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MEMORIAL 
 

Iniciei a vida estudantil animada por tia Sônia, dizendo: “Você será aluna da 

melhor professora da cidade”. Encontrei “Dona” Ana, professora com amor à 

docência, sinalizando a beleza que poderia ser atuar naquela profissão. Anos se 

passaram... Ingressei no curso magistério... Lembrava de Ana Maria quando 

convivia com outros professores cujo perfil profissional diferia do dela e trazia o 

desejo de atuar na educação, razão porque cursei uma licenciatura. 

Antes do exercício do magistério, para o qual me preparava na graduação, 

iniciei um trabalho na Educação de Jovens e Adultos (EJA), já concursada para 

atuação na Rede Municipal de Ensino do Recife. A experiência de trabalho nesta 

modalidade da educação básica me tornou profissional motivada a pesquisar para 

atender a esse público com o qual tanto aprendi e para o qual me via responsável 

a buscar contribuir, em atenção aos seus desejos e necessidades educacionais. 

Já se passaram quinze anos! 

Na pós-graduação trabalhei numa pesquisa-ação com uma turma de alunos 

do primeiro módulo da EJA. Esta experiência motivou a emergência de outros 

trabalhos com adultos, inclusive este que apresento. Busquei focar desta vez o 

conhecimento matemático, pois sentia carência de investigação nesta área do 

conhecimento com adultos e o conteúdo específico que optei em abordar foram 

eles, os alunos adultos em início de escolarização, que mostraram a necessidade. 

A vida profissional continua... Retorno às minhas atividades de docente com 

a imagem de mais uma educadora, Rute Borba, mulher que reativou a imagem de 

Ana Maria, na minha vida de estudante, com sua presença generosa e ao mesmo 

tempo com seu espírito profissional. Sei o quanto ainda necessito aprender para 

poder melhor contribuir na EJA, mas concluo esta etapa de estudos certa de que 

na cotidianidade do meu trabalho terei muitos sábios (alunos da EJA) que 

motivarão outras investigações, encorajando-me a seguir na direção de novas 

buscas. 
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RESUMO 

Nesta pesquisa foram investigados saberes de adultos e de crianças sobre 

números decimais. Objetivou-se verificar se, e como, os processos de 

aprendizagem de crianças e adultos neste campo numérico são distintos, 

diagnosticando, também, o quanto saberes da práxis social interferem no 

desempenho de alunos.  

Significativa quantidade de pesquisa já foi realizada sobre números 

decimais, dada a complexidade deste conteúdo para os aprendizes. Dentre estes 

estudos encontram-se os de Porto, 1995; Lerner, 1995; Irwin, 1995; Porto & 

Carvalho, 2000, sendo apenas neste último investigado o desempenho de alunos 

adultos.  

Participaram da investigação 64 estudantes, 32 adultos e 32 crianças, 

sendo metade destes portadores de escolaridade em números decimais e os 

demais detentores apenas de experiência extra-escolar neste campo numérico. 

Os alunos participaram de uma entrevista inicial e, em seguida, responderam 16 

questões elaboradas com base na Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 

(1995), objetivando observar que significados, representações simbólicas, 

propriedades e contextos dos números decimais são mais facilmente 

compreendidos por adultos e por crianças.  

Os dados revelam muitas diferenças entre os conhecimentos de adultos e 

os de crianças quanto a números decimais. Observou-se que o desempenho dos 

adultos foi estatisticamente superior ao das crianças e que mesmo adultos não 

escolarizados em decimais desempenharam-se bem melhor que crianças que já 

haviam estudado decimais na escola. Observou-se, também, que tanto para 

adultos quanto para crianças não houve efeito significativo da escolaridade no uso 

de formas variadas de representação simbólica, na compreensão dos diferentes 

significados dados aos decimais, no entendimento de diferentes propriedades de 

decimais nem na aplicação do conhecimento de decimais a diferentes contextos. 

No que diz respeito às representações simbólicas utilizadas na resolução dos 

problemas verificou-se que não houve, nem entre as crianças nem entre os 

adultos, diferenças   significativas   de   desempenho   ao  responder  as  questões   



oralmente ou por escrito. Quanto aos significados de número decimal, observou-

se que crianças não compreendiam bem nenhum dos dois significados presentes 

nos problemas, e os adultos desempenharam-se melhor quando o significado era 

o de medida fracionária do que quando o significado era o de decimal enquanto 

resultante de uma divisão. Para as crianças, os problemas que envolviam 

propriedades de conversão de decimais foram mais facilmente respondidos que os 

que envolviam comparação. Os adultos – com ou sem escolarização em decimais 

– desempenharam-se bem tanto em problemas inseridos no contexto monetário 

quanto no métrico. Já as crianças apresentaram muito fraco desempenho no 

contexto métrico e nas entrevistas iniciais mencionaram quase que 

exclusivamente o contexto monetário como aquele no qual números decimais 

poderiam ser encontrados. 

O fato que adultos sem escolaridade no conteúdo conseguem resolver 

problemas com números decimais quase tão bem quanto os já escolarizados 

revela, por um lado, o quanto tem influenciado conhecimentos da prática social 

nesta conceitualização. Por outro lado, a falta de efeito da escolarização no 

desempenho dos participantes do estudo revela quanto o ensino deste conteúdo 

precisa ser revisto, de modo a proporcionar aprendizagens significativas aos 

alunos.  

Os resultados do estudo apontam para a necessidade de redirecionar, 

especificamente em números decimais, processos de ensino para as distintas 

modalidades de ensino. A comparação de desempenhos de adultos e crianças 

contribui, assim, para destacar a necessidade da escola refletir o tratamento 

diferenciado a ser dado a alunos de distintos níveis de ensino. Os resultados 

evidenciam, também, a necessidade de se levantar as compreensões dos alunos 

antes do ensino formal ao conceito de número decimal para verificar o 

desenvolvimento do entendimento deste campo numérico fora de espaços 

escolares.  

 

Palavras-chave: Saberes escolares e da práxis social; Ensino Fundamental e 

EJA; Números decimais.                                                        



ABSTRACT 
 

 The study compared adults’ and children’s knowledge of decimal number. It 

examined the differences between adults’ and children’s learning processes and 

how practical knowledge affects students’ performance.  

Several studies have researched decimal number because of its apparent 

complexity to learners, for example; Porto, 1995; Lerner, 1995; Irwin, 1995; Porto & 

Carvalho, 2000. Of the studies, only Porto & Carvalho, 2000, investigate adult 

students’ performance.  

64 students - 32 adults and 32 children took part in the study, half of which 

had already studied decimals at school and the other half with only extra-curricular 

experiences. Students were first interviewed then answered 16 items test based on 

the Theory of Conceptual Fields, Vergnaud (1995). The test examined which 

meanings, symbolic representations, properties and contexts of decimal number 

were more easily understood by adults and by children. 

The results obtained reveal that there are many differences between adults’ 

and children’s knowledge of decimal number. It was observed that adults’ 

performance was statistically superior to children’s performance. Even adults that 

had not studied decimals at school, performed better than children that had studied 

decimals at school.  It was also observed that for both adults and children, 

schooling had no significant effect on the usage of different forms of symbolic 

representation, on the understanding of different meanings given to decimals, on 

the knowledge of distinct properties of decimals or on applying understanding of 

decimals to different contexts. Concerning symbolic representations used in the 

solution of problems, no significant differences occurred between children’s and 

adults’ performance whilst solving items orally or in writing. Concerning meanings 

given to decimals, children had difficulty understanding the meanings presented in 

the problems. Better performance was observed in adults when the meaning was a 

fractional  measure  than when the meaning was a decimal as a result of a division.  

 

 



Amongst  children problems that involved conversion properties of decimals 

were more easily answered than those that involved comparison. Adults – with or 

without schooling on decimals – performed well both in problems inserted in 

monetary and in metric contexts. Children however, performed very poorly in 

metric contexts. In the initial interviews, children provided (almost exclusively), 

monetary contexts as examples of where decimal numbers could be found. 

The study shows that adults who have not received schooling on decimal 

number can solve problems with decimals almost as well as those that have 

received schooling. This appears to indicate how practical knowledge has 

influenced this conceptualisation. Also, since schooling received does not appear 

to facilitate participants’ performance then the teaching of this subject needs 

revision, in order to promote significant learning amongst students. 

The results obtained show that it is necessary to redirect, specifically on 

decimal numbers, processes of teaching to different age groups. The comparison 

of adult’s and children’s performances highlights the need for schools to treat 

students from distinct age groups differently. The study also indicates the necessity 

of raising students’ understanding before formal introduction to decimal number 

commences, in order to investigate the prior development of this numerical field in 

extracurricular areas. 

 
Keywords:  School and extracurricular knowledge; Elementary and Adult levels of 

schooling; Decimal numbers.  
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 “O adulto difere da criança quanto às estruturas intelectuais, morais e físicas”. 

 Jean Piaget (1977) 

 

Embora se admita que entre a criança e o adulto haja grandes diferenças, a 

educação fundamental endereçada a adultos tem se apresentado, comumente, de 

forma muito semelhante àquela dirigida a crianças. A metodologia utilizada na 

educação de crianças tem sido largamente usada para o trabalho com adultos, 

desconsiderando que processos cognitivos de adultos e crianças na construção de 

conceitos podem diferir. Portanto, torna-se evidente a necessidade de 

levantamentos das peculiaridades dos processos cognitivos de jovens e adultos 

na formação de conceitos, sobretudo em respeito a esse público alvo excluído do 

sistema educacional de maneira involuntária. 

A Educação de Adultos surgiu no Brasil como um processo destinado a 

suprir a carência escolar daqueles que não haviam usufruído a dinâmica comum 

de escolaridade, e, por conseqüência, não dominavam a escrita como um meio de 

comunicação. Hoje se atende também, aos que tiveram o acesso garantido, mas 

não a permanência – o público jovem – o que justifica a denominação de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A oferta à educação para adultos ocorreu, inicialmente, por meio de 

assertivas e normas legais em meados do século XX, assumindo características 

de  Campanhas de Alfabetização, geralmente  sob  iniciativas  da  União. No início 

 



dos anos 60, tomou a forma de movimentos, contando com apoio de governos 

Estaduais, Municipais  e  da  União. Somente  no  final  da década de 80 tornou-se  

objeto de políticas educacionais, incorporadas a plataformas de governo e com 

legislação específica. 

Ao tomar a forma de movimentos, estes expressavam compromissos 

políticos de determinados grupos sociais e de governos, reconhecendo o 

analfabeto como portador de direitos. No entanto, mesmo garantindo o direito à 

escolarização, o engajamento de alunos de EJA a essa modalidade de ensino 

continua a ser não uma opção, mas a única forma de escolarização possível 

diante das realidades de vida.   

A inclusão do pensamento de Paulo Freire ocorreu primordialmente a partir 

da década de 60, quando este coordenou no MCP (Movimento de Cultura 

Popular) uma investigação sobre Educação de Adultos, especialmente sobre 

alfabetização. Esta pesquisa foi iniciada com a realização dos Ciclos de Cultura, 

experiência que colaborou para que novo paradigma pedagógico nas práticas 

educativas fosse sendo constituído, sobretudo pelo entendimento da relação entre 

problemática social e educacional. A partir de então, o ideal pedagógico assumiu 

forte componente ético, implicando no compromisso do educador com o 

educando, pelo reconhecimento deste último como ser produtivo e possuidor de 

uma cultura.  

Freire (1975) criticava o educador que porta valores da educação burguesa, 

que ele denominou de  educação bancária, na  qual  o  educando era considerado  

completamente ignorante e objeto de depósito de saber por parte da escola. Freire 

(op.cit.) recomendava tratar o educando como sujeito de sua aprendizagem.  



Revisando este momento histórico e observando que ainda havia 

necessidade de avanços em termos de concepções de ensino e de aprendizagem, 

salientou: 

Como, porém, aprender a discutir e a debater numa escola que não 
nos habitua a discutir, porque nos impõe? Ditamos idéias. Não 
trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos ou discutimos 
temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele 
(FREIRE, 2001, p. 6). 

 

Dessa forma, Paulo Freire explicitava que faltava à escola ações que 

visassem revisitar e repensar práticas pedagógicas, construindo caminhos 

dialógicos, ao considerar que o sujeito que aprende é histórico e cultural, portanto, 

portador de saberes os quais devem ser considerados no processo de ensino. 

Freire (2001) criticava os educadores que adotam posturas marcadas pelo 

discurso vertical na relação com seus educandos, desprezando os saberes que os 

estudantes trazem das suas práticas sociais. Esta relação dificulta o exercício da 

construção de conhecimento, pois é marcada por uma postura de poder que 

silencia o aprendiz. 

Em contraposição a essa prática, Freire (1986) recomendava e desenvolvia 

ações educativas fundadas no compromisso com as massas e praticava uma 

educação popular, reconhecendo que cada aluno aprende de maneira diferente  –  

dependendo da forma em que está inserido no mundo. Portanto, se o modo de 

aprender difere entre sujeitos, influenciados pelas suas práticas sociais, por que 

insistir em uma abordagem linear e uniforme dos conteúdos? Dessa forma, Freire 

trabalhava com adultos analfabetos acreditando que estes são sujeitos de 



conhecimento e vendo a possibilidade de novas aprendizagens, viabilizando 

também o desenvolvimento do senso crítico.  

Contribuíram, também, para novas avaliações do potencial adulto, estudos 

da Psicologia Cognitiva, que desmentiam postulados anteriores de que a 

capacidade de aprendizagem do adulto seria igual ou inferior à de crianças. 

Saberes e capacidades do adulto começaram a ser reconhecidos, passando o 

analfabeto a ser visto “como homem capaz e produtivo, responsável por grande 

parcela da riqueza da nação” (PAIVA,1973:205). É, assim, destacada a 

importância de inserir o adulto na sociedade moderna, dotando-o da capacidade 

de ler, escrever e resolver problemas matemáticos, respeitando-o, resgatando e 

incentivando a sua produção cultural.  

Oliveira (1999) destaca que, ao enfrentar demandas de natureza cognitiva, 

os fatores que determinam boa probabilidade de êxito do adulto são basicamente: 

o nível cultural, a experiência profissional e o tônus vital da pessoa (sua motivação 

e seu bem-estar físico e psicológico). Em artigo que sintetiza a produção em 

Psicologia a respeito do desenvolvimento humano após a adolescência, Palácios 

(1995:132) comenta que “é esse conjunto de fatores e não a idade cronológica per 

si, o  que  determina  boa  parte  das  probabilidades de êxito ao enfrentar diversas  

demandas de natureza cognitiva”. Dessa forma, os desempenhos de adultos e de 

crianças diante de um mesmo desafio cognitivo devem variar, uma vez que os 

primeiros possuem nível cultural, profissional, motivações e autoconceitos 

diferenciados  dos  das  crianças. Paulo  Freire  reconhecia  essa  diferenciação  e  



comentava que a produção do conhecimento e a aprendizagem acontecem 

quando o ser humano se transforma em um “ser de práxis”, optando, decidindo. 

Ele afirmou: 

Somente o homem como ser que trabalha, que tem um 
pensamento-linguagem, que atua, é capaz de refletir sobre si mesmo 
e sobre a sua própria atividade, que dela se separa. Somente ele, ao 
alcançar tais níveis, se fez um ser de práxis (FREIRE, 1975, p. 39). 

 

Observa-se, atualmente, que importantes avanços têm ocorrido nas 

concepções pedagógicas, de modo geral, e na Educação de Adultos, em 

particular, que incorporam, por exemplo, uma visão de alfabetização como 

processo, que exige tanto continuidade quanto sedimentação. Aspecto, 

referendado em documentos que norteiam a educação brasileira, por exemplo, 

como se pode observar nesta citação: 

A leitura e a escrita são habilidades que podemos aperfeiçoar 
ao longo de toda vida. Estudos atuais têm mostrado que para uma 
pessoa chegar a utilizar com autonomia a linguagem e a escrita, para 
ter acesso a informações e continuar aprendendo, é preciso ter 
passado por um longo período de aprendizagem, em termos ideais 
que tenha completado o ensino fundamental (MEC, 1998, p.16). 

 

Outro indicativo da ampliação da concepção de alfabetização de educação 

básica é a crescente preocupação com a alfabetização matemática, incorporando 

a cultura e a realidade vivencial dos educandos como conteúdo de partida nesta 

prática educativa. Reconhece-se, assim, que jovens e adultos desenvolvem 

procedimentos próprios de resolução de problemas, envolvendo  quantificações  e  

cálculos, que podem se diferenciar dos de crianças. Fato também apresentado em 

documentos oficiais da educação brasileira, como revela o texto que segue: 

 



Jovens e adultos são capazes de saber fazer cálculos 
matemáticos bem complexos, o que lhes falta é saber como 
representar os números e as relações numéricas: a escrita. Daí a 
importância de um trabalho de alfabetização matemática (MEC, 1998, 
p.17). 

 

No presente trabalho centrar-se-á a atenção no reconhecimento das 

capacidades cognitivas matemáticas dos adultos não escolarizados ou pouco 

escolarizados. Tem-se como foco de pesquisa os saberes que adultos possuem 

no campo numérico dos decimais oriundos das suas práticas sociais – sejam 

experiências profissionais ou de outras vivências. Propôs-se para tanto, a 

realização de um estudo comparativo entre o desempenho de adultos e crianças 

em problemas que envolvem números decimais. Sabe-se o quanto números 

decimais fazem parte do dia-a-dia de alunos adultos. No entanto, são freqüentes 

as dificuldades de compreensão quando este campo numérico é abordado na 

escola. Possivelmente, grande parte dessas dificuldades advém de lacunas na 

formação do educador que não conhece o saber de seus alunos sobre números 

decimais ou não sabe como desenvolver o conhecimento neste  campo  numérico.  

São lacunas, em parte, decorrentes da carência de estudos em conteúdos 

específicos da matemática, realizados junto a alunos da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Dentro de um contexto no qual os alunos adultos possuem conhecimentos 

práticos  de  decimais,  justifica-se   a   necessidade   de  pesquisar  saberes  dos  

educandos sobre esse campo numérico que constitui um conteúdo necessário de 

ser estudado, em função do seu uso social.  A opção por focar a aprendizagem do 

adulto dá-se pela carência de estudos envolvendo esse público escolar específico, 



como destacado anteriormente, bem como pelo fato de que se pretende trabalhar 

as experiências dos mesmos, não necessariamente construídas no sistema 

escolar, ou seja, experiências provenientes das suas vivências sociais extra-

escolares. 

Parte-se da hipótese de que a natureza das dificuldades apresentadas por 

adultos em relação à compreensão de números decimais difere da apresentada 

por crianças, considerando ambos em processo inicial de escolarização neste 

conteúdo específico. Esta hipótese baseia-se no fato que as experiências extra-

escolares de adultos e de crianças diferem, especificamente no lidar com números 

decimais. Adultos inseridos em um mundo de trabalho lidam direta e 

significativamente com grandezas – tais como comprimento, massa, volume, área 

– e suas medidas expressas, muitas vezes, na forma decimal. Crianças possuem 

um contato menos intenso com este campo numérico, pois  suas  atividades extra- 

escolares envolvem, majoritariamente, números naturais, exceto quando efetuam 

pequenas compras utilizando dinheiro.  

De acordo com Oliveira (1999), o adulto está no mundo do trabalho e 

vivencia relações interpessoais de modo diferente da criança e do adolescente. 

Ele traz consigo uma longa história de experiências, conhecimentos acumulados e 

reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. 

Com relação à inserção em situações de aprendizagem, essas peculiaridades 

dessa etapa de vida em que se encontra o adulto fazem com que ele traga 

consigo diferentes habilidades e dificuldades, em comparação com a criança, e, 

provavelmente, maior capacidade de reflexão sobre o seu conhecimento e sobre 

os seus próprios processos de aprendizagem. Reforçando esse pensamento, 



Fonseca (2002) destaca que alunos adultos, muito mais que jovens, adolescentes 

e crianças, comprazem-se na ação metacognitiva de conhecer e questionar suas 

próprias concepções e confrontá-las com as dos colegas, dos professores, dos 

livros, da sociedade.  

Estudos anteriores (Porto, 1995; Lerner, 1995; Irwin, 1995; Porto & 

Carvalho, 2000; dentre outros) investigaram o processo de aprendizagem de 

números decimais. Estes estudos analisaram o desempenho de alunos nas séries 

iniciais antes ou imediatamente após a introdução do conceito de números 

decimal. Com exceção do estudo de Porto e Carvalho (2000), as pesquisas 

anteriores não investigaram o desempenho de alunos adultos. Observa-se assim, 

que há carência de pesquisas com adultos sobre números decimais. 

Aspectos diversos do aprendizado dos decimais foram enfocados nestes 

estudos anteriores – como a leitura, a escrita, a comparação e a conversão de 

números decimais – relacionados a aspectos isolados – como os 

representacionais e os das propriedades dos decimais – e o achado mais 

importante foi o de que a escola tem enfatizado mais a manipulação de decimais e 

pouco tem trabalhado os significados deste campo numérico. Reforça-se desse 

modo, a necessidade de se realizar estudos que busquem relacionar mais 

estreitamente os conhecimentos socialmente desenvolvidos pelos alunos sobre 

decimais. 

Não parecem existir estudos que comparam o desempenho de adultos e 

crianças no campo conceitual especifico dos números decimais. Por isso, esta 

pesquisa objetiva contribuir para o estudo dos saberes de crianças e adultos sobre 

o número decimal ao verificar se, e como, os processos de aprendizagem de 



crianças e adultos são distintos, evidenciando a necessidade de se reconhecer as 

especificidades das diferentes modalidades de ensino. Pretende-se, também, 

diagnosticar o quanto saberes da práxis social, interferem no desempenho de 

adultos e nos seus processos metacognitivos, o que pode influenciar seus 

desempenhos acadêmicos.  

O aporte teórico do presente estudo situa-se no pensamento de Lev 

Vygotsky, Paulo Freire e Gerard Vergnaud. Vygotsky (1987) defendeu que a 

aprendizagem de conceitos tem origem nas práticas sociais, nas quais o processo 

de   apropriação  do  conhecimento  se  dá  no  decurso  do  desenvolvimento  das  

relações reais e efetivas do sujeito com o mundo. Ressalta-se que essas relações 

dependem da consciência do sujeito individual, determinadas pelas condições 

histórico-sociais concretas nas quais está inserido e, ainda, pelo modo como sua 

vida se forma nessas condições. Em consonância com esse pensamento, toma-se 

aqui, a postura de Freire (1988) o qual atesta que, indiscutivelmente, há uma 

sabedoria popular que se gera na prática social que o povo participa, evidenciando 

que processos de aprendizagem têm estreita relação com o modo como se está 

inserido no mundo. Segundo Vergnaud (2003), é preciso conhecer o processo 

cognitivo, não só como aquele que organiza as atividades e o seu funcionamento 

em situação, isto é, a conduta, a percepção, a representação e as competências, 

mas também o desenvolvimento das formas inteligentes de organização da 

atividade de certa pessoa durante determinada experiência. Segundo a Teoria dos 

Campos Conceituais, desenvolvida por Vergnaud (1982, 1997), os conceitos se 

desenvolvem em três dimensões – significados, propriedades invariantes e 



representações simbólicas – e estas são influenciadas pelas atividades nas quais 

os indivíduos se envolvem. 

Nos capítulos que seguem enfocam-se aspectos que constituem elementos 

intrínsecos ao presente estudo. No primeiro capítulo apresenta-se uma visão 

panorâmica da Educação de Adultos no Brasil e no mundo e enfoca-se, também, 

a Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos, levantando as 

contribuições de pesquisadores na área. Trata-se no segundo capítulo dos 

saberes  da  práxis  social  e  a  necessidade  de  considerá-los  quando se realiza  

trabalho educativo, com crianças ou adultos. No terceiro capítulo, apresenta-se a 

Teoria dos Campos Conceituais, a qual é tomada como base para o 

desenvolvimento da presente investigação, organizando atividades pautadas em 

diferentes significados, representações simbólicas, propriedades e contextos dos 

números decimais. O quarto capítulo consta da abordagem sobre o campo 

numérico decimal, foco da presente pesquisa. Nos capítulos que seguem são 

apresentados os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada para 

desenvolvimento do estudo e os resultados obtidos. No sétimo capítulo os 

resultados são analisados e discutidos e na última seção apresentam-se as 

conclusões tiradas e as implicações educacionais emergentes a partir da 

realização deste estudo. 
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   1                          EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

                

 “Educar-se é experimentar com intensidade a dialética 

entre a leitura de mundo e a leitura da palavra” 

Freire (1990) 

 

1.1 Uma visão panorâmica da Educação de Adultos no mundo e no 

Brasil 

Diante do avanço do desenvolvimento da humanidade, abordar o tema 

Educação de Adultos (EA) poderia considerar-se assunto ultrapassado. No 

entanto, este é um tema atual e de natureza mundial. Relaciona-se a uma 

problemática de cunho político e social, fundada na negação de direitos 

humanos e na ausência de políticas governamentais responsáveis com a 

criação de uma sociedade mais igualitária. Diante deste contexto, a Educação 

de Adultos em esfera mundial debate-se com problemas acumulados do 

passado e, portanto, interpela novas maneiras de fazer política, de fazer 

democracia por via de estratégias de desenvolvimento mais justas e humanas.  

Assegurar o exercício do direito à Educação de Adultos, portanto, é reparar 

uma grande dívida social – a negação de um direito de pessoas socialmente 

excluídas. Esta dívida carece ser reconhecida enquanto condição para usufruto 

dos direitos próprios da cidadania, pelo acesso aos diversos saberes e para a 

participação efetiva na vida social. O  reparo  desta dívida social significa reunir as  



condições   necessárias   para   minimizar   situações   de  exclusão,   por   via   do  

atendimento com equidade, considerando que o ideário da cidadania está 

vinculado à concepção de que a educação pública, obrigatória e gratuita, é um 

poderoso instrumento político. 

