parte 

do pesquisador; têm poucas opções de fundamentação teórica disponível; e é de difícil 

adaptação para circunstâncias diferentes. Realmente se constitui um desafio pesquisar o uso 

do livro didático de Matemática em sala de aula, mas, simultaneamente, se constitui uma 

necessidade pesquisá-lo, visto que é mister compreender o papel desse recurso pedagógico no 

cenário da sala de aula. 

Nessa perspectiva, estamos sendo desafiados a articular o livro didático de Matemática 

com a prática pedagógica no 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental no que se refere ao 

trabalho com o Sistema de Numeração Decimal. Sabendo das dificuldades, enfrentamos o 

desafio e nos capítulos quatro a seis, desse trabalho, discutimos nossos achados nessa 

articulação. 

A seguir, abordamos, embora brevemente, o uso do livro didático de Matemática no 

ensino do Sistema de Numeração Decimal. 
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2.6. O uso do livro didático de Matemática no ensino do SND 

 

Ao relacionarmos o livro didático ao Sistema de Numeração Decimal, imaginamos 

que essa ferramenta pedagógica deve tratar da questão do sistema de numeração de forma que 

oportunize à criança “[...] apropriar-se dos princípios que regem o nosso sistema de 

numeração e compreender que os procedimentos utilizados para resolver as operações estão 

inseridos no contexto deste sistema” (ZUNINO, 1995, p. 189). O SND é um conhecimento 

básico para a construção de outros conhecimentos matemáticos. Se a criança não se apropriar 

das especificidades desse sistema poderá ter dificuldades de continuar na caminhada da 

construção do conhecimento matemático. 

Considerando as idéias apresentadas nesse trabalho sobre o SND e sua apropriação, 

fazemos agora uma articulação das mesmas com que esperamos de um livro didático. 

 Um bom livro didático de Matemática no tocante à abordagem do SND, nessa 

perspectiva que apresentamos anteriormente, deve trazer em grande parte ou integralmente as 

orientações citadas nesse trabalho. O SND pode ser abordado contemplando a história da 

matemática, o trabalho com diferentes bases, proporcionando atividades para explorar e 

explicitar os princípios do sistema, estimulando o uso de diferentes recursos pedagógicos, 

articulando os princípios da numeração decimal com as regras das operações matemáticas, e, 

principalmente, contextualizando as regras de funcionamento do sistema de numeração 

através de situações-problema que sejam desafiadoras para as crianças. Entretanto, a 

qualidade do livro também passa pelo uso que o professor faz dele em sala de aula. 

Um livro didático que traz consigo uma abordagem do SND nesses moldes é um 

instrumento pedagógico que pode, se bem utilizado pelo professor, trazer contribuições para 

auxiliar a criança na compreensão do sistema. No entanto, é importante afirmar que uma 



 64 

prática docente, que faça uso do livro didático de Matemática no ensino do SND, não pode se 

deter apenas às orientações e atividades propostas pelo livro. Por melhor que seja, ele deve ser 

somente mais um instrumento didático na sala de aula. Vergnaud (1991) reforça que a 

compreensão do funcionamento do sistema de numeração vem da exploração de diferentes 

recursos pedagógicos. Apenas um recurso, por mais abrangente que seja (no caso, o livro 

didático), pode não contemplar todos os aspectos básicos do sistema ou o estudante pode 

precisar manipular e refletir sobre outros materiais ou vivenciar outras situações de 

aprendizagem para que os princípios se tornem claros para ele. 

Dessa forma, um bom livro didático precisa de um bom professor para utilizá-lo 

adequadamente (BELFORT, 2003; ROSAS, 2006), articulando as orientações e atividades 

desta ferramenta pedagógica com outros recursos e outras situações didáticas. 

Nessa perspectiva, defendemos que um trabalho pedagógico que tenha o livro didático 

como um dos recursos no processo de construção do conhecimento sobre o Sistema de 

Numeração Decimal, que tenha a preocupação de articular os conteúdos escolares dessa área 

do conhecimento com os saberes prévios dos alunos e com o cotidiano social, que busca 

descontruir o sentido pré-estabelecido que a matemática é difícil, poderá provocar 

aprendizagens significativas e prazerosas para os nossos alunos. 

É nesse contexto que esse trabalho pretende investigar o uso do livro didático de 

Matemática em sala de aula no ensino do Sistema de Numeração Decimal. 

Como dito anteriormente, raras são as pesquisas que investigam o uso do livro 

didático articulado à prática docente desenvolvida em sala de aula. Precisamos ter 

conhecimento de como esse recurso pedagógico está sendo utilizado no processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos matemáticos. O presente trabalho tem esse objetivo, relacionando 

o livro didático com o ensino do Sistema de Numeração Decimal. 
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A seguir, detalhamos a metodologia da pesquisa que buscou respostas para tal 

objetivo.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Com o objetivo de analisar o uso do livro didático de Matemática no ensino do 

Sistema de Numeração Decimal, delineamos uma metodologia que norteou a presente 

pesquisa. 

Pesquisa qualitativa que tem por enfoque central as relações entre os participantes 

diretos e indiretos, o livro didático de Matemática e o conteúdo abordado. Nessa perspectiva, 

justificamos, com o respaldo de Minayo (2002, p. 22), a opção por tal abordagem de pesquisa, 

uma vez que ela  

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

 

Assim, investigamos a realidade de uma sala de aula de segundo ano do primeiro ciclo 

do Ensino Fundamental – antiga primeira série - da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

enfatizando o uso do livro didático de Matemática na abordagem do SND. Acompanhamos a 

prática docente de uma professora do segundo ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

que faz uso do livro didático de Matemática em sala de aula ao ensinar esse conteúdo. 

Acreditamos que esse acompanhamento possibilitou uma visão mais ampla do nosso objeto 

de estudo. 

Para a escolha da participante da pesquisa foram estabelecidos os seguintes critérios: 

ser professora da Rede Municipal de Ensino do Recife; atuar no 2º ano do 1º ciclo do Ensino 

Fundamental da referida rede de ensino; trabalhar em escola localizada no bairro da Várzea, 

por se tratar de um bairro conhecido e próximo da residência e do trabalho da pesquisadora; 
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ter, no mínimo, 2 (dois) anos de docência no 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental; usar o 

livro didático de Matemática adotado pela escola como recurso para ensinar o SND a seus 

alunos; e apresentar disponibilidade em participar da pesquisa. 

Após a definição desses critérios, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com 

11 (onze) professoras do 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental de escolas municipais do 

Recife, localizadas no bairro da Várzea, com objetivo de selecionar a professora participante 

da pesquisa e de ter uma visão geral do uso do livro didático de Matemática em sala de aula e 

de como ocorre o processo ensino-aprendizagem do SND (ver roteiro da entrevista no 

Apêndice A). A escolha por escolas do bairro da Várzea ocorreu em função de proximidade 

da residência e do trabalho da pesquisadora. A análise dos dados obtidos nessas entrevistas 

pode ser encontrada em Rosas e Selva (2007). 

De acordo com Lüdke e André (2000), a entrevista é importante devido ao seu caráter 

interativo que possibilita uma maior eficácia na obtenção de informações. Optamos por 

entrevista semi-estruturada, na ocasião, por acreditar que esse recurso de pesquisa permite que 

não se perca a linha de pensamento da entrevista e que os participantes se sintam à vontade 

para expor suas idéias. 

Dessa forma, encontramos a professora participante, que se encontra na faixa etária 

entre 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) anos, é pedagoga, formada pela Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE e especialista em Educação Infantil pela Faculdade Frassinetti do Recife 

– FAFIRE. Leciona há seis anos, tendo experiência em turmas de Educação Infantil e de 1º e 

2º ciclos do Ensino Fundamental. Trabalha há três anos com turmas de 2º ano do 1º ciclo do 

Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino do Recife. Enquanto professora dessa 

rede, participa dos eventos de formação continuada promovidos pela mesma. 
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Ela também trabalha numa escola particular de grande porte do Recife, como 

professora-alfabetizadora. Além da docência, foi auxiliar de coordenação pedagógica numa 

escola particular do Recife, enquanto cursava Pedagogia. 

Nosso primeiro contato com a professora, quando da entrevista para escolha da 

participante da pesquisa, foi muito animador, uma vez que nos recebeu muito bem e mostrou-

se interessada na pesquisa, dispondo-se a participar dela. Fomos apresentadas pela 

coordenadora da escola, colega de trabalho da pesquisadora. Nosso segundo contato não foi 

diferente. Na ocasião, a finalidade era comunicar à docente o resultado dos dados das 

entrevistas realizadas, esclarecer os objetivos da pesquisa e combinar alguns aspectos 

importantes para o desenvolvimento das observações, como: dias, horários, procedimentos, 

etc. 

Durante o período de pesquisa, a participante lecionava numa turma de 2º ano do 1º 

ciclo do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Recife, do turno da tarde, 

composta por 28 (vinte e oito) alunos, entre sete e oito anos de idade. Os alunos dessa turma 

foram também participantes da pesquisa, embora não eram o foco da investigação. A maioria 

da turma apresentava uma boa relação com a matemática e demonstrava gostar das aulas de 

matemática. Isso era percebido nas solicitações da turma por aulas de matemática e no 

empenho ao realizar as atividades. A turma também demonstrava gostar do livro didático de 

Matemática. Gostavam de fazer as atividades do livro didático e até solicitavam à professora 

que as atividades, tanto de casa quanto de classe, fossem do livro. 

Em sua fala, a professora deixou-nos perceber que a mesma vê o livro didático de 

Matemática como uma forma de organização do conteúdo, já que auxilia no seu trabalho em 

sala de aula. Segundo ela, o livro didático se torna um recurso importante em sala de aula no 

ensino do SND, como podemos notar no extrato de fala abaixo: 
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Geralmente ele (o livro didático) usa vários exemplos de como fazer 
agrupamentos de 10 em 10, fazer a decomposição dos números. Para eles 
(os alunos) fica mais lúdico, digamos assim, já que a gente não tem tanto 
material concreto para trabalhar com eles. No livro dá pra trabalhar 
melhor. 

 

Ela ainda apontou como vantagens do livro didático a diversidade de exemplos e 

atividades propostas, suas histórias e ilustrações que contribuem para o entendimento dos 

alunos a cerca dos conteúdos trabalhados. 

Em relação à escolha do livro didático de matemática, a professora participou do 

processo de escolha, no entanto não foi adotado o livro escolhido pelos professores do seu 

turno de trabalho. O livro adotado na escola foi determinado pela escolha dos professores do 

turno da manhã, já que esse turno é composto por um número maior de professores e a escola 

se baseou na avaliação de cada professor. No entanto, a professora considerou o livro bom, 

apesar de ser resumido e propor algumas atividades extensas e complexas para os alunos.  

Com o objetivo de ampliar a nossa compreensão sobre o uso do livro didático no 

trabalho com o sistema de numeração decimal, realizamos uma análise do livro didático no 

que se refere ao trabalho com o SND, observações de sala de aula e entrevistas com a 

professora. A seguir, apresentamos, brevemente, esses aspectos que foram analisados e que 

terão seus resultados detalhados nos capítulos posteriores. 

 

3.1. Análise do livro didático de Matemática 

 Enquanto análise documental, a análise do livro didático de Matemática contribuiu 

para a compreensão da prática docente da professora e do uso que é feito desse recurso 

pedagógico em sala de aula ao ensinar o SND, por isso consideramos apenas alguns aspectos 

relacionados à abordagem desse conteúdo matemático. 
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 O livro didático analisado (ver Figura 01) compõe a Coleção Caracol de Matemática 

(MARSICO; CUNHA; ANTUNES; CARVALHO NETO, 2004) destinado à 1ª série do 

Ensino Fundamental, uma vez que é o livro adotado pela escola-campo de pesquisa.  

 

 
 

Figura 01: Capa do livro didático 
Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 

 

 Esta análise constou de três etapas: 

1. Análise do livro didático de Matemática do aluno no tocante ao SND, levando-se em 

consideração a distribuição e a introdução do conteúdo; os tipos de atividades propostas e 

seus objetivos; os tipos de sistemas apresentados; a relação com o sistema monetário; a 

interligação dos princípios do SND às operações matemáticas; recursos pedagógicos 

utilizados. 

2. Análise do manual do professor do livro didático de Matemática pesquisado, considerando 

a abordagem metodológica defendida, as sugestões de atividades, e de recursos didáticos, 

entre outros; 

3. Consulta à avaliação feita pelo PNLD (BRASIL, 2006) da referida coleção, considerando 

o eixo números e operações. 
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3.2. Observações de aula 

Respaldados em Matos e Vieira (2001), acreditamos que as observações de aula 

possibilitaram “o acesso direto à informação e ajuda, em muitos casos, na delimitação do 

problema e delineamento da pesquisa”. Optamos por observação não participativa, 

interferindo o mínimo possível na sala de aula. A pesquisadora, durante todas as observações, 

ficou discretamente na parte traseira da sala de aula, com um gravador de voz, caderno e 

caneta, gravando e anotando tudo de interessante para a pesquisa. 

Assim, visitamos a escola sistematicamente, de março até dezembro de 2007, quando 

a professora participante afirmou ter encerrado o trabalho com o SND. No momento em que 

chegamos à escola para iniciar as observações de aula, a professora já havia introduzido o 

trabalho com o SND. Imediatamente solicitamos que ela fizesse um relato do que já havia 

sido trabalhado sobre esse conteúdo. Ela assim o fez e registramos. 

As aulas observadas foram combinadas com a professora, no tocante aos dias da 

semana que a mesma trabalhava matemática com sua turma. No início eram dois dias fixos na 

semana: quarta-feira e sexta-feira. Entretanto, devido à abordagem de outros conteúdos 

matemáticos, à campanha salarial dos professores da Rede Municipal de Ensino do Recife, às 

datas comemorativas, às licenças médicas da participante (início de gravidez) e licença à 

maternidade da pesquisadora (um pouco mais de um mês), os dias de observação de aula, ou 

seja, aqueles em que seriam trabalhados aspectos relativos ao SND, passaram a ser avisados 

pela professora após cada observação feita. Assim, quando terminava uma aula observada, a 

professora comunicava à pesquisadora o próximo dia de aula de Matemática que trabalharia o 

SND. No início ficamos receosas sobre esta sistemática, mas com o acompanhamento das 

aulas, pudemos constatar que a professora realmente estava dando seqüência às aulas de 

matemática nos dias avisados por ela. 
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Dessa forma, foram observadas 27 (vinte e sete) aulas. Apesar da ciência da professora 

acerca do objeto de estudo dessa pesquisa, algumas aulas abordaram outros conteúdos (cores, 

formas tabelas e gráficos, numeração par e ímpar, tempo, numeração ordinal). Feitos os 

recortes necessários, ficamos com 14 (quatorze) aulas para análise e um relato de aula feito 

pela professora referente ao início do trabalho com o SND. Quatro dessas aulas tiveram 

duração de quatro horas, nove observações com duas horas e uma com menos que isso. 

Contabilizamos, assim, um total aproximado de 36 (trinta e seis) horas de aula observadas, 

que foram gravadas e integralmente transcritas. Vale salientar que as observações com duas 

horas de duração ocorreram antes do recreio e foram resultado de reuniões de professores, 

paralisações sindicais e ensaios para apresentação em eventos festivos após o recreio. A 

observação com menos de duas horas de duração se deu devido ao trabalho com outro 

conteúdo nesse dia (geometria). 

Nessas observações, estivemos atentos à prática docente da participante em relação ao 

uso do livro didático de Matemática no ensino do SND, aos aspectos conceituais abordados, 

aos recursos utilizados e às atividades propostas nesse processo. Consideramos também as 

limitações e possibilidades enfrentadas pela professora ao usar o livro didático para ensinar o 

SND e a prática de proposição e de correção de atividades do livro didático adotada pela 

participante. 

 

3.3. Entrevistas 

Inicialmente, para definir a professora participante que atendesse aos critérios 

estabelecidos, realizamos uma entrevista, mencionada anteriormente, em que abordamos 

aspectos mais gerais relacionados ao perfil da professora, ao uso do livro didático em sala de 

aula e ao ensino do SND. 
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Após as observações da prática docente, entrevistamos pela segunda vez a professora 

participante da pesquisa com a finalidade de compreendermos algumas questões que foram 

levantadas a partir das aulas observadas e da análise do livro didático de Matemática. 

Nesse momento, optamos por uma entrevista não-estruturada, já que nossa intenção 

foi deixar a participante falar à vontade sobre o livro didático de Matemática no processo de 

ensino e aprendizagem do SND (ver roteiro no Apêndice B). Essa entrevista foi gravada e 

transcrita. 

A partir do processo metodológico aqui relatado, foi possível encontrar os dados 

analisados por nós nos próximos capítulos. Vale salientar que analisar esses dados não se 

constituiu uma tarefa fácil, principalmente no momento de categorização de dados referentes 

ao uso do livro didático em sala de aula, visto que contamos com pouquíssimas referências 

anteriores sobre a temática. 
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CAPÍTULO 4 - CONHECENDO O LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 

 

 

Considerando o objetivo desse estudo, que é analisar o uso do livro didático de 

Matemática na abordagem do SND numa turma de 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental 

da Rede Municipal do Recife, um primeiro passo foi analisar o livro didático de Matemática 

para compreensão da organização conceitual do sistema decimal presente na proposta do 

livro. Essa compreensão favoreceu a análise do uso desse recurso pedagógico pela professora 

ao ensinar o SND. 

Este capítulo consiste justamente na análise do livro didático de Matemática e está 

organizado em três tópicos: o primeiro traz a avaliação da coleção pelo PNLD no que se 

refere ao bloco Números e Operações; no segundo encontramos a análise do livro do aluno; o 

terceiro analisa o manual do professor; e ainda tecemos algumas considerações gerais sobre a 

abordagem do SND feita pelo livro didático. 

O livro didático de Matemática adotado pela escola pesquisada compõe a Coleção 

Caracol de Matemática (ver Figura 01, na página 68 desse trabalho), destinado à 1ª série do 

Ensino Fundamental, avaliado e recomendado pelo Ministério de Educação- MEC/Plano 

Nacional do Livro Didático - PNLD (BRASIL, 2006).  É a primeira avaliação que essa 

coleção foi aprovada pelo PNLD. 

 Vale ressaltar, antes de entrarmos na discussão da abordagem do SND feita pelo livro 

didático, que a qualidade física da obra que chegou à escola pesquisada deixa a desejar no 

tocante à colagem das páginas. A capa descolou e soltaram-se várias páginas do livro com 

cerca de quatro meses de uso. Isso aconteceu com o livro da pesquisadora, da professora e dos 
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alunos. Um livro didático feito com o objetivo de ser freqüentemente usado no processo de 

ensino e aprendizagem por alunos de 1ª série deveria ter uma qualidade melhor. 

 

4.1. Avaliação da coleção pelo PNLD 

Na avaliação da coleção Caracol de Matemática feita pelo PNLD (BRASIL, ibid) 

encontramos alguns pontos positivos, como a apresentação de vários significados de números 

e operações. Entretanto, o parecer considera que, em alguns casos, há privilégio de apenas um 

dos significados, quando, por exemplo, enfatiza a idéia de juntar no trabalho com a adição. 

Outro ponto positivo apontado pelo parecer é o emprego de diferentes representações 

matemáticas, que incluem o uso de materiais concretos como o Material Dourado, o QVL e 

outros. Em relação aos materiais concretos, o PNLD (BRASIL, ibid) recomenda ao professor 

que providencie esses materiais com antecedência e incentive o manuseio deles por parte dos 

alunos. 