Apesar deste entendimento e do reconhecimento do caráter estratégico da 

Educação de Adultos ser explicitado, seja por leis ou em encontros 

especializados, muitos problemas – de origem primordialmente sócio-política – 

ainda precisam ser superados para que, de fato, exista uma efetivação de novas 

diretrizes norteadoras desse nível de ensino nos países nos quais esta 

modalidade ainda é realidade.  

Lima (2002) refere-se à necessidade de incrementar e diversificar ofertas e 

oportunidades educativas no contexto da educação de adultos em Portugal, visto 

que as políticas educacionais vigentes naquele país denotam descompromisso 

com esta modalidade de ensino, deixando-o ao livre curso do mercado ou à 

pretensa intervenção da sociedade civil. O Estado, portanto, tem se eximido da 

responsabilidade do seu dever de oferta de educação pública / gratuita, 

desconsiderando a condição de direito do cidadão. Por isso, a sociedade civil tem 

tomado iniciativas, buscando atender a essa demanda educativa e a superar 

políticas educacionais inconsistentes para esta modalidade de ensino.  

Na Espanha, Flecha & Guilera (2003:15) destacam a relevância da atuação 

da sociedade civil para melhorar a qualidade e a funcionalidade da Educação de 

Adultos por via do Movimento pela Educação Democrática de Pessoas Adultas.  

Este tem sido um trabalho conjunto em que associações de pessoas participantes, 

educadores de pessoas adultas, professorado universitário e pesquisadores 



coordenam suas ações para atender ao objetivo de oferecer educação básica a 

todos, em particular aos excluídos anteriormente do sistema educacional. Um 

exemplo de centro regido pelo modelo social de EA é a Escola de Pessoas 

Adultas La Verneda – Sant Martí, em Barcelona, a qual, desde 1978, é um centro 

que realiza um trabalho com base na aprendizagem dialógica, aberto a todas as 

pessoas e entidades do bairro.  

No Brasil, políticas descontínuas marcam a trajetória da oferta da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) sendo demarcada por uma história que se 

iniciou nos anos 30 por meio de assertivas e normas legais, e que na década de 

40 assumiu característica de campanha, ao apresentar-se no campo teórico-

pedagógico a idéia de que o analfabetismo é causa, não efeito da situação 

econômica. Críticas levaram à formulação de novo paradigma pedagógico na 

década de 60 e, sob a inspiração do educador Paulo Freire, se constituíram 

práticas de Educação de Adultos baseadas num novo entendimento da relação 

entre o problema educacional e o problema social, no qual o analfabetismo é 

interpretado como efeito da situação de pobreza gerada por uma estrutura social 

não igualitária. Na década de 70 a idéia da conscientização social e política se 

apresentou no campo educacional, sendo que somente na década de 80 com as 

pesquisas de Emília Ferreiro sobre alfabetização e pós-alfabetização é que se 

reforçou  o  pensamento  de  Paulo  Freire  do reconhecimento e da valorização da  

cultura e a realidade vivencial dos alunos adultos. Considera-se cultura e realidade 

vivida como ponto de partida da ação educativa, favorecendo a incorporação do 

caráter crítico, problematizador e criativo nos programas formulados. Na década 

de 90 a inserção de jovens nesta modalidade de ensino ampliou seu espectro e 



ultrapassou a perspectiva da EJA como sinônimo de mera conscientização para 

além dessa visão. A Educação Popular (EP) tem requerido a organização de 

programas educativos na perspectiva da busca de melhor qualidade de vida para 

os que a freqüentam. Apesar destes avanços, desafios ainda se apresentam, tais 

como o acesso à cultura letrada ainda não atingida por muitos jovens e adultos, 

nem a participação ativa no mercado de trabalho e na política. 

Segundo Beisiegel (1974:59) “a constituição de 1934, no seu artigo 150 

parágrafo único, torna o ensino primário integral gratuito e de freqüência 

obrigatória extensivo a adultos”. Porém, somente em 1945 com uma política de 

redemocratização do Estado brasileiro e com os objetivos de aumentar as 

bases eleitorais para sustentação do governo central, integrar massas 

populacionais de imigrantes e incrementar a produção, iniciou-se uma 

Campanha de escolarização para garantir escolarização básica também para 

adultos.  

Em 1947, com a portaria do Ministério da Educação nº 57 de 30/01/47, 

sinalizou-se a possibilidade de sedimentação de uma política que atendesse ao 

público da EJA. Antes desta portaria as iniciativas para erradicar o 

analfabetismo respondiam aos interesses regionais, sob o patrocínio de 

entidades governamentais ou particulares. A partir da portaria, o Governo 

Federal encabeçou o  primeiro  grande movimento em prol da EJA o qual, 

embora motivado por questões políticas e econômicas, se apresentava como a 

1ª Campanha de erradicação do analfabetismo no País. 



No início da década de 60 as campanhas foram questionadas e 

apresentadas fragilidades das propostas educacionais, bem como preconceitos 

sobre adultos analfabetos foram criticados. O adulto freqüentador da EJA antes 

era visto como indivíduo que possuía um déficit de desenvolvimento cognitivo 

psicológico e social, apresentando-se, dessa forma, com características 

similares a crianças em início de processo de escolarização. Segundo (Paiva: 

1973) estes eram chamados de criança grande ou adulto - criança, e, assim, 

inadequadamente preparados para as atividades convenientes à vida adulta. 

Segundo esta visão, os adultos envolvidos em processos de alfabetização 

vivem num mundo de egocentrismo que não lhes permite ocupar os planos em 

que decisões comuns têm que ser tomadas. 

Apesar desta realidade, a nível mundial, trabalhos educacionais envolvendo 

jovens e adultos, que são orientados e desenvolvidos por movimentos sociais e 

coordenados por ONGs (Organizações Não Governamentais), além de 

comunidades de pesquisa-ação, têm trazido importantes contribuições para 

minimizar a situação de exclusão com a qual convivem muitas pessoas em 

diversos territórios do mundo. A título de exemplo destacamos a atuação do 

CEAAL (Conselho de Educação de Adultos da América Latina); RAAAB (Rede de 

Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil); a Ação Educativa, ONG  sediada  em  São  

Paulo, a qual conta com a participação de professores da (USP) e da (PUC/SP) 

atuando na elaboração de referenciais curriculares, coordenada pelo Ministério da 

Educação do Brasil; O NEJA (Núcleo de Pesquisa e Educação e Jovens e 



Adultos) da UFMG; O NUPEP (Núcleo de Ensino Pesquisa em Extensão em 

Educação de Adultos e Educação Popular) da UFPE, dentre outros. 

Observa-se que o campo da Educação de Adultos é amplo, heterogêneo e 

complexo. Ele é promovido por múltiplas agências, sejam de iniciativas do poder 

público ou da sociedade civil. Segundo Cury (2000), o público da EA no Brasil é 

constituído na sua maioria por negros, pobres e pessoas vindas da zona rural – 

pessoas maduras e talhadas por longas experiências de vida e trabalho. 

Reconstruir estas experiências da vida ativa e ressignificar conhecimentos de 

etapas anteriores da escolarização, articulando-os com os saberes escolares e 

validando o que se aprendeu fora dos bancos escolares, é uma das características 

da flexibilidade responsável e necessária à Educação de Adultos. Pode-se 

aproveitar os saberes nascidos de fazeres e considerar os saberes culturais que o 

aluno dispõe e, por via deles, aproximá-lo de novos saberes.  

No Brasil o termo mais adequado é Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

visto que na realidade educacional brasileira há tanto adultos quanto jovens 

necessitando ainda de escolarização básica.  A esse respeito em consonância 

com as metas da Educação Para Todos há exigência de Alfabetização Para 

Todos, requerendo renovada visão. Atesta-se que o analfabetismo é fenômeno 

estrutural e de  responsabilidade  social, o  que  se  contrapõe  à  visão  de  que  o  

analfabetismo seria patologia social e de responsabilidade individual. Aponta-se 

para a concepção de alfabetização no contexto de intervenções educativas e 

sócio-econômicas mais amplas. 

A atual e grande meta proposta pelas organizações internacionais e 

nacionais para vencer o desafio da alfabetização dos que dela ainda necessitam é 



criar ambientes e sociedades letradas, nos quais a alfabetização como processo 

de aprendizagem tem lugar tanto na escola quanto fora dela e é vista como um 

componente integral da educação básica. Alfabetização é, portanto, entendida 

como processo de aprendizagem que dura e se aperfeiçoa ao longo de toda a 

vida. Esta é uma alfabetização assumida como responsabilidade conjunta do 

Estado e da sociedade civil. 

     Entende-se que a EJA possui uma especificidade própria e como tal deveria 

receber tratamento apropriado. Essa modalidade de ensino precisa ser pensada 

com um modelo pedagógico próprio que crie situações para satisfazer às 

necessidades de aprendizagem de jovens e adultos, garantindo alocação de 

oportunidades concretas com alternativas viáveis, em função da especificidade 

sócio-cultural dos alunos e reconhecendo alunos adultos como verdadeiros 

artesões dos tecidos da história. Portanto, nas práticas educativas da EJA 

reconhecer o potencial dos alunos e que seus avanços podem resultar de um 

capital cultural mais vasto, advindo de outras formas de socialização que não só a 

escolar pode conduzir a melhores resultados na prática docente. Assim a 

Educação de Jovens e Adultos, enquanto  espaço  democrático de conhecimentos        

e de postura, estará conduzindo a um projeto de sociedade menos desigual. 

Entende-se que é função das instâncias educativas – e em particular a EJA – 

confirmar saberes adquiridos nas instâncias extra-escolares para ampliar as 

competências dos alunos. 

Na organização de propostas pedagógicas para EJA, devem ser 

observados diferentes elementos da realidade educativa, articulados numa 

perspectiva interdisciplinar e respaldados no contexto social nos quais estão 



situados os atores que vivem a aprendizagem, numa perspectiva de diálogo entre 

a cultura e a identidade, como atestam estudos de Silva & Monteiro (2000); Silva & 

Monteiro (2001a e 2001b). Tais estudos revelam a importância de tomar como 

eixo norteador do currículo a cidadania e de considerar a necessidade de 

constante construção / desconstrução das abordagens, considerando conteúdos 

não somente conceituais, mas também atitudinais, ótica que demanda reconhecer 

a necessidade de ressignificar processos pedagógicos, considerando a dinâmica 

do lócus onde se situa o educando, oportunizando favorecer processos de 

aprendizagem, a partir das suas condições concretas e considerando seus 

saberes. 

Em atenção a tal requisito, muitos dos educadores atuantes na EJA tomam 

como fundamento teórico a filosofia democrática de Paulo Freire, inclusive em 

esfera internacional, a qual desafia o educando a compreender que ele próprio é 

também um fazedor de cultura e co-responsável pela sua própria aprendizagem, 

no seu constante processo de humanização. Sendo  um  dos  pilares da educação  

democrática a aprendizagem dialógica, sete princípios devem fazer parte dessa 

aprendizagem. 

Partindo do diálogo igualitário, na medida em que se confere 
importância mais aos argumentos que ao status da pessoa que 
emite; por via da inteligência cultural, onde são reconhecidas na 
atividade dialógica as capacidades das pessoas, adquiridas nas 
interações da vida cotidiana; regido pelo princípio da 
transformação, o qual motiva, a partir da condição de adaptação, 
para a luta por mudança; considerando a dimensão instrumental, 
ao trabalhar conteúdos instrumentais como chaves para participar 
da sociedade da informação, oportunizando a inclusão dos 
adultos na participação de maneira horizontal dos seus processos 
de educação do diálogo, de criação de sentido, uma vez que 
responda às necessidades e interesses enquanto coletivo, de 
modo que a construção de laços de solidariedade possa contribuir 
para a aprendizagem conjunta em respeito ao princípio da 



igualdade de diferenças, do direito a ser diferente enquanto 
condição fundamental para a vivência da experiência democrática 
(FLECHA, 2003 p.18).  

 
 

O modelo social da Educação de Adultos deve estar norteado em princípio 

por uma formação programada em função das necessidades comunitárias, 

potencializando a participação sócio-cultural. O currículo deve ser fruto do 

consenso educativo e social, organizado pelos participantes junto aos profissionais 

da educação. A metodologia e os recursos didáticos devem estar em consonância 

com as características da idade adulta e o caráter emancipatório das pessoas.  

É diante dessa consideração dos saberes do aluno jovem ou adulto que a 

presente pesquisa foi realizada objetivando diagnosticar o que sabem os alunos 

jovens e adultos sobre o campo numérico dos decimais. Os participantes da 

pesquisa eram de população de baixa renda, residindo  em  área  urbana (periferia  

da cidade) que freqüentavam o turno noturno de uma escola pública municipal do 

Recife, sendo a maioria destes trabalhadores autônomos. Em paralelo à pesquisa 

com jovens e adultos, crianças fizeram parte da investigação, possibilitando 

realizar estudo comparativo dos desempenhos destes com aqueles.  

 

1.2 Um enfoque sobre o alfabetismo matemático de jovens e adultos no 

Brasil 

 

No que se refere à questão do alfabetismo matemático no Brasil, Fonseca & 

outros (2004), abordam a relação entre alfabetismo e habilidades matemáticas, 

estabelecendo vinculação entre letramento e educação matemática, ao admitir 



que não é suficiente saber ler e escrever, mas ser necessário atender às 

demandas de leitura e escrita que a sociedade requer. Habilidade matemática 

envolve, então, a capacidade de mobilização de conhecimentos numéricos e 

operacionais de diferentes naturezas. Esta se revela ao se ser capaz de 

quantificar, de ordenar, de se orientar espacialmente, de realizar operações e de 

elaborar representações ao se envolver em atividades cotidianas. Neste estudo 

considerou-se analfabetismo matemático o de pessoas que não demonstram 

dominar habilidades matemáticas mais simples, tais como ler um preço de um 

produto ou anotar um número de telefone, por exemplo.  

Destacam-se no estudo três níveis de alfabetismo matemático encontrado 

entre brasileiros, cuja classificação emergiu dos dados do INAF – Indicador 

Nacional de Alfabetismo Funcional (2002), compreendendo os seguintes aspectos: 

- Nível 1 refere-se aos que apresentam sucesso apenas em tarefas de leitura 

de números de uso freqüente em contextos específicos como, por exemplo, 

ler preços, horários, números de telefone e instrumentos de medidas 

simples (tais como relógio e fita métrica), bem como verificar uma data no 

calendário. Neste nível encontra-se 32% da população brasileira de 14 a 65 

anos. 

- Nível 2 no qual estão inclusos os que dominam completamente a leitura de 

números decimais e são capazes de ler e comparar números decimais, no 

que se refere a preços, contar dinheiro e fazer troco. Estes também são 

capazes de resolver operações com situações usuais (adição, subtração, 

multiplicação e divisão), identificam relações de proporcionalidade 



preço/quantidade, números de prestações/ valor de prestação. Este nível 

corresponde a 44% da amostra analisada. 

- Nível 3 refere-se aos que são capazes de adotar e controlar uma estratégia 

na resolução de problemas que demandam operações diversas. Neste 

grupo encontram-se aqueles que executam com tranqüilidade tarefas 

envolvendo cálculo proporcional, tais como: se um metro de fita custa R$ 

2,00 quanto custarão 80cm de fita? Os  pertencentes a  este  nível  também  

demonstram certa familiaridade com mapas, tabelas e gráficos. Neste nível 

se encontra 21% da população brasileira de 15 a 64 anos. 

É reconhecido no presente estudo, sobre competências matemáticas de 

adultos em números decimais, a relevância da pesquisa supra citada, em virtude 

de possibilitar a realização da leitura das produções dos alunos nas questões da 

entrevista acerca de conhecimentos sobre números decimais, nas quais 

possibilitou-se observar em que nível poder-se-ia situar os participantes da 

pesquisa. 

Fonseca (2004:23) ressalta, que para o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas, há necessidade de se proporcionar aos alunos oportunidades de 

acesso a representações matemáticas diversificadas, devendo estas ser objeto de 

discussão e interpretação. Trabalhando-se dessa forma os alunos podem superar 

suas maiores dificuldades que residem na resolução de problemas e não na 

realização de contas. 

Ao discutir dados da pesquisa realizada (INAF/2002), pesquisadores 

comentam achados importantes. Entre os achados destaca-se, por exemplo, a 

observação de Toledo (2004), ao tratar de numeramento e escolarização, que 



mesmo sujeitos de baixa escolaridade podem apresentar alto nível de alfabetismo 

matemático; fato também observado por Carvalho (2004) ao buscar correlação 

entre alfabetismo, escolarização e educação matemática, enfatizando não 

perceber correlação positiva entre o grau de instrução e o nível de alfabetismo, ou 

seja, observa-se  que  há  sujeitos  com  mais  elevado  nível de escolaridade  que  

 

apresentam desempenho inferior ao esperado. David (2004), ao discutir 

habilidades funcionais em Matemática e escolarização, destaca que a habilidade 

matemática pode ser tanto, ou mais, influenciada por algumas práticas sociais do 

que pelo grau de instrução da pessoa.    

Assim, os dados da pesquisa e as reflexões sobre os mesmos contribuem 

para o pensar sobre as habilidades matemáticas da população brasileira em 

situações cotidianas e como estas atendem, ou não, às demandas impostas pela 

sociedade. Knijink (2004), no capítulo de fechamento de análise das relações 

entre educação matemática e letramento, alerta para a necessidade de se 

considerar aspectos culturais e sociais das práticas matemáticas dos alunos. 

Dessa forma, incorporando-se práticas sociais de alunos ao currículo escolar criar-

se-á novas possibilidades de sentido à matemática escolar. 

 

1.3 Uma proposta de abordagem da Educação Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos 

 

Na fa la  de  a lunos  que  f reqüen tam a  Educação  de  Jovens  e  

Adu l tos ,  como a  que  segue ,  é  comum que  os  mesmos 



ev idenc iem dese jos  e  anse ios  em re lação  às  suas  aprend izagens  

da  matemát ica :  

“Eu  quer ia  aprender  Matemát ica ,  mas  é  d i f í c i l  en t ra r  

na  minha  cabeça  (F ranc isco ,  43  anos  /  2004)  

 

Afirmar querer aprender Matemática pode denotar, para alguns alunos, que 

a Matemática que se aprende na escola é diferente da que se utiliza no viver 

diário. Para estes, não está ao seu alcance tal aprendizado, pois, para muitos 

deles, a Matemática que sabem é inferior à Matemática escolar e, na concepção 

de muitos, fora da escola nem sequer se faz Matemática. A dificuldade que 

enfrentam ao estudarem Matemática na escola reforça o mito de que esta 

disciplina é difícil e por isso os alunos não aprendem. Entretanto, mesmo diante de 

dificuldades, muitos alunos mantêm latente o desejo de aprendizagem que os 

impulsiona. 

Segundo Fonseca (2002), estudos indicam o anseio por dominar conceitos 

e procedimentos da Matemática como forte componente da geração da 

necessidade do aluno da EJA voltar ou começar a estudar. No entanto, não se 

trata de buscar na escola apenas a aquisição de um instrumental para uso 

imediato na vida diária, pois grande parte das noções e habilidades matemáticas 

que freqüentemente utilizam no dia-dia, eles já dominam razoavelmente bem, 

como afirmam Carraher, Carraher e Schliemann (1988). 

Atender ao desejo de aprendizagem matemática de jovens e adultos é 

pensar no uso da Matemática nos contextos não escolares e desenvolver práticas 

docentes que confrontam os conhecimentos adquiridos nesses contextos com a 



versão escolar. É preciso reconhecer que adultos são portadores de experiências 

de vida que precisam ser valorizadas: modos de pensar, de sentir, de observar, de  

interpretar e de julgar que produzem conhecimentos mobilizados na resolução de 

problemas do cotidiano. 

Estudos já desenvolvidos que levam em consideração este enfoque têm 

contribuído para nova compreensão e direção de processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas (Abreu, 

1988; Acioly, 1985; Carraher, 1988; Lima, 1985; Magalhães e Schliemann, 1989; 

Schliemann e Carraher, 1988, dentre outras), enfocando a capacidade cognitiva 

de adultos analfabetos ou de pouca escolaridade, seu desempenho na solução de 

problemas, bem como as características do conhecimento matemático adquirido 

no cotidiano e as relações entre esse conhecimento e o conhecimento escolar. 

Associados a essa abordagem de pesquisa encontram-se trabalhos desenvolvidos 

por outros pesquisadores (Carvalho, 1995; Knijnik, 1995; dentre outros) que têm 

abordado o conhecimento matemático dito popular na interação com o 

conhecimento considerado legítimo. 

Acredita-se que o saber matemático, dentre outros, é condição necessária 

para exercer cidadania na sociedade em que vivemos, a qual exige cada vez mais 

que as pessoas sejam escolarizadas. Esse tem sido um dos principais motivos 

dos adultos trabalhadores procurarem voltar à escola na esperança de melhoria 

das suas condições de vida.  

 Os alunos da EJA exercem atividades diversas tais como: domésticas, 

costureiras, pedreiros, serventes, feirantes, dentre outras, e são portadores de 

conhecimentos matemáticos que são frutos das suas vivências.  Para  o  exercício  



das suas atividades profissionais, estes sujeitos criam seu próprio sistema de 

comunicação matemática, estabelecendo relações quantitativas e explorando 

formas espaciais do mundo físico em níveis diversos de complexidade, 

generalidade e sistematização.  

Embora seja reconhecida a importância dos conhecimentos prévios dos 

quais jovens e adultos são portadores, dos saberes construídos ao longo da vida, 

sabe-se que estes não são suficientes para o enfrentamento de todas as situações 

vivenciadas. No entanto, seus saberes devem ser considerados para que 

possibilite dar continuidade às suas aprendizagens, ampliando suas 

competências. Desse modo, a aprendizagem é (re) significada, acontecendo a 

partir de situações não formais ou informais, o que desafia o educador a encarar 

com outra perspectiva os modelos formais de aprendizagem. Fonseca (2002) 

admite que: 

A aprendizagem da matemática na EJA deve justificar-se com 
oportunidades de fazer emergir uma emoção que co-move os 
sujeitos enquanto resgata (e atualiza) vivências, sentimentos, 
cultura e, num processo de confronto e reorganização, acrescenta 
mais um elo à história do conhecimento matemático (FONSECA, 
2002 p.54). 

 

O professor que atua na EJA, em atenção às necessidades desse público 

alvo, deve ser marcado pela honestidade, compromisso e entusiasmo que a tarefa 

exige. Segundo Fonseca (2002) este profissional, precisa ter intimidade com a 

Matemática,  sensibilidade   com   especificidades   da  vida  adulta  e  consciência  

política. Deve, assim, utilizar-se de estratégias eficazes para atender às 

necessidades de jovens e adultos. 



A sensibilidade é, portanto característica fundamental para o educador de 

adultos, porque dessa relação depende a possibilidade de processos interativos 

nos atos de ensinar e de aprender. O aluno adulto chega à escola marcado por 

preconceitos sociais, confessando muitas vezes que não acredita que vai 

conseguir aprender. Ele resolve seus problemas matemáticos no cotidiano da vida 

mas se nega a registrar este seu pensar, por ter medo de errar. Ao se deparar 

com um educador que o apóia, aos poucos pode ir vencendo a inibição e 

potencializando sua produção. 

Portanto, a sensibilidade para compreender o refinamento matemático das 

estratégias adotadas pelos alunos jovens e adultos é fundamental, pois possibilita 

a (re)significação do conhecimento matemático. Torna-se necessário que o 

professor tenha intimidade com o conhecimento matemático, de modo que 

possuirá recursos para propor, negociar, enfim, atuar numa perspectiva ética. 

Há carência de estudos de conteúdos matemáticos específicos, para a 

Educação de Jovens e Adultos. São necessárias mais pesquisas que venham 

contribuir com o ensino da Matemática nesta modalidade de ensino, que possam 

capacitar o professor para uma intimidade com o conhecimento, possibilitando 

viabilizar a construção de conceitos alicerçados nos saberes dos educandos sobre 

cada conteúdo em pauta. Dessa forma, a partir desses saberes, as compreensões  

de conceitos podem ser ampliadas, possibilitando subsidiar o desenvolvimento de 

outros conhecimentos que se filiam àquele campo conceitual em estudo. 

O levantamento dos conhecimentos matemáticos de jovens e adultos – 

como o de seu conhecimento dos números decimais – pode contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem na EJA. Este levantamento pode se constituir 



numa das etapas de construção de seqüências didáticas que busquem efetivos 

processos de aprendizagem. 

O professor da EJA, portanto, deve adotar uma prática reflexiva, avaliando 

constantemente suas ações e as contribuições das mesmas para a facilitação do 

processo de aprendizagem. Todo seu trabalho deve ser norteado de forma a 

garantir a continuidade do aprendizado, na perspectiva do desenvolvimento de um 

ensino com qualidade. Poderá desse modo, proporcionar avanços para além das 

práticas que se mostraram válidas até então.  

O público alvo da EJA acolhe com muito interesse o estudo da Matemática, 

porque tem consciência de sua importância. Educadores (as) dessa modalidade 

de ensino precisam estar atentos para tal motivação e incluir nas suas abordagens 

situações numéricas e não numéricas. Deve-se buscar ampliar a visão do aluno 

por via de conhecimentos diversos, possibilitando momentos de estudos 

prazerosos na Matemática para que o mesmo desenvolva seu pensamento lógico-

dedutivo que segundo muitos autores, como Garcia (1999), é motor fundamental 

da Matemática. 

Situações não numéricas na EJA pouco são exploradas, ao passo que 

atividades numéricas ocupam grande parte do dia-a-dia escolar. Isso reflete, 

provavelmente, as concepções de ensino do professor que muitas vezes realiza o 

caminho que o próprio aluno propõe, no caso de permanecer fazendo contas. A 

importância de oportunizar vivências de situações não numéricas é a de ativar o 

raciocínio e desenvolvimento da criatividade do aluno. Propor também situações 

desafiadoras não numéricas, explicitando-as e trabalhando-as nas aulas, 



demonstrará a importância que o professor considera no desenvolvimento do 

raciocínio lógico-dedutivo nas situações didáticas. 

Dar voz aos alunos da EJA para que expressem suas concepções 

matemáticas, enriquece o trabalho com adultos, sobretudo pela emergência da 

heterogeneidade de experiências, possibilitando o diálogo entre os colegas e a 

exposição dos seus saberes. A habilidade que maior parte dos adultos têm de 

realizar cálculo mental deve ser valorizada na EJA. È também fundamental, para 

estimular a formação do espírito matemático, validar tentativas de registro escrito, 

trabalhar paralelamente diversas formas de calcular e acolher outras formas de 

representação do pensamento para além do cálculo mental e escrito, incentivando 

a estimativa e o palpite. Assim, estará o educador contribuindo para o ensino da 

Matemática de forma dinâmica, estimulante e proveitosa, na medida em que 

desperta a necessidade de buscar a forma padrão de representação, não 

chegando a ela de forma mecânica, mas refletida. 

Práticas de Educação de Jovens e Adultos em Educação Matemática na 

perspectiva anteriormente mencionada fortalece a auto-estima do aluno, bem 

como a construção da identidade dos sujeitos que dela participam. Isto se dará 

especialmente para os alunos jovens cuja experiência na educação regular foi 

negada ou frustrada por sucessivas reprovações e evasões. Assim, o processo de 

escolarização de jovens e adultos deve representar uma contribuição para o 

resgate da dignidade e para a construção da cidadania crítica e participativa.  

Superar a tendência de se considerar jovens e adultos como categoria 

homogênea é outra necessidade, inclusive para o enriquecimento dos momentos 

de aprendizagem. Há na EJA grande diversidade de etnias/raças, gênero, padrões 



culturais, histórias de vida, faixas etárias e visões de mundo. A escola, nem 

sempre está atenta a tal realidade, pois vivencia, como observa Masagão (2001), 

a denominada ânsia homogeneizadora dos espaços escolares.  

Considerando os aspectos supra citados, percebe-se que estudos da 

Matemática na EJA devem ser conduzidos na perspectiva de que o conhecimento 

seja construído coletivamente, ampliando o domínio dos saberes inerentes às 

realidades vivenciais de jovens e adultos. Identificadas as razões dos entraves na 

aprendizagem, deve-se encontrar pistas para transformar práticas docentes, de 

modo que se possa superar pontos críticos e favorecer processos de 

aprendizagem. 

 

1 .4  Uma perspect iva  de  ens ino de  Matemát ica  para  a  

construção da  c idadania  

 

O ensino e a aprendizagem da Matemática na direção da construção da 

cidadania requerem a existência de um educador consciente de que a Matemática 

é uma disciplina que tem excluído alunos no processo educativo, negando o 

direito ao exercício da cidadania, o que tem sido denunciado visivelmente pelos 

índices de reprovação nessa disciplina. 

Arroyo (1987) ressalta que a vinculação entre cidadania e educação é marcada 

pela excludência do direito do cidadão adulto de ser educado, da necessidade do 

homem de se educar para se tornar mais homem. Partindo desse pressuposto, o 

ensino-aprendizagem da Matemática precisa ser concebido como processo não 



como produto, de modo que a educação matemática recebida oportunize a 

vivência do sujeito na condição de membro ativo nas suas práticas sociais.  

O educador matemático preocupado com a formação da identidade cidadã 

deve conduzir o aluno a recriar a Matemática pela sua intuição, pela sua lógica, no 

processo da construção de competências. Não se deve apresentar a disciplina 

como infalível, absoluta, mas trabalhar a mesma na perspectiva construtivista, 

aproximando cada vez mais a relação entre Matemática e sociedade, inclusive em 

respeito ao aprendizado não acadêmico do cidadão. 

Em geral, é consenso entre educadores e educandos a necessidade do 

domínio  do  saber  matemático enquanto condição necessária para o exercício da  

cidadania na sociedade em que vivemos. Portanto, é preciso ter clareza das 

competências necessárias para satisfazer as necessidades básicas de jovens e 

adultas. Schmelkes (1996) destaca que as competências (ou necessidade 

básicas) abarcam quatro componentes: informação, conhecimentos, habilidades e 

valores. Na visão desta autora, o educador comprometido com um trabalho eficaz 

precisa elaborar projetos didáticos para a formação do cidadão com competências 

matemáticas nos diversos contextos de vivências. Dessa forma, está-se 

contribuindo para a formação cidadã em atenção ao direito a uma educação com 

qualidade social, bem como para motivar o aluno na busca da construção de 

novas competências, tornando-o cidadão ativo, ao adquirir ferramentas que 

possibilitem melhor atuação nas suas atividades. 

Nesta perspectiva, em estudos realizados por Silva & Monteiro (2000, 2001a e 

2001b) com adultos de pouca escolaridade (EJA / Módulo I), no desenvolvimento 

do projeto intitulado “Cidadania, que bicho é esse?” levantaram-se situações nas 



quais os educandos teriam se sentido “lesados” no exercício da sua cidadania. 

Constatou-se, no tocante à sua educação matemática, o quanto jovens e adultos 

são detentores de saberes experienciais e do quanto ainda necessitam aprender 

para melhor enfrentamento de situações do seu dia-dia. O não domínio do código 

escrito na representação matemática, sobretudo no tocante à representação 

monetária, era destacado pelos alunos como ponto crucial nas suas transações 

comerciais ou profissionais, em especial em situações de pagamento, sendo 

“lesados”  por  exemplo, no   pagamento   de   juros   abusivos;  na  dificuldade  de  

realização de cálculo do valor de compras maiores (pagando o valor cobrado, sem 

poder conferir o cálculo do valor da compra); no entendimento dos seus direitos de 

percepção de vencimentos (no caso dos assalariados), dentre outros aspectos.  

Este trabalho anterior motivou o desenvolvimento do presente estudo-

pesquisa acerca dos saberes sobre números decimais, uma vez que uma das 

grandes dificuldades apresentadas por esses adultos, era a da representação 

decimal de quantidades. Observou-se, também, a necessidade da construção de 

currículos para a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva de orientação 

para o desenvolvimento integral do ser humano, contemplando perspectivas 

criticas de relação entre currículo e sociedade; abordagem de conteúdos 

curriculares não apenas no nível conceitual e inclusão dos agentes e de seus 

saberes nos processos de ensino e aprendizagem. 

Fantinato (2004) trabalhando com educação matemática, de jovens e 

adultos, aborda três eixos de análise, focalizando a educação matemática 

enquanto construto da formação para o exercício da cidadania. O primeiro eixo 

referiu-se à educação matemática enquanto instrumento de conscientização 



política; o segundo enquanto instrumento para o mercado de trabalho e o terceiro 

considerando os modos próprios de raciocínio matemático do educando enquanto 

ferramenta para a sobrevivência. Na sua pesquisa, Fantinato levanta dados 

semelhantes aos que aparecem no estudo de Silva & Monteiro, como destaca-se 

a seguir: 

 
(...) Adultos com pouca escolaridade geralmente ignoram 
centavos no processo de cálculo... Arredondam para cima o valor 
dos produtos para não arriscar de não ter dinheiro na hora do 
caixa (FANTINATO, 2004 p. 121). 

 

De fato, calcular ”de cabeça” é um marco da identidade cultural dos adultos 

analfabetos ou com pouca escolaridade e é elemento favorecedor, quando o 

adulto busca certificar-se das suas respostas e ainda não domina procedimentos 

escritos. No entanto, o arredondamento do valor, como destaca a autora, atende 

sua necessidade de sobrevivência, porém não garante o exercício da sua 

cidadania plena, visto que, somente o domínio de números decimais, no caso 

citado por esta autora, confere a competência para que esse cidadão possa 

conferir como, por exemplo, no caso monetário, o troco que está recebendo e não 

seja mais uma vez “lesado” no seu direito de consumidor. Ai reside a importância 

política da ação educativa, na conscientização do exercício do direito que pode ser 

viabilizado no caso do uso do conhecimento matemático, quando se compreende 

os signos específicos na linguagem matemática, observando que devem seguir 

leis que são exclusivas dessa forma de comunicação.  

Freire (2001) lembra da necessidade da vivência de uma pedagogia que se 

aprende na escuta, no diálogo e no mergulho na trama social. Numa perspectiva 



sócio - cultural da educação escolar faz-se necessário quebrar o olhar demasiado 

conteudista, formal, e voltar-se para experiências diversas que têm sido 

desenvolvidas na educação. Deve-se observar políticas que afirmem  a  cidadania, 

nas quais os sujeitos reencontrem vínculos educativos e culturais na escola, com 

docentes e discentes juntos na luta pela inclusão social.  

Portanto, é preciso garantir visão integradora da escola, na qual alunos 

possam construir conhecimentos, aprender e se desenvolver, respeitando-se 

diferenças. Para isso é necessário que o professor se reconheça artífice do fazer 

pedagógico, construindo caminhos de valorização profissional na formação 

continuada. Todos os segmentos da comunidade educativa em co-autoria 

precisam definir um projeto pedagógico justo e comprometido com a 

aprendizagem de todos construindo caminhos de enfrentamento às dificuldades. 

Deve-se traduzir em objetivos de aprendizagem os conteúdos disciplinares, 

tomando como base representações dos alunos, trabalhando a partir dos 

obstáculos à aprendizagem e dos erros, envolvendo os educandos em atividades 

de pesquisas e projetos de conhecimento, construindo e planejando seqüências 

didáticas, considerando os conhecimentos prévios dos alunos e o ritmo de 

aprendizagem deles, com momentos seqüenciados de avaliação e revisão. A 

atuação do professor deve ser marcada pela análise das situações e atividades, 

verificando o que foi produtivo e modificando a seqüência de atividades propostas, 

se necessário, possibilitando não somente a apropriação de conteúdos, mas, 

também a capacidade de mobilizar os saberes em momentos oportunos.  

Enfatiza-se a necessidade de pesquisa no campo dos números decimais 

por se tratar de um conteúdo útil, uma vez que ao lidar com os diversos  contextos  



na vida, jovens e adultos, deparam-se diversas vezes com situações em cujo 

enfrentamento o seu domínio dos números inteiros é insuficiente.  

Observa-se que, apesar do contato cotidiano com números decimais nas 

atividades diárias, muitos alunos adultos lêem decimais estabelecendo estrita 

concordância entre o que dizem e o que observam nos escritos. Como revelou o 

estudo de Silva & Monteiro (2000), realizado com adultos em início de 

escolarização, dos quais era solicitado, apresentar situações nas quais se 

sentiram “lesados” no exercício da sua cidadania. Adultos participantes deste 

estudo relatam, diversas situações relativas ao uso de números decimais – de 

valores a serem pagos, recebidos, calculados, enfim, momentos em que 

requeriam leitura ou escrita de números decimais, com as quais tiveram 

dificuldades de lidar. Em particular, por desconhecerem a função da vírgula, 

revelando a necessidade de ensino, que favoreça conectar saberes extra-

escolares relativos a decimais com o saber acadêmico, oportunizando, a leitura, a 

escrita e cálculo com números decimais de forma sistematicamente convencional. 

É importante considerar que a valorização social do saber escolar 

hegemônico leva os jovens e adultos a procurar ter acesso a ele por meio de 

reingresso na escolarização, portanto, reconhecer saberes dos adultos nos 

campos conceituais e favorecer avanços em suas conceitualizações, contribui 

para o fortalecimento da identidade cidadã dos mesmos.  

Nessa perspectiva, destaca-se o estudo de Fantinato (2004) por se tratar de 

uma pesquisa etnográfica com adultos em início de  escolarização,  acompanhada  

por meio de observação-participante, investigando relações quantitativas e 

espaciais na comunidade de vivência de alunos adultos, sobretudo em 



reconhecimento das estratégias de resolução de problemas que fogem da 

Matemática convencional. Um aspecto comum, relativo à motivação para o 

raciocínio matemático quando indagados sobre a Matemática do cotidiano, foi 

sobre a importância para o uso nas compras de mercado, para “não passar 

vergonha no caixa”. A pesquisa destacou também a importância de números 

pequenos (centavos) para o rendimento semanal do trabalho realizado sob a 

forma de produção. Alunos apontam que há possibilidade de flexibilidade na 

Matemática do cotidiano e necessidade de precisão da escrita nos algoritmos 

escolares. Os resultados da pesquisa, na opinião da autora, indicam que há 

polarização às vezes invertida, ou seja, que algumas situações da vida diária 

exigem muita precisão ou que pode haver maior complexidade nos procedimentos 

extra-escolares do que nos escolares e exemplifica citando o caso de um aluno 

vendedor numa mercearia da comunidade, o qual se utilizava no trabalho de 

procedimentos mentais, escritos ou com apoio da calculadora, calculando 

porcentagem e que na escola errou na resolução de problemas propostos, ao 

resolvê-los de forma mecânica, sem fazer verdadeira interpretação dos mesmos.  

O reconhecimento de conhecimentos extra-escolares de Matemática, que 

objetive a construção de uma cidadania ativa, participativa e consciente, são 

aspectos importantes a considerar no ensino de crianças, jovens e adultos. 

Perspectiva, referendada no capítulo seguinte. 
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                     OS SABERES DA PRÁXIS SOCIAL 

   2          NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS,JOVENS E ADULTOS  

                                                                                                                                 
 “Todos  os  homens  têm por  na tu reza  o  dese jo  de  saber ”  

Ar i s tó te les  

 

A proposição metafísica aristotélica destacada no pensamento citado acima 

atesta o quanto o homem, na sua relação com o mundo e a cultura, necessita 

construir explicações sobre a realidade, num processo incessante de 

questionamento racional. A inquietação do querer saber faz parte da natureza 

humana – em todas as fases e idades, em todas as localizações geográficas e 

diante das diversas experiências de vida. 

No tocante aos processos de aprendizagem, esta perspectiva referenda-se 

nos estudos de teóricos sócio-interacionistas, como Vygotsky (1988), Luria (1990) 

e Leontiev (1972), uma vez que estes focalizam a aprendizagem enquanto 

construção sócio-histórica, ao considerar a influência da cultura na representação 

da realidade. 

Vygotsky (1988) salienta que toda a aprendizagem da criança na escola 

tem uma pré-história. Destaca que a criança que começa a estudar aritmética, 

muito antes de ir à escola adquiriu determinada experiência referente a 

quantidade, encontrou várias operações de divisão, adição e outras, complexas e 

simples. Portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética. Essa constatação 

conduz  ao  entendimento  de  que  ao  longo  da  vida  as pessoas vão adquirindo  



experiências as quais amplificam suas capacidades de resolver problemas, de 

modo que pode-se inferir que adultos, muito mais que crianças, influenciados 

pelas suas práticas sociais de trabalhadores e consumidores, têm aprendido 

Matemática, desenvolvendo inteligentes formas para responder aos problemas 

com os quais se depara. No entanto, sobre a capacidade de raciocínio e 

inteligência, Vygotsky (1988) adverte que: 

O curso da aprendizagem escolar da criança não é 
continuação direta do desenvolvimento pré-escolar em todos os 
campos. O curso da aprendizagem pré-escolar pode ser desviado, 
de determinada maneira, e a aprendizagem escolar também pode 
tomar uma direção contrária. Mas, tanto se a escola continua a pré-
escola como se impugna, não podemos negar que a aprendizagem 
escolar nunca começa no vácuo, mas é precedida sempre de uma 
etapa perfeitamente definida de desenvolvimento, alcançado pela 
criança antes de entrar na escola (p. 110) 

 
 

Com este entendimento, Vygotsky conduz a refletir sobre a construção/ 

desconstrução de conceitos e/ou amplificação dos já adquiridos pelos alunos, 

considerando que a elaboração de tais conceitos ocorre influenciada por via de 

situações vividas. Porém, admite-se que ao longo da história de homens e 

mulheres, se colocaram questões que não eram diretamente ligadas às suas 

cotidianidades, mas careciam de enfrentamento. Evidencia-se, portanto, a 

necessidade de fazer a transposição do saber sábio, ou de referência, e de 

saberes profissionais, práticos,  na  perspectiva  de  diálogo com o saber científico,  

oportunizando maior capacitação do aprendiz para o exercício da sua prática 

social. 

Objetivando investigar a contribuição da cultura na aquisição de saberes, 

Luria (1990) realizou pesquisa com adultos em circunstâncias culturais diferentes. 



Tratou-se de estudo comparativo, investigando diferenças culturais do 

pensamento, no qual trabalhou com grupos de sujeitos analfabetos e grupos de 

sujeitos com pouca escolaridade. Nesta investigação verificou a maneira das 

pessoas codificarem lingüisticamente categorias básicas de sua experiência 

visual, como cor e forma; classificação e abstração; atenção para atividades 

cognitivas complexas como solução de problemas verbais e auto-análise. 

Percebeu nas respostas dos sujeitos diversas formas de nomear com base nas 

suas experiências, ou seja, diferentes maneiras de as pessoas cognitivamente 

refletirem suas experiências em diversos níveis de análise. Luria concluiu que, 

pessoas com pouca escolaridade tendiam a misturar modos teóricos e práticos de 

generalização; pessoas com mais escolaridade empregavam classificação 

categórica como método de agrupar objetos e que pessoas cujas atividades são 

dominadas por funções práticas rudimentares diferem nos modos de 

generalização dos indivíduos formalmente educados, indicando que processos de 

abstração e generalização são produto do ambiente cultural. Nos resultados da 

sua investigação, Luria comenta: 

 
O processo de raciocínio e dedução, associado à experiência 

prática imediata, domina as respostas dos sujeitos analfabetos. 
Essas pessoas fizeram julgamentos excelentes de fatos e tiraram 
conclusões envolvidas de acordo com as regras da lógica, 
revelando muita inteligência verbal (LURIA, 1988, p.56) 

 

Também vinculada à produção sócio-histórica do conhecimento, em 

consonância com Vygotsky e Luria, estão as idéias de Leontiev (1972), referindo-

se ao pensamento como socialmente existente e historicamente produzido, 

percebendo ser inconcebível a idéia do indivíduo construir seu pensamento 



valendo-se apenas dos objetos que o cerca. Entendimento que suscita a 

construção de saberes na vivência de processos interativos, em situações 

diversas, bem como no acesso a novas informações científicas. 

Fundamentados na perspectiva de que conceitualizar não se reduz a 

definir, bem como das implicações da vivência sócio-cutural ao conceituar, muitas 

pesquisas já constataram a relevância dos saberes da práxis de adultos para 

continuidade dos processos de aprendizagem, otimizando seus desempenhos 

acadêmicos e preparando-os para melhor enfrentamento de situações 

corriqueiras. 

Fantinato (2004), buscando constatar nos supostos erros dos educandos 

jovens e adultos, em tarefas como treino das técnicas operatórias, como indicativo 

de como raciocinam matematicamente, observou, por exemplo, que uma 

cozinheira não conseguiu relacionar a palavra dúzia à quantidade 12, mas quando 

a palavra dúzia foi acrescentada à palavra ovos, apresentando  significado  prático  

da sua vivência profissional, ao cálculo mais abstrato que lhe fora solicitado, 

facilmente a aluna conseguiu calcular oralmente o valor de seis dúzias como 

equivalente a 72, apontando para a importância de considerar os conhecimentos 

informais dos alunos e da necessidade de desenvolver mais pesquisas sobre 

esses conhecimentos de adultos. 

Relacionada ainda à categoria profissional de cozinheira, Magalhães (1990) 

desenvolveu estudo observando se os sujeitos que aprendem informalmente 

Matemática são capazes de transferir as estratégias de resolução de problemas 

para solucionar outras situações similares, ou se essa aprendizagem é específica 

para determinada situação. Investigou-se neste estudo o conhecimento de 



cozinheiras, sem instrução formal acerca do conteúdo matemático de proporção, 

em tarefas que envolviam problemas de conteúdo conhecido e desconhecido 

pelas mesmas, analisando também se havia transferência de estratégias utilizadas 

em uma situação conhecida (preços) para outras situações envolvendo problemas 

da vida diária (receitas de cozinha) ou conteúdos desconhecidos (fórmula de 

remédios). Os dados deste estudo demonstram que no conteúdo preço, mesmo 

sem instrução formal, as cozinheiras resolviam com sucesso os problemas 

matemáticos envolvendo proporcionalidade; que estratégias intuitivas levaram a 

respostas com valores aproximados, o que ocorreu predominantemente na 

abordagem de problemas com conteúdo de receita de cozinha; e que após a 

realização dos problemas de preço, as cozinheiras conseguiram transferir as 

estratégias para outras situações com conteúdos conhecidos e desconhecidos.  

Evidenciou-se que embora não haja espontaneamente uma generalização 

das estratégias e procedimentos utilizados nas diversas situações propostas, após 

a resolução de problemas envolvendo preço, as cozinheiras conseguiram transpor 

o modelo de resolução para outras situações, o que possibilita sugerir alternativas 

para o ensino de proporções.  

Na temática em pauta no presente estudo – números decimais – assim 

como no de Magalhães, partiu-se do reconhecimento da capacidade de 

matematizar dos adultos, advindas das suas experiências cotidianas, pelo 

entendimento de que tal investigação favoreceria a percepção de seus processos 

cognitivos, motivando a emergência de processos de ensino-aprendizagem 

pautados nos seus saberes e para além deles.  



Estes estudos revelam o quanto no exercício da criatividade, sob diversas 

formas, a humanidade atua sobre a realidade na qual se insere, construindo 

saberes fundamentais ao estabelecimento de relações com outros e na condução 

de suas vidas. Eles atestam que dificuldades impostas pela natureza ou pelas 

relações sociais estabelecidas entre os povos, motivam a busca de organização 

desses saberes, chamados por Freire (1986), de saberes populares ou saberes da 

prática social. 

O saber humano, ao se constituir por via da racionalidade, oportuniza o 

surgimento de um novo ser. Um ser que se constitui na própria trajetória de 

humano, organizando-se na relação tríplice com a natureza, com outros homens e 

com a própria subjetividade. Este ser é marcado por seqüenciadas aprendizagens 

significativas, capacitando-o para melhor interagir com seu mundo real, no 

enfrentamento de desafios presentes nas suas experiências culturais. Constroem-

se, assim sentidos a partir de uma cultura, de um conjunto de valores e de 

representações e por meio de interações sociais.  

O fato de serem os adultos não escolarizados portadores de saberes da 

prática social, e não dos cientificamente elaborados, não minimiza a importância 

destes sobre aqueles. Estes saberes são de grande valia enquanto subsídio para 

o domínio de novos saberes, como afirma Oliveira: 

O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações 
interpessoais trazendo consigo uma longa história, experiências e 
conhecimentos acumulados. Em relação a situações de 
aprendizagem, as peculiaridades dessa etapa de vida fazem com 
que traga consigo diferentes habilidades e dificuldades em 
comparação com a criança e provavelmente maior capacidade de 
reflexão sobre o conhecimento e sobre os próprios processos de 
aprendizagem (OLIVEIRA, 1999, p.60). 

 



   

Reforça-se, assim, a idéia de que no mundo do trabalho a humanidade 

também tem se alfabetizado, pois neste mundo – a partir da resolução de 

problemas – são estabelecidos conflitos cognitivos que conduzem à construção de 

sentidos, pautados nas realidades vivenciais. Nesta atividade de resolução de 

problemas ocorrem formulações, há reconhecimento de erros, surgem 

reformulações e, conseqüentemente, significativas aprendizagens acontecem no 

diálogo motivado pelas necessidades imediatas das pessoas.   

O reconhecimento da importância desses saberes, de lógicas presentes na 

relação com eles, diferente da lógica de saberes cientificamente validados, data 

do final da década de 50 e início da década de 60, por via do pensamento do 

educador Paulo Freire. Freire & Beto (1986), comentavam que através da vivência 

da experiência dos Ciclos de Cultura1, foi possível viabilizar a compreensão mais 

crítica da temática proposta pelo povo. Oportunizando a confrontação dos 

saberes, a partir da abordagem de temas significativos para as pessoas que deles 

faziam parte, acredita-se na possibilidade de envolvimento do educando na 

dinâmica do processo de aprendizagem, por via dos saberes que ele já dispõe. Ao 

se referir aos saberes da práxis social, afirmou “Indiscutivelmente há uma 

sabedoria popular, um saber popular que se gera na prática social de que o povo 

participa”. (Freire, 1986: 14). Assim para ele, a grande missão do educador seria 

melhor esclarecer ou iluminar o processo de construção de novas aprendizagens.  

                                                 
1  Os Ciclos de Cultura constituíram um projeto que não tinha programação a priori. Os temas debatidos 
eram estabelecidos pelo grupo, sendo que o educador tinha a liberdade de acrescentar à temática proposta pelo 
grupo este ou aquele tema. Passar da fronteira do tema A, proposta pelo grupo, ao B, acrescentada pelo 
educador, é, dizia Freire, um dos trabalhos do intelectual, do educador comprometido que viabiliza uma 
compreensão crítica do que o povo propõe. 



  Considerar nos processos de ensino, saberes da práxis social, portanto, 

constitui um momento relevante da educação brasileira, sobretudo no trato com 

jovens e adultos não escolarizados, os quais no seu cotidiano desenvolvem 

lógicas capazes de subsidiar a solução das situações problemas por eles 

enfrentados nos diversos contextos vivenciais.  

Freire (1986) ao apresentar propostas educativas visando maior adequação 

dos conteúdos e métodos de ensino às características sócio-culturais das classes 

populares, oportunizou a flexibilidade do pensamento, estabelecendo relações dos 

conhecimentos a partir do mundo real ou prático do aluno. Propôs-se novo 

direcionamento aos processos de ensino-aprendizagem, conferindo maior 

eficiência aos mesmos. 

A proposta educativa freireana, marcada pelo reconhecimento e validação 

dos saberes da práxis social, se atualiza através do surgimento das etnociências, 

das etnodisciplinas, na direção de projetos etnodidáticos. Segundo D’Ambrósio 

(1995:16) “a prática pedagógica resultante da etnomatemática, da etnociência e 

das outras etonodisciplinas, podendo procurar uma etnodidática e uma 

etnoeducação, poderão atender o processo de difusão do conhecimento em 

contextos culturais diversificados”. Nestes é valorizado o saber popular ao 

considerar a diversidade cultural, inclusive enquanto alimento para a multiplicidade 

de abordagens, na prática que favorece a atuação frente aos problemas e na 

busca de respostas por via de consensos. 