O parecer ainda descreve a existência de algumas lacunas e incoerências trazidas no 

interior do livro didático, tais como: prioridade aos aspectos formais e técnicos da 

matemática, com ênfase em atividades repetitivas e mecânicas; distribuição insatisfatória dos 

conteúdos pelas unidades do livro; conteúdos retomados sem articulação entre o 

conhecimento novo e o já abordado e com pouco aprofundamento; abordagem de conteúdos 

desnecessários e além do nível de compreensão de crianças de séries iniciais; conteúdos 

apresentados em situações de contexto artificial; e ainda vocabulário formal e inadequado 

(BRASIL, ibid). 

A metodologia é avaliada pelo PNLD como caracterizada por “apresentação dos 

conteúdos seguida de atividades que, em sua maioria, são exercícios de aplicação de regras e 
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modelos, que privilegiam memorização e técnica” (BRASIL, ibid, p. 150). A apresentação 

dos conteúdos geralmente é feita a partir de uma situação de contexto artificial. Por isso é 

recomendado ao professor que esteja atento a esse fato, procurando evitar as atividades 

repetitivas e buscando o uso de contextos mais significativos para os estudantes.  

Já o manual do professor, segundo o PNLD, traz os pressupostos teórico-

metodológicos de forma resumida e lacunas nas orientações para as atividades propostas. O 

parecer comenta que há algumas sugestões de pesquisas, jogos e murais encontradas no 

manual, no entanto, percebe que não são suficientes para enriquecer de fato o trabalho 

docente. 

Como pode ser observado, ainda que aprovado pelo PNLD, o livro didático adotado 

nessa escola traz em seu parecer algumas recomendações para o professor, mostrando a 

necessidade de enriquecer as propostas de atividades do livro, diversificando-as e trazendo 

situações mais próximas do cotidiano da criança. 

Com o objetivo de conhecer melhor o livro didático utilizado na sala de aula 

observada, passamos a analisar as atividades propostas para o trabalho com o SND no livro 

didático do aluno. 

 

4.2. Análise do livro didático de Matemática do aluno 

Organizamos a análise do livro didático do aluno, realizada nessa pesquisa, em quatro 

categorias: distribuição do conteúdo, introdução ao conteúdo, atividades propostas e recursos 

pedagógicos utilizados. 
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4.2.1. Distribuição do conteúdo 

O livro didático investigado inicia com uma história em quadrinhos (capítulo um) que 

referencia a história da matemática, no entanto, não há uma proposta de exploração dessa 

história nem de articulação com outros sistemas de numeração. 

Ainda no capítulo um e nos seguintes (dois, três, quatro e cinco) encontramos 

aspectos/conceitos/situações relacionados ao SND, como por exemplo, idéia de quantidade, 

algarismos, representação numérica, comparação e ordenação de números com um só 

algarismo e números no cotidiano. É uma exploração que parece ter por objetivo servir de 

suporte para o desenvolvimento da compreensão do número, do SND e das operações. 

O sexto capítulo é destinado especificamente para trabalhar o Sistema de Numeração 

Decimal. Tem por título: Sistemas de Numeração. Nele é incluído como sistemas de 

numeração o SND, a numeração par e ímpar, a numeração ordinal e a numeração romana. 

Essa organização do livro pareceu surpreendente, pois esperávamos que esse capítulo tratasse 

de alguns sistemas de numeração existentes na história da Matemática e de aspectos 

relacionados mais diretamente à compreensão do SND. E, ao invés disso, encontramos 

aspectos como numeração par e ímpar e numeração ordinal. Nesse capítulo, também é 

reapresentada a história do SND, mas ainda sem articulação com outros sistemas de 

numeração. 

Em relação ao sistema de numeração romana, o livro didático pesquisado aborda esse 

sistema apenas com atividades de reconhecimento e memorização de símbolos e seqüência 

numérica. Os princípios romanos de numeração são expostos de forma muito breve, em um 

texto de Monteiro Lobato (MARSICO et al, 2004, p. 115), mas não há um trabalho específico 

com eles e muito menos são articulados com os princípios do SND. 



 78 

Assim, consideramos que não há, por parte do livro, uma proposta de enriquecimento 

para o aluno, mostrando diferentes sistemas existentes na história e relacionando-os ao SND, 

adotado atualmente na maioria das culturas, que é claramente mais poderoso e econômico do 

que sistemas anteriores. 

Outro aspecto que deve ser citado refere-se ao sistema monetário que é apresentado 

em capítulo separado (Sistema Monetário Brasileiro, capítulo oito).  São propostas, nesse 

capítulo, atividades de quantificação e compra e venda, mas não há, em momento algum, 

referência aos princípios do sistema de numeração decimal. Essa falta de articulação do 

sistema monetário ao SND demonstra um distanciamento dos autores do livro em relação a 

resultados de diversas pesquisas em educação matemática que têm demonstrado que a 

compreensão que a criança já desenvolveu sobre o sistema monetário pode favorecer a 

compreensão dos princípios do sistema de numeração decimal (por exemplo, os estudos de 

Carraher et al, 1988, no livro “Na vida dez, na escola zero”).  

As operações matemáticas aparecem em capítulo específico (Operações com os 

Números Naturais, capítulo nove) e, ao abordar a adição e a subtração, são retomadas as 

relações entre as ordens do sistema e as trocas que podem ser realizadas para tais operações. 

Atividades com esse objetivo foram escassas na discussão realizada no capítulo específico do 

SND.  São usados, o QVL e o material dourado, como recursos pedagógicos para trabalhar 

tais operações. Não se observa o uso do ábaco, de palitos (sucata), etc. 

 

4.2.2. Introdução ao conteúdo 

O SND é introduzido logo no início do livro didático (capítulo um), com uma história 

em quadrinhos que faz referência à história do SND. Essa história tem por título “A invenção 
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dos números” e trata da estratégia humana de organização de objetos em grupos de dez para 

quantificá-los. Reconhecemos o empenho da obra em resgatar a história da matemática na 

introdução do conteúdo, entretanto observamos que não há uma ampliação dessa discussão, 

nem o aproveitamento da estratégia de fazer agrupamentos e reagrupamentos como atividade. 

Também não houve a relação com outros sistemas, nem a exploração do uso do SND no dia-

a-dia. 

Nos capítulos seguintes, o livro explora alguns conceitos/conteúdos relacionados a 

número e quantidade: algarismos, representação numérica, relação número e quantidade, 

ordenação e comparação de números com apenas um dígito, entre outros. E ainda traz outros 

conteúdos, como: cores, geometria. 

No sexto capítulo, que é o intitulado “Sistemas de Numeração”, como já 

mencionamos, é retomada a estratégia de fazer agrupamentos na base dez, com uma situação 

de organização de margaridas em grupos de dez, ou “amarradinhos”, como o livro didático 

nomeia o agrupamento (ver Figura 02, abaixo).  
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Figura 02 – Situação de agrupamento na base dez. 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 

Pela distância do capítulo em que a história do SND foi apresentada, parece ao leitor 

que há uma nova introdução ao trabalho com o sistema decimal nesse capítulo e que a 

narrativa da história do SND não é considerada como parte do trabalho com esse conteúdo, 

que dá significado e mobiliza o interesse, mas apenas como uma curiosidade apresentada aos 

alunos. 

Uma hipótese que levantamos para a distância observada entre a história e as 

atividades de agrupamento consiste no fato de que talvez os autores do livro didático 

considerassem importante trabalhar primeiramente conceitos que poderiam servir de apoio 

para compreensão do funcionamento do sistema, como algarismos, relação número e 

quantidade, e outros, por isso não deram continuidade à discussão da história dos números e 
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da estratégia de fazer amarradinhos. De toda forma, nos pareceu existir um distanciamento 

muito grande entre atividades que conjuntamente poderiam enriquecer a compreensão da 

criança sobre o SND.  

Já a apresentação das ordens (unidade, dezena e centena) é realizada através da 

apresentação da nomenclatura oficial das ordens, da definição do significado de cada ordem e 

de atividades já resolvidas, mostrando agrupamentos e reagrupamentos na base 10. São 

apresentadas vinte e três situações semelhantes para o aluno observar. 

 

4.2.3. Atividades propostas 

Quanto às atividades propostas pelo livro didático, analisamos apenas aquelas que 

exploram os aspectos do SND. Assim, as atividades foram organizadas em três categorias: 

agrupamentos; relação entre as ordens; composição e decomposição. No Gráfico 01 é 

apresentada a freqüência dessas atividades no livro. 

Gráfico 01 – Freqüência de atividades propostas pelo livro didático na abordagem do SND 
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São setenta atividades propostas pelo livro didático no capítulo específico para 

trabalhar o SND. Como pode ser visto no Gráfico 01, acima, há uma predominância de 

atividades de composição e decomposição em relação aos demais tipos de atividades. 

Em relação às atividades de agrupamentos/reagrupamentos, encontramos apenas duas 

atividades de formação de grupos em quantidade diferente de 10, tais atividades trabalhavam 

com agrupamentos na quantidade 2 e 3. Consideramos esse número muito reduzido, na 

medida em que reconhecemos que atividades que exploram outras bases diferentes de 10 

podem favorecer a compreensão das operações existentes nos agrupamentos e 

reagrupamentos do sistema. 

Ainda em relação ao trabalho com agrupamento e reagrupamento, também este tipo de 

atividade é pobre considerando a base 10. Encontramos apenas uma atividade proposta na 

página 91 do livro didático. Para exploração de um sistema que se baseia em agrupamentos e 

reagrupamentos em base 10, a quantidade de atividades que trabalham esse princípio nos 

pareceu insatisfatória. O trabalho com agrupamentos e reagrupamentos na base 10 é retomado 

no livro, no capítulo sobre as operações, na resolução de contas propostas com uso do QVL. 

Dessa forma, o agrupamento/reagrupamento é solicitado ao aluno apenas no momento em que 

ele precisa utilizá-lo para resolver adequadamente as operações, mas não há uma preocupação 

maior do livro em desenvolver a compreensão desse princípio básico do nosso sistema de 

numeração. 

Em relação às atividades de composição e decomposição, é importante salientar que 

foram incluídas nessa categoria atividades do tipo das Figuras 03 e 04. Nesse tipo de 

atividade, percebe-se uma preocupação dos autores também com a escrita dos números por 

extenso. Foi proposta a escrita por extenso de dezessete números no capítulo destinado aos 

sistemas de numeração. 
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Figura 03: Atividade de composição 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 
 
                 

  
 

Figura 04: Atividade de decomposição 
Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004.



Como pode ser visto no Gráfico 01, acima, atividades de composição e decomposição 

de números foram as mais encontradas, sendo que 29 (vinte e nove) delas fazem uso do 

material dourado ou do QVL. Apenas em três atividades, esses dois recursos pedagógicos são 

explorados simultaneamente. Apesar de explorar pouco a relação entre representações 

diferentes do número nas atividades de composição e decomposição, consideramos que já é 

um avanço da obra iniciar essa discussão. Essa relação entre representações diferentes é 

retomada no trabalho com as operações matemáticas, mas com maior freqüência na ênfase de 

regras de resolução de algoritmo. 

Encontramos também, nessa categoria, um tipo de atividade que consideramos 

interessante devido ao fato de propor a decomposição da dezena, contribuindo para que a 

criança compreenda que a dezena pode ser composta de várias formas. A Figura 05, abaixo, 

mostra esta atividade.  

 
Figura 05: Atividade de decomposição 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 
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Consideramos, no entanto, que seria interessante que o livro estimulasse com questões 

para que os alunos refletissem sobre a representação construída e as relações matemáticas 

envolvidas na atividade.  Como o livro não propõe questões desse tipo, fica a cargo do 

professor ampliar a discussão matemática que pode ser gerada a partir de uma atividade desse 

tipo. 

Não encontramos atividades com esse mesmo objetivo relacionadas à ordem das 

centenas. Compor a centena de várias formas poderia ser uma estratégia interessante para 

ajudar o estudante na compreensão do conceito de centena e sua relação com as demais 

ordens. 

Já nas atividades de relação entre as ordens foram incluídas aquelas que comparam as 

ordens e indicam trocas. Um exemplo é apresentado na Figura 06, abaixo. 

 

 
Figura 06: Atividade de relação entre as ordens 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 
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Esse tipo de atividade aparece após a apresentação da ordem e é uma forma do aluno 

reproduzir o que foi apresentado anteriormente. Percebemos aqui que a atividade não 

contribui para que o aluno reflita sobre as relações entre as ordens do sistema. Parece ser mais 

uma estratégia de memorização. 

Nesse tipo de atividade a centena e sua relação com as demais ordens é bem explorada 

no tocante à quantidade de atividade. Há mais atividades que exploram a relação entre 

unidade, dezena e centena, que apenas unidades e dezenas. 

No trabalho com as operações matemáticas, observamos que, ao abordar as estruturas 

aditivas, as atividades propostas resgatam os aspectos conceituais do SND, no momento em 

que trabalha as regras de resolução das operações. Entretanto, a quantidade de atividades 

formais do algoritmo é bem próxima da quantidade de atividades específicas sobre o SND. 

Assim, o resgate dos princípios do sistema no trabalho com as operações mais parece ter 

objetivo de preencher lacunas na abordagem do SND. É importante que durante o trabalho 

com as operações se resgate os princípios do SND, mas era fundamental que o livro didático, 

no capítulo específico do SND, apresentasse propostas de discussões, atividades, situações e 

exemplos que possibilitassem a construção de uma base sólida sobre o conteúdo. 

Observamos também que há situações-problema e atividades apenas com o algoritmo. 

O Gráfico 02, abaixo, mostra a freqüência desse tipo de atividade encontrada no livro. 
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Gráfico 02 – Freqüência de atividades com operações 
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Os dados em que se baseia o gráfico acima dizem respeito às atividades de resolução 

de problemas de estruturas aditivas e resolução de contas de adição e subtração que 

pressupõem organização posicional e/ou trocas entre ordens. Isso significa que os exercícios 

de resolução de contas e problemas com números compostos por apenas um algarismo, sem 

reserva e com o algoritmo já organizado não foram consideradas nesse gráfico. 

Assim, observamos uma maior quantidade de atividades que exploram unicamente o 

algoritmo do que atividades que envolvem problemas. Foram dezenove situações-problema 

contra sessenta e cinco algoritmos.  

 Como dito anteriormente, nesse tipo de atividade o livro didático retoma a relação 

entre diferentes representações (QVL e material dourado). Um exemplo é apresentado abaixo, 

na Figura 07. 
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Figura 07: Atividade de adição 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 
 

Apesar de relacionar dois recursos diferentes no trabalho com as operações, 

percebemos que isso ocorre com maior freqüência nas atividades formais do algoritmo, como 

já comentado. 

Outra questão interessante no trabalho com as operações é que a obra analisada não 

propõe atividades que incluam a ordem das centenas. Assim, só são trabalhadas operações 

(problemas ou algoritmo) com números até dois algarismos. 

Ainda em relação às atividades propostas para abordagem do SND, é importante 

salientar que não foi encontrada nenhuma atividade que possibilitasse uma discussão sobre o 

papel do zero como mantenedor de posição. Considerando que o papel do zero traz 

dificuldades de compreensão para as crianças, atividades que analisassem esse aspecto 

deveriam ser contempladas no livro didático. 

Dessa forma, consideramos que as atividades que exploram aspectos relacionados ao 

SND são propostas pela obra analisada de forma um tanto mecânica e repetitiva. Em sua 

maioria, objetivam aplicar regras e modelos apresentados anteriormente, sem uma grande 
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preocupação em ajudar o aluno a construir uma compreensão sobre o nosso sistema de 

numeração. 

 

4.2.4. Recursos pedagógicos utilizados 

Sabendo da importância da exploração de recursos pedagógicos diversos para ampliar 

a compreensão do SND, buscamos primeiramente verificar que recursos são utilizados pelo 

livro didático no trabalho com os princípios do SND e posteriormente quantificamos as vezes 

que apareceram em atividades para o aluno resolver. Encontramos apenas a utilização da 

tabela numérica, do material dourado e do QVL. Os dois últimos recursos, como mostra o 

Gráfico 03, são explorados em freqüência semelhante de atividades. 

 

Gráfico 03 – Freqüência de recursos pedagógicos utilizados pelo livro didático ao abordar o 
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A tabela numérica é trabalhada no livro, em duas atividades, no entanto só com a 

finalidade de reforçar a escrita da seqüência numérica, sem propor nenhuma reflexão por 

parte da criança. 

O QVL é usado em atividades de composição e decomposição e atividades com 

operações e o material dourado é usado nesses dois tipos de atividades e ainda em atividades 

de relação entre ordens.  

Ainda há momentos em que esses dois recursos são relacionados. Isso ocorre em 

atividades de composição e decomposição e atividades com operações. Um exemplo é 

atividade da Figura 07, na página 86 desse trabalho. 

Consideramos que o uso de recursos variados é importante para a reflexão do SND. O 

livro avaliado fica basicamente restrito ao QVL e ao material dourado. Nessa direção, outros 

recursos também poderiam ter sido usados para ampliar a discussão sobre os princípios do 

sistema. 

O ábaco, por exemplo, é encontrado no livro didático pesquisado apenas em atividade 

que aborda a numeração par e ímpar. Um recurso que permite trabalhar a posicionalidade e a 

função do zero no sistema, como o ábaco, poderia ser explorado de forma mais significativa. 

A Figura 08, abaixo, ilustra a atividade do livro que usa o ábaco. 
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Figura 08: Atividade com ábaco. 

Fonte: Coleção Caracol de Matemática, 1ª série, Scipione, 2004. 
 

O livro didático poderia ter aproveitado esse recurso como apoio para refletir sobre 

aspectos conceituais do SND, propondo atividades de todos os tipos citados nesse trabalho. 

Em relação ao uso de jogos na matemática, nas páginas destinadas ao SND, 

encontramos um único jogo, o jogo da trilha, que tem por finalidade explorar a seqüência 

numérica. Outros jogos não são propostos pelo livro. 

Quanto aos materiais manipuláveis, não foi encontrada nenhuma proposta de uso no 

interior do livro do aluno. Podemos observar com isso, que o livro didático inicia o SND 

resgatando a estratégia de fazer agrupamentos de objetos na base dez, mas não solicita que o 

aluno experiencie esta atividade.  

Em síntese, consideramos que os recursos utilizados pelo livro didático na proposição 

de atividades relacionadas ao SND abordam alguns dos principais aspectos conceituais do 

sistema, no entanto, são propostas atividades basicamente com o material dourado e o QVL, 

não aproveitando as oportunidades de ensino envolvendo outros recursos, como o ábaco, por 
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exemplo. Além disso, o livro, nas atividades propostas, não inclui questões que poderiam 

desencadear reflexões sobre o SND. Dessa forma, consideramos que ou o professor 

complementa essas lacunas observadas ou o trabalho com matemática poderá ser 

desenvolvido de forma restrita, repetitiva e mecânica.  

 

4.3. Manual do professor 

O livro do professor é composto por um livro texto (livro do aluno com respostas e 

orientações de atividades) e uma assessoria pedagógica (conhecida como manual do 

professor).  