No entanto, é importante destacar que as ênfases dos programas de 

Educação de Jovens e Adultos, geralmente recaíram sobre a área de linguagem. 

Atualmente no Brasil, a vigência do Programa Brasil Alfabetizado (MEC/2003), 



ainda testemunha essa priorização pela alfabetização lingüística, pois mesmo 

destacando que se baseia em conceito mais amplo  de  alfabetização,  incluindo  a  

Matemática e habilidades do uso da língua, as referências bibliográficas 

apresentadas  nos  documentos  que  regem  o  programa são majoritariamente do  

campo da linguagem e as práticas vigentes focalizam a competência para leitura e 

escrita de palavras e/ou textos.  

Considerando que alfabetizar é só o começo, produzindo o direito de saber 

ler e escrever para todos os brasileiros, denota-se a necessidade do 

desenvolvimento de processos contínuos de aprendizagem. Para tanto, além da 

competência para leitura e escrita de palavras, os aprendizes necessitam ser 

capacitados para resolver problemas, requerendo competências mais amplas no 

vínculo com a leitura de mundo, dada a necessidade de enfrentamento de 

situações corriqueiras, para as quais ler e escrever pequenas palavras ou frases é 

insuficiente.  

 

2.1  A  re levância  dos saberes  da  práx is  soc ia l  na  

aprendizagem matemát ica  de  jovens e  adul tos .  

 

O reconhecimento da Matemática enquanto forma de atividade humana 

remete à concepção de que aprender esta disciplina não se realiza unicamente 

pelas leis da lógica, intrínsecas à mesma, mas trata-se de uma aprendizagem 

decorrente também de lógicas que se inserem no campo sócio-cultural. Estas 

lógicas são compartilhadas por sujeitos que, desafiados por situações vivenciais 

semelhantes, a elas recorrem para enfrentamento de desafios urgentes. 



Bail (2002) destaca a freqüência em que jovens e adultos fazem uso de 

métodos  próprios  compartilhados para resolução de problemas, via de regra sem  

fazer uso de papel e lápis. Fica claro que as demandas da vida cotidiana os levam 

a agir com os recursos que dispõem. Na Educação de Jovens e Adultos, os 

vínculos e as necessidades de compreender o conteúdo, seguem a mesma lógica 

de buscar respostas para demandas imediatas, sejam sociais, afetivas ou 

intelectuais. 

Identificar os saberes socialmente construídos em relação a cada conteúdo 

constitui importante ferramenta para educar jovens e adultos na perspectiva de 

ampliar suas aprendizagens. Esta identificação possibilita organizar situações 

didáticas desafiadoras, provocadoras de conflitos sócio-cognitivos que favorecem 

o desenvolvimento de processos de recognição, no confronto de saberes. Como 

destaca Souza: 

Saberes diversos advêm da experiência de vida. No confronto 
de opiniões e idéias, novos conhecimentos são construídos. 
Aprendizagens acontecem nesses confrontos. Reagimos a esses 
confrontos, por isso aprendemos. Educamo-nos por via do diálogo 
intercultural. Ao negociar saberes, surgem novas formulações, 
ocorre ressocialização (SOUZA, 2000, p.23).   
         

Partindo deste entendimento, podemos inferir que na EJA considerar 

experiências de vida e torná-las mediadoras na abordagem do saber formal 

contribui para a formação do cidadão integral. Oportunizar processos interativos 

entre os que compõem o público dessa modalidade de ensino é fundamental, visto  

que demanda oportunizar o diálogo entre sujeitos portadores de saberes diversos 

que podem ampliar suas aprendizagens, sobretudo pela interculturalidade, 

defendida  por  Carvalho  (2004) como  objeto  de  saber-poder-ser,  expresso  nas  



lutas culturais marcadas pela vontade de verdade, ao tentar produzir novas formas 

de ser e estar no mundo social e culturalmente. 

Portanto, os sujeitos, na singularidade e pluralidade das suas ações, 

dividem saberes poderes e seres, se capacitando para atuar em contraposição a 

processos de aprendizagem marcados pela verticalidade das relações, em defesa 

de processos educativos humanizastes, possibilitando a formação de sujeitos 

autônomos, críticos e solidários. 

Em consonância com tais intentos, pesquisas inovadoras no campo da 

Educação Matemática, valorizam as descobertas dos educandos, as soluções por 

eles inventadas e as concepções que formaram ao longo dos anos na experiência 

informal (cf. Ávila, 1995; Carraher, 1988; Souza, 1988 entre outros). Estas 

constituem uma forma de aproximação aos saberes culturais, franqueando aos 

estudantes a porta do universo cognitivo efetivo: o conhecimento significativo. 

Para tanto, além de oportunizar o lidar com o conhecimento significativo, o 

educador precisa conduzir o educando a desenvolver processos reflexivos, 

fundamentais para aprendizagens matemáticas. Primeiro porque possibilita a 

manipulação mental dos objetos ou entidades, recurso muito utilizado pelos 

adultos pouco escolarizados ou não escolarizados; segundo pelo fato de que a 

reflexão  é  um  processo  metacognitivo  e, como tal, se refere tanto à consciência  

dos próprios processos cognitivos, quanto ao controle ou regulação desses 

processos, o que facilita a resolução de problemas.  

A reflexão é uma atitude necessária porque dá origem a esquemas mentais 

e estes ao pensar matematicamente. A partir da reflexão, a Matemática será 

concebida como modo de abordar um problema, o que conduz a pensar sobre o 



mesmo em perspectivas diversas, inclusive oportunizando representá-lo sob 

formas variadas, o que favorece a emergência de abordagens marcadas pela 

relação com situações vividas, oriundas da prática social dos aprendizes. 

Segundo Moysés (2004), na visão vygotskiana, pode-se conceber a 

aprendizagem matemática como atividade social. Esta atividade se dá enquanto 

experiência individual – introspectiva – e como experiência social – negociada. Na 

perspectiva vygotskiana valoriza-se a interação social, pois a mesma possibilita o 

desencadear de conflitos cognitivos que oportunizam a percepção de 

incongruências, o que pode produzir novos aprendizados. Processos sociais dão 

lugar à construção de representações, a questionamentos e à defesa de 

argumentos. Desse modo, vão-se construindo conceitos cujas origens estão na 

prática social. Este entendimento resulta, no campo do ensino da Matemática na 

tendência em preocupar-se com a contextualização do ensino, de maneira que a 

Matemática possa ser ensinada a partir da maneira que é praticada – baseada em 

problemas reais e socialmente compartilhados. 

Considerando o pressuposto da Matemática enquanto atividade 

humana,  geradora  de  lógicas  compartilhadas  por  grupos que buscam soluções  

para seus problemas práticos, tem-se observado que a etnomatemática têm 

ganhado   grande   expressão   nos   últimos  anos.  A  etnomatemática  apresenta  

propostas alternativas para a ação pedagógica, possibilitando o desenvolvimento 

de várias maneiras de lidar, entender e conviver nos contextos, atuando na 

realidade do aprendiz mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação 

cultural. De acordo com D’Ambrósio: 



A etnomatemática permite romper com a visão matemática 
“oficial” para valorizar o saber popular, sobretudo considerar a 
diversidade cultural enquanto fomento à evolução do potencial 
criativo da humanidade, oportunizando melhor atuação frente aos 
problemas com os quais se depara. (D’AMBRÓSIO, 1995, p.7). 

 
 

Na etnomatemática defende-se que estilos cognitivos próprios da cultura 

influenciam o desempenho matemático dos sujeitos nela inseridos. Admite-se 

também que há diferenças interculturais. Dessa forma, depara-se com diferentes 

modos de resolver problemas, até mesmo entre indivíduos de uma mesma cultura. 

Resignificar conceitos, procedimentos e noções matemáticas que os 

sujeitos construíram no espaço cotidiano de vivência – sobretudo no ambiente de 

trabalho – tem sido objeto de muitos estudos, tais como os realizados por Acioly 

(1985), pesquisando a lógica da Matemática no jogo do bicho; Lima (1985), 

investigando na aritmética a relação entre o saber popular e o saber da escola; 

Abreu (1988), estudando o uso da Matemática na agricultura, no caso dos 

produtores de cana de açúcar; e Carraher (1988) pesquisando a álgebra na feira.  

Estes estudos enfocaram as capacidades cognitivas de adultos analfabetos 

ou de pouca escolaridade, seus desempenhos na solução de problemas e as 

relações entre os seus conhecimentos matemáticos cotidianos e aqueles 

adquiridos na escola.Todos estes estudos concluem que a Matemática escolar é 

apenas uma das formas de aprender Matemática, reconhecendo que há muita 

Matemática na vida diária, suscitando saber interpretar os procedimentos lógicos-

matemáticos desenvolvidos pelos educandos fora da sala de aula. Com estes 

estudos a questão cultural foi conquistando crédito dentro da Educação 

Matemática.  



2.2 O status dos saberes da práxis social 

 

Reconhecer a especificidade dos conteúdos no processo de aprendizagem 

para dar conta do complexo fenômeno que é a aquisição do conhecimento, é tão 

importante que demanda observar o lugar do status das representações feitas 

pelos alunos na abordagem de um conteúdo. Como questiona Brousseau: 

Que lugar, que status, que função dar a essas representações? 

 - È necessário? È possível? Como? 

- Rejeitá-las implicitamente a cada vez? 

- Ignorá-las? 

- Aceitá-las sem reconhecê-las? 

- Dirigir sua evolução sem que os alunos saibam? 

                      - Analisá-las com os alunos? 

- Reconhecê-las, expô-las e dar-lhes explicitamente um lugar no 

projeto de ensino? (BROUSSEAU, 2001 p.65). 

Estas indagações recaem sobre o tratamento que deve ser dado aos 

conhecimentos prévios que os educandos apresentam, muitos destes construídos 

em suas práticas sociais. A consideração dos saberes prévios dos educandos, 

conforme destacado por Brousseau (2001), na penúltima e última indagação 

acima exposta, é necessária se o educador deseja realmente formar cidadãos 

fortalecidos por suas verdades, portanto, autônomos no direcionamento de suas 

ações.  

Os saberes da prática social adquirem status elevado quando são 

reconhecidos os processos cognitivos intrínsecos a eles e que qualificam 



processos de aprendizagem. Este reconhecimento se dá em práticas educativas 

ancoradas em propostas de escolaridade não-formal e são sustentadas por uma 

pedagogia que descobre com os olhos críticos dos espaços sociais as complexas 

lições que homens e mulheres aprendem no saber sobreviver, nos conceitos de 

percurso próprios da cultura popular, como destaca Freire: 

Nas trilhas pelas quais se produz e reproduz o saber popular, 
há passos de saber e refletir sobre o saber; passos e métodos da 
resistência possível e da reprodução necessária. São passos e 
métodos que embasam uma criticidade emergente, que brota tanto 
mais inovadora quanto mais nós (cientistas) soubermos retomar 
alguns pressupostos fundamentais de nossa cientificidade 
(FREIRE, 1988 p.11).     

  

Freire destaca a necessidade dos educadores que não sabem o que fazer 

com os saberes prévios dos seus educandos, observarem os desempenhos 

cognitivos deles quando se deparam com problemas que precisam de solução e 

que estão situados nos seus contextos vivenciais, para que diante do 

reconhecimento de suas lógicas possam intervir conduzindo-os a novas 

aprendizagens. 

No tocante à aprendizagem matemática dos jovens e adultos é preciso 

reconhecer que se está lidando com um interlocutor que sabe muitas coisas de 

aritmética e de outros campos matemáticos, apenas opera de modo diferente. O 

adulto não escolarizado pode tratar-se de um expert que trabalha com uma lógica 

aparentemente diferente da formal, mas pode desempenhar-se tão bem quanto 

sujeitos escolarizados. De acordo com Mariño (1995:91), ao revisar a bibliografia 

em pesquisa sobre investigação aritmética com crianças, foram encontradas 

convergências entre o desempenho de crianças escolarizadas e adultos 

analfabetos, que nunca foram à escola.  



Schliemann (1988:69) descreveu, em estudo que tratou da escolarização 

formal versus experiência prática na resolução de problemas, um experimento que 

realizou com marceneiros, onde comparou o desempenho dos que haviam 

aprendido a profissão informalmente, com outros que freqüentaram curso formal 

de marcenaria. Utilizou-se no estudo de uma tarefa que consistiu em calcular a 

quantidade de madeira necessária para a construção de móveis, a qual exigia 

uma multiplicação. Nas visitas a oficinas observou o trabalho e realizou entrevistas 

sobre a aprendizagem da profissão; a forma de lidar com a madeira; como 

administravam encomendas de clientes; como  compravam  madeira e analisou os  

dados considerando a operação aritmética realizada; estratégias para realizar 

operações; dimensões consideradas para cálculo e a resposta final. Observou-se 

que erros nas operações foram raros em todos os grupos, sendo que dos 

marceneiros com pouca escolaridade 50% realizaram operações de adição, 

mesmo quando poderia fazer multiplicação; dos com maior escolaridade, 57% 

utilizaram-se do cálculo multiplicativo e os marceneiros profissionais 92% 

calcularam multiplicando. Observou-se que o único profissional que não realizou 

em nenhum momento a multiplicação, não havia jamais freqüentado a escola. Um 

dado importante encontrado na pesquisa é que estratégias mais econômicas de 

cálculo, como o uso da multiplicação em lugar da adição, aparecem com 

freqüência entre os profissionais, indicando a importância que conhecimentos da 

práxis ocupam na conceitualização, sugerindo oferecer ao aluno oportunidades de 

resolver problemas em contextos práticos, contribuindo para melhor compreensão 

e proporcionando a descoberta de novas e econômicas estratégias de resolução 

de problemas matemáticos.  



Fica, assim, evidente a importância do desempenho de adultos e crianças, 

que certamente está fundada nos saberes da práxis social, bem como o papel da 

escolarização na vida dos aprendizes. Tornam-se, ainda, indispensáveis 

levantamentos dos conhecimentos prévios de adultos e crianças no trato com 

diferentes   conteúdos   de  aprendizagem,  em  contraposição  à  abordagem  dos  

conteúdos da mesma forma, sem uma sondagem dos saberes por esses 

possuídos.  Para  estes  adultos  que  chegam  à  escola  com  uma  bagagem   de  

saberes, interessa ultrapassar as fronteiras do que já sabem. Numa perspectiva 

construtivista, os saberes prévios devem ser confrontados para serem 

gradualmente substituídos pelos saberes estabelecidos, num processo de re-

construção de saberes. Reconhecer conhecimentos anteriores construídos na 

práxis social não significa deixar os alunos possuidores apenas destes saberes, 

mas auxiliá-los na construção de outros saberes também socialmente construídos, 

tais como saberes escolares. Segundo Vergnaud (2003), há o saber expert, o 

saber sábio ou saber de referência, mas não se pode circunscrever ou limitar a 

Matemática às questões da vida cotidiana.  

A experiência tem indiscutivelmente um papel relevante para as 

aprendizagens, pois conceitos cotidianos compõem nossa cultura. É necessário 

perceber, porém, como sugerido por Vergnaud (2003), que a construção de 

conhecimento não pode se basear meramente sobre as operações da memória 

imediata, mas exige também a busca do conhecimento não mecânico, visando 

epistemologia dos conceitos.  

Observa-se que, em geral, o status conferido aos saberes da prática social 

é menor que o dado aos conhecimentos institucionalizados, o que sinalizaria que 



há uma hierarquia social dos saberes, como atesta Knijnik (1995). Isto justifica 

algumas posturas educativas, como as sugeridas por Brousseau (2001), tais como 

o  questionamento  da  necessidade  dos saberes da prática social ou rejeição dos  

mesmos nos processos de ensino e de aprendizagem. Quando estes souberem 

são ignorados, rejeitam-se, implicitamente, as formas de pensar dos sujeitos.   

Por vezes os educadores até se ocupam em resgatar os saberes prévios 

dos educandos, mas o utilizam como pretexto para a introdução do conteúdo e 

depois os ignoram, partindo para o trato com o saber institucionalizado, ou seja, 

aceitam estes saberes, mas não os reconhecem como ponto de partida do 

aprendizado. Estas constituem práticas marcadas pela relação de poder, 

minimizando o valor do saber popular. Na Matemática, por não enfocá-la também 

como conteúdo cultural, acabam legitimando a prática da Matemática acadêmica, 

como destaca KNIJNIK (1995: 47): ”A Matemática acadêmica, precisamente por 

ser produzida pelo grupo socialmente legitimado como o que pode, deve e é 

capaz de produzir ‘ciência’, é a que do ponto de vista social vale mais”. 

Por este motivo, muitos jovens e adultos oriundos dos grupos que não têm 

poder sócio-político-econômico estão interessados em aprender a Matemática 

considerada oficial, até porque é a mesma que é requerida para a 

empregabilidade. Como revela Jacquard: 

A sociedade Ocidental cinde-se em dois grupos antagônicos: 
Os que estão no seio da sociedade e os relegados às periferias. 
Cisão não apenas geográfica, mas expressa na cisão da 
coletividade em um centro onde todos podem ter acesso a todas as 
fontes e em uma periferia com aportes limitados, “subúrbios do 
saber” (JACQUARD, 2002, p.13). 

 



Para os alocados nos subúrbios do saber – expressão que denota uma 

relação de poder com o saber – a negação do acesso aos saberes cientificamente 

legitimados impede-os de exercitar sua cidadania plena. Quando  se  destaca  que  

estes saberes lhes são negados é porque se reconhece que, embora as 

necessidades de sobrevivência sejam um relevante aspecto a ser considerado, a 

negação do direito ao acesso a outros saberes tem forte conotação, inclusive pelo 

fato de que a questão de sobrevivência não constitui opção pessoal, mas, sim, 

uma problemática social. 

Dessa forma, dos educadores é requisitado redirecionar suas visões para 

que não sejam dominados por olhares etnocêntricos. Muitos de grupos 

dominantes têm abraçado olhares centrados unicamente em sua própria cultura e, 

dessa forma, têm enxergado a Matemática popular como deficitária, como não-

cultura, como não-matemática. Pela via da etnomatemática é possível contemplar 

as matemáticas dos grupos sociais subordinados, buscando sua lógica própria ao 

desvelar os códigos que lhes dão sentido. 

A pedagogia critico social dos conteúdos2 converge para priorizar a 

educação dos grupos subordinados, contemplando o domínio dos saberes 

universais bem como os conhecimentos da cultura local.  

As pedagogias relativistas3 - na qual se insere a pedagogia de Paulo Freire 

– também valorizam a alteridade e a autonomia cultural.  Carvalho (1995) alerta 

                                                 
2 Termo utilizado inicialmente por Saviani e Libânio, ressaltando que o ideal da educação 
é priorizar o ensino dos conteúdos sistematizados, universais, possibilitando que a classe 
social baixa se aproprie dos saberes construídos pela humanidade.    
3 É pautada nas idéias de Paulo Freire marcadas pela adoção de um pensamento não 
etnocêntrico, não autoritário, mas que busca a transformação através da consciência 
critica subsidiada pelo diálogo entre educador e educando.  



que o conhecimento e a valorização dos saberes matemáticos universais e dos 

saberes informais não é tarefa fácil. 

 
Na relação entre os saberes da “Matemática informal” com os 

saberes da “Matemática universal” há diferenças estruturais, 
portanto, uma transição suave, por continuidade não seria possível. 
Está na dependência tanto do pensamento (atividade da pessoa) 
quanto dos tipos de problemas emergentes da cultura à qual 
pertencem, os quais devem resolver. (CARVALHO, 1995a p.75).  

 
 

Portanto, não é tarefa fácil trabalhar com os saberes prévios dos alunos 

para avançar além deles. Constitui um grande desafio, que se coloca ao educador, 

descobrir as características dos conhecimentos que os seus alunos trazem, as 

noções que lhe servem de base, os conceitos e procedimentos usados, para não 

ficar só no encantamento, mas para possibilitar novos aprendizados. Carvalho 

(1995a :49) sugere formas de possibilitar avanços.  

 

1. Os conceitos e procedimentos matemáticos que os indivíduos utilizam no 

dia-a-dia são restritos a circunstâncias práticas, portanto propiciam a 

construção de instrumentos de mediação contextualizados na situação, não 

se transformando em amplificadores culturais.  

Nessas situações as pessoas não precisam incluir a descrição desses 

procedimentos na fala comunicativa. Quando o professor solicita que o 

aluno descreva, ele terá que tomar consciência das propriedades implícitas 

dos instrumentos matemáticos que usa como mediadores, tornando-os 

mais descontextualizados da situação que o gerou. 

 



2. A elaboração da descrição do procedimento matemático pressupõe a  

construção de uma linguagem que aos poucos, a partir da interação com os 

diferentes interlocutores, vai se aproximando da linguagem matemática 

convencional. Esta transformação da linguagem exteriorizada produz uma 

mudança de qualidade nos instrumentos matemáticos que o indivíduo tem 

exteriorizado, pois se tornam menos dependentes das circunstâncias 

concretas em que foram gerados. Um momento desta mesma atividade é o 

registro gráfico que, além de ser o produto exteriorizado das ações mentais, 

as torna independentes dos gestos e expressões faciais que acompanham 

a comunicação oral e (...) converte-se em linguagem universal.  

 

        Torna-se, portanto, necessário reconhecer e valorizar os saberes da práxis 

social que os alunos jovens e adultos trazem para a escola. Este reconhecimento 

e valorização implicam em iniciar o ensino a partir dos saberes práticos, não 

limitando o conhecimento aos mesmos, mas incentivando os alunos à aquisição 

de novos saberes que os possibilitem a avanços no domínio do meio que os 

cerca. 

Dar o devido status às diferentes formas de conhecimento é valorizar o 

aluno enquanto cidadão conhecedor e merecedor de constantes avanços. Nesta 

perspectiva, no capítulo seguinte, apresenta-se uma abordagem sobre a Teoria 

dos Campos Conceituais, enfocando sua contribuição para o desenvolvimento de 

competências de adultos e crianças na conceituailização. Parte-se da concepção 

de Vergnaud (2003)  de   que   conceituar   não  é   tarefa  fácil,  porém  pode  ser  



favorecida quando observa-se o tripé que auxilia o desenvolvimento de conceitos, 

caracterizado pela inclusão de situações que conferem sentido e significado; 

propriedades invariantes e representações utilizadas na simbolização do conceito.       

Admite-se nesta perspectiva, que competências de adultos e crianças ao 

conceituar diferem, nos vários tipos de atividade, particularmente na atividade da 

linguagem. Fato já referendado na discussão apresentada no âmbito da relevância 

dos saberes da práxis social para que crianças e adultos possam conceitualizar, a 

partir dos seus saberes. Aspecto, a ser abordado no capítulo que segue. 
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               A TEORIA DOS CAMPOS CONCEI TUAIS E O DESENVOLVIMENTO 

3                             DA COMPETÊNCIA DE ADULTOS E CRIANÇAS 

 

“O conceito é algo a mais que uma simples definição” 
Gerard Vergnaud (2003) 

 

Para o psicólogo francês Gerard Vergnaud, autor da Teoria dos Campos 

Conceituais, como atesta neste pensamento, o problema central da cognição é a 

conceitualização e sua teoria aporta elementos neste sentido. Por discutir 

processos de construção de conceitos e relações entre conceitos, o pensamento 

de Vergnaud tem sido amplamente utilizado na Educação Matemática na busca da 

compreensão de como se dá o desenvolvimento de conceitos matemáticos. 

Vergnaud (1995) defende que é conceituando o real que a ação se torna 

operatória, ou seja, quando o indivíduo age em função do estágio de 

conhecimento em que se encontra sobre o real, a partir de atividades construtivas, 

de modo que confere eficiência à sua ação, ele está conceituando o meio que o 

cerca. Vergnaud também defende que o fator crucial da atividade de estudantes 

na resolução de problemas encontra-se vinculada não simplesmente ao tipo de 

operação que determinado problema requer por em prática, mas sim às operações 

de pensamento que estudantes devem fazer para estabelecer relações pertinentes 

entre os dados do problema. Nesta perspectiva, o comportamento de estudantes –  



sejam crianças ou adultos – é guiado por hipóteses e analogias que estão 

diretamente relacionados às suas conceitualizações da situação, e que podem, 

portanto, diferir, já que suas experiências são distintas.  

 

3.1 O papel das representações simbólicas na conceitualização 

Na formação de conceitos, como adverte Vergnaud (2003), não se pode 

subestimar o papel das representações simbólicas, representações emergentes a 

partir da resolução de problemas. Esta é uma das idéias centrais da Teoria dos 

Campos Conceituais, a qual fundamenta-se em estudos de Piaget e Vygotsky.  

Vergnaud (op.cit.) refere-se a idéias na sua teoria tomadas de Piaget e de 

Vygotsky, mostrando que há convergência e complementaridade nas idéias de 

ambos. Lembra que tanto em Piaget quanto em Vygotsky, encontra-se a idéia 

teórica da atividade. Estes autores também ressaltam a importância da tomada de 

consciência e de metacognição. Em Vygotsky, observa que a idéia que ele propõe 

e que chama da tomada de consciência anterior permite dar conta de determinada 

tarefa e a consciência posterior possibilita refletir sobre o processo de resolução 

da tarefa. Salienta Vergnaud: 

 

Dou muita importância à reflexão nas atividades matemáticas. 
Tento verificar, nas competências dos sujeitos, as que estão 
relacionadas com conceitos implícitos. Em Vygotsky e em Piaget, 
apesar de uma metodologia diferente, encontramos a idéia de que a 
conceitualização implica em um retorno  reflexivo  sobre  a própria 
atividade, enfatiza a relação entre as propriedades do objeto e as 
propriedades da ação.Uma atividade que, há trinta anos, denomina-
se de metacognição. É a idéia de que devemos ser cognitivos, para  
dar conta de uma tarefa, e metacognitivos, para compreender o que 
fazemos (VERGNAUD, 2003, p.25). 
 

 



Segundo Vergnaud (1995) o conhecimento se encontra organizado em 

campos conceituais, dos quais o sujeito se apropria ao longo do tempo.  

Campos Conceituais são grandes e heterogêneos conjuntos 
de informações, de situações e de problemas cuja análise e 
tratamento requerem diversas classes de conceitos, procedimentos 
e representações que se conectam umas com outras. Portanto, 
quando se deseja que os estudantes superem progressivamente as 
dificuldades conceituais, não podemos contornar com uma única 
situação visto que as dificuldades são superáveis progressiva e 
lentamente (VERGNAUD, 1995, p.9). 

 
 

Reconhecendo a interconexão conceitual observada por Vergnaud na sua 

teoria, destaca-se no presente estudo o lócus do conteúdo específico investigado 

– números decimais – como, enquanto número racional, pertencente ao campo 

conceitual das estruturas multiplicativas, no qual o número decimal apresenta-se 

em diversas formas, já que a este campo conceitual filiam-se os conceitos de 

fração, multiplicação, divisão entre outros.  

           Verificando as recomendações de Vergnaud (1995) para a abordagem de 

um campo conceitual, percebe-se que o autor sugere observar o tipo de problema 

que se apresenta ao aprendiz, identificando a natureza do problema. Para os 

problemas   de   estruturas   multiplicativas   –   nos   quais  o  número  racional  se  

apresenta em diversas formas – Vergnaud (op.cit.), distingue quatro esquemas, na 

abordagem dos quais requer-se uma multiplicação ou uma divisão, como se 

apresenta no Quadro 1 a seguir. 

 

 

 

 



QUADRO 1. Problemas de estrutura multiplicativa,  
segundo Vergnaud (1997) 

 
 

  Mul t ip l icação  

   1      a                 

   b  

                                              

    

       Requer   que   se   faça   uma 

       correspondência um a muitos. 

  Div isão  

  T ipo  1   (par t i ção)                     

   1  

   b      c    

   

  D iv isão  

 T ipo  2   (quo t i ção)  

     1    a    

          c  

 

 

 

 É dado um total e a quantidade de 

partes a serem distribuídas. 

A tarefa é calcular qual o valor de 

cada parte. 

 

É dado o total e o valor de cada 

parte (cada quota).  

Deve-se calcular o nº de partes a 

serem obtidas. 

     

   Cálculo  do 4º  termo 

       a     b  

       c  

 

 

     Busca-se a igualdade entre duas 

razões. 

 

No presente estudo optou-se pela seleção de problemas de divisão por 

partição. Procurou-se manter este tipo de problema constante, já que havia 

variações nas outras dimensões da conceitualização, embora reconhecendo a 

existência de outros tipos de problemas de estrutura multiplicativa. 



Na definição de campo conceitual, entra em jogo o conceito de situação. 

Para o autor da Teoria dos Campos Conceituais, uma situação é entendida como 

uma tarefa, sendo que toda situação complexa pode ser analisada como 

combinação de tarefas, ou seja, os processos cognitivos e as respostas dos 

sujeitos em função das situações com as quais é confrontado. È a partir do 

confronto com as situações e do domínio que progressivamente alcança sobre 

elas que o sujeito molda os campos conceituais que constituem o conhecimento.                     

O conhecimento, então, pode ser imaginado como organizado em campos 

conceituais, constituídos de situações que dão sentido aos problemas. No 

processo de apreensão desses campos conceituais, os estudantes vão adquirindo 

concepções e competências. Na noção de competências reside a gênese da 

teoria de Vergnaud, pois foi a partir do questionamento de como se desenvolvem 

as competências que sua teoria se desenvolveu. Ele refere-se à competência 

como capacidade que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver determinado 

problema, atribuindo eficácia à sua ação. 

Vergnaud (1995) propõe a construção de um referencial que dê acesso ao 

lado submerso do “iceberg”, voltando o interesse para o não dito na ação dos 

indivíduos. Dessa forma, possibilita  criar  instrumentos  que  auxiliem  o  acesso à  

dimensão implícita do conhecimento. Enfatiza-se que, a maior parte dos nossos 

conhecimentos são competências (o saber fazer), que se reformam, desenvolvem, 

diferenciam ou melhoram com o vivenciar de experiências. Em relação ao 

conhecimento científico, refere-se à vinculação das competências à resolução de 

problemas como principal medida do processo de aprendizagem. No entanto, para 

demonstrar competência (ação eficaz), o estudante deve não apenas resolver 



operacionalmente, mas também expressar verbalmente o raciocínio que o levou a 

tal resultado.  

No presente estudo considerou-se essa perspectiva, optando-se pela 

realização de entrevistas clinicas nas quais os participantes eram convocados a 

explicitarem a lógica das suas respostas.   

Vergnaud (op.cit.), admite que o vínculo entre conduta e representação feita 

pelo sujeito, é dado pelo conceito piagetiano de esquema. Considera-se esquema 

como a organização invariante do comportamento para determinada classe de 

situações. No esquema, segundo Vergnaud, deve-se pesquisar os 

conhecimentos-em–ação, elementos cognitivos que fazem com que a ação do 

sujeito seja operatória. No entanto, o esquema não pode ser considerado como 

estereótipo, porque a seqüência das ações depende das particularidades das 

situações, ou seja, um esquema pode gerar diferentes seqüências à ação que 

depende de cada situação particular. De acordo com Vergnaud, não é o 

comportamento frente à situação que é invariante universal, é a organização 

desse comportamento. Os esquemas evocados pelo sujeito numa situação,  frente  

às representações simbólicas, é que constituem o sentido da situação ou 

representação da mesma para esse indivíduo. Frente a uma nova situação, vários 

esquemas podem ser evocados sucessiva ou simultaneamente a fim de dar-lhe 

sentido. 

Para Vergnaud (ibidem), portanto, o desenvolvimento cognitivo consiste 

principalmente no desenvolvimento de um repertório de esquemas que permite ao 

sujeito enfrentar situações. O funcionamento do esquema é composto sob certas 

circunstâncias por duas classes de situações do repertório do sujeito: o jogo de 



condutas automatizadas e o jogo de esquemas de seu repertório que devem ser 

acomodados, descombinados ou recombinados para atingir a meta desejada.  

Vergnaud (2003) apresenta uma perspectiva multidimensional de 

desenvolvimento, como fez Piaget, o que não o impede, entretanto, de considerar 

regularidades dos processos. Estas regularidades devem ser objeto de análise de 

todo processo de ensino-aprendizagem, em particular da Matemática, como 

destaca Franchi (2002), ao abordar a Teoria dos Campos Conceituais no que se 

refere à questão da situação. 

È indispensável que o aluno se aproprie da situação. Para 
essa apropriação é essencial que ele possa utilizar seus próprios 
procedimentos a partir da representação que ele faz da situação. A 
discussão e a socialização desses procedimentos em classe são 
fundamentais para a investigação dos conhecimentos em ação 
mobilizados na produção desses procedimentos, facilitando no 
momento oportuno a percepção pelos alunos das relações entre os 
vários procedimentos e a avaliação da maior ou menor eficiência e 
economia de cada um deles (FRANCHI, 2002, p.189). 

 
 

Na Teoria dos Campos Conceituais, homomorfismo é o termo usado para 

referendar uma representação eficiente, ou seja, a representação, como forma 

específica de conhecimento é homomorfa e não cópia da realidade, é um tipo de 

mediação entre o sujeito e o real. Vergnaud (apud Maia, 1999) garante que a 

operacionalidade da representação é uma proximidade com a realidade. Enfatiza 

que a representação só pode ser operatória se refletir a realidade de maneira 

pertinente e homomorfa. Isto não quer dizer que a representação reflete toda a 

realidade. Não seria possível compreender a função da representação se não se 

visse um reflexo da realidade, um instrumento de simulação da mesma, e em 



consequência, um meio de previsão dos efeitos reais e de “cálculo” das ações, a 

fim de prová-las e de evidenciá-las.  

Para Vergnaud (2003:50) a mediação do professor para a abordagem de 

um campo conceitual depende basicamente de três importantes atos do professor 

para a conceitualização: 1) a escolha de situações que vão ser apresentadas ao 

aluno; 2) o auxílio oferecido ao aluno quando ele entra em contato com as 

situações, o que exige muito discernimento para captar sinais de compreensão ou 

não compreensão; e 3) a avaliação para controle do desenvolvimento das 

competências que ele objetiva. 

Na conceitualização a importância da atividade dos sujeitos é fundamental, 

a organização da atividade por ele revela os esquemas utilizados para suas 

ações, permitindo observar-se processos cognitivos mobilizados na 

correspondência  entre  objeto  e  gestos (do dedo, da mão, do olhar, da voz, entre  

outros). Portanto, atividade do sujeito é questão do conjunto da atividade corporal, 

e não uma propriedade somente do cérebro, daí a necessidade dos sujeitos na 

construção de conceitos serem ativos. Como salienta Vergnaud (2003): 

 
É importante dos pontos de vista psicológico e pedagógico, 

confrontar-se com as pessoas em situações diante das quais elas 
têm de ser ativas. Se observarmos não só adultos como também 
crianças, constatamos que o desenvolvimento abrange vários tipos 
de atividades: O gesto dos atletas de alto nível, dos artesãos, as 
competências científicas e técnicas, as formas de interação com os 
outros, especialmente a atividade da linguagem (VERGNAUD, 2003 
p.22). 

 
 

 

  Uma das maiores contribuições da Teoria dos Campos Conceituais é a 

preocupação com a questão didática, pois o enfrentamento da mesma possibilita 



que, em processos de ensino, se desestabilize cognitivamente o aluno. Um dos 

grandes entraves da aprendizagem na escola, segundo Vergnaud (2003:42) é que 

“os professores não estão preparados para introduzir conceitos como ensino 

funcional na vida”. Admite-se que é preciso fazer uma transposição, ou seja, uma 

transformação do saber sábio ou saber de referência para que seja transmitido na 

escola. Parte-se do princípio de que quando há uma preocupação na aproximação 

dos conteúdos vivenciados com situações problema vinculadas à experiências de 

vida, favorece-se a aprendizagem e por meio desta a possibilidade do estudante 

ser capaz de participar de forma ativa e crítica da sociedade na qual está inscrito. 

Liberta-se, assim o aluno da visão fragmentada e pontual do mundo. 

  

3.2 Sobre os diferentes significados na conceitualização 

È importante ressaltar que na Teoria dos Campos Conceituais, por trás de 

uma conceituação, três dimensões básicas se inserem (significados, 

representações e invariantes), pelo fato de que, conceituar abarca todos os 

registros da atividade e a lógica é somente um dos domínios dessa atividade. Por 

se tratar de uma teoria do desenvolvimento das competências, reconhece-se a 

importância da abordagem da situação a partir de diferentes significados, 

possibilitando-se ampliar o sentido da situação para o indivíduo; primando-se pela 

representação, por requerer que o sujeito torne presente a imagem elaborada do 

objeto ou da situação com a qual se depara e confere importância aos invariantes 

(propriedades, relações e teoremas), mobilizados na conceituação. 

Alguns estudos recentes, dentro do campo das estruturas multiplicativas, 

têm sido desenvolvidos na perspectiva de observar a influência da variação das 



dimensões destacadas por Vergnaud (1997) – significados dados a números e 

operações, propriedades invariantes presentes em problemas e formas de 

representação simbólica utilizadas no enunciado ou na solução de problemas – no 

desempenho de alunos. A seguir, alguns destes estudos são descritos.  

Selva & Borba (2004) analisaram a resolução de problemas de divisão com 

resto diferente de zero. Destacaram três fatores para análise: Os tipos de 

problemas que envolvem diferentes significados de número e operação, o uso de 

representações diferentes na resolução de problemas e a  interpretação  do  resto  

obtido. São apresentados problemas de diferentes significados (problemas de 

divisão por partição e divisão por quotição) e sugere-se que o trabalho com 

diferentes significados pode levar as crianças ao desenvolvimento de estratégias 

para lidar com os diversos problemas que envolvem a divisão. Observa-se que as 

crianças muitas vezes não reconhecem problemas de divisão por quotas como 

sendo resolvidos por meio do algoritmo da divisão, mostrando compreensão 

restrita dessa operação. Propõe-se, assim, que a escola trabalhe também com 

significados com os quais as crianças têm menor familiaridade.  No que se refere 

às representações simbólicas, observa-se que a resolução de problemas por meio 

de algoritmos ainda persiste na escola como o aspecto mais importante a ser 

ensinado às crianças, desconsiderando que esta é apenas uma das formas de 

representar e resolver problemas. Quanto à representação do resto obtido em 

divisões inexatas, tem se verificado que crianças mostram grande dificuldade.   

Ressalta-se que analisar um problema é um passo muito importante para a sua 

resolução e, infelizmente, não se tem dado muitas vezes em sala de aula a devida 

atenção a essa análise e que a preocupação maior na resolução de um problema 



tem sido em definir a operação a ser realizada e em realizá-la corretamente, 

quando seria importante retornar ao enunciado para reflexão sobre as respostas 

adequadas aos problemas. Conclui-se que as dificuldades das crianças na 

resolução de problemas de divisão nem sempre se dão em função do algoritmo, 

mas em diferentes fatores que contribuem para a compreensão deste conceito. 

 Outro estudo, desenvolvido por Selva, Borba, Torres e Couto (2004), 

realizado com crianças de 3ª e 5ª séries, também com base na Teoria dos 

Campos Conceituais, enfocou a resolução de problemas de divisão por meio de 

representações diferentes (papel e calculadora ou material manipulativo; 

calculadora ou manipulativo e papel). Foi solicitado aos alunos que, após a 

solução de um problema por meio de formas variadas de representação simbólica, 

relacionassem entre si os resultados obtidos. Observou-se a dificuldade das 

crianças em relacionar as respostas obtidas por meio de representações 

diferentes (resto inteiro obtido no papel, decimal obtido na operação com uso da 

calculadora ou fichas representando restos de divisões). Conclui-se que a 

abordagem de representações diferenciadas na escola pode possibilitar o 

desenvolvimento da compreensão de números e operações, como a divisão e o 

número decimal obtido quando há resto nesta operação.  

 No presente estudo foi observado como diferentes significados dados ao 

número decimal (o de decimal enquanto fração de um todo ou decimal enquanto 

resultado de uma divisão), propriedades invariantes (relacionadas à comparação 

ou à conversão de números decimais) e representações simbólicas distintas (orais 

ou por escrito) podem influenciar o desempenho de crianças e de adultos na 

resolução de problemas envolvendo números decimais.  



Aspectos do desenvolvimento do conceito de número decimal são 

apresentados a seguir, fruto de estudos já realizados neste campo numérico, 

inclusive apresentando dificuldades (concepções errôneas) na conceitualização de  

decimais por alunos e a leitura dos professores acerca das dificuldades dos 

educandos na aprendizagem deste conteúdo. Embora conhecimentos dos 

professores não constituam interesse para investigação nesta pesquisa, 

considerou-se a relevância de apresentar estudo que sinaliza o quanto nos 

processos de aprendizagem, necessita-se analisar vários fatores que interferem 

direta ou indiretamente, e a competência do professor para dirigir processos de 

aprendizagem é fundamental.  Repensar a organização curricular, a formação 

continuada do professor para o acompanhamento do aprendiz, mediando o 

avanço na compreensão de números decimais, parece, constituir aspectos 

importantes na aprendizagem neste conteúdo, ainda carente de investigações 

como mostram dados de pesquisas citadas no próximo capítulo. 
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   4            O     DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE NÚMERO DECIMAL   

                                                                                                                                                     

           “O conhecimento dos números decimais é poderoso e útil, por ampliar as 

capacidades dos indivíduos para lidar com situações 

 onde os números inteiros são insuficientes”  

Porto & Carvalho (2000) 

  

 O processo educativo abrange vários campos do saber. Na escola estes 

campos precisam se interligar, objetivando a formação do homem em suas 

variadas dimensões - cognitiva, afetiva e social. A Matemática, como um desses 

campos do saber, ainda carece de estudos específicos, por ser uma disciplina na 

qual se encontra grande entrave para a aprendizagem em todos os níveis de 

escolaridade. Por isso, a Matemática é um campo de estudo que precisa ser bem 

entendido para ser mais bem ensinado.  

O campo específico dos números decimais é um exemplo de conteúdo no 

qual ainda há necessidade de pesquisa, em função das dificuldades que persistem 

na abordagem deste na escola, apesar da freqüência do uso desse sistema de 

representação numérica no cotidiano dos estudantes. Identificar a natureza das 

dificuldades enfrentadas pelos alunos neste campo numérico pode favorecer o 

direcionamento de processos de ensino para a emergência de significativas 

aprendizagens, oportunizando lidar com situações numéricas diversas, como 

destacam as autoras do pensamento citado.Vergnaud (2003) destaca que os 



processos de ensino e de aprendizagem em qualquer área, e em particular na 

Matemática, necessitam de abordagem muito atenta, uma vez que exigem 

reflexão. Para Vergnaud, alguns problemas são conceitualmente difíceis para 

qualquer aluno e, conforme a vertente didática adotada pelo professor, o processo 

de aprendizagem pode tornar-se ainda mais difícil na escola. Em geral, a escola 

busca uma organização hierárquica de suas atividades, considerando que o 

desenvolvimento do conhecimento se dá sempre de forma linear. A organização 

das situações de aprendizagem, em geral, são desenvolvidas numa única direção, 

deixando de favorecer diversos processos de aprendizagem significativa. 

Considerando a complexidade do domínio matemático dos números 

decimais, uma significativa quantidade de pesquisas já foi realizada. Dentre as 

temáticas específicas abordadas tem-se: (1) O efeito da multiplicação e divisão 

por números menores que 1 (Bell, Fischer & Greer, 1984; Bell, Swan & 

Taylor,1981); (2) Procedimentos de computação com números decimais (Wearne 

& Hiebert, 1988); (3) Utilização de materiais concretos no ensino de números 

decimais (Thompson, 1992); (4) A compreensão da notação dos números 

decimais (Sackur-Grisvard & Leonard, 1985; Resnick, Nesher, 1988; Irwin,1995; 

Lerner, 1995; Porto, 1995; Porto & Carvalho 2000)4.  

Continuando o elenco de itens de estudos anteriores, destacam-se 

trabalhos realizados abordando a perspectiva do professor e do currículo, tais  

como os estudos de Stacey, Helme, Baturo, Irwin & Bama (2001), versando sobre 

                                                 
4 Classificação elaborada por Porto(1995), exceto a inclusão das pesquisas de 

Irwin (1995); Lerner (1995); Porto (1995) e Porto & Carvalho (2000). 



A percepção de professores sobre as dificuldades dos estudantes na 

compreensão de números decimais; além de um estudo realizado por Brousseau, 

Brousseau & Warfield (2004) acerca dos Racionais e decimais no currículo escolar 

por via de experiência construtivista. É provável que ainda filiados a essa 

perspectiva de investigação – a do currículo – encontrem-se outros trabalhos, no 

entanto como não se tratava do foco de investigação nosso. 

Aspectos observados nestes estudos, relativos às dificuldades na 

conceitualização de números decimais, orientam a condução de processos 

didáticos que possam atentar para minimizar tais entraves, favorecendo processos 

de ensino e de aprendizagem. São apresentadas, a seguir, concepções errôneas 

de alunos, as quais justificam a necessidade de investimento na didática deste 

conteúdo específico.  

 

4.1 Concepções errôneas sobre decimais apontadas em estudos 

anteriores 

     Sackur, Grisvard & Leonard (1985), ao investigarem as dificuldades de crianças 

francesas da 4ª e 5ª séries em compreender e representar números decimais, 

observaram, o uso sistemático pelos alunos de três regras: 

R1. O número maior é aquele cuja parte decimal contém o maior número de 

dígitos. Segundo esta concepção, 3,214 seria maior que 3,8. 

R2. O número com menos casas decimais é maior. Assim, dados os números 10,5 

e 1,2 o último seria considerado maior por possuir menos casas decimais. 

R3. O número é tanto menor quanto são os zeros existentes imediatamente 

depois da vírgula. Segundo esta concepção, associada à primeira anteriormente 



descrita, os números 3,09; 3,8 e 3,214 ficariam assim ordenados: 3,09 (o menor 

porque tem um zero após a vírgula); 3,8 e 3,214 (porque 214 possui mais 

algarismos que 8). 

Resnick & Nesher (1988) investigaram a possibilidade das crianças 

cometerem erros sistemáticos a partir da generalização de conceitos de um 

domínio familiar para interpretar um outro domínio de conhecimentos. O trabalho 

envolveu 113 crianças dos Estados Unidos e Israel (onde frações são ensinadas 

antes de decimais) e França (onde os decimais são ensinados antes das frações). 

Foram observadas duas regras adotadas na abordagem dos decimais: 

R1. Regra dos números inteiros – Aplicação do conhecimento sobre números 

inteiros aos decimais, sem coordenação de informações sobre frações. Ao 

comparar, por exemplo, os números 0,5 e 0,25 a criança justificava que 0,25 é 

maior porque 25 é maior; ou, ao comparar 4,7 e 4,08, este último seria maior 

porque o zero “não faz sentido” ou “não tem valor” e “8 é maior que 7”. 

R2. Regra da fração – Aplicação de conhecimentos sobre décimos, centésimos e 

milésimos.  Ao   responder,   por exemplo,  que  4,7  é  maior  que  4,08  a  criança  

justificava que era “porque 4,08 tem 8 centésimos e 4,7 tem 7 décimos” ou ainda 

que 4,457 é maior que 4,4502 “porque estes 4,457 são centésimos e estes 4,4502 

são milésimos...”, justificando que centésimos são maiores que milésimos. Ao usar 

esta regras crianças podem acertar na ordenação de decimais, mas o fazem por 

meio de justificativa errônea, interpretando inapropriadamente décimos, 

centésimos e milésimos.  

Na conclusão deste estudo, confirmaram-se as hipóteses levantadas pelos 

autores: a regra de fração foi mais amplamente utilizada por crianças dos Estados 



Unidos e Israel, onde o ensino de frações ordinárias precede o ensino dos 

decimais.   

      Porto (1995) realizou um estudo para investigar a resolução de problemas de 

comparação e conversão de números decimais, verificando como se davam as 

abordagens para apropriação desse conhecimento.  A pesquisa foi realizada com 

11 duplas de alunos, de 12 e 13 anos de idade, da quinta série de uma escola de 

rede particular de ensino. Dentre os problemas utilizados durante a intervenção, 

alguns resultavam em decimais exatos, outros em decimais periódicos e ainda 

outros eram não periódicos. Realizaram-se observações de aula e sessões de 

resolução de problemas. Compreensão da parte decimal do número como uma 

fração decimal, que expressa a unidade fracionada em partes iguais de 10, 100, 

1000 etc. Diagnosticou-se  esta  dificuldade  como decorrente da instrução escolar  

de enfatizar a memorização de regras que as crianças aplicam inapropriadamente. 

A autora concluiu que as atividades em sala de aula eram restritas a  situações de  

computação e manipulação de decimais, dificultando a compreensão dos mesmos 

pelos alunos. Ressaltou-se, assim, o quanto é importante considerar a situação 

para a atualização e funcionalidade dos conhecimentos escolares, resignificando 

processos de aprendizagem. 

Irwin (1995) também pesquisou as imagens dos estudantes sobre fração 

decimal trabalhando com 36 estudantes com idades entre 10 e 12 anos em duas 

escolas européias multiculturais, situadas em áreas de baixa renda. Através de 

entrevistas individuais, buscou verificar vários aspectos do entendimento sobre 

frações decimais. Os alunos eram convidados a fechar os olhos e responder 

perguntas tais como: O que vem entre zero e um? Objetivou-se identificar se os 



alunos possuíam o conceito quantitativo apropriado de frações decimais ou se 

associavam os referentes a números inteiros. Outras tarefas foram: observar um 

quadrado e fazer a divisão de grades; comparar respostas dos alunos ao repartir 

um bolo retangular com a ajuda de grades; e descobrir como a partir de 0.01 

realizar multiplicações para conseguir a resposta 1. Verificou-se que os alunos têm 

dificuldades em frações decimais, sobretudo ao ordenar as frações, apresentando  

erros indicativos de que os alunos lidam freqüentemente com frações decimais 

como se fossem inteiros ou lidam simplesmente com características simbólicas da 

notação, em lugar de relacionar as frações decimais à quantidade apropriada. Os 

resultados  deste  estudo  revelam  que  crianças  de  idades menores apresentam  

maior dificuldade em visualizar o que vem entre zero e um, pois as crianças de 10 

anos  dizem  que  nada  existe  e as crianças mais velhas admitem existir números  

entre zero e um. Os autores admitem a relevância de considerar o conhecimento 

informal ou intuitivo que os alunos trazem para compreender frações, mas 

destacam que nenhum professor em salas de aula multiculturais compartilha a 

cultura de todos seus alunos. Deve, portanto, fazer um esforço para entender os 

conceitos que seus alunos trazem para ajudá-los a construir compreensões. 

     Lerner (1995) realizou um estudo sobre decimais com crianças da terceira e 

quinta séries, no qual abordou o valor posicional de números. As crianças que 

participaram da pesquisa liam decimais estabelecendo estreita correspondência 

entre o que se dizia e os elementos que apareciam escritos. Quanto à escrita, 

algumas crianças a realizavam de forma convencional, outras afirmavam não 

saber escrever esses números e ainda outras, escreviam como se fossem 

números inteiros. Quase todas as crianças, no entanto, foram capazes de 



interpretar decimais quando se referiam ao dinheiro. Na análise do estudo, a 

autora salienta que é provável que as interpretações corretas que os alunos fazem 

dos números decimais estejam vinculadas ao seu uso extra-escolar mais que ao 

ensino escolar. Quando o decimal não se refere a dinheiro, a diferença escrita 

estabelecida pela vírgula não é para os alunos um indicador suficiente para saber 

que se trata de um número decimal e em operações de adição e subtração com 

decimais  formulam  um  nível  de  dificuldade  diferente  quando  todos  os termos  

envolvidos são decimais de quando se combinam na operação números naturais e 

decimais.  