Em relação ao SND, só foram encontradas quatro orientações ao longo das atividades: 

proposta de conversa com os alunos sobre o que se pode organizar em grupos de 10 

(MARSICO et al, 2004, p. 82); proposta de música com o conteúdo de estudo, no caso, 

referência à história do SND, no entanto apresenta uma música que fala de um pastor, mas 

que não tem relação alguma com os princípios do sistema (MARSICO et al, ibid, p. 84); 

propostas de atividades em grupo para manuseio do material dourado na representação de 

números (MARSICO et al, ibid, pp. 89 e 100). Observamos que essas propostas, com exceção 

da música, visam complementar o que é apresentado no livro do aluno, sugerindo ampliação 

da discussão com outros exemplos, outras situações. 

Quanto à assessoria pedagógica, mais conhecida como manual do professor, trata-se 

de um suplemento para o docente com os pressupostos teórico-metodológicos e orientações 

por unidades do livro. 

No manual do professor, na abordagem do SND, é sugerida a utilização de materiais 

manipuláveis (palitos, chapinhas), do material dourado, do QVL e da tabela numérica. Como 
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já mencionamos, o QVL e o material dourado são bem explorados no livro do aluno. Nesse 

caso os autores são coerentes ao apresentarem propostas de atividades que complementam a 

utilização desses recursos. Ainda orientam o professor a confeccioná-los com papel, 

apresentando modelo. A tabela numérica também é encontrada no livro do aluno em poucas 

atividades, no entanto, só na assessoria pedagógica encontramos orientações para explorar as 

regularidades do sistema através desse recurso. O ábaco não aparece como sugestão para o 

trabalho com o SND.  

Em síntese, o livro didático analisado privilegia dois recursos pedagógicos nas 

atividades, enquanto o manual do professor amplia esse leque, sugerindo também atividades 

com a tabela numérica e os materiais manipulativos na compreensão do SND. 

O manual do professor também propõe maior diversidade de atividades de relações 

entre as ordens, do tipo de trocar barrinhas por cubinho, placas por barrinhas ou cubinhos. 

Atividades desse tipo foram escassas no livro do aluno e apenas foram do tipo “uma dezena é 

igual a __ unidades”, “uma centena é igual __ unidades”, mostrando uma incoerência entre o 

que é proposto ao professor e o que efetivamente é proposto ao aluno. Cabe apenas ao 

professor implementar tais atividades na sala de aula. 

 

Algumas considerações gerais sobre o livro didático de Matemática 

Diante do exposto, consideramos que a abordagem do SND feita pelo livro didático 

pesquisado apresenta avanços teórico-metodológicos, principalmente observados no manual 

do professor. Entretanto, ainda é necessário realizar algumas reflexões relativas aos aspectos 

analisados. Uma primeira reflexão diz respeito às atividades propostas pelo livro didático: 

repetitivas, em sua maioria, de mera reprodução de modelos e em contextos artificiais.  
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Em relação aos princípios explicitados, consideramos que atividades com a exploração 

da base 10 poderiam ser mais freqüentes, uma vez que há apenas uma atividade de 

agrupamento nessa base, bem como poderiam abordar outras bases de numeração também. 

Um aspecto ausente no livro e que consideramos importante de ser trabalhado para a 

compreensão do SND consiste no papel do zero como mantenedor de posição. 

Quanto aos recursos utilizados pela obra na abordagem do SND, encontramos o QVL 

e o material dourado. Tais recursos são explorados ao longo de quase todas as atividades do 

livro. Consideramos que outros recursos (o ábaco, por exemplo) poderiam também ser 

explorados, pois contribuiriam para ampliar a compreensão desse conteúdo. A variedade de 

recursos auxilia o aluno no seu desenvolvimento conceitual, possibilitando uma ampliação de 

sua compreensão e maior flexibilidade conceitual. 

Dessa forma, consideramos que de modo geral, a análise do livro didático realizada 

especificamente em relação ao SND confirma a avaliação feita pelo PNLD relativa ao bloco 

Números e Operações. Vale salientar que, diferente do avaliado pelo PNLD, na análise do 

manual do professor encontramos sugestões de atividades e orientações metodológicas 

relacionadas ao SND que ampliam o proposto no livro do aluno. 

  Nesse contexto, fica claro que o professor tem papel fundamental no uso desse livro 

didático em sala de aula. A análise do livro por parte do professor deve ser realizada para que 

ele possa complementar as propostas do livro didático adotado. Um livro que apresenta as 

lacunas e incoerências expostas nesse trabalho, no tocante ao SND, vai requerer do professor 

um cuidado maior na seleção e encaminhamento de atividade.  

Esse aspecto é enfatizado por Dante (1996), como mencionado anteriormente, que 

afirma que o livro didático deve ser bem conhecido do professor, identificando suas falhas e 
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pontos positivos. As falhas devem ser eliminadas ou, no mínimo, amenizadas. Os pontos 

positivos devem ser explorados.  

Assim, o professor tem a liberdade de tratar de forma diferente o que é proposto pelo 

livro didático e ampliar a abordagem do conteúdo com outras atividades, outros recursos, 

outras representações, situações-problema, etc., que contribuam para a compreensão do 

conteúdo. 

No próximo capítulo, analisamos a abordagem do conteúdo SND realizada pela 

professora observada. 
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CAPÍTULO 5 - ANALISANDO AS AULAS SOBRE O SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

DECIMAL 

 

 

Este capítulo está organizado em três partes: a primeira trata da dinâmica de aula 

desenvolvida pela professora participante da pesquisa ao ensinar o SND; a segunda consiste 

em como foi desenvolvida a abordagem do Sistema de Numeração Decimal; e a última aborda 

as discussões que poderiam ter sido ampliadas no ensino do SND. 

Ao longo dos tópicos, dialogamos com dados coletados nas observações de aula, nas 

entrevistas com a professora (antes das observações e ao final), e na análise do livro didático 

pesquisado, tendo por objetivo contribuir para a compreensão de como foi abordado o  SND 

no contexto observado e auxiliar no entendimento do papel do livro didático de Matemática 

nesse contexto. 

 

5.1. Conhecendo a dinâmica de aula observada 

Durante o período de oito meses, observamos a dinâmica de aula desenvolvida pela 

professora participante da pesquisa que utilizava o livro didático de Matemática no processo 

de ensino do SND. Inicialmente, queremos familiarizar o leitor com aspectos gerais 

observados na dinâmica de aula da referida professora.  

Primeiramente, gostaríamos de contextualizar a organização física da sala de aula. 

Como a sala era pequena, a professora organizava as carteiras em fileiras duplas ou triplas. 

Mas, mesmo assim, ficava pouco espaço para circulação das crianças e da professora na sala. 

As crianças, muitas vezes, passavam por cima das mesas e cadeiras para conseguirem 



 97 

alcançar os seus lugares. A professora caminhava com dificuldade entre as carteiras para 

acompanhar e corrigir as atividades dos estudantes. Apenas uma única vez, durante o período 

de observação, que a turma foi organizada em grupos de quatro alunos para jogar bingo. 

Embora a disposição das carteiras possibilitasse a socialização de conhecimentos, a 

professora orientava para que os estudantes respondessem sozinhos às atividades e não 

permitissem que o colega olhasse sua tarefa, conforme os extratos de observação a seguir que 

tratam de uma atividade de composição de número com material dourado (primeiro extrato)  e  

uma situação de jogo de bingo (segundo extrato). 

Atividade de composição de número: 

P4 – Façam em silêncio, senão o colega vai ouvir. [...]. Cada um faz o seu e 
deixa o colega pensar. 

(Observação 04, 17/05/2007) 

 

Situação de jogo de bingo: 

P - Olha, não pode perguntar pro amigo como é o número não, tá? Cada 
um marca a sua cartela. 

(Observação 05, de 25/05/2007) 

 

Em situações como essas em que ocorreram os extratos transcritos acima, nas quais se 

trabalhava a escrita e a composição numérica, consideramos que seria interessante que os 

discentes pudessem trocar idéias com os colegas, tirar dúvidas, confrontar hipóteses e/ou 

confirmá-las. Em outras situações também percebemos a mesma orientação: o preenchimento 

da tabela numérica, a resolução de problemas. Nessas situações, a professora sempre evitava 

                                                
4 Nesse trabalho, adotamos a seguinte legenda nos diálogos estabelecidos nos extratos de aula: P – Professora; A 
– Aluno (apenas um aluno. Alunos diferentes recebem numeração diferenciada num mesmo extrato); AA – 
Alunos (mais de um aluno). 
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que houvesse qualquer troca de comentários entre as crianças. Isso talvez tenha se dado pelo 

fato da professora considerar importante que os alunos tentassem sozinhos organizar suas 

idéias sobre o conteúdo. 

Ainda em relação ao ambiente de sala de aula, encontramos alguns cartazes referentes 

à matemática fixados na parede no período da pesquisa. Eram relacionados ao tempo (relógio 

e calendário), à numeração par e ímpar, ao emprego dos sinais de igual (=), diferente (=), 

maior que (>) e menor que (<) em situações de comparação de números com apenas um 

dígito. Nenhuma tabela numérica esteve exposta na sala, durante as observações, para 

consulta dos alunos e reflexão das regularidades do sistema, nem outro cartaz que 

possibilitasse reflexões sobre o SND, como, por exemplo, contendo as dezenas e/ou centenas 

exatas. 

Uma outra percepção que tivemos foi a freqüência de palavras de ordem ditas pela 

professora. Algumas pareciam, pelo contexto em que eram ditas, ter como objetivo incentivar 

os alunos a fazer as atividades, a prestar atenção à explicação do conteúdo, como: “Atenção”; 

“Vamos lá”. Outras pareciam estar mais relacionadas à preocupação com a ordem e a 

disciplina na sala de aula, como: “Calma”; “Pronto?” “Vou falar bem baixinho”, “Agora... 

atenção”. Havia uma preocupação constante em manter a turma atenta aos exercícios e, ao 

mesmo tempo, em silêncio. 

Também percebemos uma preocupação com a organização da sala de aula. 

Freqüentemente a professora, durante a aula, mudava os estudantes de lugar, reorganizava a 

disposição das carteiras, com o objetivo de que os alunos atentassem para a explicação do 

conteúdo. Isso se dava em função de conversas, muitas vezes paralelas, brincadeiras e 

movimentações dos alunos. 
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Em relação ao trabalho pedagógico, foi possível perceber a organização de aula 

exposta na Tabela 01, a seguir. Essa organização está baseada nas observações de aula e diz 

respeito às aulas observadas com duração de quatro horas. Quando as aulas tiveram duração 

de duas horas ou menos em função de reuniões de professores, ensaios, trabalho com outras 

áreas de conhecimento e paralisações sindicais, essa rotina chegou até o momento do recreio.  

 

Tabela 01: Organização do trabalho pedagógico observado 

Horários Organização do trabalho pedagógico 

13:00 às 13:15 Entrada (na quadra) 

13:15 às 13:30 Organização da turma e chamada 

13:30 às 14:00 Correção da tarefa de casa (quando teve) 

Atividade de classe / Apresentação de conteúdo novo 14:00 às 15:00 

Correção da atividade de classe 

15:00 às 15:30  Recreio 

Atividade de classe / Apresentação de conteúdo novo 15:30 às 16:20 

Correção da atividade de classe 

16:20 às 17:00 Atividade de casa (quando teve) 

 

Em dois momentos durante as aulas, observamos uma rotina diferente da exposta na 

tabela acima, que foram os dias em que foi trabalhado o bingo e confeccionado o material 

dourado de papel, atividades que serão descritas mais adiante. 
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A maioria das atividades de classe e de casa foi feita no livro didático ou a partir dele. 

Das quatorze aulas observadas sobre o SND, a professora fez uso do livro didático de 

Matemática em dez delas. Nas outras quatro foram realizados jogo de bingo e atividades no 

caderno. 

O caderno foi usado em três tarefas de classe (escrita de seqüência numérica; 

problemas de estruturas aditivas; algoritmo das estruturas aditivas para trabalhar as operações 

inversas) e uma tarefa de casa (composição e decomposição de número com material dourado 

desenhado no quadro). 

Assim, o livro didático de Matemática foi freqüentemente usado em sala de aula. 

Ainda podemos salientar que o uso do livro didático, em relação à abordagem do sistema de 

numeração, seguiu a seqüência proposta pelos autores do livro. A professora realizou todos os 

exercícios propostos, na ordem proposta. Apenas ao trabalhar as estruturas aditivas, a 

professora não seguiu a mesma seqüência do livro. Em alguns momentos, ela pulou páginas e 

exercícios, talvez pelo grande número de atividades com operações existentes na obra. 

Quanto à apresentação de conteúdos/conceitos novos, ocorreu a partir do livro 

didático. O próprio SND foi apresentado a partir da leitura de história em quadrinhos trazida 

pelo livro. A ordem das dezenas foi introduzida através de leitura de história cotidiana de 

agrupamento em base dez, também trazida pelo livro. Assim como a ordem das centenas, as 

centenas exatas e as operações de adição e subtração, com ou sem recurso. Apenas as 

operações inversas foram trabalhadas a partir de atividade resolvida de forma coletiva no 

quadro branco. Essa apresentação de conteúdo/conceito novo tanto ocorreu no primeiro 

horário de aula, quanto no segundo, como visto na Tabela 01, acima, já que era seguida a 

seqüência do livro. No momento em que acabavam as atividades do conteúdo/conceito que 
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estava sendo trabalhado e havendo tempo de aula, ela passava para o conteúdo/conceito 

seguinte. 

Como vimos, o livro didático de Matemática era muito usado em aula, no entanto, um 

problema constatado foi que alguns alunos o esqueciam em casa. Em toda aula de matemática 

havia dois ou três alunos sem o livro. Para que esses alunos não ficassem sem fazer as 

atividades, a professora comumente reproduzia no quadro branco os exemplos e atividades do 

livro e solicitava-lhes que escrevessem no caderno, garantindo que todos pudessem participar 

da aula e evitando que esses alunos atrapalhassem a aula com interesses e conversas paralelas. 

Ou então, ela simplesmente registrava no quadro branco as páginas do livro que foram 

trabalhadas na classe e as que eram passadas como tarefa de casa para que eles escrevessem 

no caderno e respondessem em casa. Isso atrapalhava um pouco a aula, pois os alunos que 

estavam sem o livro, muitas vezes, ficavam conversando ou brincando, levando a professora a 

interromper a aula para restabelecer a ordem na sala. 

Quando os alunos estavam fazendo as atividades, a professora costumava caminhar 

pela sala de aula, passando de banca em banca, conferindo como os alunos estavam 

respondendo as atividades. Ela também tinha a prática de corrigir individualmente as 

atividades dos alunos, tanto de classe quanto de casa, tanto do livro quanto do caderno. No 

próximo capítulo, o leitor encontrará um tópico que trata especificamente da prática de 

correção de atividades adotada pela professora. 

Assim, a dinâmica de aula desenvolvida pela participante contribuiu para a análise do 

trabalho realizado com o Sistema de Numeração Decimal, discutido a seguir. 
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5.2. Analisando o trabalho com o Sistema de Numeração Decimal 

A organização de atividades desenvolvidas pela professora para abordar o conteúdo 

SND privilegiou o uso do livro didático de Matemática, como mencionado anteriormente. 

Contudo, como esse conteúdo foi abordado na prática docente observada? Este tópico trata 

basicamente disso e sua relevância se dá pelo fato de considerarmos interessante que o leitor 

compreenda como se deu essa abordagem. Assim, nesse tópico ressaltaremos os seguintes 

aspectos: introdução ao conteúdo, recursos pedagógicos utilizados e atividades propostas 

encontradas na abordagem do SND investigada.  

 

5.2.1. Introdução ao conteúdo 

O trabalho com o SND foi introduzido em fevereiro de 2007, com a leitura de história 

em quadrinhos intitulada “A invenção dos números”, trazida pelo livro didático de 

Matemática no primeiro capítulo. Trata-se de uma história baseada no processo histórico de 

construção de números, na qual grupos de dez gravetos são amarrados com o objetivo de 

quantificar cabras.  

A partir da história em quadrinhos, foram feitos agrupamentos na base dez. Nesse 

momento a professora usou palitos de picolé. Cada grupo de dez palitos foi amarrado por 

elástico e chamado de “amarradinho”. Vejamos como a professora relata essa prática: 

Fizemos agrupamentos de 10 palitos, chamamos esse agrupamento de 
“amarradinhos”. Lembrando sempre que um grupo de amarradinho é igual 
a uma dezena. E os palitos que ficaram soltos, nós chamamos de 
“soltinhos”. Lembrando que cada soltinho representa uma unidade. 
Mostramos que os amarradinhos e os soltinhos representam números. 
(Relato de aula feito pela professora). 
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A professora usou a mesma estratégia de agrupamento proposta pelo livro didático, 

“amarradinhos”. Ela também usou a mesma terminologia “amarradinho” para se referir às 

dezenas e “soltinho” para se referir às unidades (palitos soltos). 

Apesar de que o uso da terminologia do livro didático pelo professor seja até certo 

ponto esperado, pois os alunos estarão usando o livro como referência para aprendizagem dos 

conteúdos, consideramos importante que o professor também amplie o conhecimento dos 

alunos trazendo a referência conceitual formal da matemática. No entanto, consideramos 

importante também que não haja por parte da escola uma prioridade em apresentar as 

nomenclaturas convencionais da matemática, em detrimento à compreensão dos conceitos.  

Consideramos que nesta fase, 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, o maior objetivo 

seria garantir que o aluno compreendesse os agrupamentos e reagrupamentos existentes no 

SND e não enfatizar a nomenclatura formal das ordens.  

Ainda gostaríamos de considerar que essa forma de trabalhar com os agrupamentos 

que aparece em alguns livros didáticos (amarradinhos, trenzinhos, montinhos, etc.) que no 

início serve para confirmar ao aluno que ali são dez elementos, serve para deixar clara a 

questão da base, mas não favorece a compreensão do valor posicional. Dessa forma, é 

importante o professor propor em sala de aula o uso também de outras representações que 

favoreçam a compreensão dos demais princípios do sistema. 

Em seguida foram resgatados alguns conceitos relacionados a número e quantidade, 

como: algarismos, seu traçado, seqüência numérica, relação número e quantidade. E ainda 

foram trabalhados outros conteúdos, como cores, formas, lateralidade. 

Observamos que para introduzir o SND a professora utilizou a proposta do livro 

didático, mas poderia ter também ampliado as oportunidades trazendo propostas de atividades 
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que levassem as crianças a discutirem as funções dos números no cotidiano, o uso do SND e 

sua relação com outros sistemas de numeração.  

Após essas atividades, apenas em maio do mesmo ano, depois de três meses dessa aula 

inicial, a participante retomou o trabalho com o SND, fazendo a leitura de uma situação de 

agrupamento (ver Figura 02, na página 78 desse trabalho) proposta pelo livro. 

Na situação de agrupamento da Figura 02, o livro didático apresenta amarradinhos de 

dez margaridas. Após a leitura, a professora rememorou a estratégia de fazer amarradinhos de 

dez palitos utilizada em fevereiro. Vejamos o extrato dessa aula: 

P – Quem lembra qual foi o outro amarradinho que a gente estudou aqui 
na sala? 
A1 – Eu. 
A2 – De palito. 
P – Ela vai fazer amarradinhos com as flores. Os amarradinhos são de... 
de... 
AA – 10. 
P – 10. Nós fizemos amarradinhos com... (mostra um amarradinho de palito 
de picolé). 
AA – Palitos. 