   Lerner (ibidem) ao comparar os desempenhos das crianças da terceira e 

da quinta série nesta pesquisa, verificou que não houve grandes diferenças em 

desempenhos. Nas suas conclusões, a autora reconhece que as crianças têm 

aprendido muito na escola, mas é necessário criar condições para que elas 

possam se apropriar dos princípios que regem nosso sistema de numeração e 

elaborar estratégias didáticas mais adequadas para a compreensão do mesmo, 

estimulando o raciocínio lógico, o direito de pensar e construir conhecimento. 

Embora o foco de observação de Lerner não tenha ocorrido comparando 

desempenhos de crianças com adultos, e sim entre crianças de diferente nível 

escolaridade, admite-se que suas constatações de dificuldades de representação 

de número decimal possam se estender a adultos, em particular no que se refere 

à representação escrita para adultos com pouca escolaridade.  

     Lerner (op.cit) reconhece no seu estudo e ressalta a necessidade de realização 

de estudos diagnósticos, que possibilitem entender melhor como o aluno se 

aproxima do conteúdo matemático que lhe é ensinado, re-elaborando explicações 



(resignificando) a partir das suas próprias experiências, possibilitando que o 

professor possa organizar suas intervenções, delinear discussões, inclusive ao 

tomar consciência dos seus erros didáticos, bem como dos seus acertos. 

     Porto e Carvalho (2000), investigaram a competência de alunos/as da 

Educação  de  Jovens  e  Adultos  na  resolução  de  problemas  de comparação e  

conversão de números decimais, durante atividades regulares de sala de aula e 

de sessões de resolução de problemas. Esta  pesquisa  envolveu  seis  duplas  de  

alunos/as da EJA e do ensino fundamental (4ª e 5ª série), com idade entre 18 a 50 

anos, de um centro de estudos supletivos do sistema de ensino público da cidade 

do Recife. Realizaram-se observações de aula, sessões de resolução de 

situações problemas de comparação e conversão de medidas métricas e 

temporais e computação de cálculos. Na pesquisa utilizou-se um processo de 

microanálise e interpretação. Os resultados desse trabalho demonstram que 

coordenar os dois sistemas representacionais, numéricos e de medidas, exige 

relações matemáticas em função da natureza de diferentes magnitudes existentes. 

Concluiu-se que o caminho que a escola tem encontrado para ensinar conceitos 

matemáticos vem sendo a manipulação de símbolos desvinculados dos seus 

referentes. Propôs-se considerar em processos de ensino-aprendizagem que a 

compreensão é socialmente construída, mediada por representações e interações 

buscando significado.   

No presente estudo, são reconhecidas as contribuições dos estudos de 

Porto em números decimais e tomando como participantes também alunos da 

EJA, procurou-se realizar estudo comparativo dos saberes de adultos e crianças 

em decimais, visto que ainda encontram-se lacunas para investigação neste 



sentido, como salienta Porto. Espera-se com os resultados desta pesquisa poder 

contribuir com a educação matemática nesta modalidade de ensino ainda carente 

de investigações. 

 

4.2 Estudos sobre números decimais na perspectiva do professor e do 

currículo. 

Também associados à pesquisa no campo dos números decimais, mas, 

focalizando o olhar dos professores sobre as dificuldades dos alunos neste 

conteúdo específico. Stacey, Helme, Baturo, Irwin & Bama (2001) realizaram 

estudo com 522 professores em quatro universidades na Austrália e Nova 

Zelândia acerca da percepção dos professores sobre as dificuldades dos 

estudantes em números decimais. Os participantes da pesquisa eram estudantes 

de pedagogia, os quais responderam questões de um teste de compreensão 

decimal, no qual seriam marcados os itens que os professores consideravam 

difíceis para os estudantes e explicar o porque. Partiu-se do reconhecimento de 

que a numeração decimal é significativamente fonte de dificuldades de 

aprendizagem e ensino e buscou-se diagnosticar a natureza das dificuldades na 

conceitualização decimal, no tocante ao conhecimento pedagógico bem como no 

conhecimento do conteúdo. 

Quatro questões nortearam esta pesquisa. São elas: 

1. Quanto os professores sabem sobre numeração decimal? 

2. Até que ponto os professores estão conscientes de suas dificuldades? 

3. O que os professores pensam sobre o que fazem as comparações decimais 

difíceis para os estudantes? 



4. Quais são as características das explicações dos professores sobre as 

dificuldades dos alunos? 

 Identificar concepções dos professores e diagnosticar suas dificuldades no 

trato com este conteúdo, significa buscar onde se situa a problemática de 

aprendizagem o que pode sugerir (re)direcionar estratégias didáticas com vista à 

superação dos entraves. Embora não seja objetivo deste estudo observar a 

perspectiva do professor em relação à conceitualização decimal, o 

reconhecimento das dificuldades de abordagem deste conteúdo por eles, bem 

como a opinião em relação à dificuldade do aluno, podem representar elementos 

para delinear possibilidades de avanços na garantia da superação de dificuldades, 

quando se percebe a natureza delas. Em particular, a organização curricular 

poderá se pautar num melhor desenho, baseado nos elementos destas diagnoses.  

Observa-se na seqüência a percepção dos professores identificadas por Kaye et. 

al. (2001): 

4.2 .1  Como os professores pensavam sobre os erros dos alunos em 

números decimais 

      Para análise das respostas dos itens do teste, tomou-se como variável, 

como o professor pensava em decimais, considerando as diferentes universidades 

e os diferentes tipos de erro apresentados. 

Alguns aspectos referentes a como os professores pensavam sobre os erros dos 

alunos em números decimais eram: 

 A maior quantidade de números para a criança quer dizer número maior, 

sem prestar atenção que ele é maior no valor. Por exemplo, 1,480 > 1,9 



 A maior quantidade – Crianças também pensam que um número decimal 

simples seria considerado maior que um com vários decimais. Assim, 0,4 > 

0,476. 

 Na comparação – Na presença do dígito zero, desconsiderar o zero, 

admitindo que não altera o valor numérico. Então 3,72 < 3,073. 

 

Identificou-se quatro características dos números usados, considerando que 

fazem as comparações de números decimais difíceis para os estudantes: 

 O  tamanho 

 Comparação com zero 

 Presença do zero como dígitos 

 Similaridade entre números 

 

 Na conclusão desse estudo, observou-se que os erros dos professores são 

indicativos de que eles não entendem decimais, frações etc. Dos participantes 

13% erram ao comparar o número decimal com o zero; mostram evidência do não 

entendimento  da  lógica  decimal  quando  pensam  que  maior  número  de casas  

decimais é menor e outros pensam que mais curto é maior (erro presente em 

todas as universidades), considerando-se apenas o número de dígitos. 52% do 

grupo pesquisado, não conseguia identificar o lugar do número.  Portanto, os 

dados deste estudo apontam para que na formação dos professores se busque 

enfatizar o conhecimento conceitual que abordem diferentes aspectos dos 

números. Observou-se que 80% do pessoal testado pareciam saber o conteúdo, 

no entanto, reconheciam suas dificuldades e estavam conscientes das 



dificuldades dos estudantes, e atribuíam tais dificuldades como associadas à 

natureza fragmentária da abordagem do conhecimento. 

    Esta diagnose aponta como implicações para a formação do professor observar 

os seguintes aspectos: 

 Abordar conhecimento integrado da numeração decimal, evitando erro, no 

ensino, aos estudantes; 

 Reconhecer os erros dos professores como indicativos para se trabalhar na 

formação, observando que ensino eficaz requer conhecimento profundo, 

conhecimento da Matemática, ou seja, não bastam conhecimentos 

pedagógicos é preciso domínio do conhecimento no conteúdo. 

  A vertente de investigação do nosso estudo sobre números decimais, como 

destacado anteriormente, apenas se dispõe a identificar a natureza das 

dificuldades e/ou facilidades de crianças e adultos na conceitualização deste 

conteúdo,   o   que   pode  apontar  necessidades  de  rever  posturas  didáticas,  e  

redefinição curricular pautada nos saberes dos educandos acerca deste campo 

numérico. Portanto, embora não se dispondo a dialogar com aspectos da 

formação do professor e do currículo, encontra-se imbricado na pesquisa em 

pauta, ao abordar os saberes de crianças e adultos em números decimais, 

inferências neste sentido. Nesta perspectiva destaca-se na seqüência desta 

abordagem a experiência de Brousseau et.al (2001) em estudo pautado numa 

perspectiva construtivista sobre o ensino de números decimais no currículo, 

inclusive apontando lacunas dos processos didáticos, dificultando a compreensão.  

 



4.2 .2  Uma experiência construtivista no currículo, abordando números 

decimais. 

Na perspectiva da realização de pesquisa vinculada à Didática da Matemática, 

Brousseau, Brousseau & Warfield (2004), em estudo experimental utilizando 

folhas de papel empilhadas umas sobre outras, objetivaram introduzir a idéia de 

decimal como pouco/fino, orientando-se pelas seguintes perguntas: 

A. Se as folhas são de diferentes tipos, o mesmo número de folhas 

corresponderiam à mesma grossura? 

B. Se os papéis são do mesmo tipo, o número de folhas corresponde à mesma 

grossura? 

C. Duas vezes mais folhas, a grossura seria a mesma? 

D. Número diferente de folhas corresponde à mesma grossura? 

Considerou-se na análise do desempenho dos aprendizes: 

 O esforço individual 

 Diferentes resultados 

 Comparação de métodos 

 Discussão e avaliação dos resultados  /  processo que seria mais adequado 

 Na conclusão deste trabalho, Brousseau e outros ressaltam que a prática de 

introduzir o número decimal e frações e posteriormente aplicar o que foi 

apresentado, não considera os conhecimentos dos alunos. Salienta que a 

Matemática não pode se reduzir a seqüência de algoritmos para ser aplicado, mas 

sim oferecer oportunidades para colocar novas questões. A Matemática é, como 

destaca o autor, uma arte de organizar questões e respostas que estimulem a 

novas aprendizagens.  



         O pensamento de Brousseau (2004), conclama educadores a observarem 

que a utilização de números representados na forma decimal faz-se presente em 

várias situações da vida do aluno, especialmente do aluno adulto trabalhador. Este 

se depara freqüentemente com situações nas quais o domínio conceitual dos 

números inteiros é insuficiente para enfrentá-las. Entende-se que este adulto 

trabalhador sabe muito desse campo numérico a partir de suas experiências da 

práxis social e é necessário que a escola reconheça esses saberes. O 

levantamento deste conhecimento poderá subsidiar a organização de seqüências 

didáticas  que  facilitem  a  ampliação  dos  saberes  já  possuídos.   Dessa  forma,  

reconhece-se como são importantes tanto as inteligências acadêmicas quanto a 

inteligência prática. 

      Neiser (apud Carraher at al. 1988:171) atribui diferenças entre tarefas 

acadêmicas e aquelas que precisamos resolver na vida cotidiana, argumentando 

que nas tarefas acadêmicas as soluções são criadas e apresentadas aos sujeitos 

por outras pessoas, tendo freqüentemente baixo valor intrínseco. Contrasta na 

vida cotidiana, a solução de situações problemas definidas pelos sujeitos, eles 

próprios buscando soluções e tomando decisões. 

Considera-se que nessa perspectiva, estudos no campo dos números 

decimais sejam bem vindos, oportunizando definir no trabalho com o aluno, quais 

são os erros didáticos que precisam ser evitados, ajustando situações de 

aprendizagem para um fazer pedagógico fecundo. Se a escola fosse estática 

bastaria o exercício e o treino de algumas situações didáticas para dar conta de 

dirigir aprendizagens. No entanto, conhecendo-se a dinâmica de espaços 



educativos, há necessidade da (re) construção de práticas, conferindo maior 

eficiência no trabalho e, conseqüentemente, no produto destes. 

 É preciso, na visão de Vergnaud (1995) abordar um conjunto de situações 

próximas entre si e o conjunto de conceitos pertinentes, de modo a analisá-los 

mais completamente, pois uma situação não pode ser analisada a partir um só 

conceito. No estudo dos números decimais, enveredando pelo percurso sugerido 

por Vergnaud, pode-se concluir que é preciso abordar conceitos filiados a este.  

Situados no Campo Conceitual dos Números Racionais, os números 

decimais dialogam com conceitos de multiplicação, fração, divisão entre outros, 

em contextos diversos, tais como em medidas, monetário etc. necessitando 

estudo integrado, como parte de um único campo conceitual. Devem-se assim 

escolher diferentes situações para a abordagem do conteúdo, nas quais os 

números decimais apresentem diferentes significados, diferentes representações e 

diferentes propriedades. Pode-se mobilizar, desse modo, um variado repertório de 

esquemas. Ao lidar com diversos invariantes (teoremas em ação e conceitos em 

ação), ao estudante, com a interferência do professor, levando em consideração o 

ponto de desenvolvimento que o aluno já atingiu, favorece-se o alcance da 

conceitualização. 

Mais estudos sobre a compreensão de decimais tornam-se necessários. 

Estudos que levantem as compreensões dos alunos antes do ensino formal a este 

conceito podem evidenciar como se desenvolve o entendimento deste campo 

numérico fora de espaços escolares e a comparação de desempenhos de adultos 

e crianças podem contribuir para a escola refletir a necessidade de tratar 

diferentemente alunos de diferentes níveis de ensino. 



No capítulo que segue, aborda-se a organização metodológica efetuada 

para o desenvolvimento deste estudo. Nele, encontra-se a seqüência de 

problemas que favoreceram a coleta dos dados por via de entrevistas clínicas; o 

esquema que norteou a organização destes problemas; bem como a 

caracterização dos participantes do estudo. 
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 5                                                                                                  METODOLOGIA 

 

           “ (...) Aprender a por em ordem as próprias idéias e ordenar os dados: é 

uma experiência de trabalho metódico” 

 Eco (2004)    

Há necessidade do rigor científico ao realizar estudos, na perspectiva de 

efetivação de construções que possam servir a outros. Escolhas metodológicas na 

realização de investigações devem, portanto, ser efetuadas de modo bastante 

reflexivo, possibilitando novos olhares para o foco de investigação. Este rigor 

reflete-se nos resultados de uma pesquisa, constituindo-se força estabilizadora ou 

fator de mudanças. Na seqüência deste capítulo apresentam-se as escolhas 

metodológicas efetuadas, ou seja, os objetivos da pesquisa em pauta, os 

participantes da mesma e procedimentos adotados na investigação. 

 

5.1 Objetivos 

No estudo aqui relatado objetivou-se investigar o que sabem adultos e 

crianças sobre números decimais antes e após o ensino formal, e examinar em 

que sentido os saberes de adultos diferenciam-se dos de crianças, para que, ao 

reconhecer as especificidades de saberes, possa ser orientado o ensino deste 

conteúdo nas diferentes modalidades de ensino. 

A motivação para a pesquisa foi a busca da identificação dos 

conhecimentos de alunos da EJA em relação a números decimais, para se 

verificar a natureza de suas dificuldades e se estas diferem das demonstradas por 



crianças. O papel da instrução escolar foi indiretamente examinado ao se verificar 

o desempenho dos alunos antes e depois da instrução formal ao conceito de 

número decimal. 

 

5.2. Participantes 

Colaboraram na realização deste estudo 64 estudantes, sendo 32 alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), dos módulos I e IV, 32 crianças do 2º ano 

do 2º ciclo (4ª série) e do 2º ano do 3º ciclo (6ª série). Tratou-se de um estudo 

experimental, no qual os participantes foram distribuídos em quatro grupos. Todos 

eram alunos de uma mesma escola da rede municipal de ensino da cidade do 

Recife . A distribuição dos participantes por faixa etária e sexo pode ser observada 

na tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Distribuição dos participantes por faixa etária e sexo. 

SEXO GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

FAIXA ETÁRIA/ 

IDADE MÉDIA MASCULINO FEMININO 

GI 9 A 11 ANOS – 9,6 12 04 

GII 11 A 15 ANOS – 11,5 08 08 

GIII 24 A 73 ANOS – 43,7 05 11 

GIV 16 A 39 ANOS – 29,06 06 10 

 TOTAL 31 33 

 

 



No Quadro 2 apresenta-se a caracterização dos participantes por grupo 

experimental.  

Quadro 2 

Caracterização dos participantes por grupo experimental 

GRUPOS DE 

PARTICIPANTES 

CARACTERIZAÇÃO 

GI – 16 CRIANÇAS - Alunos do 2º ano do 2º Ciclo (4ª série do Ensino 

Fundamental), admitindo serem possuidores de pouca 

experiência da prática social no que se refere ao uso 

dos números decimais, como os do Grupo II, e não 

possuidores de experiência escolar formal com 

números decimais, como os do Grupo III. 

GII - 16 CRIANÇAS - Alunos do 2º ano do 3º Ciclo (6ª série do Ensino 

Fundamental), considerando que estes são portadores 

de pouca experiência de vida, similar ao Grupo I, mas 

com experiência formal na escola com decimais, como 

o Grupo IV.  

GIII - 16 ADULTOS - Alunos do Módulo I da EJA, constituído, portanto, de 

pessoas que possuem ampla experiência da prática 

social com números decimais, como os integrantes do 

Grupo IV, mas sem escolarização no conteúdo, como 

os do Grupo I. 

GIV - 16 ADULTOS - Alunos do Módulo IV da EJA, os quais dispõem de 

experiência prática com uso do número decimal, similar 

ao Grupo III, e com escolarização no conteúdo, assim 

como os integrantes do Grupo II. 

 

 

 



Cada um dos grupos constituiu um controle dos outros três grupos: os 

Grupos I e II se diferenciavam no que diz respeito à experiência escolar formal 

com números decimais, mas possuem experiências similares no que se refere ao 

uso social do conteúdo; os Grupos III e IV possuem experiências similares nas 

práticas sociais mas diferiam quanto à escolaridade no conteúdo, visto que 

apenas o grupo IV havia estudado números decimais na escola; os Grupos II e IV 

possuíam escolarização no conteúdo, mas experiências extra-escolares 

diferenciadas; enquanto os Grupos I e III não possuíam escolarização em 

decimais mas possuíam experiências extra-escolares diferentes; os Grupos I e IV 

diferiam tanto no que se refere à experiência social do uso de números decimais, 

quanto na escolaridade; o mesmo ocorrendo em relação aos Grupos II e III.   

Dos que participaram da pesquisa, em particular no caso dos alunos 

adultos, pode-se conferir suas ocupações na tabela 2 apresentada a seguir, o que 

de certa forma, esclarecem razões de seus desempenhos na abordagem dos 

problemas com números decimais, marcados pelas experiências em lidar com 

esse campo numérico nas suas ocupações cotidianas.  

Observa-se que, algumas mulheres referiam-se à ocupação de doméstica e 

outras do lar. Elas diferenciavam estas denominações, justificando que ser 

doméstica seria uma profissão, inclusive remunerada – de trabalhar na casa de 

outros, e receber salário pelo seu trabalho – e que do lar, quer dizer trabalhar na 

sua própria casa, sem salário a receber, diziam. 

 

 

 



Tabela 2. Distribuição dos alunos adultos por atividades profissionais 

          ATIVIDADES 

      PROFISSIONAIS 

     GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

    

      SEXO 

   

              

GIII 

 

 

 

          

 MASCULINO  (5) 

 

 

 

 

FEMININO  (11) 

01 GARÇON  

02 FLANELINHAS  

01 PINTOR    

01COMERCIANTE 

  

05 DOMÉSTICAS 

01 ZELEDOURA 

01CABELEREIRA 

02 COSTUREIRAS 

02 DO LAR        

 

GIV                         MASCULINO (6)  

 

 

 

 

 

 

FEMININO  (10)      

01MARCENEIRO 

01PEDREIRO 

01 CAMELÔ 

01 PINTOR 

01CABELEREIRO 

01 SERVENTE 

 

04 DOMÉSTICAS 

04 VENDEDOURAS 

O2 DOMÉSTICAS 

 

 

Os alunos e alunas participaram interagindo com instrumentos pré-

elaborados pela pesquisadora, sendo no caso, utilizado tanto para adultos quanto 

para crianças o mesmo instrumento, objetivando identificar a natureza das 

dificuldades apresentadas por eles na construção do conceito de número decimal. 



5.3. Procedimentos 

 Todos os alunos participaram do estudo por meio de uma entrevista inicial 

individual sobre seus conhecimentos de números decimais, composta de quatro 

questões, seguida da resolução de dezesseis problemas versando sobre este 

tópico. As questões eram abordadas individualmente e utilizando-se de método 

clínico de coleta, ou seja, se buscou acompanhar os raciocínios utilizados pelos 

participantes ao resolverem as questões propostas.  As perguntas da entrevista 

inicial eram: 

1. Você conhece números assim: 2,55 e 49,3? 

2. Em que situações você já encontrou números com vírgula? 

3. O que significam esses números?  

4. Dê exemplo do que esses números significam. 

Estas questões objetivavam resgatar os saberes dos entrevistados sobre 

números decimais. As respostas foram audiogravadas, possibilitando posterior 

transcrição e análise. 

As dezesseis questões para levantamento de conhecimentos sobre 

decimais foram elaboradas com base na Teoria dos Campos Conceituais, de 

Gerard Vergnaud, abordando diferentes significados, representações simbólicas, 

propriedades  e  contextos  do  número  decimal.  Em  relação  aos significados do  

número decimal, oito das questões referiam-se ao decimal como parte fracionária 

e oito ao decimal como divisão de um todo. Estes dois significados foram 

adaptados dentre os significados apontados por Nunes e Bryant (1997) para 

números fracionários. O número decimal enquanto parte fracionária refere-se à 

partição de um todo em partes e, nos problemas deste tipo, os invariantes da 



relação parte-todo devem ser considerados. O decimal enquanto quociente indica 

uma divisão por partição, ou seja, distribuição do todo entre recipientes (pessoas 

ou objetos). Relações entre duas variáveis – como chocolates e crianças, por 

exemplo – devem ser consideradas em problemas deste tipo. No que se refere às 

representações simbólicas, os alunos responderam oito das questões oralmente e 

mais oito por escrito. As questões abordadas versaram sobre duas das 

propriedades do número decimal – comparação e conversão, sendo oito questões 

referentes ao decimal enquanto comparação de medidas e oito questões de 

conversão  de  unidades  e  subunidades  de  medida.  Oito das questões estavam  

inseridas em contextos métricos (que envolviam grandeza contínua) e oito em 

contextos monetários (que envolviam grandeza métrica). 

 Dentro de cada grupo houve quatro tipos de seqüência de apresentação 

das questões, objetivando evitar o efeito de ordem.  Nas quatro seqüências 

constavam os mesmos tipos de questões apresentadas em ordens diferentes. 

O esquema das 16 questões apresentadas aos participantes do estudo 

encontra-se na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura1. Esquema das 16 questões sobre números decimais 

Figura1. Esquema das 16 questões sobre números decimais 

                                                                                                                 (1) métrico 

          (2) comparação       (1) monetário 

      (4) oral                                                (1) métrico 

          (2) conversão          (1) monetário 

                      (08)                                                                                                (1) métrico 

                            (2) comparação     (1) monetário 

     (4) escrita                                             (1) métrico 

                        (2) conversão        (1) monetário 

NNNN                                                                                                                  (1) métrico 

                        (2) comparação     (1) monetário 

               (4) oral                                                   (1) métrico 

                                                (2) conversão       (1) monetário 

                      (08)                                                                                                (1) métrico 

                             (2) comparação     (1) monetário 

             (4) escrita                                                (1) métrico 

            (2) conversão        (1) monetário 

Decimal 

como parte 
fracionária 

Decimal 
como  

divisão 

Nº de 
Questões 

(16)

 

 

A abordagem das dezesseis questões apresentou-se de maneira variada para 

evitar efeito de aprendizagem. Dos dezesseis alunos de cada grupo: 

• Oito alunos resolveram primeiramente oito problemas oralmente e depois 

oito por escrito. 

• Oito alunos resolveram primeiramente oito problemas por escrito e depois 

oito oralmente. 

Os problemas foram apresentados na seguinte ordem: 

• Um problema de decimal enquanto parte fracionária, seguido de outro 

problema de decimal enquanto resultado de uma divisão ou vice-versa.  



• Para metade dos alunos iniciou-se com o significado parte fracionária e  

para a outra metade se iniciou com o outro significado resultante de uma 

divisão. 

• Quatro problemas de comparação eram seguidos de quatro problemas de 

conversão e, assim, sucessivamente. 

• Sucessivamente dois problemas eram apresentados num contexto métrico 

(quantidades contínuas) seguidos de dois problemas num contexto 

monetário (quantidades discretas). 

Dessa forma, quatro alunos de cada grupo experimental responderam a uma 

dessas seqüências. 

Seqüência tipo 1: 

Questão  1: Oral, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão  2: Oral, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão  3: Oral, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão  4: Oral, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão  5: Oral, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão  6: Oral, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão  7: Oral, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão  8: Oral, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão  9: Escrito, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão 10: Escrito, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão 11: Escrito, fracionário, comparação, contexto monetário. 

 



 Questão 12: Escrito, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão 13: Escrito, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão 14: Escrito, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão 15: Escrito, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão 16: Escrito, divisão, conversão, contexto monetário. 

Seqüência tipo 2: 

Questão  1: Escrito, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão  2: Escrito, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão  3: Escrito, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão  4: Escrito, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão  5: Escrito, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão  6: Escrito, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão  7: Escrito, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão  8: Escrito, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão  9: Oral, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão 10: Oral, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão 11: Oral, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão 12: Oral, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão 13: Oral, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão 14: Oral, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão 15: Oral, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão 16: Oral, divisão, conversão, contexto monetário. 

 

 



Seqüência tipo 3: 

Questão  1: Oral, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão  2: Oral, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão  3: Oral, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão  4: Oral, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão  5: Oral, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão  6: Oral, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão  7: Oral, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão  8: Oral, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão  9: Escrito, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão 10: Escrito, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão 11: Escrito, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão 12: Escrito, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão 13: Escrito, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão 14: Escrito, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão 15: Escrito, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão 16: Escrito, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Seqüência tipo 4: 

Questão  1: Escrito, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão  2: Escrito, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão  3: Escrito, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão  4: Escrito, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão  5: Escrito, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão  6: Escrito, fracionário, conversão, contexto métrico. 