(Observação 02, 09/05/2007) 

 

A professora dá continuidade aos agrupamentos de dez palitos, colando-os no quadro 

branco e registrando a quantidade de dezenas e de unidades contidas nos “amarradinhos”. A 

Figura 09 mostra como ficou o quadro branco com a realização desses agrupamentos: 
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                    IIIIIIIIII                                                = 1 dezena = 10 

                    IIIIIIIIII IIIIIIIIII                                  = 2 dezenas = 20 

                    IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII                   = 3 dezenas = 30 

                    IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIII     = 4 dezenas = 40  

Figura 09: Quadro branco com colagem de “amarradinhos” 

Um fato que queremos enfatizar é que foram três meses (fevereiro iniciou e retomou 

em maio) sem discussão de um conteúdo que já havia sido iniciado. As crianças se 

lembravam dos amarradinhos, porém, na continuidade da aula, percebemos que elas se 

confundiam com a nomenclatura oficial das ordens trabalhadas, como mostra o extrato 

abaixo: 

P – Quando tem 10 elementos? 
A1 – 10 dezenas. 
A2– 10 unidades. 
A3 – 1 unidade. 
P – 10 o quê? 
A2 – Unidades. 
P – O quê? 
AA – Unidades. 
P – Unidades. 10 unidades é a mesma coisa que uma o quê? 
A1 – Unidade. 
P – 10 unidades é a mesma coisa que uma unidade? 
AA – Dezena. 

(Observação 03, 09/05/2007) 
 

Nesse contexto, a estratégia de fazer amarradinhos pareceu-nos, no primeiro momento 

(fevereiro), mais uma ilustração da história em quadrinhos lida, pois não encontramos uma 

exploração dos agrupamentos na base 10. Assim, o uso do material manipulativo ficou, de 

certa forma, desconectado do trabalho efetivo sobre o SND. Já no segundo momento (maio), 

percebemos que houve uma intenção maior em relacionar o uso do material manipulativo ao 
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trabalho com os agrupamentos do nosso sistema. Em ambos os casos, as crianças não tiveram 

a oportunidade de manipular o material pedagógico. Foi sempre a professora que manuseou 

os palitos. 

Na introdução do conteúdo, percebemos o uso de dois recursos pedagógicos: o livro 

didático e os palitos de picolé. Outros recursos foram explorados pela professora nas demais 

aulas, como iremos detalhar no próximo tópico. 

 

5.2.2. Recursos pedagógicos utilizados 

Dentre os recursos pedagógicos utilizados na abordagem do SND pela professora, 

encontramos com mais freqüência o uso do livro didático. Das quatorze aulas observadas, em 

dez delas o livro foi usado. As atividades, exemplos e conceitos, em sua maioria, foram 

oriundos da proposta do livro. Além do livro, também foram usados os recursos contidos no 

Gráfico 04. 

 

Gráfico 04: Freqüência de uso de recursos pedagógicos na abordagem do SND 
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Nesse gráfico foram contabilizadas as vezes que a professora usou os recursos na 

apresentação e explicação de conteúdo/conceito ou na proposição de atividades, sejam do 

livro didático ou não. Vale salientar que, em entrevista anterior às observações de aula, ao ser 

questionada sobre que recursos usava para trabalhar o SND, a professora fez referência 

justamente aos materiais expostos no gráfico acima, com exceção da tabela numérica, e que 

foram usados nas aulas observadas. 

Assim, é percebido que o QVL foi bastante usado na abordagem do SND. No trabalho 

com as estruturas aditivas, por exemplo, foi usado o QVL em todas as atividades com 

situações-problema ou com apenas o algoritmo. Assim, o aumento do uso do QVL decorreu 

do trabalho com as operações. No livro didático, o QVL também é o recurso pedagógico mais 

utilizado na proposição de atividades. Vale salientar que o uso desse recurso pela professora 

foi sempre através de desenho no quadro branco. A exploração desse recurso na abordagem 

do SND foi muito importante porque possibilitou reflexões sobre aspectos como a posição do 

algarismo no número, como mostra o extrato de aula a seguir: 

P – Tem a ordem das dezenas e a ordem das unidades. Lembra da casinha? 
Quem lembra da casinha? (faz o QVL). 
AA – Eu. 
P – Quem é que fica aqui? (aponta a ordem das unidades). 
AA – A unidade. 
P – U... de quê? (faz U na ordem das unidades). 
AA – Unidades. 
P – E o D? (faz D na ordem das dezenas). 
AA – Dezena. 
P – Dezena. Tem a ordem das unidades e tem a ordem das dezenas. A 
ordem das unidades tem até que número? 
A1 – 10. 
AA – 9. 
P – 10? A gente pode colocar 10 aqui, pode? 
AA – Não. 
P – Tem até que número aqui? 
AA – 9. 
P – 9. E aqui nas dezenas? 
AA – 9. 
A1 – 10. 
P – 10? Pode colocar 10 aqui, pode? 
AA – Não. 
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A1 – Pode. 
P – Pode ficar dois números na mesma casinha, pode? 
AA – Não. 
P – Para formar 10, quem é que vai ficar na unidade? 
AA – Zero. 
P – (Escreve 0 no QVL) E quem que vai ficar na dezena? 
AA – 1. 
P – (Escreve 1 no QVL). 

(Observação 03, 16/05/2007) 

 

A posicionalidade também foi discutida em alguns outros momentos na realidade 

observada. Foi utilizado o QVL na maioria das atividades, exemplos e explicações sobre o 

valor posicional, que é um recurso interessante para trabalhar esse aspecto. Outro exemplo é o 

trecho de aula abaixo: 

P – O número 7, eu vou colocar ele aonde? Na unidade ou na dezena? 
A1 – Unidade. 
A2 – Dezena. 
P – Unidade ou dezena? 
A2 – Dezena.  
A1 - Unidade. 
P – Pera aí, são 7 dezenas ou 7 unidades? 
AA – Unidade. 
A2 – Dezena. 
P – Uni-dades. Eu vou colocar o 7 aonde? 
AA – Unidade. 
P – Na unidade. 
A3 –Tia, se botar na dezena fica 70. 
P – É, fica 70. E porque é que tem gente representando 70 e não 7? Por que 
tem gente colocando 7 barrinhas de dezena? 7 barrinhas de dezena é 7, é? 
AA – Não. 
P – Quanto é que 7 barrinhas de dezena? 
AA – 70. 
P – 70. Eu não quero 70, não. Eu quero 7. Tem gente colocando 70 em vez 
de 7. 
A1 – 7 cubinhos. 
P – Eu quero 7. Eu não quero 70, não. 
A3 – Vai ter só cubinhos. 
P – Não vai usar barrinhas, não. Só os cu-bi-nhos. Eu só vou usar as 
barrinhas quando tiver dezenas. Tem dezena? 
AA – Não. 

 (Observação 04, 17/05/2007) 

 

A discussão promovida no diálogo acima teve o objetivo de refletir sobre a 

posicionalidade do sistema (“Eu vou colocar o 7 aonde?”) e os diferentes valores que um 
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algarismo pode ter, dependendo de sua posição (“Se botar na dezena fica 70”). Apesar da 

abordagem desse princípio do sistema no contexto observado, percebemos que não foram 

muitas as atividades que promoveram reflexão sobre o mesmo a partir do uso do QVL. 

Consideramos que o uso do ábaco poderia ter contribuído para essa discussão, no entanto, 

nem o livro, nem a professora exploraram tal recurso pedagógico. 

  Uma reflexão sobre as trocas entre as ordens também foi realizada com os alunos a 

partir de atividade com o QVL, como no exemplo abaixo, ao resolver a subtração 37 menos 

19: 

P – Vou botar ela aqui no quadro. 37 menos 19 (faz a conta no QVL). 
A1 – 18. 
P – Eu quero saber como é que a gente vai fazer aqui na continha. Pode 
fazer 7 menos 9? 
AA – Não. 
P – Vai fazer o que, então? 
A2 – Pede emprestado ao 3. 
P – Pede o que? Pede emprestado o que? 
AA – Dezena. 
P – (Corta o 3 da dezena) E vem pra cá, na unidade (faz 1 junto do 7). 
Forma que número aqui? 
AA – 17. 

(Observação 13, 29/11/2007) 

 

O exemplo acima ocorreu após a operação ter sido resolvida com uso do material 

dourado. O QVL veio auxiliar a professora na sistematização das trocas ocorridas.  

O papel do zero no sistema também foi discutido a partir de atividade envolvendo o 

QVL. Esse aspecto não foi foco de discussão na abordagem feita pelo livro didático, no 

entanto, a professora o explorou em mais de um momento ao problematizar atividades de 

composição e decomposição de números propostas pelo livro. O extrato de diálogo abaixo 

ilustra isso, quando a professora faz questionamentos sobre o número 108: 
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P – Por que não falou nada da dezena, heim? 
A1 - Porque não tem. 
A2 – Porque tem nada na dezena. É um zero. [...] 
P – Agora, 1 centena mais 8 unidades, forma que número? 
A1 – 18. 
A3 – 108. 
P - 1 centena mais 8 unidades? 
AA – 108. 
P – Ah, ta. Teve gente que disse 18. É 108. Por que é que 108 tem um zero 
aqui no meio? 
A2 – Tem zero. 
P – Por que é que tem zero? 
A4 – Tia, é 100, tirou um zero e botou 8. 
P – Sim, eu sei que tirou um zero e colocou 8. Mas por que tem zero no 
meio? 
A3 – É 108. 
A5 – Porque é dezena. Porque é dezena. 
P – Por que dezena? Por que tem zero aqui? 
A2 – Não tem dezena. 
P – Por que, o que? 
A2 – A dezena. [...] 
P – Por que é que temo zero no lugar da dezena? 
A1 – Porque não tem... porque... 
P – Vai Renata, por que tem o zero no lugar da dezena? Vai Renata... por 
que é que aqui no lugar da dezena tem zero? Por que é? 
A5 – É tia, é porque tem o zero no meio. 
P – Vou perguntar de novo, de novo: quantas centenas? 
AA – Uma. 
P - Quantas dezenas? 
AA – zero. 
P – E quantas unidades? 
AA – 8. 
P – Por que é que aqui tem um zero no lugar da dezena? 
A2 – Porque tem zero. 
P – E a gente coloca zero quando o que? 
A5 – Por que é dezena 
A2 – Porque tem zero [...]. 
P – Tem dezena aqui? 
AA – Não 
P – Quando não tem dezena, a gente coloca o que? 
AA – Zero 
P – Porque a gente coloca zero? 
A1 – Por que não tem dezena 
P – Porque não tem dezena. 

 (Observação 06, 30/05/2007) 

 

Consideramos o papel do zero no sistema um aspecto importante para a leitura e 

escrita de números, que traz consigo dificuldades de compreensão para os estudantes, por 

isso, não poderia ser excluído da abordagem do SND. A professora promoveu discussão sobre 
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esse aspecto, possibilitando o levantamento de hipótese e o confronto de idéias, entretanto, 

acreditamos que nesse momento poderia ter sistematizado melhor o papel do zero como 

guardador de posição no sistema, fazendo questionamentos sobre como ficaria o número sem 

o zero, por exemplo. Um aluno respondeu que uma centena mais oito unidades são dezoito e a 

professora não aproveitou a oportunidade para levantar questões sobre a função do zero no 

sistema, que é guardar a posição vazia, caso contrário, haveria confusão no registro numérico. 

Observações desse tipo, com o uso do QVL e/ou do ábaco, poderiam enriquecer a discussão. 

A professora ainda acrescentou o QVL a algumas atividades do livro didático. Um 

exemplo foi a atividade de decomposição do quarto quesito da página 95 do livro. A atividade 

propunha a decomposição do número 178, com espaço para escrita da quantidade de 

unidades, dezenas e centenas. Vejamos como a professora procedeu: 

P – [...] Qual o número que tem aí embaixo? 
AA – 178 
P – Cento-e-setenta-e-oi-to (escreve 178). Quem é a unidade? 
AA – 7 
P – 178, quem é a unidade? 
A1 – 8, tia 
P – Quem é a dezena? 
AA – 7 
P – E quem é a centena? 
AA – Um 
P – (Escreve UDC sobre 178) Coloca as letrinhas que facilita, tá? Agora... 
Agora quantas centenas? 

(Observação 06, 30/05/2007) 

Como mencionamos, no exemplo acima, a professora usou o QVL numa atividade do 

livro que não explorava esse recurso, fazendo questionamentos sobre as ordens e respondendo 

no quadro a atividade. O QVL nessa atividade pode ter contribuído para que os alunos 

identificassem com mais facilidade a posição das ordens para depois decompô-las. Ao 

decompor coletivamente os demais números propostos nesse quesito, os alunos já respondiam 

antes mesmo da professora questionar sobre as ordens. A professora também acrescentou o 

QVL ao trabalhar as situações-problema propostas pelo livro didático. 
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Consideramos que esses exemplos mostram que a partir do uso do QVL, a professora 

oportunizou discussões interessantes sobre aspectos conceituais do SND, apesar do seu uso 

ficar muito restrito ao trabalho com as operações matemáticas, assim como na proposta do 

livro didático. E em relação ao SND, foram encontradas poucas atividades que exploraram o 

QVL. 

Um dado interessante em relação ao uso do QVL no ensino do SND, diz respeito ao 

fato da professora apontar, em entrevista, como maior dificuldade de seus alunos o 

entendimento do QVL. Sua fala foi exatamente a seguinte: “A maior dificuldade deles 

(alunos) é entender o QVL”. Ela parece focalizar a dificuldade como se fosse relativa apenas 

à forma de representação do número no QVL. Na verdade, não fica claro se ela percebe que o 

entendimento do QVL também se relaciona à compreensão dos princípios do próprio SND, a 

compreensão da base 10 e do valor posicional, por exemplo. 

A impressão que nos dá, com essa afirmação é que se os alunos representassem 

números corretamente no QVL, estariam entendendo a organização conceitual do sistema, o 

que nem sempre pode ser verdade. Crianças podem representar, por exemplo, os algarismos 

nas “casas” disponíveis no QVL e não estarem compreendendo o valor relativo dos mesmos.  

Mesmo tendo indícios de que seus alunos apresentavam dificuldades em compreender 

o valor posicional do sistema, a professora não promoveu muitas discussões a partir do QVL 

sobre a posicionalidade, como já mencionado, nem usou outro recurso que poderia ter 

contribuído para tal compreensão, como o ábaco, por exemplo. 

Quanto ao material dourado, seu uso também foi freqüente. O livro didático também 

usa com freqüência esse recurso. A professora primeiramente procurou o material dourado da 

escola (aquele feito de madeira em três dimensões), mas não o encontrou. Não vamos nos 

aprofundar nessa questão, mas nos pareceu significar pouco uso ou nenhum uso nos últimos 
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tempos desse recurso pedagógico pelos professores da instituição escolar, uma vez que, 

segundo a professora, o cupim havia estragado as três caixas de material dourado da escola.  

A professora, então, recorreu à folha quadriculada e orientou sua turma a pintar e 

recortar barrinhas e cubinhos. Assim, cada aluno confeccionou seu material dourado. Na 

atividade de confecção do material dourado, a professora fez questionamentos à turma sobre a 

correspondência entre os cubinhos e barrinhas e as ordens do sistema, como mostra o extrato 

de aula a seguir: 

P – Vai transformar... lembra que é um quadradinho desse, um cubinho desse 
é uma unidade? 
AA – Lembro 
P – 2 quadradinhos são? 
AA – 2 
P – 2 o quê? Dezena ou unidade? 
AA – Unidades. 
P – 3 quadradinhos? 
AA – 3 unidades 
[...] 
P – 10 cubinhos? 
AA – 10 unidades. 
P – Forma em 1 de... 
AA - ... zena 
P – Uma dezena. Que a gente troca por uma bar... rinha. Então, essa 
barrinha com 10 quadradinhos... vai pintar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, vai 
formar uma barrinha de 10 cubinhos, certo? 

(Observação 03, 16/05/2008) 

 

Nesse extrato, mesmo que a professora tenha buscado a resposta dos alunos (quando 

ela diz “uma de...”) , observamos que o momento de confecção do material dourado 

possibilitou que os alunos relacionassem cubinhos com unidades e barrinhas com dezenas. É 

interessante ainda observar, apesar de não entrarmos no mérito da questão, que muitas vezes a 

professora pareceu não conseguir esperar que os alunos pensassem e dessem suas respostas, o 

que poderia ter sido bem mais enriquecedor. 
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Consideramos a importância da opção da professora em confeccionar o material 

dourado junto com a turma. Ela poderia simplesmente parar no obstáculo de não ter esse 

recurso disponível na escola. Porém não o fez e transformou um obstáculo em oportunidade 

de aprendizagem, já que cada aluno pôde, além de confeccionar seu próprio material, 

relacionando cubinhos e barrinhas, representar os números ditados pela professora com a 

manipulação de material concreto. Saíram do papel de expectador da manipulação do recurso 

por parte da professora para agentes da manipulação do recurso e representação de números. 

Assim, foi solicitado que eles representassem alguns números com o material dourado 

(35, 18, 82, 7, 44, 3, 98, 60). Os estudantes representavam esses números com o material 

dourado de papel, depois a professora representava, sempre fazendo questionamentos à turma, 

no QVL e ainda desenhava o material dourado no quadro branco. Veja extrato de observação 

com a representação do número 44.  

P – 44. Quantas barrinhas e quantos cubinhos vai precisar? 44.  (Alunos 
representam. A professora circula na sala para corrigir as representações 
feitas pelos alunos). Agora, atenção... o número 44, são quantas unidades? 
A1 – 4. 
P – (Escreve 4 no QVL) São quantas dezenas? 
AA – 4. 
P – (Escreve 4 no QVL) Então, como é que nós vamos desenhar? 
A1 – 4 barrinhas. 
AA – 4. 
A2 – 40. 
P – 40 barrinhas que eu vou desenhar aqui, é? 
AA – Não. 
A1 – 4. 
P – São quantas barrinhas? 
AA – 4. 
P – (Desenha). Vocês me disseram que o número 44 tem 4 barrinhas de 
dezena. Tem unidades? 
AA – Tem. 
A3 – 4. 
P – 4 o quê? 
A3 – Unidades. 
P – 4 o quê? 
AA – Unidades...  
A1 – Cubinhos. 
P – 4 unidades ou 4 cubinhos (desenha 4 cubinhos). 

(Observação 04, 17/05/2007) 
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Com isso, percebemos uma preocupação em relacionar diferentes representações do 

número (material dourado, QVL). Enquanto o material dourado foi utilizado para refletir 

sobre agrupamentos na base dez e os princípios aditivos e multiplicativos, o QVL 

complementou com a questão da posicionalidade e das ordens. 

Entretanto, essa exploração do material dourado juntamente com o QVL só foi 

encontrada no trabalho com unidades e dezenas e com a subtração com reserva, no momento 

das trocas entre as ordens. A ordem das centenas, apesar de considerada pela professora como 

sendo de maior dificuldade para as crianças, não foi incluída nessa exploração, nem nessa 

relação entre representações. Uma hipótese para isso poderia ser o fato da professora 

considerar que a exploração das ordens das unidades e dezenas deveria garantir a 

compreensão das demais ordens. Outra seria a espera por uma abordagem mais aprofundada 

dessa ordem no ano posterior. 

Os palitos de picolé, como já mencionado no tópico anterior, foram usados pela 

professora para fazer agrupamentos na base dez, explorando conceitos de unidade e dezena. 

No livro didático do aluno não há proposição de atividade com o uso de palitos de picolé, nem 

nenhum outro material manipulativo correspondente. 

Um outro recurso usado foi a Tabela Numérica. Entretanto, semelhantemente ao livro 

didático, a docente usou esse recurso sem refletir com os estudantes sobre as regularidades do 

sistema, sendo solicitado apenas o preenchimento da seqüência numérica. Consideramos que 

a professora poderia ter complementado nesse momento a proposta do livro, com 

questionamentos sobre as regularidades da escrita numérica, como por exemplo: por que os 

vintes começam todos com 2? Por que os números numa mesma coluna têm o mesmo final?  

É importante observar também que a professora não fez uso do ábaco na abordagem 

do SND. Em conversa informal com a coordenadora da escola pesquisada, ficamos sabendo 
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que a instituição de ensino não dispunha, na época, desse recurso. O que poderia justificar o 

fato de não ter sido usado na abordagem do SND. Consideramos ainda que poderia ter sido 

confeccionado pela professora, juntamente com a turma, sem muito custo financeiro, nem de 

tempo, usando sabão, palitos de churrasco e macarrão furado, tal como foi confeccionado o 

material dourado. Entretanto, como o livro didático também não faz uso do ábaco para tratar 

do SND, este fato também poderia justificar a ausência de atividades com esse recurso em 

sala de aula. 

A seguir, discutimos as atividades que foram propostas na abordagem do SND. 

 

5.2.3. Atividades propostas 

Mais uma vez ressaltamos que as atividades desenvolvidas pela professora para 

abordar o conteúdo SND estiveram atreladas ao uso do livro didático de Matemática. Assim, 

nesse tópico, o leitor terá uma visão geral do papel do livro didático de Matemática na 

proposição de atividades sobre o SND. 

Observamos, assim, que a professora seguiu a mesma distribuição e seqüência de 

atividades propostas pelo livro, trabalhando mais atividades de composição e decomposição. 

É importante salientar mais uma vez, que a professora sugeriu poucas atividades diferentes 

das propostas no livro tanto como tarefa de classe, quanto como tarefa de casa. 

As atividades foram organizadas neste tópico conforme a mesma categorização usada 

na análise do livro didático: agrupamentos, relação entre ordens, composição e decomposição. 

Atividades com operações foram analisadas separadamente. 
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Em relação às atividades de agrupamentos, não observamos a realização das propostas 

pelo livro, pois as que tratam de agrupamentos diferentes de dez foram passadas como tarefa 

para casa e corrigidas individualmente; e a única que trabalha agrupamento na base dez foi 

realizada em dia de aula não observado, pois ocorreu em momento diferente do combinado 

com a pesquisadora. 

No entanto, a professora realizou atividades de agrupamentos na base dez a partir do 

uso de palitos de picolé e do material dourado ou de desenhos de pedras e pedaços de madeira 

no quadro branco. Com esses agrupamentos, além da base dez, foi trabalhada a relação entre 

as ordens da unidade e da dezena, como mostra o exemplo a seguir de agrupamento com 

palitos de picolé, proposto pela professora: 

P – 10 o quê? 
A1 – Unidades. 
P – O quê? 
AA – Unidades. 
P – Unidades. 10 unidades é a mesma coisa que uma o quê? 
A2 – Unidade. 
P – 10 unidades é a mesma coisa que uma unidade? 
A1 – Dezena. 
P – De uma o quê? 
AA – Dezena. 
P – Dezena. Aí nós fazemos o amarradinho que é igual, não é? (amarra os 
10 palitos, passando uma fita adesiva em volta deles). Vou colocar o sinal 
de igual aqui, oh. A seta e o sinal de igual a uma dezena (faz a seta e 
escreve = 1 dezena). 10 unidades é igual a o quê? Um amarradinho é igual 
a o quê? 10 unidades, elas estão aqui, oh, que a gente amarrou. Um 
amarradinho tem 10 unidades, não é? 
AA – É. 
P – Então, um amarradinho é igual a uma o quê? 
A2 – Unidade. 
A3 – 10 unidades. 
P – Agora, 10 unidades aqui que a gente amarrou, a gente pode chamar 
que é uma o quê? 
A2 – Unidade. 
P – Unidade? É uma... 
A1 – Dezena. 
P – Então, 10 unidades é igual a 1 de... 
AA - ...zena 

(Observação 02, 09/05/2007) 
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A professora trabalhou com os amarradinhos de dez palitos fazendo a correspondência 

com as dezenas: uma amarradinho é igual a uma dezena e uma dezena é igual a dez unidades. 

Essa correspondência é interessante porque sai do campo da observação da manipulação de 

objeto e vai para a representação das dezenas e unidades contidas em cada agrupamento. 

Podemos observar que além de trabalhar os agrupamentos, a professora busca relacionar as 

ordens das unidades e dezenas. 

Consideramos importante esse tipo de atividade, principalmente no início da 

abordagem do SND, para dar a idéia dos agrupamentos característicos da numeração na base 

dez. Entretanto, a professora só fez esse tipo de atividade na exploração das unidades e 

dezenas. A ordem das centenas não foi incluída nesse tipo de atividade. Em entrevista, ela 

reconheceu a dificuldade de abordar a ordem das centenas com material concreto. Vejamos 

sua fala sobre esse fato: 

Enquanto que a centena já é mais complicado pra eles (alunos) 
trabalharem com material concreto, porque são números muito grandes. 
Aí, a centena, eles (alunos) têm uma dificuldade maior. 

 

 Trabalhar a centena com palitos de picolé, por exemplo, é uma estratégia um tanto 

complicada, uma vez que seria preciso manipular uma quantidade grande de palitos. Todavia, 

na dificuldade de se trabalhar com materiais manipulativos (palitos ou outros semelhantes), 

como no caso das dezenas, havia a possibilidade de fazer essa exploração com o material 

dourado, por exemplo, (mesmo o de papel e/ou o desenhado no quadro, como usado nas 

ordens já trabalhadas), dando a idéia de agrupamentos e reagrupamentos na base dez; ou as 

fichas coloridas de grandezas diferentes; ou canudos coloridos representando as ordens; ou 

ainda outro recurso que possibilitasse a idéia da organização decimal do sistema de 

numeração, proporcionando reflexão sobre a ordem das centenas e sua relação com as demais 

ordens trabalhadas. 
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Um fato importante que queremos ressaltar é que o livro didático apresenta vários 

agrupamentos na base dez, porém propõe apenas uma atividade desse tipo para o aluno 

resolver. A professora procurou superar essa limitação do livro, fazendo coletivamente outras 

atividades de agrupamento. 

Outro tipo de atividade trabalhado foi de relação entre as ordens, buscando refletir 

sobre os agrupamentos e reagrupamentos possíveis no SND. O extrato de aula abaixo mostra 

essa relação entre as ordens, quando a professora explica uma atividade do livro. 

P – Tem aí: uma dezena é igual a quantas unidades? 
A1 – 10. 
A2 – 100. 
P – Uma dezena. 
A1 – 10. 
P – 10 unidades. 1 dezena tem 10 unidades. E 10 dezenas é igual a quantas 
unidades? 
AA – 10  
A1 – 100. 
P – 10 de-ze-nas. 
A1 – É 100, tia. 
P – 10 grupos de 10, dá quanto? 
A1 – 100, tia. 
P – 100, o que? 
AA – Dezenas 
A3 – Unidade. 
P – 10 dezenas é igual a 100 u-ni-da-des. E 100 unidades é igual a quantas 
centenas? 
A4 – 10. 
P – 100 unidades é igual a 10 cen-te-nas, é? 
A3 – Não, é 1 centena, tia. 
P – 100 unidades é igual a 1 cen... 
AA - ...tena. 
P – E 1 centena tem quantas dezenas? 
A2 – 100. 
AA – 10. 
P – Quantas? 
A1 – 10, tia. 1 centena tem 10 dezenas. 
P – 1 centena é igual a 10 dezenas. 

(Observação 06, 30/05/2007) 
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Esse tipo de atividade também não pode faltar na exploração do SND. Quanto a ordem 

das centenas, as atividades de relação entre ordens incluindo as centenas ficaram limitadas às 

propostas pelo livro didático. 

Quanto às atividades de composição e decomposição de números, foram feitas várias 

atividades desse tipo, a maioria proposta pelo livro didático, trabalhando simultaneamente o 

material dourado e o QVL. Um exemplo foi a composição e decomposição do número 35, 

proposta pela professora. 

P – Vocês vão representar com as barrinhas e os cubinhos o número 35.  
Coloca na sua mesa 35. 35. Vai ver quantas... Vai ver quantas barrinhas 
vai usar e quantos cubinhos vai usar. 
A1 – Tia, vem cá. 
P – Quem colocou 35. Tem 35 aí? 
A1 – Tem, tia. 
P – Tem? 
A2 – É pra fazer com as barrinhas ou com os cubinhos? 
P – Vai usar barrinhas e... é só barrinhas que vai usar, é? 
AA – Não. 
P – Vai usar cubinhos? 
AA – Vai. 
P – Vai usar quantos cubinhos? 
A3 – 3. 
P – 3? 
AA – 5. 
P – Vamos ver, o número 35 (faz o QVL), são quantas unidades? 
A3 – 3 unidades. 
A4 – 5  unidades. 
P – 5 unidades e 3 dezenas (faz 5 e 3 no QVL). Então, são quantas 
barrinhas que vai usar? 
AA – 3. 
P – 3. 3 barrinhas de dezena.. E quantos cubinhos de unidade? 
AA – 5. 
P – 5. Vai ficar assim: 35 (desenha as barrinhas e os cubinhos). 

(Observação 04, 17/05/2007) 
 

A professora, além de relacionar duas representações diferentes do número (QVL e 

material dourado), analisou com a turma o número, compondo-o e decompondo-o. Esse tipo 

de atividade pareceu interessante para a compreensão do SND, porque abordou aspectos 

como, por exemplo, as ordens (ao quantificá-las) e a posição (ao escrever os números no 

QVL). Consideramos, no entanto, que a professora se ateve na quantificação de cubinhos e 
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barrinhas, podendo também nessa atividade explorar com mais afinco as operações existentes 

na composição do número. 

Outro aspecto que observamos nessa relação de representações diferentes do SND, foi 

que ela não incluiu a ordem das centenas. Percebemos que ao trabalhar unidades e dezenas, 

foi utilizada uma maior variedade de recursos pedagógicos (livro didático, QVL, material 

dourado desenhado no quadro e de papel, palitos de picolé), situações e atividades. Enquanto 

na exploração da ordem das centenas essa variedade foi menor. A professora reconheceu em 

sua fala posterior às observações realizadas que os alunos apresentam mais dificuldade para 

compreender a centena, contudo investiu mais tempo, recursos pedagógicos, atividades e 

reflexões ao trabalhar com a unidade e dezena. Só quando trabalhou atividades de relação 

entre ordens foi que considerou mais a relação entre as três ordens, incluindo a centena. O 

extrato de fala da professora em entrevista nos faz pensar sobre essa situação. 

Aí eles (alunos) conseguem fazer bem, até chegar em 99, porque quando 
chega em 99, chega a centena, aí tem uma dificuldade. [...] Pra eles 
(alunos), acredito que é mais difícil a centena do que a dezena, porque a 
dezena dá pra você trabalhar com material concreto. 

 

Essa fala da professora nos faz pensar que a dificuldade de entendimento das crianças 

estaria no registro escrito de números com três ordens, já que seria necessário trabalhar com 

um dígito a mais na escrita, com o papel do zero no sistema e com a relação com as demais 

ordens. Se a professora tinha clareza dessa dificuldade, como expressou na fala acima, era de 

se esperar que a ordem das centenas e sua relação com as outras ordens fossem incluídas 

numa discussão mais aprofundada, com exploração de diferentes recursos, situações e 

atividades. Mas não foi o que observamos. É importante salientar que o trabalho com a ordem 

das unidades, dezenas e centenas ao mesmo tempo permite também à criança perceber os 
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princípios que regem o SND. Trabalhar de forma isolada cada ordem pode favorecer mais 

procedimentos de memorização e não de compreensão por parte das crianças. 

Outra atividade de composição de números proposta pela professora foi a da Figura 

10, a seguir: 

 

 
Figura 10: Atividade de composição de números mimeografada proposta pela professora. 

 

Essa atividade complementou o trabalho com os agrupamentos na base dez, os 

amarradinhos, propostos pelo livro didático, mas que não são tão explorados por ele. A 

professora, além de fazer vários amarradinhos com palitos de picolé, ainda passou essa 

atividade para seus alunos. Entretanto, da forma como a atividade foi organizada, com a 

indicação das ordens do sistema (D e U) solta, acima do espaço para a escrita dos números, 

pode induzir o aluno ao erro, visto que dá a possibilidade da criança pensar que se trata de 

uma adição de algarismos no seu valor absoluto e não de uma junção de ordens do sistema 

decimal para compor o número. Assim, a criança poderia responder 3+2=5, e não 3 dezenas 

mais 2 unidades, que formariam o número 32. Se a professora tivesse usado o QVL da mesma 
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forma que usava nas aulas (em forma de casinha ou de quadrado), acreditamos que esse tipo 

de entendimento poderia ser evitado. Isso mostra o cuidado que o docente deve ter ao elaborar 

uma atividade. É preciso pensar em todas as formas de entendimento possíveis diante do que 

está sendo proposto para a criança. 

A professora ainda passou atividades de composição e decomposição de números para 

trabalhar com o SND que foram praticamente reproduções de atividades do livro didático. 

Vejamos os exemplos das Figuras 11 e 12: 

 

 
Figura 11: Atividade de decomposição de números proposta pela professora. 

 
 
 
 
1 – Escreva o número representado por: 
                                           
                                        = 
               = 
                
                      = 
 
                                                      = 
 
                                    = 
 
Figura 12: Atividade de composição de números a partir de material dourado proposta pela professora 
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A atividade da Figura 11 foi proposta exatamente do mesmo modo que tem no livro 

didático, só mudam os números para serem decompostos. O mesmo aconteceu com a 

atividade da Figura 12. Assim, há momentos que percebemos nitidamente que a prática da 

professora esteve muito vinculada ao livro, até atividades fora do livro, são basicamente 

reproduções do que é proposto pela obra. 

Ainda em relação à compreensão das ordens, no momento de resolução de atividades 

de composição e decomposição de números, a docente também realizou questionamentos 

buscando favorecer a compreensão das crianças. Ela alternava a ordem que perguntava sobre 

a composição ou decomposição do número. As primeiras vezes, ela começou pela unidade, 

depois pela dezena ou pela centena. Quando alternava, os alunos se atrapalhavam um pouco, 

então a professora chamava a atenção deles para a ordem que estava questionando e eles 

acertavam. Ela alternava também a forma de quantificar as ordens: ora quantificava as ordens, 

ora perguntava que número representava cada ordem. Veja um exemplo de atividade do livro: 

P – Presta atenção. Cento e... 
A1 - Noventa 
P – Quantas centenas? 
A2 – Uma 
P – Uma centena (escreve quando fala). São quantas dezenas? 
AA – 9 
P – (Escreve 9 dezenas). São quantas unidades? 
AA – Zero. 
[...] 
P – Ah, 145 (escreve 145). Quem é... no número 145, qual é o número que 
representa a de-ze-na? 
A3 – 5 
P – De- ze-na 
AA – 4 
P – (Faz D sobre o 4) Quem é que representa a centena? 
AA – Um 
P – (Faz C sobre 1) Quem é que representa a unidade? 
AA – 5 
P – (Faz U sobre 5). 

 (Observação 06, 30/05/2007) 
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 Essa alternância em compor ou decompor os números, ora começando por uma ordem, 

ora por outra, é interessante, pois impede que o aluno memorize por onde a professora começa 

a perguntar sobre as ordens. A memorização, nesse caso, levá-lo-ia a não pensar sobre a 

ordem, a nomenclatura, a posição, entre outros aspectos. Com a alternância, ele tem que estar 

atento a nomenclatura da ordem para responder corretamente as perguntas de decomposição. 

Agora, gostaríamos de fazer um paralelo entre os recursos utilizados pela professora 

na abordagem do SND (discutidos no item anterior) e as atividades realizadas em aula. 

Vejamos o Gráfico 05, a seguir: 

Gráfico 05: Freqüência de Recursos utilizados x Atividades propostas na  
Abordagem do SND 
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Como é possível perceber, houve uma predominância do uso do QVL e/ou do Material 

Dourado, principalmente em atividades de composição e decomposição que, por sua vez, 

também foram as mais recorrentes na realidade observada. Vale salientar que esses recursos 

também foram usados nas atividades e exemplos no trabalho com as operações matemáticas.  

Já nas atividades com operações, uma primeira percepção foi em relação ao fato da 

professora diante de um problema fazer sempre a decomposição oral dos dados numéricos, 

escrevendo-os no QVL. A preocupação nos pareceu sempre ser maior em relação à 

organização do algoritmo e não que a criança compreendesse as relações envolvidas no 

problema, como mostra o exemplo abaixo relativo ao problema “João levou 256 picolés para 

vender na praia. Ele conseguiu vender 220. Quantos picolés João ainda tem?”.  

P – Ele tinha quantos? Quantos picolés ele levou? 
AA – 256. 
P – Vamos colocar o número 256, aqui, oh, na casinha, cada número no 
seu lugar certo. 256, quem é a centena? 
A1 – 2. 
P – Quem? 
AA – 2. 
P – (Escreve 2 no QVL) Quem é a dezena? 
AA – 5. 
P – (Escreve 5) Quem é a unidade? 
AA – 6. 
P – (Escreve 6) 256. 

(Observação 09, 27/08/2007) 

 

No livro didático não encontramos problemas para o aluno resolver com o QVL, 

entretanto, o algoritmo das operações é sempre apresentado com o QVL e o material dourado 

antes da proposição de problemas. Tanto a postura da professora de acrescentar o QVL à 

situação-problema como a dos autores do livro de trabalhar primeiramente a técnica da 

resolução do algoritmo para depois propor situações-problema parecem engessar a resolução 

da atividade, uma vez que não oportunizam aos alunos momentos de elaboração de estratégias 

espontâneas de resolução. A professora ainda colocava espaço para a escrita da sentença 

matemática. 
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Essa estratégia de retomar sempre o QVL tinha por objetivo orientar os alunos no 

momento da resolução do algoritmo, ou seja, por onde se deve começar a efetuar a operação. 

Assim, na resolução dos algoritmos, a professora sempre perguntava: “A gente começa a 

conta por onde?”. Às vezes iniciava a resposta a essa pergunta para que os alunos a 

complementassem: “A gente começa a conta pela uni...”.  Ainda colocava uma seta acima do 

U de unidade do QVL (ver Figura 13, subtração 41 menos 4). 

 

 
D U D U D U 

I I  I I  o I I I  oooo 

ooooooo 

34  1 1 

 oooo  oooo   4  

? ? 

 

 I I I oooo 

ooo 

 

3 7 

Figura 13: Quadro branco após resolução de subtração com reserva5 

 

No entanto, apesar dessa ênfase da professora, alguns alunos continuavam resolvendo 

as operações da esquerda para direita. Veja o diálogo abaixo sobre a resolução de adição em 

atividade do livro didático: 

A1- (Resolve a conta iniciando pela dezena). 
P – E começa por onde? É pela dezena, é? 
A1 – Pela unidade. 
P – E por que tá começando pela dezena? 