Questão  7: Escrito, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão  8: Escrito, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Questão  9: Oral, divisão, comparação, contexto métrico. 

Questão 10: Oral, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Questão 11: Oral, divisão, comparação, contexto monetário. 

Questão 12: Oral, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Questão 13: Oral, divisão, conversão, contexto métrico. 

Questão 14: Oral, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Questão 15: Oral, divisão, conversão, contexto monetário. 

Questão 16: Oral, fracionário, conversão, contexto monetário. 

Todas as questões foram apresentadas por escrito aos alunos e o 

experimentador realizou a leitura para os mesmos. O enunciado de cada problema 

ficou à disposição dos alunos para eventual consulta. 

A coleta se deu por meio de entrevistas clínicas individuais nas quais foram 

apresentadas as questões e solicitado aos alunos que explicitassem como 

resolveram os problemas. Para registro dessa etapa utilizou-se além da gravação 

em áudio, anotações em caderno das observações realizadas durante a produção 

do entrevistado.  Anteriormente à coleta propriamente dita, foi realizado um 

estudo piloto, que envolveu quatro participantes – dois adultos e dois crianças 

(não pertencentes à escola da coleta propriamente dita). No piloto observou-se 

que as 16 questões poderiam ser resolvidas todas numa única sessão. O 

pesquisador apresentou para os participantes do piloto a opção de resolver oito 

problemas num dia e oito em outro. Todos os participantes se posicionaram a 

favor de responder aos 16 problemas em seqüência, argumentando ser importante 



não interromper o raciocínio, e não deixar para realizar o restante do teste no dia 

seguinte. 

 Durante a coleta dos dados os primeiros participantes reforçaram a 

importância dessa seqüência na entrevista, utilizando-se dos argumentos já 

apontados pelos participantes do piloto, diziam: “É melhor continuar”, após 

responder as primeiras questões. No entanto, o tempo de desenvolvimento das 

entrevistas variou bastante entre adultos e crianças. Vale ressaltar que o 

pesquisador  não  estipulou  previamente  o  tempo  que os participantes deveriam  

utilizar para responderem os problemas, apenas orientou para responder com 

tranqüilidade. Notadamente, observou-se que as crianças concluíam a abordagem 

dos problemas em média durante uma hora, buscavam responder as questões, 

sem grande investimento para certificação de que de fato, aquela seria a resposta 

correta.  Enquanto que com adultos, a média de tempo utilizado para resolução 

dos problemas era de aproximadamente o dobro da utilizada pelas crianças, 

estes, insistiam em testar seus raciocínios, para verificar se de fato, respondiam 

corretamente as questões.  

São apresentados, a seguir, os 16 problemas na ordem de apresentação do 

Tipo 1.   

 

 

 

 

 

 



Questão 1: Oral, fracionário, comparação, contexto métrico. 

Na casa do pai de Paulo havia um quarto desocupado que media 5 metros de 

comprimento. Ele e mais dois irmãos – Gustavo e Tiago – combinaram colocar 

divisórias no quarto para cada um ter o seu espaço privativo para guardar 

material. 

 

* Paulo mediu 1,9 metros de frente e fez 
o  seu; 
 
* Gustavo depois de colocar a madeira 
divisória mediu 1,480 metros; 
 
- O quarto de Tiago ficou com 1,62 metros. 
 
- Qual deles ficou com o maior quarto? 
 
- Quem ficou com o menor quarto? 

 

Questão 2: Oral, divisão, comparação, contexto métrico. 

Uma instituição de caridade que atende crianças recebeu a seguinte doação: 

 

  

 

   

 

 

Uma peça de tecido 

estampada com 15 metros

Uma peça de tecido branca 

com 18 metros

 Com o tecido estampado foram feitos 10 cobertores e com o tecido branco foram 

feitos 12 forros de cama.  

-Os cobertores ficaram maiores que os forros de cama? 

                                              

 



 

-Os forros ficaram maiores?    - Eles ficaram do mesmo tamanho?               

Questão 3: Oral, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Seis jovens voluntários moram numa comunidade onde se situa a instituição 

“Criança feliz” e resolveram fazer uma campanha junto aos amigos para ajudar às 

crianças. Eles conseguiram arrecadar R$ 61,90.  

Observe a quantia que cada um deles conseguiu: 

           
Abel - R$ 10,01               Quem arrecadou mais? 

           Bete - R$ 10,9 
           Carlos - R$ 10,15             
           Daiane - R$ 10,5            Quem arrecadou menos? 
           Ernesto - R$ 10,25 
           Flávia - R$10,09 
           
          Total         R$ 61,90    

 

Coloque em ordem do maior ao menor valor arrecadado. 

Questão 4:  Oral, divisão, comparação, contexto monetário. 
Duas turmas de amigos estavam sentados em duas mesas numa lanchonete. A 

turma A tinha 8 amigos e a conta deu R$ 9,60. Na turma B a conta deu R$ 6,30 

para ser dividida entre 6 amigos. Em qual turma cada pessoa pagou mais? 

 
 

Total da conta 
R$ 9,60 

Turma A 

Total da conta 
R$ 6,30 

Turma B 
 
 
 
    

 

 

 

 



      

Questão 5: Oral, fracionário, conversão, contexto métrico. 

Seu Manoel vai construir uma parede a qual servirá de apoio para um balcão de 

cozinha. Sabendo que ele utilizou 12 tijolos na base da parede e que o balcão 

mede 3 metros, quanto mede cada tijolo?   

3 m

        
 

 

Questão 6: Oral, divisão, conversão, contexto métrico 

 A professora Marina repartiu uma fita que media 50 centímetros com 8 alunos. 

 

 

  
50 cm 

Quanto ficou medindo a parte de cada aluno? 

Questão 7: Oral, fracionário, conversão, contexto monetário 

Seis estudantes precisam fazer um trabalho cartográfico.  Um deles foi ao centro e 

se dispôs a comprar o papel vegetal que usariam na confecção do mapa. 

Comprou 3m do papel e pagou R$ 2,40,quantia que deveria ser paga pelo grupo. 

3 m 
 

 
 
 
 
 
 

Quanto cada um teve que pagar? 

 



 

Questão 8: Oral, divisão, conversão, contexto monetário 

Júlia tem cinco filhos. Ao sair para a escola as crianças pediram à mãe dinheiro 

para comprar bombons. Júlia só tinha R$ 2,00 e então teve que trocar o dinheiro 

com pipoqueiro que passava próximo a casa dela. 

  
 

Para distribuir igualmente o dinheiro entre os filhos, quanto cada um recebeu? 

Questão 9: Escrito, fracionário, comparação, contexto métrico 

José e seu irmão Antônio precisam confeccionar varais para usar durante o 

inverno na área de serviço de suas casas. José tem 12,30 metros de arame e para  

realizar o trabalho, vai dividir o arame em 6 partes iguais. Antônio tem 12,5 metros 

de arame e irá dividi-lo em 5 partes iguais.  

 

 

 

 

 

José Antônio

12,30 m 12,5 m

Quando cada um deles fizer os cortes de arame, com quem estarão os cortes 

maiores, José ou Antônio? 

 

 



 

Questão 10: Escrito, divisão, comparação, contexto métrico. 

Oito amigos foram consertar a cerca do centro esportivo do qual fazem parte. A 

parte da cerca que decidiram inicialmente consertar era de 10 metros e eles 

combinaram que cada um consertaria o mesmo tanto da cerca. 

 

 
-Quanto da cerca cada um consertou? 

-Depois de consertarem um lado da cerca decidiram consertar os 10 metros do 

outro lado também. Quanto cada um dos amigos consertou ao todo? 

-Se tivessem decidido consertar os 20 metros desde o início, quanto cada um teria 

consertado?  

Questão 11: Escrito, fracionário, comparação, contexto monetário. 

Valéria foi a duas lojas para ver o preço de uma blusa. Na loja “Pague pouco” a 

blusa que ela queria custava R$ 25,00 a ser pago em 4 prestações mensais. Na 

loja “Pechincha” a mesma blusa custava R$ 32,00 a ser pago em 5 prestações 

mensais. 

    

LOJA PECHINCHA 

    R$  32,00        
  (5X mensais) 

LOJA PAGUE POUCO

     R$  25,00        
   (4X mensais)  

 

 

 

 

 



Valéria queria gastar o mínimo por mês. Em qual loja ela deveria comprar a blusa? 

Questão 12: Escrito, divisão, comparação, contexto monetário. 

Dois grupos de colegas de turma combinaram de fazer uma festa surpresa para 

Clara, uma grande amiga. Um grupo de três meninas, que compraram docinhos e 

salgadinhos pagando pela compra R$ 13,32 e um grupo de quatro meninos que 

colaboraram comprando o bolo e refrigerantes pelos quais pagaram R$ 17,20. As 

contas foram rateadas igualmente entre os membros de cada grupo. Quem pagou 

mais: Cada menino ou cada menina? 

 

CIBELE 
REBECA 
TATIANE 

    Docinhos e 

  Salgadinhos 

    R$ 13,32 

meninas

CARLOS 
IGOR 
VICTOR 
VINÍCIUS 

Bolo e 
Refrigerante 

   R$ 17,20 

meninos
 

 
 
 
 
Questão 13: Escrito, fracionário, conversão, contexto métrico. 

No dia dos professores os alunos da professora Rute queriam fazer uma 

homenagem para ela. Para isso organizaram um painel num dos quadros da sala 

que media 3 metros. Dividiram o quadro em 5 partes iguais porque alunos das 5 

turmas com as quais ela trabalha queriam participar. 

 

 

 

 

 

 

    

TURMA A TURMA C TURMA DTURMA B

3 m

PARABÉNS !!!  PROFESSORA RUTE !!!

 

TURMA E 

 

 

 

 



Com quantos centímetros ficou cada parte do painel? 

(Questão adaptada de BONJORNO-Matemática: Vamos Juntos Nessa p.142, 

2000) 

Questão 14: Escrito, divisão, conversão, contexto métrico. 

Algumas jovens de uma comunidade resolveram fazer uma corrida de 

revezamento, ao longo de uma avenida que mede 5,5 quilômetros. 

 

 

  

 

  

CHEGADA 

5,5 km 

 

 
 

 

     

 

 

 

           

Se eram 5 as jovens que correriam, quantos metros cada uma teria que correr? 

Questão 15: Escrito, fracionário, conversão, contexto monetário. 

 Para a apresentação de uma quadrilha durante os festejos juninos, um grupo de 

12 amigos reuniu-se para comprar plástico e cobrir a área de apresentação, 

prevenindo-se da chuva. O plástico custou R$ 7,80, quantia que deve ser dividida 

igualmente entre os integrantes do grupo. Com quanto cada jovem deve 

contribuir? 

 

 



SOPLÁSTICO  - R. Sta Rita, 1851 – Recife   

 

Nota Fiscal Nº 52 

Emissão: 01/06/05 

 

Produto Quantidade Valor 

Unitário. 

R$ 2,60 Plástico 3 metros 

                         TOTAL R$ 7,80 

                                                                                    

Questão 16: Escrito, divisão, conversão, contexto monetário. 

 Alguns amigos de Juninho (Danilo, Flávio, Alan, Diogo e Renan), queriam 

presenteá-lo no seu aniversário. Encontraram um joguinho e acharam que ele iria 

gostar de receber, custava R$ 26,00. Então combinaram de juntar dinheiro nos 

seus mealheiros para fazer a compra. 

 

 

Sendo 5 amigos, quantos centavos cada um teve que juntar?                                       R$ 26,00

  Após a coleta de dados, foram transcritas as fitas com as entrevistas dos 64 

participantes do estudo. Os resultados obtidos foram analisados quantitativa e 

qualitativamente. Estes resultados e as análises efetuadas são apresentados no 

capítulo a seguir. 
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       6                                                                                            RESULTADOS                  

 

6.1 Concepções sobre números decimais inicialmente demonstradas 

por crianças e adultos 

A partir da entrevista inicial, pôde-se sondar o conhecimento dos 

participantes sobre números decimais. Neste levantamento solicitava-se a leitura 

de dois números decimais (2,55 e 49,3) e pedia-se aos participantes que 

apresentassem situações nas quais os decimais estavam presentes, bem como 

significados e exemplos que poderiam dar a estes números. Pode-se observar no 

Quadro 3 as respostas dadas pelos participantes dos quatro grupos 

experimentais. 

Observa-se que as respostas iniciais das crianças já se diferenciavam das 

de adultos em alguns aspectos. Na leitura de decimais apenas duas crianças (do 

Grupo I) leram os números como que inteiros e não decimais. Alguns adultos não 

apenas liam corretamente os números decimais como incluíam em suas leituras 

possíveis unidades de medida (quilos, centavos e gramas, por exemplo). Quanto 

às situações nas quais se defrontavam com números decimais, eram os mesmos 

apontados, tanto por adultos quantos por crianças. Nas respostas dadas quanto 

ao significado e exemplos de números decimais, pode-se observar que as 

experiências, sobretudo das crianças, referiam-se, majoritariamente, ao uso do 

dinheiro. 



Quadro 3 - Respostas dadas por grupo no levantamento inicial 

dos conhecimentos de números decimais 

 

 
GRUPO 

 
LEITURA 
DE 2,55 E 

49,3 

 
SITUAÇÕES 

DE PRESENÇA 
DE DECIMAIS 

 
SIGNIFICADOS 

PARA 
DECIMAIS 

 
EXEMPLOS 

DE DECIMAIS 

GI –
crianças 

sem 
escola-

ridade em 
decimais 

- duzentos e 
cinqüenta e 
cinco e 
quatrocentos e 
noventa e três.   

 
- dois vírgula 

cinqüenta e 
cinco e quarenta 
e nove vírgula 
três.  

-Revistas; jornais; 
na TV e no 
supermercado; é 
dinheiro escrito.  

- Preços - Preços de comida; 
roupa; brinquedos; 
com esse quarenta 
e nove e três dá 
pra comprar mais. 

GII – 
crianças 

com 
escola-

ridade em 
decimais 

- dois vírgula 
cinqüenta e 
cinco e quarenta 
e nove vírgula 
três.   

- dois e cinqüenta 
e cinco e 
quarenta e nove  
e trinta. 

- Supermercados; 
lojas; shopping; 
contas de 
Matemática. 
 

- Preços.  
 
- Pode ser também 
a medida de altura 
de alguém. 

- Pagamento.   Pode 
ser que esse seja 
trinta centavos; 
dois metros e 
cinqüenta e cinco. 

GIII – 
adultos 

sem 
escola-

ridade em 
decimais 

 

-quarenta e nove 
reais e trinta ou 
quarenta e 
nove quilos e 
trinta grama ou 
também 
quarenta e 
nove metros e 
trinta 
centímetros, 
qualquer um. 

-Na Bíblia; nos 
supermercados; 
lojas diversas; 
jornais de ofertas; 
revistas de venda; 
contas pra pagar. 

- Preço ou uma 
medida de metro, 
de quilo, de 
centímetro, de 
centavo ou de 
grama 

- dois quilos e 
cinqüenta e cinco 
gramas; dois 
metros e cinqüenta 
e cinco; dois reais 
e cinqüenta e cinco 
e quarenta reais e 
trinta centavos, ou 
quarenta e nove 
metros e trinta 
centímetros.  

GIV – 
adultos  

com 
escola-

ridade  em 
decimais 

 

- quarenta e 
nove e trinta 
centímetros ou 
centavos, ou 
gramas, 
depende da 
medida 

- supermercados, 
lojas, nos pesos e 
medidas. 

- O valor de um 
produto no 
comércio ou peso 
ou medida em 
metro, também em 
centímetro, 
milímetro ou 
grama. 

- dois reais e 
cinqüenta e cinco 
centavos, ou dois 
metros e cinqüenta 
e cinco 
centímetros, ou 
dois quilos e 
cinqüenta e cinco 
gramas. Quarenta 
e nove reais e trinta 
centavos ou trinta 
centímetros. 



 

Observou-se, já neste primeiro momento, que os adultos (integrantes dos 

Grupos III e IV) evidenciavam deter conhecimentos mais amplos que o das 

crianças, pois os adultos apontaram mais situações de uso em contextos de 

medidas de comprimento e de massa, além do monetário. Os adultos, já na leitura 

dos decimais, associavam os números apresentados a alguma medida. As 

crianças referiram-se, quase exclusivamente, a situações de compra e venda, 

indicando apenas a necessidade de uso de decimais em medida monetária. Até 

mesmo neste contexto mais familiar, muitas crianças interpretaram 49,3 como que 

representando 49 reais e 3 centavos, ao invés de 30 centavos. 

Os dados resultantes da abordagem dos problemas com números decimais por 

adultos e crianças neste estudo foram tratados estatisticamente, considerando a 

significância a nível 0,01. A seguir apresenta-se a análise dos desempenhos. 

 

6.2 Desempenhos gerais dos grupos experimentais 

Na Tabela 3 pode-se observar os desempenhos gerais dos quatro grupos 

experimentais em termos de percentual de acerto nas 16 questões resolvidas 

pelos participantes.  

Tabela 3. Percentuais de acerto dos quatro grupos experimentais. 

Grupos Experimentais Percentual de acertos

GI – Crianças sem escolaridade em decimais 13 

GII – Crianças com escolaridade em decimais 27 

GIII – Adultos sem escolaridade em decimais 66 

GIV – Adultos com escolaridade em decimais 79 



 

Observa-se que os adultos, sem ou com escolaridade em números 

decimais, desempenharam-se muito melhor que as crianças.  A diferença entre 

desempenhos de adultos e de crianças, foi estatisticamente significativa5 

(F=119.287, 1 g.l., p<.001).  Já ao se considerar a escolaridade como variável, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas (F=6.620, 1 g.l., 

p=.013). Evidenciou-se, assim, que ter estudado números decimais na escola em 

pouco influenciou o desempenho dos alunos. A interação escolaridade / faixa 

etária não se mostrou estatisticamente significativo (F=0.024, 1g.l., p=.879), ou 

seja, o efeito da escolaridade foi o mesmo entre adultos e crianças. O estudo 

formal de decimais teve muito pouco efeito no desempenho de crianças e de 

adultos.  

Diferenças estatisticamente significativas foram observadas nos 

desempenhos por gênero. Como esta não era uma variável manipulada neste 

estudo,  não   se   buscou   uma   explicação   para  este  fato,  mas  parece  haver  

evidências de que as mulheres (adultas do GIII e GIV) desempenharam-se melhor 

que os homens por, de alguma forma, terem se beneficiado mais de processos 

instrutivos.  

Na Tabela 4 são apresentados os resultados gerais obtidos em cada um 

dos quatro grupos experimentais, de acordo com as representações simbólicas 

que foram solicitadas a serem utilizadas na resolução dos problemas, dos 

                                                 
5 Numa análise fatorial de variância, o valor de p indica se a hipótese nula (Ho) deve ou não ser 
aceita. Aceitar a hipótese nula significa que não há diferenças entre grupos comparados. Assim, se 
p > 0.01 Ho é aceita e o resultado é não significativo. A significância está relacionada ao grau de 
liberdade (g.l.) da distribuição e esta depende dos tamanhos das amostras.    



significados de decimal envolvidos, das propriedades invariantes presentes e dos 

contextos nos quais os problemas estavam inseridos. 

 

Tabela 4. Percentuais de acerto dos quatro grupos experimentais por 

representação simbólica, significado, propriedade e contexto. 

Grupos experimentais  
Variáveis GI GII GIII GIV 

Oral 
 

21 28 69 80 Representação 

simbólica 

utilizada na 

resolução 

Escrita 5 26 63 78 

Fração 
 

11 27 75 88 Significado dado ao 
decimal no 
problema Divisão 15 27 57 70 

 

Comparação 
 

3 16 68 79 Propriedades 
invariantes 
envolvidas Conversão 

 

23 38 64 79 

Métrico 
 

3 19 78 79 Contexto de 
inserção do 
problema Monetário 

 

23 35 54 79 

GI – crianças sem escolaridade em decimais, 
GII - crianças com escolaridade em decimais, 
GIII - adultos sem escolaridade em decimais e 
GIV - adultos com escolaridade em decimais. 
  



Observou-se que a representação simbólica utilizada para resolver os 

problemas – representação oral ou escrita – não influenciou fortemente os 

desempenhos dos grupos experimentais. Na análise multivariável (MANOVA) 

realizada, observaram-se diferenças não significativas entre os desempenhos no 

uso das duas formas de representação simbólica (F=0.131, p=0.718). O não efeito 

da representação no desempenho foi observado tanto entre as crianças quanto 

entre os adultos.  

A interação entre forma de representação simbólica e faixa etária não se 

mostrou estatisticamente significativa (F=.469, p=.496), nem a interação 

representação simbólica – escolaridade (F=.002, p=.968), nem a interação 

representação – faixa etária – escolaridade (F=1.558, p=.217). A facilidade, ou 

dificuldade, de adultos e crianças em resolver os problemas com decimais, foram 

as mesmas nas duas formas de representação utilizadas e não foram 

influenciados pelo ensino formal na escola. 

Quanto à influência dos significados dados a decimais no desempenho dos 

participantes, diferenças estatísticas foram observadas (F=11.302, p<.001). A 

interação  entre  o  significado  de  decimal  e  a  faixa  etária  também  se mostrou  

bastante significativa (F=20.733, p<.001), evidenciando que para os adultos 

resolver problemas com o significado de decimal enquanto fração foi 

significativamente mais fácil que resolver problemas de decimal com o significado 

de divisão, enquanto as crianças tiveram dificuldade em lidar com os dois 

significados. A interação significada de decimal - escolaridade não se mostrou 

estatisticamente significativa (F=.654, p=.422), nem a interação significado – faixa 

etária – escolaridade (F=5.478, p=.023), evidenciando, assim, que, tanto para 



adultos quanto para crianças, não houve efeito da escolaridade na compreensão 

dos diferentes significados dados aos decimais. 

No que diz respeito à influência das propriedades envolvidas nos problemas 

no desempenho dos participantes, foram observadas diferenças bastante 

significativas no desempenho de acordo com a propriedade envolvida na questão 

(F=73.456, p<.001). Diferenças significativas também foram observadas na 

interação propriedade – faixa etária (F=16.772, p<.001), evidenciando a grande 

dificuldade das crianças em resolver problemas que envolviam as propriedades de 

comparação de decimais. Efeitos não significativos foram observados nas 

interações propriedade – escolaridade (F=2.184, p=.145) e propriedade – faixa 

etária – escolaridade (F=1.713, p=.196). Mais uma vez observa-se que, tanto para 

adultos quanto para crianças, o ensino formal na escola pouco, ou nada, 

influenciou na compreensão de decimais, especificamente na comparação ou na 

conversão dentro deste campo numérico. 

Finalmente, o contexto teve um forte efeito no desempenho dos 

participantes (F=32.000, p<.001) e este efeito foi observado também na interação 

contexto – faixa etária (F=23.187, p<.001).  Observou-se que as crianças 

desempenharam-se bem melhor em problemas de contexto monetário do que nos 

de contexto métrico, enquanto os adultos desempenharam-se bem nos dois 

contextos. O não efeito significativo observado nas interações contexto – 

escolaridade (F=.002, p=.963) e contexto – faixa etária – escolaridade (F=.492, 

p=.486) evidenciam que tanto adultos quanto crianças não foram influenciados 

pelo ensino da escola nas suas compreensões de decimais, nos contextos 

monetário ou métrico. 



. 

6.3 Diferenças significativas entre crianças e adultos 

Significativas diferenças foram constatadas entre adultos e crianças. Já no 

levantamento inicial, pode-se observar que os adultos possuíam uma experiência 

mais ampla com números decimais, reconheciam a presença destes números em 

diferentes situações que envolviam variadas grandezas e associavam números 

decimais a contextos de uso dos mesmos.  

A observação do desempenho geral dos adultos (Tabela 2) evidenciou que 

os mesmos desempenharam-se muito melhor que as crianças no teste. Mesmo 

adultos sem escolarização em números decimais obtiveram melhores resultados 

no teste que crianças que já possuíam experiência escolar na aprendizagem de 

números decimais. 

Os desempenhos dos adultos superaram os das crianças nas duas formas 

de representação simbólica testada (oral e escrita), nos dois significados dados ao 

decimal (fração e divisão), em relação às propriedades de comparação e de 

conversão de decimais e quando os problemas eram inseridos em diferentes 

contextos (métrico e monetário).  

Merece destaque o fato que adultos não escolarizados em números 

decimais já detêm um bom conhecimento deste campo numérico e são capazes 

de abordar com muito sucesso problemas envolvendo decimais. O conhecimento 

de adultos antes de aprenderem na escola sobre decimais é superior ao de alunos 

de 6ª série que já tiveram oportunidade de estudar formalmente o conceito, 

indicando que o sucesso na abordagem correta dos problemas e no alcance do 



resultado com sucesso, parece está vinculado mais ao exercício de atividades 

profissionais, por exemplo, que ao estudo ao conteúdo na escola. 

Estes resultados são de grande importância, uma vez que evidenciam que 

adultos devem receber tratamento diferenciado quando da introdução formal na 

escola, ao conceito de número decimal, uma vez que muito conhecimento deste 

campo numérico já é possuído pelo adulto, provavelmente desenvolvido em suas 

práticas profissionais e de convívio social. Este saber precisa ser reconhecido e 

aproveitado em sala de aula. 

Como exemplo deste saber possuído pelo adulto apresenta-se a questão 

que segue, a qual constitui um problema que requer raciocínio bem elaborado. No 

entanto, adultos  não  escolarizados em números decimais conseguiram resolver a  

questão, utilizando-se de cálculo mental. O problema em pauta foi resolvido 

oralmente, possuía o significado de decimal enquanto resultado de uma divisão, 

envolvia comparação de decimais e estava inserido num contexto métrico. 

Uma instituição de caridade que atende crianças recebeu a seguinte doação: 

 

    

  

 

   

Uma peça de tecido estampada com 

15 metros

Uma peça de tecido branco 

Com 18 metros 

 

 

Com o tecido estampado foram feitos 10 cobertores e com o tecido branco foram 

feitos 12 forros de cama. Os cobertores ficaram maiores que os forros de cama?  