(Observação 10, 30/08/2008) 
 

Consideramos que esse momento poderia ter oportunizado uma explicação melhor 

para justificar esse procedimento de resolução. Em aula posterior (número 12), a professora 

                                                
5 Ao invés de bolinhas e tracinhos, a professora fez cubinhos e barrinhas para representar o material dourado na 
resolução da subtração contida na Figura 11. 
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explicou que se inicia a resolução da operação pela unidade, porque se resolve do menor para 

o maior. 

Uma outra percepção nas atividades com operações foi o uso do QVL em todas as 

atividades. Na subtração com reserva também foi usado o material dourado. O uso desses 

recursos no trabalho com as estruturas aditivas nos leva a considerar que houve uma 

necessidade de retomar os princípios do sistema no momento da resolução das operações, 

principalmente quando abordou a adição e a subtração com reserva, propondo trocas entre as 

ordens. O extrato de aula abaixo, que trata da adição 322 mais 159, proposta pela professora, 

ilustra essa necessidade de retomada. 

P – [...] 2 mais 9? 
AA – 11. 
P – (Escreve 11 na casa da unidade) Pode ficar 11 aqui? Pode ficar 2 
números aqui? 
AA – Não. 
P – (apaga o 11 do QVL e escreve ao lado e coloca D e U quando os alunos 
respondem) Então, como é que faz? 
A1 – Sobe um. 
P – Quem é a dezena aqui no 11? 
AA – Um. 
P – Um. Esse 1 é unidade e esse é dezena. Esse 1 fica na unidade, porque é 
unidade, e esse que é dezena, acontece o quê? 
AA – Sobe. 
P – Sobe pra onde? 
AA – Pra dezena. 
P – Isso. Sobe pra dezena, porque ele é... dez... 
AA - ...zena. 
P – É dezena (escreve 1 na unidade e 1 sobre as dezenas). E agora? 
A2 – 2 mais 5. 
P – E o 1? (circula o 1 que subiu para a dezena). 
AA – Junta. 
P – Junta o 1 com as outras dezenas. 

(Observação 09, 27/08/2007)  

 

Percebemos nesse exemplo a necessidade de retomar as regras do SND. No entanto, 

pareceu-nos que essa retomada foi necessária também pelo fato de não serem suficientemente 

exploradas tais regras em outros momentos anteriores. Reconhecemos a importância de que as 

regras do SND sejam relacionadas ao algoritmo, no entanto, elas também precisariam ser 
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devidamente exploradas na abordagem do SND. No momento de se trabalhar com as 

operações, seriam feitas as relações necessárias. O que observamos na realidade investigada, 

tal qual na abordagem do livro didático adotado, foi que não houve a devida exploração das 

regras do SND quando de sua abordagem e na ocasião do trabalho com as operações, elas 

precisaram ser retomadas.  

A complexidade conceitual existente nas operações com reserva trabalhadas, 

relacionada com as trocas entre ordens e a abordagem insuficiente dos princípios do SND, 

pareceram ter levado a professora a retomar o trabalho com o conteúdo. Assim, consideramos 

que o trabalho realizado pela professora com recursos pedagógicos que oportunizaram 

reflexões sobre as trocas entre ordens e a posicionalidade presentes na resolução da operação 

(QVL e material dourado no caso) contribuiu para a retomada dos princípios do sistema e para 

compreensão do conteúdo. A Figura 13, na página 125 desse trabalho, mostra como ficou o 

quadro branco após a resolução da subtração 41 menos 4, com as trocas feitas entre as ordens. 

Consideramos ainda que o livro didático enfatiza bastante a aprendizagem do 

algoritmo em detrimento a uma exploração maior sobre a compreensão das crianças sobre as 

relações envolvidas em diferentes tipos de problemas, o desenvolvimento de estratégias 

espontâneas, a comparação dessas estratégias. A professora, por sua vez, procurou equilibrar 

as atividades com problemas e com o algoritmo apenas. Entretanto, ao apresentar problemas 

sua ênfase também recaía sobre como as contas deveriam ser armadas e os procedimentos de 

resolução.  

Outro tipo de atividade observado foi a escrita de números por extenso. O livro 

didático apresenta a escrita por extenso dos dez algarismos no início do livro e no sexto 

capítulo (o que é dedicado ao SND) apresenta a escrita das centenas exatas. Como proposta de 

atividade para o aluno resolver, o livro traz dezessete números para serem escritos por 
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extenso, ao trabalhar com o QVL ou com o material dourado na composição e decomposição 

de quantidades. Veja um exemplo desse tipo de atividade nas Figuras 03 e 04, na página 81 

desse trabalho. 

A professora termina por reproduzir essa preocupação do livro didático em suas aulas, 

quando propôs essas atividades em sala. Consideramos que há atividades mais importantes a 

serem desenvolvidas. A escrita numérica por extenso não traz grandes contribuições para a 

compreensão do sistema de numeração nesse nível de escolaridade. Quando se trabalha com o 

QVL e com o material dourado, a intenção deveria ser a promoção de reflexões sobre a 

relação entre as ordens, a posicionalidade e outros aspectos que contribuam para o 

entendimento da funcionalidade do sistema.  

Uma outra atividade feita pela professora foi a escrita da seqüência numérica de 90 a 

150, que veio após a apresentação da ordem das centenas. Era uma atividade apresentada sem 

estar inserida num contexto. Apesar disso, na explicação, a professora tirou dúvidas sobre a 

passagem da escrita dos noventas para o cem, usando como referência a centena exata 100, 

geralmente conhecida das crianças e o QVL. Ela refletiu com os alunos o fato de que os 

números que compõem os noventas são escritos com duas casas, dois algarismos, e a partir do 

número cem é necessário acrescentar uma casa, um algarismo. Vejamos o diálogo: 

P – E quando chegar em 100, como a gente vai escrever? 90, 91 tem 2 
algarismos, duas casas, dezena e unidade. E 100? 
A1 – É 1, 0, 0. 
P – 100 (escreve ao lado da atividade). 100, são 3 casas, 3 algarismos, 100 
tem unidade, dezena e centena (escreve U, D, C acima do 100. faz o QVL). 
E 101? 
A2 – 1,0,0,1. 
P – É 1001, é? 4 algarismos, 4 casas? Olha, cento-e-um, tem quantas casa? 
A1 – 3. É 1,0,1. 
P - 1 centena, 0 dezena e 1 unidade (escreve). E 110? 
A3 – É 100 e 10. 
P – 100 e 10? 
AA – 1,1,0 
P – (Escreve) 1 centena, 1 dezena e 0 unidade. 

Observação 07, 13/06/2007. 
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A escrita de números multidígitos contribuiu para a compreensão da posicionalidade 

do sistema e da composição do número. O livro não promove esse tipo de discussão. E a 

professora, numa atividade de seqüência numérica, assim o fez. Consideramos importante a 

atitude da professora em resgatar um conhecimento das crianças (a escrita do número 100), 

para refletir sobre a escrita de outros números, como o 101, 110 e outros ainda não tão 

familiares. A importância de se mostrar a regularidade e não apenas as exceções. 

Outro procedimento que a professora fez coletivamente com sua turma e que não 

podemos chamar de atividade, mas de estratégia de explicação de conteúdo, foi a escrita da 

“família” das centenas, ou seja, a seqüência numérica entre as centenas. O extrato de 

observação abaixo ilustra isso. 

P – Será que vocês se lembram que cada número desses tem aquela família 
que a gente faz de 1 até 100? Lembram? Só que aqui a gente começa 100, 
depois de cem? 
AA – 101. 
P – 101. Depois? 
AA – 102, 103. 
P – E vai até chegar em cento-e-noventa e... (escreve 101, 102, 103... 199). 
AA – 9. 
P – 199. Aí depois, 200. Duzentos e... 
AA – 1. 
P – Duzentos e... 
AA – 2. 
P – Duzentos e... 
AA – 3. 
P – E continua escrevendo até chegar o número quanto? 
AA – 299. 

(Observação 08, 26/06/2007) 
 

A professora continuou trabalhando dessa forma até o número mil. Não foi escrita toda 

a seqüência numérica, nem solicitado que os alunos a fizessem, mas esse procedimento deu 

uma noção da regularidade da escrita de números com três dígitos. 

Um tipo de atividade que sentimos a falta foi de agrupamentos com outras bases de 

numeração. O livro didático propõe duas atividades de agrupamentos em quantidade diferente 
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de dez para o aluno resolver, que foram passadas como tarefa de casa e corrigidas 

individualmente, sem discussão. O livro não promove discussão sobre esse tipo de atividade, 

nem a professora o fez. Consideramos que o trabalho com bases diferentes de dez deveria 

fazer parte da abordagem do SND, visto que possibilita reflexões que são importantes para a 

compreensão da numeração em base dez.  

Diante do exposto, observamos que as atividades desenvolvidas pela professora na 

abordagem do SND privilegiaram as proposições do livro didático, sendo em sua maioria 

atividades repetitivas e pouco reflexivas. Apesar disso, encontramos alguns momentos de 

ampliação de discussão, como no papel do zero e na escrita de números com três dígitos, 

comparando-os com a centena exata, por exemplos. É importante colocar que o livro deve 

realmente ser apenas um apoio para o professor e que as discussões conceituais devem ser de 

responsabilidade do professor. Assim, a professora mostra em alguns momentos assumir este 

papel de ator principal do processo juntamente com os alunos, tornando o livro seu 

coadjuvante. 

A partir da abordagem do SND retratada aqui, discutiremos, a seguir, a respeito de 

algumas discussões sobre o SND que poderiam ter sido ampliadas. 

 

5.3. Discussões que poderiam ter sido ampliadas na abordagem do SND – uma síntese 

Como mencionado, em alguns momentos a professora ficou muito restrita ao livro 

didático, sem ampliar discussões que poderiam ser interessantes para a compreensão da 

estrutura do SND. Vale salientar que os exemplos aqui comentados já foram citados nesse 

trabalho, principalmente no tópico referente às atividades propostas no ensino do SND. 
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Um desses momentos foi na introdução do conteúdo. Ela usou uma história em 

quadrinhos do livro didático baseada na história do SND. Iniciar o conteúdo resgatando a 

história da matemática foi algo interessante, porém a discussão não foi ampliada, visto que a 

professora não oportunizou a relação com outros sistemas de numeração existentes na 

história, não ressaltou a razão que levou o nosso sistema de numeração resistir ao tempo e aos 

demais sistemas, entre outros. 

Outra discussão que poderia ter sido ampliada foi na realização das atividades de 

composição e decomposição, principalmente no uso do material dourado. Alguns 

questionamentos poderiam ter sido feitos sobre as operações existentes na organização do 

SND, na tentativa de entender, por exemplo, que o dois que se encontra na dezena representa 

dois grupos de dez ou 10+10 ou 2x10. Esse entendimento serviria como base para 

compreensão do valor posicional. No entanto, a professora se restringiu a quantificação e 

identificação das ordens (“Quantas unidades?”; “Quem fica na dezena?”). De forma 

semelhante, as atividades de composição e decomposição de números é proposta no livro 

didático. 

Outro momento foi quando a professora, a partir de atividade de decomposição do 

livro didático, começou a discutir o papel do zero no sistema. Entretanto, faltou sistematizar 

melhor esse aspecto com questionamentos e até outras atividades que pudessem indicar a 

diferença do número com e sem o zero. 

Também consideramos que as ordens das dezenas e das unidades foram melhor 

trabalhadas. A ordem das centenas foi incluída na discussão dos aspectos conceituais do SND 

em poucos momentos. A maioria das atividades e discussões observadas na abordagem do 

SND, tanto por parte da professora quanto do livro didático, explorou até a ordem das 

dezenas. Uma maior variedade de recursos pedagógicos também foi usada na exploração das 
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ordens da unidade e da dezena. A inclusão das centenas só teve exploração um pouco maior 

na realização de atividades de relação entre ordens. 

Outra discussão que não foi ampliada foi em relação às regularidades do sistema 

através da exploração da tabela numérica. A professora usou esse recurso, numa atividade 

proposta pelo livro didático apenas com a finalidade de preenchimento. Questionamentos 

sobre os deslocamentos para a direita ou para a esquerda ou para cima ou para baixo, 

observando-se as regularidades do sistema, poderiam ser interessantes para o entendimento da 

estrutura do SND, no entanto não foram realizados. Da mesma forma que o livro, a professora 

usou a tabela numérica apenas para escrita da seqüencia numérica. 

Outro aspecto importante em relação ao trabalho com as operações foi a ênfase dada 

na formalização dos procedimentos de resolução do algoritmo. Mais uma vez, percebemos 

que a professora seguiu a proposta do livro didático, já que o mesmo também enfatiza os 

procedimentos de resolução do algoritmo. Apesar da professora complementar o trabalho do 

livro com a proposição de mais problemas de estruturas aditivas, percebemos que a 

exploração desses problemas era bem próxima da abordagem do livro (primeiro os 

procedimentos do algoritmo, para depois aplicá-los em problemas. Assim, o trabalho com as 

operações poderia ter sido ampliado se tivesse sido explorada com mais intensidade a 

compreensão das relações presentes nos problemas, as estratégias espontâneas de resolução e 

o uso de diferentes representações. 

Ainda observamos que o ábaco e a exploração da numeração em outras bases 

poderiam ter sido contemplados na abordagem do SND, ampliando as discussões dos aspectos 

conceituais do SND propostas pelo livro didático. Isso também não foi observado na 

abordagem do livro, nem na prática da professora. 
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Dessa forma, consideramos que a professora teve uma preocupação em favorecer 

discussões em aula sobre o SND, embora a maioria delas tenha advindo da proposta do livro 

didático, no entanto, foram percebidas algumas lacunas na sistematização de aspectos 

conceituais do sistema, que poderiam ter sido superadas se houvesse uma variedade maior de 

situações que abordassem esse conteúdo. 

Diante do exposto nesse capítulo, é inegável a importância que o livro didático teve na 

organização e direcionamento da abordagem do SND feita pela professora. Por isso, a seguir 

explanamos com mais detalhes alguns aspectos sobre como ocorreu o uso desse recurso na 

realidade pesquisada. 
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CAPÍTULO 6 - ANALISANDO O USO DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 

NA ABORDAGEM DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

 

 

Nos capítulos anteriores vimos discutindo a proposta do livro didático de Matemática 

para o trabalho com o SND (capítulo 4) e analisando as observações realizadas nas aulas 

destinadas para trabalhar o SND (capítulo 5). Na análise dessas observações já encontramos 

várias informações relativas ao uso do livro didático de Matemática feito pela professora, 

entretanto, neste capítulo consideramos importante tecer comentários mais detalhados a 

respeito de como o livro didático era utilizado na proposição e correção das atividades.  

 

6.1. Proposição de atividades do livro didático de Matemática na sala de aula 

 Um primeiro aspecto observado na proposição de atividades do livro didático de 

Matemática, já comentado nesse trabalho, foi o uso seqüenciado do livro. Apesar da 

professora afirmar em entrevista que não se preocupava em trabalhar com o livro didático 

seguindo a ordem proposta, o que observamos no ensino do SND foi um uso seqüenciado. 

Como já mencionado, o trabalho de sala de aula para ensinar o SND segue exatamente a 

seqüência proposta pelo livro, os exemplos utilizados pela professora são os que aparecem no 

livro didático e ainda há um cuidado de usar exatamente a mesma estratégia pedagógica e até 

a mesma terminologia da obra. 

Todavia, o trabalho com as operações matemáticas, no qual são resgatados aspectos 

conceituais do sistema, não seguiu a seqüência exata proposta pelo livro. A professora pulou 

páginas e exercícios, propôs algumas situações-problema de estruturas aditivas e ainda 

introduziu as operações inversas sem o auxílio do livro. Talvez o grande número de atividades 
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que exploram as operações matemáticas tenha contribuído para o não seguimento da 

seqüência proposta pelo livro, levando-a a selecionar atividades. 

  Outro aspecto observado foi a proposição de atividades do livro didático como 

atividade de classe. A maioria das atividades do livro foi feita em sala de aula. As atividades 

de classe referentes ao SND foram oriundas, em sua maioria, do livro didático. Ainda, 

observamos que houve uma pequena quantidade de atividades que foram propostas pela 

professora para complementar as do livro.  Entretanto, devemos comentar que essas 

atividades propostas pela professora seguiam os mesmos modelos das atividades do livro.  

Já em relação à tarefa de casa, apesar de não ser uma prática freqüente da professora 

passar tarefa de casa para seus alunos, encontramos a proposição de atividades do livro 

didático para casa em três aulas observadas. Em outra aula observada, ela propôs uma tarefa 

de casa, escrita no quadro branco, referente a composição e decomposição numérica através 

de material dourado, semelhante ao que havia sido trabalhado como atividade de classe no 

livro. 

Assim, o livro didático de Matemática foi mais usado em atividades de classe que de 

casa. Em entrevista, a professora comentou um pouco sobre esse fato: 

Eu procuro sempre utilizar (o livro) junto com eles (alunos), são poucas as 
tarefas que eu passo só pra casa, [...]. E aqui na sala dá pra eu dar essa 
assistência, explicar, olhar de um por um, ver se eles estão fazendo 
corretamente e qual, qual a dificuldade de um e de outro. [...].  Agora, 
assim, eles precisam de um auxílio para utilizar o livro. 

 
Essa fala da professora também é justificada pelo fato de que há uma constatação por 

parte dos professores que os alunos de 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental de escola 

pública geralmente apresentam dificuldade em usar o livro didático de Matemática, por ser o 

primeiro ano que eles recebem esse livro e também por estarem em processo de alfabetização. 
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Assim, a professora preferia trabalhar as atividades propostas por esse recurso pedagógico em 

sala de aula, orientando e acompanhando a turma ao responder as atividades. 

O fato dos alunos do 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental estarem em processo 

de alfabetização e de familiarização com o livro didático poderia justificar essa preferência da 

professora em usar o livro em sala de aula, entretanto, consideramos que, com uma orientação 

adequada, as atividades do livro didático poderiam ser propostas como tarefa de casa. 

 Aliada à dificuldade das crianças em usar o livro, a professora ainda acrescentou, a 

dificuldade de alguns pais em orientar seus filhos nas atividades para casa. 

[...] É que tem uns pais que não conseguem entender o que é que o livro tá 
querendo, o que é que o livro tá pedindo. [...]. Aí geralmente essas 
atividades, assim, mais extensas e mais complexas, eu não mando pra casa, 
trabalho com eles só na classe, porque se eles (alunos) levarem pra casa, às 
vezes os pais, eles não têm o preparo pra explicar como é que realmente 
deve ser feita a tarefa. 

 
 Nossa experiência enquanto professora de anos iniciais do Ensino Fundamental em 

escolas públicas, nos leva a pensar na coerência dessa afirmação, uma vez que temos 

observado a dificuldade de alguns pais em orientar seus filhos na realização da tarefa de casa. 

Isso pode estar relacionado a dificuldades apresentadas por alguns pais na leitura, ou na forma 

como o livro propõe a atividade ou até mesmo na compreensão do conteúdo específico que 

está sendo trabalhado pelo livro. 

Assim, a professora realizava as atividades do livro geralmente em sala de aula em 

função da dificuldade de algumas crianças em usarem sozinhas seus livros e dos pais em 

orientar seus filhos. 

Em relação à forma como as atividades do livro eram propostas, observamos, ainda, 

que geralmente, as atividades de sala se iniciavam pela leitura e explicação do livro didático. 

Assim, a professora, ao apresentar conteúdo/conceito novo a partir do livro ou propor 
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atividades do livro, lia e explicava o que estava escrito na obra, mostrando e apontando no 

livro o que estava lendo. 

Em relação à apresentação de conteúdo/conceito novo, em entrevista, a docente 

afirmou trabalhar primeiramente o conteúdo com os alunos para depois usar o livro. Vejamos 

a fala dela: 

Eu trabalho primeiro com eles (alunos), depois a gente vai pro livro. Até por 
que no livro as informações são muito reduzidas. Aí eu trabalho com eles, 
mostro como é que se dá o processo pra depois fazer as atividades do livro. 

Não foi o que observamos no ensino do SND. A professora, por seguir a seqüência 

proposta pelo livro, apresentava o conteúdo/conceito novo com o apoio do livro didático, 

lendo e explicando o que estava exposto no livro. Dessa forma, seguia a organização 

conceitual proposta pelo livro. O fato dela ter afirmado que as informações do livro são 

reduzidas, não a impediu de se apoiar nele para apresentação de conteúdo/conceito novo. 

Observamos também que para exemplificar as tarefas, constantemente a professora 

reproduzia no quadro os exemplos e as atividades propostos pelo livro didático. Eram 

reproduzidas até as bolinhas que indicavam perguntas e as linhas/espaços para resposta 

trazidos pelo livro. Abaixo ilustramos uma situação desse tipo na Figura 14 (resposta da 

atividade da Figura 06, exposta na página 83 desse trabalho). 

 

                                      1 dezena        =         10       unidades  

                                      10 dezenas   =          100      unidades 

                                      100 unidades  =          1      centena 

                                      1 centena        =         10    dezenas 

 
Figura 14: Quadro branco após resposta coletiva de atividade do livro didático 



 140 

É interessante que esse tipo de estratégia de reproduzir os exercícios no quadro branco 

também tinha a preocupação de que todos os alunos, mesmo os que não estavam com o livro 

didático, pudessem acompanhar os exercícios realizados. 

Outro aspecto interessante foi como a professora propunha a forma de resolução das 

atividades do livro didático feitas na sala de aula. Observamos três procedimentos de 

proposição de atividades: resposta coletiva; resposta individual após modelo; e resposta 

individual após explicação. 

Para esclarecimento do leitor, vamos explicar cada um dos procedimentos:  

• Resposta coletiva: responder coletivamente todas as atividades propostas no quadro 

branco, passo a passo, fazendo questionamentos à turma para se chegar à resposta;  

• Resposta individual após modelo: responder coletivamente no quadro branco a 

atividade resolvida do livro didático ou a primeira atividade do quesito, servindo de modelo 

para as demais e depois solicitar que cada aluno responda individualmente as outras 

atividades; 

• Resposta individual após explicação: explicar a atividade do livro didático, lendo o 

enunciado do quesito, explicando-o, fazendo questionamentos à turma, mas sem chegar à 

resposta, e depois pedir para que cada aluno respondesse a atividade individualmente. Nesse 

tipo de procedimento, nenhuma atividade é respondida de forma coletiva. 

 Vejamos o Gráfico 06 que ilustra a freqüência do tipo de procedimento adotado pela 

professora. 
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Gráfico 06: Freqüência de procedimento de resposta das atividades do livro didático 
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Como podemos verificar a freqüência de respostas coletivas é bem superior às 

respostas individuais. Iremos agora, para esclarecimento do leitor, exemplificar cada 

procedimento desse. O primeiro e mais freqüente, como pode ser visto no Gráfico 06, foi a 

resposta coletiva. 

P – Agora. Atenção ... tem número 1, não é? Complete. Primeira bolinha 
que tem aqui (faz a bolinha e o traço para resposta), está escrito assim: 
preciso de alguns cubinhos para formar uma barra. São quantos cubinhos 
que eu preciso? 
A1 – 10 
P – Quantos? 
AA – 10 
A2 – É preciso fazer 10, é, tia? 
P – Quantos cubinhos eu preciso para formar uma barrinha? 
AA – 10. 
P – 10. Qual é o número que nós vamos colocar? 
AA – 10. 
P – (Escreve 10 no tracinho). 

(Observação 04, 17/05/2007) 

 Como percebido, a professora reproduziu no quadro branco a bolinha que no livro 

didático indicava pergunta e traço para colocar a resposta, leu a atividade para a turma e 

respondeu junto com a turma, fazendo questionamentos. Ela ainda escreveu a resposta no 

quadro branco e os alunos copiaram no livro. É um procedimento demorado, no qual a 
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professora faz alguns questionamentos para que os alunos encontrem a resposta. E assim 

segue em relação a todas as questões. 

O outro procedimento, a resposta individual após resposta coletiva de modelo, 

também é freqüente. No extrato de aula abaixo encontramos um exemplo desse procedimento, 

quando a professora, após leitura do enunciado da atividade, reprodução no quadro branco da 

tabela do quarto quesito da página 90 do livro didático (ver Figura 05, na página 82 desse 

trabalho) e pintura dos quadradinhos (como no livro), respondeu coletivamente apenas a 

primeira atividade: 

P – Presta atenção... Está dizendo assim, pinte os quadradinhos que faltam 
para completar uma dezena e escreva o número correspondente. Por 
exemplo, aí tem 1 mais... é igual a 10 (faz 1+___=10). Quantos 
quadradinhos precisa pintar nesta primeira linha... 
A1 – 9. 
P – Para completar 10? 
AA – 9. 
P – Quantos? 
AA – 9 (escreve no espaço). Vai pintar 9. Tem que prestar atenção, porque 
vai pintar e depois colocar o número de quadradinhos que pintou. 

(Observação 04, 17/05/2007) 

O último procedimento, resposta individual após explicação de atividade, foi muito 

pouco freqüente. Vejamos um exemplo: 

P – Agora... atenção... segundo... segundo quesito, tem assim, oh: complete, 
escrevendo os números até 100. Tem aí, oh, uma tabela para completar 
com os números que faltam, até 100, certo? É pra repetir os números que já 
tem? 
AA – Não. 
P – Não. É pra escrever os números que faltam, certo? 

(Observação 06, 30/05/2007) 

Nos dois últimos procedimentos, a docente acompanhava os alunos, passando de 

banca em banca, para verificar como eles estavam fazendo as atividades. 
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Assim, responder as atividades propostas pelo livro didático de forma coletiva parece-

nos ser uma opção pedagógica da professora, visto que, segundo ela, os alunos apresentam 

dificuldades em usar o livro. 

Observamos também a proposição de atividades semelhantes às do livro didático. A 

prática da professora esteve sempre tão atrelada ao livro que algumas das atividades propostas 

por ela eram basicamente reproduções do que havia sido trabalhado no livro. Apresentamos 

como exemplo as atividades encontradas nas Figuras 11 e 12, na página 121 desse trabalho. 

Em outros momentos, apesar do atrelamento da prática da docente às propostas do 

livro, encontramos uma iniciativa em complementar a proposta da obra, acrescentando-se 

uma discussão conceitual ou um recurso pedagógico que não estava sendo usado pelo livro na 

atividade. Um exemplo disso foi a exploração do papel do zero no sistema de numeração, que 

não era proposta pelo livro. Outro exemplo é o acréscimo do QVL em atividades de 

decomposição de número. Vale salientar que esses momentos não foram muitos. 

Diante do exposto, consideramos que a forma como as atividades do livro didático de 

Matemática foram propostas em aula reforçou o caráter mecânico e repetitivo trazido pela 

obra. As atividades foram, em sua maioria, trabalhadas tal qual propostas pelo livro. Poucos 

foram os momentos de ampliação conceitual na abordagem do SND. Assim, de modo geral, o 

direcionamento da abordagem do SND veio da proposta teórico-metodológica do livro 

didático. 

A seguir, discutimos, mesmo que brevemente, a prática de correção de atividades do 

livro didático desenvolvida pela professora. 
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6.2. Prática de correção de atividades 

 A professora, ao corrigir as atividades do livro didático de Matemática, ou propostas a 

partir do seu uso, trabalhadas em aula, desenvolveu algumas estratégias de correção expostas 

no Gráfico 07, abaixo: 

Gráfico 07: Freqüência de estratégias de correção de atividades 
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Uma estratégia observada foi a correção individual das atividades do livro didático. 

Como podemos ver no gráfico acima, foi a estratégia mais freqüente. Assim, a professora 

comumente passava de banca em banca, verificando como cada aluno estava fazendo a 

atividade ou como havia feito. Em algumas ocasiões, os alunos mostravam-lhe o caderno. 

Nessas correções, em caso de acerto, ela fazia o “C” de certo na atividade do livro do aluno 

ou na atividade do caderno proposta a partir do livro. Quando a atividade estava respondida 

de forma inadequada, eram feitos comentários e questionamentos por parte da professora 

direcionados ao aluno sobre a atividade. Vejamos alguns exemplos: 

A1 - (Aluno mostra caderno à professora) 
P – Que número é esse? 
A1 – 110. 
P – 110? É 1010. 
A1 – 1010, não tia. É 110. 
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P – Olha o que você escreveu. Você sabe muito bem o segredo do 110 
(aluno apaga e corrige). Muito bem. (Outro aluno mostra o caderno). Depois 
de 110, vem 120, é? 
A2 – E vem o que? 
P – Vá sentar e pensar que número vem depois do 110. 
A2 – 111. 
P – Vá e escreva.. (Aluna mostra o caderno). Depois de 119, vem 110 de 
novo? (Aluna calada) Depois de 119 não pode vir 110 de novo, Sueny. 
Depois de 119 vem o que, Sueny? Cento e... 
A3 – 20. 
P – Corrija. 

(Observação 07, 13/06/2007 

 
P – Tem gente começando pela dezena. Se começar pela dezena a resposta 
vai dar errado. [...]. E  começa por onde? É pela dezena, é? 
A3 – Pela unidade. 
P – E por que ta começando pela dezena? 

(Observação 10, 30/08/2007) 

 
No primeiro exemplo, a professora estava corrigindo uma atividade de seqüência 

numérica proposta por ela mesma, após ter abordado a ordem das centenas no livro didático. 

O segundo trata de correção de algoritmos da subtração propostos pelo livro. Esses exemplos 

mostram que a professora teve a prática, no momento da correção de atividades, de não dar a 

resposta pronta ao aluno, mas ela fez comentários e questionamentos que levaram o aluno a 

perceber seu erro, refletir sobre a atividade e buscar a resposta adequada. Mesmo quando ela 

falou claramente o erro (“Tem gente começando pela dezena”.), percebemos a intenção de 

contribuir para que o aluno(s) percebesse(m) seu erro, visto que a fala não foi direcionada 

especificamente ao aluno que errou, mas a turma como um todo. Com isso, a professora deu 

uma dica para que o(s) aluno(s) pensasse(m) sobre como estava(m) resolvendo a atividade.  

Ainda devemos salientar que, muitas vezes, a professora fazia um comentário mais 

alto, para chamar atenção de toda turma para uma determinada regra, como foi o caso do 

exemplo dois. Enquanto os alunos respondiam as atividades, a professora circulava pela sala, 

observando a resposta dos mesmos. Ao notar alguma irregularidade na resposta, fazia 
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questionamentos à turma como um todo. Encontramos um outro exemplo semelhante no uso 

do material dourado a partir de atividade do livro didático.  

P – Pera aí, são 7 dezenas ou 7 unidades? [...]. Eu quero 7. Tem gente 
colocando 70 em vez de 7. 
A1 – 7 cubinhos. 
P – Eu quero 7. Eu não quero 70, não. 

(Observação 04, 17/05/2008) 
 

Nesse extrato de aula, encontramos a professora levando questionamentos à turma 

sobre incompreensões observadas no momento de resolução das atividades. Consideramos 

que essa estratégia foi interessante, uma vez que o erro de um pode ser o erro de outros. 

Então, ao questionar coletivamente o erro de um aluno, a professora proporcionou que outros 

alunos também refletissem sobre erros semelhantes ao do colega. Não observamos 

constrangimento por parte dos alunos, antes eles ficavam atentos aos comentários e 

questionamentos da professora para corrigir sua atividade. 

Os exemplos citados acima tratam da correção individual após os alunos terem 

respondido individualmente às atividades do livro didático. Entretanto, também encontramos 

a correção individual feita após resposta coletiva das atividades. Observamos várias vezes a 

professora corrigir as atividades dessa forma, visto que a maioria das atividades do livro ou 

propostas a partir dele foi respondida de forma coletiva, com a participação da turma. 

Algumas das atividades respondidas de forma coletiva não foram corrigidas, contudo, na 

maioria delas a professora teve o cuidado de olhar o livro de cada aluno, conferindo como os 

alunos haviam respondido no mesmo.  

Mesmo após reproduzir no quadro branco as atividades do livro didático e respondê-

las de forma coletiva, a docente ainda passava de banca em banca ou então solicitava que os 

alunos fizessem fila ao lado de sua mesa e verificava de um por um como havia feito a 
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atividade no livro, observando se a atividade havia sido respondida no espaço e de forma 

adequada. Essa prática mostra a preocupação da professora de que as atividades fossem 

realmente feitas adequadamente no livro. 

Isso talvez seja justificado, como já comentado, pelo fato da professora reconhecer a 

dificuldade dos alunos em usar o livro didático de Matemática e a necessidade de 

acompanhamento na realização das atividades. Ainda podemos remeter esse fato ao próprio 

ano de escolaridade das crianças (2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental) e às dificuldades 

ainda existentes em leitura, em “tirar” do quadro e em preencher o livro. 

Outra estratégia de correção de atividades foi a correção feita de forma coletiva no 

quadro branco pela professora. Foram feitas poucas correções desse tipo, conforme o Gráfico 

07, na página 142 desse trabalho. Todas elas ocorreram após a professora acompanhar a 

realização das atividades pelos alunos, observando como estavam fazendo a atividade. O 

exemplo abaixo ilustra essa estratégia. 

P - Primeira continha que tem aí, 83 menos 26. Então, como é que nós 
vamos fazer? Qual é o primeiro número que nós vamos colocar na 
casinha? 
A1 – 8. 
P – O número? 
A1 – 8. 
A2 – 83. 
P – Pera aí, qual é, Keila? 
A2 – 83. 
P – 83. O 8 não tá sozinho, não. Vai colocar 83. São quantas unidades? 
A2 – 3. [...] 
P – 1,2,3 (desenha os cubinhos). E quantas dezenas? 
A2 – 8. [...] 
P – 8. 1,2,3,4,5,6,7,8 (desenha as barrinhas). Agora, qual é o outro número 
que tem que botar na casinha? (faz o mesmo com o número 26).  3 menos 
6? 3 menos 6? Vai fazer como aqui? Ah? 3 menos 6, vai fazer como? Vai 
fazer como, 3 menos 6? 
A3 – Pega emprestado. 
P – Pega em-pres-ta... 
AA - ...do. 
P – Pega emprestado, o que? 
AA – 1 barrinha. 
P – Atenção... pega uma barrinha de dezena emprestada (corta 1 barrinha) 
Uma barrinha são quantos cubinhos? 1 dezena são quantas unidades? 



 148 

AA – 10. 
P – Vai botar essa dezena aonde? 
A2 – Bota 10 na unidade. 
P – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (desenha os cubinhos) 10 cubinhos com 3 cubinhos 
que já tinha, quanto fica? 
AA – 13. 
P – A gente tinha 8 dezenas, não era? 
AA – Era. 
P – Tirou 1, ficou quantas? 
AA – 7. 
P – 1,2,3,4,5,6,7 (conta as dezenas). E aqui? Que número é esse? 
A3 – 26. 
P – 26. Continua do mesmo jeito. 26. A gente começa a continha pela... 
AA – Unidade. 
P – Unidade. Aqui tem 13 quadradinhos, eu vou tirar quantos? 
A4 – 6. 
P – Aqui tem 13, a gente vai tirar quantos? 
AA – 6. 
P – 6. Então vamos tirar. 1,2,3,4,5,6 (corta 6 quadradinhos). Sobraram 
quantos? 
AA – 7. 
P – 1,2,3,4,5,6,7. 
A2 – 7. 
P – 7. 1,2,3,4,5,6,7 (desenha 7 cubinhos no resto). Agora, 7 dezenas, se a 
gente tirar 2, vai ficar com quantas? 
AA – 5. 

(Observação 13, 29/11/2007) 
  

Embora se trate de um exemplo longo, ilustra bem o cuidado da professora em tirar 

dúvidas dos alunos, resgatando, reforçando e consolidando conceitos e regras já trabalhadas. 

Nesse exemplo, a professora corrigiu coletivamente no quadro branco a subtração 86 menos 

26, proposta pelo livro didático. Semelhantemente à estratégia de correção individual, são 

feitos comentários e questionamentos sobre quantificação de ordens, preenchimento de QVL, 

regras de resolução de subtração e outros, que levaram os alunos a refletirem sobre a atividade 

e sua resposta. 

Observamos ainda uma estratégia de correção muito interessante, porém muito pouco 

freqüente, conforme o Gráfico 07, na página 142 desse trabalho, que foi a chamada de aluno 

ao quadro branco para responder atividades propostas pelo livro. Isso aconteceu apenas na 

correção de subtrações. Os alunos responderam primeiramente as subtrações no caderno e 
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depois alguns foram convidados a responder no quadro. Eles podiam levar seus cadernos para 

ajudar na resposta da atividade no quadro. A professora aproveitou as respostas dos alunos no 

quadro para reforçar alguns conceitos e regras trabalhadas, veja extrato de diálogo: 

P – Agora... segundo continha, posso fazer  2 menos 8? 
AA – Não. 
P – Keila pegou emprestado. 12 menos 8, sobra quanto? 
A1 – 4. 
P – Quanto? 
AA – 4. 
P – 4. 3 menos 1, sobra? 
AA – 2. 
P – 2. Certo.[...]. Agora, a próxima, 6  menos 5, pode? 
A2 – Pode. 
P – Pode? 6 menos 5? 
AA – Pode. 
P – Pode 6  menos 5? 
AA – Pode. 
P – Pode, 6 é maior que 5. 6 menos 5? 
AA – 1. 
P – 8 menos 2? 
AA – 6. 
P – Agora, tem que prestar atenção quando a gente pede emprestado, tá? 

(Observação 13, 29/11/2007) 

 Esse momento de chamada ao quadro foi muito rico, porque, além dos alunos se 

sentirem motivados a ir até o quadro responder, tornou-se numa oportunidade de tirar dúvidas 

e rever dificuldades de compreensão do algoritmo da subtração. Consideramos que esse tipo 

de estratégia deveria ser mais freqüente na prática de correção de atividades da professora. 

 Em entrevista feita antes das observações de aula, a professora comentou que, para 

avaliar a aprendizagem de seus alunos, observava-os durante a resolução das atividades. 

Vejamos sua fala: 

[...] E procuro observar no dia-a-dia como é que eles (alunos) estão 
fazendo essa resolução, como é que eles estão pensando matematicamente 
falando. Geralmente, eu vou, quando eu passo atividade, eu passo e 
enquanto eles estão fazendo, eu vou de um por um pra olhar, pra ver como 
ele (aluno) tá resolvendo, pra ver se realmente o raciocínio deles tá 
seguindo uma lógica matemática ou se ele faz de qualquer jeito, só pra 
terminar logo. Eu geralmente, eu vou observando de um por um. 
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 Percebemos aí coerência entre a fala da professora e o que foi observado nas aulas. A 

professora acompanhava, observava seus alunos enquanto faziam as atividades e procurava 

fazer desse momento de correção uma forma de reensino. 

Dessa forma, consideramos que a prática de correção de atividades desenvolvida pela 

professora contribuiu para que os alunos repensassem sobre conceitos e regras já trabalhadas. 

Os questionamentos e comentários feitos durante a correção pareceram-nos, em muitos 

momentos, contribuírem para a reflexão sobre a atividade e sobre os conceitos que a 

envolviam. É uma prática muito interessante no processo de ensino e aprendizagem de 

qualquer conteúdo e de qualquer área de conhecimento, uma vez que entende o estudante 

enquanto ser pensante, capaz de perceber e corrigir seus próprios erros. 

Assim, a partir da análise de dados coletados no período da pesquisa, tecemos, a 

seguir, algumas considerações sobre o uso do livro didático de Matemática no ensino do 

Sistema de Numeração Decimal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente, queremos citar a dificuldade de se investigar o uso do livro didático de 

Matemática em sala de aula. As dificuldades começaram no momento de fundamentar 

teoricamente o estudo, já que são pouquíssimas pesquisas dedicadas a investigar essa 

temática, e continuaram com a análise e categorização de dados, também motivadas pelas 

poucas referências disponíveis. Entretanto, tais dificuldades pareceram ter contribuído para o 

enriquecimento do trabalho. 

Assim, diante das análises realizadas nesse estudo, tecemos algumas considerações 

sobre o uso do livro didático de Matemática no ensino do SND numa turma de 2º ano do 1º 

ciclo do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife, ressaltando aspectos que 

consideramos importantes para a compreensão do objeto de estudo. 

Quando analisamos o livro didático de Matemática adotado no contexto investigado, 

percebemos que, apesar de ser aprovado pelo PNLD/2007 e trazer alguns avanços teórico-

metodológicos, principalmente relacionados ao manual do professor, ainda aborda o SND de 

forma mecânica e repetitiva. As atividades, por exemplo, em sua maioria, são de reprodução 

de modelos, de aplicação de regras e envoltas em contextos artificiais ou em nenhum 

contexto, enfatizando os aspectos formais do sistema. 

Diante dos avanços teórico-metodológicos na área de educação matemática, 

principalmente relacionados ao conteúdo SND, é possível perceber que, ao usar as atividades 

desse livro em sala de aula, tal qual propostas, o professor muito pouco estaria contribuindo 

para que os alunos refletissem sobre a organização conceitual do sistema decimal. Ao usar 

esse livro, o professor precisará selecionar, complementar, ampliar e/ou modificar atividades 
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e discussões propostas pela obra para que possa favorecer a reflexão por parte dos alunos, 

conforme recomenda Dante (1996). Isto é, parece-nos que o professor precisará, como afirma 

Lajolo (1996), ser um reescritor desse livro. 

Uma questão que nos faz pensar a respeito especificamente desse livro está 

relacionada aos motivos que levaram professores a escolher como recurso pedagógico um 

livro com tantas limitações na abordagem de um conteúdo tão importante para o nível de 

escolaridade que se destina, como o SND. Talvez o próprio caráter tecnicista das atividades 

propostas tenha sido um motivo forte no momento da escolha. Algumas pesquisas mostram o 

dificuldade de professores em usar os novos livros didáticos (QUEIROZ, 2007, por exemplo), 

pois requerem conhecimentos que não foram disponibilizados nos momentos de formação do 

professor. Isso nos remete à afirmação de Machado (1996) de que os professores nem sempre 

escolhem os melhores livros, mas sim os que oferecem mais facilidades imediatas, devido a 

sua formação profissional insuficiente e às condições de trabalho. 

A professora pesquisada, por sua vez, pareceu-nos uma profissional preparada, pois 

em certos momentos demonstrou segurança e domínio de conteúdo ao trabalhar o SND em 

sala de aula. A discussão do papel do zero no sistema e a discussão de regularidades do 

sistema a partir da centena exata são exemplos. Percebemos também que se trata de uma 

docente preocupada com a aprendizagem de seus alunos, visto que os acompanhou na 

realização das atividades, fazendo observações e questionamentos que pareceram ter 

contribuído para a construção de conceitos do SND; e fez dos momentos de correção de 

atividades oportunidades das crianças repensarem os princípios do sistema. 

Entretanto, percebemos ainda que sua prática pedagógica esteve sempre muito 

limitada às atividades propostas pelo livro. Dessa forma, a professora pareceu conhecer o 

conteúdo e seus aspectos conceituais, pareceu também ter clareza das necessidades e 
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dificuldades de aprendizagem de seus alunos, contudo, o uso constante e seqüenciado do livro 

didático fez com que sua prática reproduzisse as propostas da obra. Uma boa ilustração disso 

foi relacionada à exploração da ordem das centenas. A discussão dessa ordem foi pouco 

incluída na abordagem dos aspectos conceituais do sistema na proposta do livro didático e 

isso foi reproduzido na prática da professora, apesar dela reconhecer que a dificuldade maior 

dos alunos residia na compreensão do registro escrito de números com três dígitos. 

A presença do livro didático de Matemática na prática da professora foi tão marcante 

que levantamos alguns aspectos, já mencionados nesse trabalho, que ilustram o 

direcionamento por parte do livro em relação ao planejamento, à metodologia e à organização 

conceitual desenvolvidos pela professora, observados na análise da obra, nas aulas e nas 

entrevistas da professora. 

Um primeiro aspecto diz respeito às atividades e recursos propostos na abordagem do 

SND. A professora, apesar de, em alguns poucos momentos, ter ampliado a discussão 

promovida pelo livro didático, propôs, em sua maioria, atividades que mais pareciam 

reproduções das atividades do livro didático. Além disso, os recursos usados foram 

basicamente os mesmos propostos pelo livro e seu uso em aula foi semelhante ao do livro. 

Lembramos da importância dada por Vergnaud (1986, 1991) para o uso de diferentes 

representações do conceito. No contexto observado, por exemplo, foram explorados 

basicamente, pelo livro e pela professora, apenas dois recursos: o material dourado e o QVL. 

No entanto, o próprio uso do QVL ficou mais limitado ao trabalho com as operações. Na 

abordagem do SND, ele foi pouco explorado. 

Sabendo que alguns recursos podem ser mais transparentes para determinados 

aspectos de um conceito e não para outros (VERGNAUD, 1991), consideramos que o uso de 
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outros recursos, como o ábaco e a tabela numérica, poderiam ter contribuído para a ampliação 

de discussões e compreensão de aspectos do SND. 

Ainda em relação à representação do conceito, lembramos que ela por si só não 

assegura a compreensão do mesmo. Não é simplesmente fazer uso de determinado recurso 

pedagógico para que a aprendizagem esteja garantida. O professor tem papel importante no 

uso desse recurso, promovendo discussões, reflexões, articulações e sistematizações sobre o 

conceito a partir do uso do recurso. Voltando à realidade investigada, a professora pareceu 

atribuir ao QVL a responsabilidade da compreensão da posicionalidade do sistema. O QVL 

pode sim contribuir nesse sentido, mas ele por si só não levará à aprendizagem. Faz-se 

necessário que o professor promova discussões e reflexões a partir do uso do recurso. 

Também em relação à importância dada por Vergnaud (1991) à exploração de bases 

de numeração diferentes de 10 para a compreensão do sistema decimal, percebemos na 

realidade analisada que não houve tal iniciativa nem pela professora, nem por parte do livro 

didático. 

Pensando ainda na faixa etária das crianças, sete, oito anos, que estão sendo inseridas 

no ensino formal da matemática, foi observada uma preocupação muito grande por parte da 

professora, tal qual o livro didático, em enfatizar aspectos formais da matemática, 

relacionados à nomenclatura, à escrita por extenso e aos procedimentos de resolução de 

atividades, principalmente de algoritmo. Não houve uma discussão mais aprofundada dos 

princípios do sistema, nem foram exploradas estratégias espontâneas das crianças para ler, 

produzir e operar com números. Apesar da professora acrescentar, por exemplos, discussões 

sobre as regularidades do sistema a partir de centenas exatas, já que o livro não promovia e 

apesar de acrescentar situações-problema, já que o livro não trazia tantas, havia uma ênfase 
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nos procedimentos formais do sistema e de resolução do algoritmo. Eram geralmente 

trabalhadas as regras e técnicas para em seguida aplicá-las nas atividades, problemas. 

Isso pareceu não considerar muito os resultados de pesquisas, como a de Lerner e 

Sadovsky (1996), que apontam para a necessidade de se estimular a reflexão dos aspectos 

conceituais do sistema através de comparação, produção e operação com números, buscando-

se as regularidades do sistema, e de estudos, como os de Nunes e Bryant (1997), Brandão e 

Selva (1999), que nos remetem à exploração de estratégias espontâneas das crianças para 

resolver problemas, levantando-se hipóteses e testando-as. 

A professora ainda demonstrou ter conhecimento das dificuldades de aprendizagem de 

seus alunos, como a representação de números com três dígitos e a compreensão da 

posicionalidade. Essas dificuldades e outras observadas na entrevista e nas aulas parecem 

estar muito relacionadas a lacunas na própria abordagem do SND, percebidas no livro 

didático e na prática docente, uma vez que tais aspectos do sistema foram pouco abordados. A 

posicionalidade, por exemplo, foi muito requerida e retomada no trabalho com as operações, 

no momento de organização do algoritmo. Mesmo tendo conhecimento de tais dificuldades, 

houve pouco investimento para ampliar discussões nos momentos de abordagem de aspectos 

do sistema. Isso nos remete à pesquisa de Rosas e Selva (2007) que encontrou resultado 

semelhante quanto à resposta de professores diante da percepção das dificuldades de seus 

alunos. Há a percepção da dificuldade, mas muito pouco é feito para que seja minimizada. 

Isso parece acontecer em função da própria deficiência na formação do professor na área da 

matemática e também pela preocupação em “seguir” o livro didático adotado e finalizá-lo. 

Dessa forma, foi possível perceber no presente estudo que o livro didático orientou a 

prática docente nas aulas de matemática ao abordar o SND. O uso do livro esteve sempre 

presente nas aulas e de forma seqüenciada. O uso seqüenciado do livro de matemática 
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também foi comprovado no estudo de Queiroz (2007). O mesmo estudo de Queiroz encontrou 

resultado diferente do nosso no tocante à prática de encaminhamento e de correção de 

atividades. Enquanto observamos como estratégia mais usada o encaminhamento coletivo das 

respostas às atividades do livro, Queiroz (ibid), observou um certo equilíbrio entre o 

encaminhamento coletivo e as respostas individuais. Já em relação à correção de atividades, 

observamos com mais freqüência a correção individual, enquanto Queiroz (ibid) observou 

com mais freqüência a correção coletiva. 

Ainda comparando os dois estudos, Queiroz (ibid) concluiu que tanto o 

encaminhamento quanto a correção de atividades do livro pareciam estar mais próximas de 

uma concepção tradicional de educação. Entretanto, observamos no presente trabalho que a 

proposição de atividades do livro reforçou o caráter repetitivo e mecânico trazido pela obra, 

enquanto os momentos de correção de atividades contribuíram para que os estudantes 

repensassem sobre os conceitos e regras já trabalhadas, através de comentários e observações 

feitos pela professora. 

Continuando refletindo sobre o uso do livro didático, apesar de toda discussão da 

literatura no sentido de que o livro didático não deve ser o único recurso a ser utilizado em 

sala de aula, ele ainda parece orientar a metodologia, as discussões e as atividades realizadas 

em aula. Ou seja, o livro didático ainda parece, segundo os dados coletados nesse trabalho, 

orientar a prática docente desenvolvida em sala de aula nos anos iniciais de escolarização. 

Consideramos, no entanto, que essa orientação parece ser decorrente de lacunas 

existentes no processo de formação do professor que trabalha nos anos iniciais em relação à 

matemática. O livro analisado nesse trabalho vem com restrições na avaliação feita pelo 

PNLD, que precisariam ser conhecidas do professor que vai utilizá-lo em aula para que tais 

lacunas possam ser minimizadas através de seleção, complementação, ampliação e 
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reorganização de atividades e discussões propostas pela obra. No entanto, muitas vezes, o 

professor não consegue fazer isso, devido a falta de conhecimentos teórico-metodológicos da 

área. 

Na realidade, o PNLD traz sua contribuição no tocante aos pareceres avaliativos que 

emite em relação às obras analisadas, entretanto, não consta no guia do livro didático a forma 

como o professor deve/pode trabalhar em sala de aula com o livro. Isso cabe ao professor. 

Portanto, parece-nos claro que o professor tem papel fundamental no uso do livro 

didático em sala de aula. Um livro que apresenta as lacunas e incoerências expostas nesse 

trabalho, no tocante ao SND, vai requerer do professor um cuidado maior na seleção e 

encaminhamento de atividades.  

Por isso, consideramos que, muitas vezes, o uso que é feito do livro didático em sala 

de aula, contrariando, em alguns casos, orientações teórico-metodológicas da educação 

matemática e parecendo fazer desse recurso um “carro-chefe” do ensino, determinando a 

metodologia e, até mesmo, a abordagem conceitual desenvolvidas em sala, é decorrente de 

dificuldades que o professor apresenta no próprio conhecimento matemático, passando pela 

dificuldade em analisar a obra e fazer dela mais um instrumento que venha a auxiliar a sua 

prática. Isso foi percebido na professora pesquisa. Uma profissional comprometida com a 

aprendizagem dos alunos, que se esforça em ampliar um recurso que lhe é disponível, mas 

que, muitas vezes, esbarra em obstáculos decorrentes de lacunas em sua formação teórico-

metodológica na área da educação matemática. 

Assim, consideramos que para o livro didático se tornar um recurso companheiro para 

a prática docente, trazendo contribuições para enriquecer o trabalho pedagógico, faz-se 

necessário que haja um investimento sério e sistemático no processo de formação do 

professor, buscando-se qualificação para a escolha e uso adequado do livro didático. 
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Dessa forma, o professor tem papel importante em sala de aula diante da 

aprendizagem dos alunos, dos conteúdos e do livro didático. O professor deve estar preparado 

para direcionar conscientemente sua prática e fazer dos recursos pedagógicos disponíveis 

instrumentos facilitadores de reflexão sobre os conteúdos. 

Nesse contexto, consideramos que, apesar das restrições presentes no livro didático 

analisado e de suas dificuldades ao usar esse recurso, a professora pareceu trabalhar as 

atividades do livro didático preocupando-se em contribuir para a compreensão do conteúdo 

estudado. Vale ainda salientar que os estudantes pareciam gostar de matemática e gostavam 

também de realizar as atividades do livro didático, solicitando sempre o seu uso.  

Observar essa realidade, enquanto professora e pesquisadora, foi, de um lado 

enriquecedor, visto que observar a prática de outro nos dá possibilidades de refletir sobre o 

que estamos vendo e levantar hipóteses, pensar em fazer diferente em alguns momentos e, em 

outros momentos, enriquecer nossa prática com a experiência observada, etc., enquanto a 

pessoa que está lá na frente da turma precisa se preocupar com tantos detalhes: disciplina da 

turma, conteúdo abordado, metodologia, tempo, material didático, aprendizagem dos alunos, 

entre outros. É enriquecedor para o pesquisador ter essa experiência. 

  No entanto, por outro lado, não se constitui tarefa fácil analisar a prática docente de 

outra professora, pois em muitos momentos nos reconhecemos nela e em outros nos negamos. 

Muitas vezes, sentimo-nos convidadas a refletir um pouco  com a professora sobre sua prática 

no uso do livro e na abordagem do conteúdo. Apesar do bom relacionamento com a mesma, 

não pudemos fazer isso durante o período de pesquisa, para que o processo de coleta e análise 

de dados não fosse prejudicado. Porém já cientes dessa necessidade, estamos nos preparando 

para dar à professora e à escola pesquisadas um retorno quanto aos resultados desse trabalho e 

as reflexões decorrentes dele para o processo de ensino e aprendizagem de matemática. 
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O que fica para nós, enquanto pesquisadoras da educação matemática, é que o uso do 

livro didático precisa continuar sendo foco de pesquisas. Pesquisas relacionadas ao uso do 

livro didático na abordagem de outros conteúdos matemáticos, pesquisas que se dediquem a 

comparar o ensino e a aprendizagem em contextos de uso e não uso do livro didático de 

matemática, são algumas possibilidades. Há um longo caminho a seguir até que consigamos 

ter um conhecimento real do papel que esse recurso tem para o ensino e a aprendizagem de 

matemática. É preciso também ter pesquisadores interessados e dispostos a realizar pesquisas 

desse nível que, segundo Belfort (2003), não são tão simples de serem realizadas pelos 

motivos já expostos nesse trabalho. O que comprovamos com nossa experiência ao investigar 

o uso do livro didático no ensino do SND. 

Já enquanto professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental que trabalham 

matemática com seus alunos e que muitas vezes não têm formação adequada para isso, 

reconhecemos que precisamos re-significar o papel do livro didático na abordagem de 

conteúdos matemáticos, buscando possibilidades de exploração de tal recurso e articulação 

com outros recursos que possam ampliar as discussões e aprendizagens. O caminho também é 

longo. Talvez um processo de formação docente que vise refletir aspectos conceituais e 

metodológicos discutidos nas pesquisas mais recentes da área de educação matemática, possa 

se constituir numa possibilidade. 

Com nossa experiência docente, podemos dizer que não é fácil para o professor usar o 

livro didático de matemática em sala de aula, devido à insegurança quanto aos aspectos 

conceituais da área, à falta de conhecimento do livro e de planejamento, etc. Assim, o 

professor termina desenvolvendo estratégias de uso do livro no desenvolver da própria 

prática. O uso que é feito do livro cotidianamente em aula vai mostrando ao docente o que 

pode ser melhorado, o que pode ser modificado, como e com quê podemos complementar a 
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proposta do livro. Vamos conhecendo o livro e suas contribuições para o processo de ensino e 

de aprendizagem, usando-o em aula. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A: 

 

Roteiro de entrevista para seleção dos participantes da pesquisa 

 

1. Nome, idade, escola, turno, tempo de docência, modalidades/níveis que já exerceu 

docência, tempo de docência no 2º ano do 1º ciclo, formação, participação em formação 

continuada e cursos/eventos educacionais. 

2. Que recursos você utiliza para trabalhar matemática na sala de aula? 

3. Trabalha com o livro didático de matemática em sala de aula? Justifique. 

4. Usa o livro didático de matemática para ensinar o Sistema de Numeração Decimal? 

Justifique. 

5. Você enfrenta alguma dificuldade para trabalhar o SND com o livro didático? Qual(is)? 

6. Qual(is) vantagem(ns) você encontra ao trabalhar o SND com o livro didático? 

7. Você utiliza outros recursos para ensinar o SND? Quais? 

8. Que tipos de atividades são propostas em sala de aula para o trabalho com o SND? 

Exemplifique. 

9. Você trabalha com outras bases de numeração? Quais? 

10. Em que época do ano você trabalha o Sistema de Numeração Decimal com sua turma? 

Justifique. 

11. Como você avalia os alunos em relação ao conhecimento sobre o SND? 

12. Que dificuldades você observa em relação à aprendizagem do SND? 

13. Como você tem tentado superar tais dificuldades? 
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Apêndice B: 

 

Roteiro de entrevista final com a professora pesquisada: 

 

1. Fale sobre o processo de ensino e aprendizagem do SND. 

2. Fale um pouco sobre o papel do livro didático no ensino do SND. 

 