                                                                                                           



Pesquisador: Os cobertores ficaram maiores que os forros de cama? 

Entrevistado: E algum ficou maior? 

P: Você acha que não? Não existe diferença no tamanho de cada cobertor e de 

cada forro de cama? 

E: Na minha cabeça, não! ...Porque são quinze metros de tecido pra fazer dez 

cobertores. Já os forros não são só dez pra fazer, são doze... em compensação 

tem dezoito metros pra cortar, é mais tecido. 

P: Então quanto medirá cada cobertor? 

E: Se você pegar quinze metros e cortar em dez pedaços, fica com um metro cada 

pedaço, que dá dez metros, faltando dividir a diferença de cinco metros que tem a 

mais de tecido... no caso são cinco metros pra dividir em dez  partes que vai dar 

partes de meio metro...  Junta esse meio metro com 1m que já foi calculado e dá 

uma medida de um metro e meio para cada cobertor. 

P: E os forros de cama como sabe que ficam do mesmo tamanho? 

E: Pelo meu pensamento, também mede um metro e meio cada. Vou mostrar 

como penso: Veja bem... São dezoito metros pra fazer doze cortes... A um metro 

já se vão doze metros, restam seis né isso? Os seis que restam dividindo entre os 

doze também dá metade (meio metro em cada um deles), aí ficam doze forros de 

cama de 1m e meio, certinho!  

Para este problema nenhuma das crianças dos grupos GI e GII 

conseguiram encontrar uma solução correta. Em resposta à pergunta: Os 

cobertores ficaram maiores que os forros de cama? 50% crianças do GI 

responderam que não (justificando ter para a confecção dos forros maior 

quantidade de tecido, portanto, na visão delas, os forros é que ficariam maiores); e 



50% dos participantes deste grupo, acreditavam que os cobertores ficariam 

maiores, e responderam sim (argumentando que a quantidade a fazer de cobertor 

é menor do que a quantidade de forro, por isso dariam cortes maiores). As 

crianças antes e após instrução em decimais revelaram incompreensão do 

problema em pauta. 

 Das crianças integrantes do GII 62,5% disseram não (utilizando-se da 

mesma justificativa dos alunos do GI) e 37,5% falaram sim (também usando os 

mesmos argumentos das crianças do GI). Dos integrantes do GIII, conseguiram 

chegar à resposta exata da questão 56,25% e 81,25% dos integrantes do GIV 

também responderam com valor exato o problema. Nota-se claramente a 

influência dos saberes extra-escolares destes alunos (GIII) em números decimais, 

bem como, aliado ao saber da práxis de adulto, o suporte da escolaridade (no 

GIV), favorecendo a um maior número de acertos por parte dos estudantes 

adultos. 

Em diversos aspectos, portanto, os adultos evidenciaram possuir um 

conhecimento mais amplo no que concerne à resolução de problemas envolvendo 

números decimais. 

 

6.4. A não influência da escolaridade em decimais no desempenho dos 

adultos e das crianças 

Nesta pesquisa, de modo geral, observou-se a não influência da 

escolaridade ao comparar o desempenho dos alunos entre séries, pois na análise 

dos resultados de acordo com o significado, representação, propriedade e 

contexto abordados nas questões do teste, constatou-se que, a diferença de 



desempenhos em cada uma dessas variáveis, nas produções dos grupos I 

comparado ao grupo II, e do grupo III comparado ao IV, não foram significativas.  

Os dados revelam que não foi a escolaridade em si o indicativo de melhor 

desempenho na resolução de problemas com números decimais, pois crianças já 

escolarizadas do GII e adultos do GIV também escolarizados em números 

decimais revelaram nas suas abordagens que o fator determinante de êxito na 

resolução dos problemas estava mais atrelado à compreensão de decimais 

provavelmente com base nos seus conhecimentos prévios, do que a escolaridade 

no conteúdo em si.  

Observando os protocolos em análise qualitativa, percebe-se que a 

escolaridade não colaborou para que os alunos apresentassem diferenças na 

direção da conceitualização nos registros escritos, nem na abordagem das 

questões oralmente (transcritas), ou seja, as tentativas de resolução de problemas 

por alunos já escolarizados em números decimais, não se apresentam 

qualitativamente melhores que as de alunos que nunca estudaram decimais na 

escola. 

Esta constatação revela que a escolaridade parece não ter assumido papel 

determinante para o sucesso dos alunos na resolução dos problemas com 

decimais, pois, se o fator determinante de êxito fosse a escolarização no 

conteúdo, adultos e crianças não escolarizados não apresentariam desempenhos 

similares aos escolarizados. 

A não influência da escolarização parece indicar que não está sendo desenvolvido 

um rico e significativo trabalho com decimais na escola, trabalho este que deveria 

envolver   diferentes   significados   presentes  neste  campo  numérico,  diferentes  



 

formas de apresentar e resolver problemas por meio de diversificadas 

representações simbólicas e refletindo sobre propriedades distintas de decimais.   

O reconhecimento de saberes extra-escolares, já disponíveis quando os 

alunos chegam à escola, indica a necessidade de considerá-los na construção de 

conceitos nas diferentes séries. A pesquisa em pauta revelou a capacidade de 

adultos não escolarizados do Módulo I em resolver os problemas, superando 

inclusive o desempenho de crianças já escolarizadas no conteúdo, as da 6ª série 

(GII). A título de exemplo, apresenta-se a seguir, a abordagem por alunos não 

escolarizados em números decimais do seguinte problema: 

Duas turmas de amigos estavam sentados em duas mesas numa 

lanchonete. A turma A tinha 8 amigos e a conta deu R$ 9,60. Na turma B a conta 

deu R$ 6,30 para ser dividida entre 6 amigos. Em qual turma cada pessoa pagou 

mais? 

 

 

Total da conta 
R$ 9,60 

Turma A 

Total da conta 
R$ 6,30 

Turma B 

 

 

 

 

 

 

 



Tratava-se de um problema para responder oralmente com contexto 

monetário que envolvia o significado de decimal como resultado de divisão, sendo 

um problema que requeria comparação de decimais, portanto, a priori não se 

concebia como de fácil resolução. Alguns alunos, escolarizados ou não em 

números decimais, apresentaram certa dificuldade em encontrar uma solução 

exata para a questão. Alguns da 6ª série e do Módulo II chegaram à conclusão do 

valor aproximado para a cota que cada um pagaria, no entanto outros chegam a 

calcular a parte decimal, embora não utilizando os algoritmos que facilitariam o 

alcance do resultado com maior rapidez. 

Algumas crianças da 4ª série e do Módulo I respondem assim: (cada um 

deles com tem que dar um real) que na Tuma A, dá 8 reais e fica um real e 

sessenta centavos pra dividir a mais. Também na Turma B se cada um deles der 

um real vai completar 6 reais e só resta sessenta centavos. No entanto, quando o 

pesquisador questionou quanto daria exatamente pra cada um pagar já que todos 

deveriam contribuir com o mesmo valor, nenhuma criança do GI e do GII 

conseguiu alcançar o resultado (os centavos que restam na divisão), mas doze 

dos adultos (sete do GIII e cinco do GIV) alcançaram o resultado final, calculando 

mentalmente e apresentando a resposta exata: Cada um da turma A vai colaborar 

com um real e vinte e na B com um real e cinco1. 

Ao serem instigados pelo pesquisador a explicitar como pensaram para 

alcançar tal resultado, estes  majoritariamente  revelavam  as  mesmas estratégias  

de cálculo. Apresenta-se aqui o depoimento de uma aluna do módulo I que 

respondeu a questão utilizando-se do seguinte raciocínio: Se juntar mais vinte 

centavos ao real que cada um do grupo A vai dar completa um real e sessenta 



que é o que falta pra juntar aos oito reais que tem e pagar o nove e sessenta. Já 

na turma B tem que ser um real e cinco somente (o valor é menor) porque dando 

cada colega um real faz seis reais só que ainda fica trinta centavos pra dividir, 

como tem que ser um total igual pra cada um colaborar divide os trinta centavos 

por eles todos só dá mais cinco centavos que juntando os cinco centavos de cada 

um dos seis vai completar trinta centavos, aí dá pra pagar a conta. No caso apesar 

de ser mais pessoas pra dividir a conta no grupo A, eles pagam mais que os do 

grupo B que tiveram a conta mais barata. 

A abordagem desta questão por estes alunos adultos, que encontraram a 

resposta exata, revela que não foi a escolaridade no conteúdo que facilitou o 

alcance da resposta. Os sete alunos do GIII não haviam estudado ainda decimais 

na escola (dente eles esta apresentada como exemplo), no entanto apresentaram 

forma de resolução do problema similar aos dos adultos escolarizados do GIV. 

Mesmo sendo um problema para comparar decimais, parecendo ser de fácil 

solução, não foi, no entanto, mais alunos não escolarizados no conteúdo foram 

capazes de encontrar a reposta exata do que alunos escolarizados e não há 

evidências que os alunos do GIV tenham desenvolvido suas estratégias 

influenciadas por instrução escolar.  

 

6.5 A compreensão do decimal independente da representação 

simbólica 

Para as crianças participantes do estudo as dificuldades em resolver 

problemas com números decimais se faziam presentes tanto ao usar 

representações orais quanto ao resolver os problemas por escrito. Já os adultos – 



escolarizados ou não em números decimais – resolviam com igual facilidade os 

problemas por escrito ou por meio de representação oral. Este é um resultado que 

evidencia a compreensão que o adulto possui do número decimal e sua facilidade 

em lidar com este conhecimento por meio de representações simbólicas variadas. 

Leva-nos a inferir que nas práticas sociais enquanto adultos, particularmente em 

suas atividades profissionais, provavelmente contribuem para a compreensão de 

números decimais, o que favoreceu a emergência de melhor desempenho. 

  Observou-se, em exemplos apresentados anteriormente, o domínio de 

adultos de procedimentos orais e o melhor desempenho no uso destes 

procedimentos, quando comparado ao desempenho de crianças. A superioridade 

dos adultos nos resultados das resoluções de problemas com números decimais 

comparando com o desempenho de crianças que também fizeram parte do 

estudo, ficou evidenciada em questões nas quais os participantes foram 

solicitados a utilizarem representação escrita.  

A resolução do problema que segue, é de um adulto escolarizado em 

decimais que buscou resolver o problema por escrito, evidencia a facilidade de 

lidar com a representação escrita, inclusive por meio de uso de algoritmo 

convencional. O problema envolvia comparação de decimais e estava inserido 

num contexto métrico. 

Na questão em pauta, o aluno inicia a abordagem realizando uma 

estimativa e comenta: “cada um dos amigos consertará mais de um metro”.  Por 

ter sido solicitado que resolvesse a questão por escrito, o aluno arma o algoritmo 

convencional. Pode-se observar no seu registro que: 



 

Inicialmente ele arma o algoritmo como se a divisão solicitada fosse oito 

dividido por dez. O aluno pensa melhor sobre a questão e arma corretamente a 

divisão solicitada (dez dividido por oito) e diz: “Não é pra dividir oito por dez e sim 

dez por oito, porque são dez metros pra dividir o trabalho com oito amigos... Eu 

estava colocando aqui, como se fosse oito metros de cerca pra dez pessoas 

consertarem, daria menos de um metro pra cada, não pode porque a questão não 

é essa!”. O aluno efetuou, então, corretamente a operação de divisão. A sua 

solução evidencia a influência de conhecimentos da práxis (estimativa) aliados a 

conhecimentos escolares (uso do algoritmo convencional da divisão).  

Comparando-se o desempenho deste adulto com o de uma criança, 

também escolarizada em números decimais, observa-se, na resolução da mesma 



questão, que a criança não domina procedimentos escritos que a ajudem na 

resolução da questão. 

 

Observa-se que esta criança apesar de já ter estudado decimais na escola, 

não se utiliza de procedimentos escolares convencionais para lidar com a questão. 

O não domínio do algoritmo da divisão, neste caso, torna-se impedimento para o 

acerto da questão, para alcance do valor exato do resultado, o que está em 

evidência na sua fala: “Cada um consertou mais de 1m, uma ponta... eu não sei 

dizer exatamente quanto”. 

Evidencia-se, assim, que, diferentemente de crianças, adultos com ou sem 

escolarização em números decimais detêm um bom conhecimento deste campo 

numérico e são capazes de utilizar tanto procedimentos orais como escritos na 

resolução de problemas que envolvam números decimais. 



6.6 A compreensão de diferentes significados dado ao decimal 

Um melhor desempenho dos adultos em comparação com as crianças 

também foi observado no que diz respeito à compreensão de diferentes 

significados dados ao número decimal. Examinando o desempenho de crianças e 

de adultos antes da escolarização no conteúdo, observou-se que os adultos 

tiveram um desempenho muito superior ao das crianças, tanto para o significado 

de decimal enquanto parte fracionária de um todo quanto para o decimal enquanto 

resultante de uma divisão.  

Os adultos não escolarizados em decimais apresentaram um percentual de 

acertos de 75% nos problemas cujo significado era o de fração e as crianças não 

instruídas apresentaram um percentual de acertos de apenas 11%. Os adultos 

apresentaram, porém, percentual de acerto menor quando o significado de 

decimal era o de um resultado de uma divisão, comparando-se ao desempenho 

em questões cujo significado era de decimal enquanto fração. Para a resolução 

das questões cujo significado era o de fração os adultos guiavam-se, muitas 

vezes, pelos desenhos apresentados. Entre os adultos não escolarizados 

observou-se um percentual de 57% de acertos, e as crianças não instruídas ainda 

em decimais apresentaram um percentual de apenas 15% de acerto em questões 

com este significado de decimal.    

Avanços ocorreram no sentido de melhores desempenhos após a 

introdução formal ao conceito de divisão, mas as diferenças de desempenho antes 

e após a instrução não se mostraram significativas. Os desempenhos entre os 

participantes que já haviam sido instruídos em decimais evidenciaram a mesma 

tendência da observada entre os participantes não instruídos. Os adultos 



instruídos em decimais tiveram desempenhos muito superiores aos das crianças 

que também haviam recebido instrução formal em números decimais. Os adultos 

instruídos em decimais apresentaram 88% de acertos nas questões com o 

significado de fração e as crianças instruídas apenas 27% de acertos. Os adultos 

instruídos em decimais, à semelhança dos não instruídos, apresentaram um 

desempenho inferior quando o significado era o de divisão. Os adultos 

escolarizados em decimais acertaram 70% das questões com o significado do 

decimal enquanto divisão e apenas 27% das crianças escolarizadas no conteúdo 

resolveram corretamente questões com este significado. 

Estes dados evidenciam que adultos possuem melhor compreensão de 

diferentes significados que os decimais podem ter, antes mesmo de serem 

instruídos na escola sobre este conceito, em comparação às compreensões 

demonstradas pelas crianças.  Reforça-se com estes resultados que a experiência 

da prática social parece em muito tem influenciado o entendimento de adultos 

sobre decimais. Ao comparar a produção dos grupos GIII e GIV, observou-se que 

a diferença de desempenho não foi significativa, revelando que ambos dispõem da 

experiência da práxis que auxilia na compreensão do conceito de decimal, 

principalmente o significado de decimal enquanto fração, levando ambos os 

grupos a apresentarem bom desempenho na abordagem das questões.  

Os adultos compreendem os dois significados dados a decimais, mas foram 

observadas diferenças significativas nos desempenhos envolvendo estes dois 

significados, o que evidencia que para adultos a compreensão do decimal 

enquanto fração é mais fácil que a do decimal enquanto resultante de uma divisão. 



Para as crianças evidenciou-se um fraco desempenho nos dois significados dados 

ao número decimal. 

Apesar de terem um pouco mais de dificuldade nos problemas que 

envolviam o significado de divisão, é importante destacar que a maioria dos 

adultos resolviam os problemas considerando o resto da divisão (subdividindo o 

mesmo), enquanto as crianças ou ignoravam o que restava ou afirmavam que no 

resultado havia “um pouco mais”, ou seja, não quantificavam precisamente o 

decimal resultante.  

Será analisada, a seguir, a causa do melhor desempenho dos adultos nas 

questões que envolviam o significado de decimal enquanto fração. 

  

6.6.1 A compreensão do decimal enquanto medida fracionária 

    Observou-se que adultos, escolarizados ou não em números decimais, 

apresentaram melhores desempenhos em questões nas quais o decimal tinha o 

significado de medida fracionária. Entre as crianças foram evidenciadas 

dificuldades tanto com este significado quanto com o de decimal enquanto 

resultado de uma divisão.  

O exemplo a seguir, mostra a resolução de uma criança escolarizada em 

decimais (GII), para um problema de comparação, inserido no contexto métrico e 

que envolvia o significado de decimal enquanto fração de um todo. A lógica 

utilizada para resolver a questão pó ser acompanhada na transcrição da 

abordagem que segue: 



 

Entrevistado: Ele tem doze e trinta e o irmão dele tem doze e cinco...(pensa) 

Pesquisador: Então quanto medirá os cortes de cada um deles? 

E. Vou ver... Antônio tem dez metros que para dividir em cinco pedaços vai dar 

cada um com dois metros de medida, só que ele tinha mais de dez metros, era 

doze e cinco... dois metros quer dizer duzentos, não é professora? 

P.Como duzentos? 

E. Porque é um pedaço ainda grande, mas que meu tamanho. 

P. Pois é, então como ele poderia cortar em partes de igual tamanho? 

E. Pensa... se ele cortar por parte de dois dá dez metros, agora é dividir os dois 

metros que faltam em cinco partes também... deixe eu ver... dois metros em cinco 

pedaços, (sendo duzentos o total) * risca o papel e pensa! 

P. Então qual será a resposta? 



E. Vai ser... dois metros e quarenta e o resto que eu vou calcular...ainda tem cinco 

pra dividir... dá só um em cada a mais... a resposta fica sendo dois metros e 

quarenta e um pra cada corte de arame. 

P. E no caso de José quanto medirá os cortes de arame dele? 

E. Ele tem doze metros e trinta pra dividir ... dá também dois metros em seis 

pedaços completa doze metros, aí dica trinta pra dividir em 6 pedaços... dá mais 

cinco em cada. 

P. José fica com cortes que medem quanto? 

E. Dois metros e cinco. E o irmão dele, Antônio fica com cortes de dois metros e 

quarenta e um, os cortes maiores são os dele, porque dois vírgula quarenta e um 

é maior que dois virgula cinco. 

O procedimento de resolução desta criança revela, que ela demonstra 

dificuldade em lidar com a questão para obtenção das respectivas frações 

solicitadas e não soube comparar os decimais por ela obtidos. Ao afirmar que 

Antônio ficou com os cortes maiores, utilizou-se da justificativa incorreta de que 

“dois virgula quarenta e um é maior que dois virgula cinco”. É importante ressaltar 

que esta criança já havia sido instruída formalmente em números decimais, no 

entanto ainda revela dificuldade de compreensão do conteúdo.  

Adultos lidaram diferentemente com esta questão. Segue-se a resolução de 

um  aluno  do  GIV  (adulto  escolarizado  em  números decimais)  para  a  mesma 

questão analisada anteriormente e para a qual o aluno realizou umas operações 

corretas e incorretas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente este adulto realiza a operação 12,30 dividido por 6, e obtêm 2,5 

como resposta. O adulto reflete sobre a resposta obtida e percebe que a mesma 

não pode estar correta. Ele argumenta: “Não! tá errado colocar assim... porque 

restou trinta centímetros. Pra fazer a divisão tem que ser centímetros  a mais. Dá 

dois metros e cinco centímetros, que multiplicado por seis dá trinta centímetros”. 

Ele corrige o seu erro, registrando abaixo 2,05 e afirmando ser dois metros e cinco 

centímetros. A sua resposta final é: José fica com cortes de dois metros e cinco 

centímetros e Antônio fica com cortes de dois metros e cinqüenta centímetros, 

portanto, Antônio tem cortes maiores. Este aluno adulto evidencia maior 

compreensão de decimal enquanto fração pois não perdeu de vista a perspectiva 

que as partes devem compor o todo e que trinta centímetros divididos por seis é 

cinco centímetros. 

 

 



  

6.6.2 O decimal enquanto quociente de uma divisão 

Em questões nas quais o decimal aparece com o significado de resultado 

de uma divisão, os adultos apresentaram um desempenho inferior, quando 

comparado ao desempenho em questões nas quais o significado era o de decimal 

enquanto fração de um todo. Para as crianças ambos os significados se 

mostraram de difícil compreensão. Fato observado na abordagem do problema 

que segue por uma aluna do GIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aluna questiona: 

Entrevistada: quer dizer que precisa fazer a divisão de cada importância da conta  

pelas pessoas pra poder pagar, né isso? 

Pesquisador: é. Com quanto cada um deles colabora no pagamento? 



E. De cabeça eu penso assim: aqui são treze reais pra três pessoas pagar... vai 

dar treze pra três dá... quinze dá cinco pra cada, treze dá... quatro reais...mais fica 

ainda um real pra completar os treze, porque só dá doze (a quatro). 

P. Pois é, você sabe calcular. Procure escrever mostrando como pensa. A aluna 

escreveu o número quatro três vezes e somou – este parece ser o cálculo que ela 

tem segurança em realizar – o aditivo. Obtém o resultado treze, mas percebe que 

não atingiu o valor total da conta a ser paga, então busca encontrar um valor por 

estimativa. Fala: 

E. Falta um real e trinta e dois pra completar o valor. Um real pra dividir pra três dá 

trinta centavos em cada, mas somando dá noventa centavos, não completa... essa 

é difícil professora! Eu não sei fazer conta assim. Acho que é trinta e cinco a mais 

talvez... eu acrescentando trinta e cinco aqui junto dos quatro reais... (somou) e 

disse: deu menos, mas eu não sei responder certo. 

P. Tentou calcular o valor da quota do outro grupo. Pensou... escreveu buscando 

alcançar o resultado, mas não conseguiu, revelou ter dificuldade em operar 

realizando cálculo escrito. 

 Na abordagem de questões como esta, os alunos adultos, sobretudo os não 

escolarizados, pareciam de fato ter dificuldade em operar dividindo, efetuando o 

cálculo escrito. Mas também ocorreu para responder os problemas de decimal 

enquanto quociente de divisão, mesmo quando não se exigia o cálculo escrito, os 

alunos demonstravam dificuldade de tratar a parte decimal. Suas  respostas  eram  

em geral fazendo aproximações. Por exemplo: diziam é mais de quatro reais e 

cinco um pouco, quando observavam que ainda não haviam alcançado o valor 

exato. Observou-se que quando os adultos desenvolviam raciocínio, apoiados nos 



desenhos das questões fracionárias, tendiam a resolver mais facilmente os 

problemas, já nos problemas de decimal enquanto resultado de divisão, basear-se 

nas imagens, não pareciam apoiar o raciocínio do aluno, como nesta questão 

apresentada. 

 

6.7 A compreensão de diferentes propriedades do decimal 

Na pesquisa em pauta, elegeu-se a seleção de problemas com decimais 

que envolviam as propriedades de comparação e de conversão, conforme 

apresentado na metodologia, objetivando identificar se comparar números 

decimais seria mais fácil que fazer conversão de decimais a partir do uso de 

unidades e subunidades de medida. 

Diferenças significativas foram encontradas entre os desempenhos dos 

participantes nas questões nas quais as propriedades da comparação se faziam 

presentes e naquelas nas quais as propriedades da conversão estavam 

presentes. Para as crianças, tanto as escolarizadas em decimais quanto as não 

escolarizadas, aplicar as propriedades da conversão foi mais fácil que comparar 

números decimais. Entre as crianças não escolarizadas em decimais evidenciou-

se um muito fraco desempenho nas questões que envolviam comparação de 

decimais (apenas 3% de acerto) e,  também,  um desempenho fraco nas questões  

de conversão de decimais (23% de acerto).  A mesma tendência foi observada 

dentre as crianças já escolarizadas em decimais: 38% de acerto nas questões de 

conversão e 16% nas de comparação. Deve-se ressaltar que as crianças se 

saíram melhor nas questões de conversão quando o contexto no qual o problema 



estava inserido era monetário, ou seja, as crianças mais facilmente convertiam 

reais em centavos do que metros em centímetros ou centímetros em milímetros.  

Os adultos, escolarizados ou não em decimais, desempenharam-se bem 

tanto nas questões de comparação de decimais quanto nas de conversão de 

unidades decimais de medida. 

 

6.7.1 Propriedades da comparação de decimais 

Em relação às diferenças de desempenhos em questões com a propriedade 

de comparação, os resultados do GI e GII bem como do GIII e GIV (comparando 

desempenhos de adultos e crianças internamente), não são significativos, no 

entanto se comparamos desempenhos entre crianças e adultos, escolarizados ou 

não no conteúdo, encontram-se significativas diferenças. Estas diferenças 

apontadas entre GI e GIII indicam a influência dos saberes da práxis no acerto das 

questões pelos adultos (GIII), o mesmo ocorrendo ao comparar desempenhos dos 

grupos GII e GIV. Nestes dois últimos grupos os participantes possuíam 

escolarização no conteúdo, no entanto os desempenhos dos adultos 

escolarizados   superaram   o   das   crianças   escolarizadas,   revelando   que    a  

experiência da práxis em diálogo com a escolar possibilita melhor compreensão 

da propriedade de comparação. 

Dificuldades com a comparação de decimais foi evidenciada, como na 

questão apresentada a seguir, na qual os participantes resolveram a questão 

oralmente. 



Seis jovens voluntários moram numa comunidade onde se situa a instituição 

“Criança feliz” e resolveram fazer uma campanha junto aos amigos para ajudar às 

crianças. Eles conseguiram arrecadar R$ 61,90.  

Observe a quantia que cada um deles conseguiu: 

 
 

Abel -     R$ 10,01 
Bete -     R$ 10,9 
Carlos -  R$ 10,15 
Daiane - R$ 10,5 
Ernesto- R$ 10,25 
Flávia -   R$ 10,09 

                                                                ------------- 
                                               Total         R$ 61,90 
 

Coloque em ordem do maior ao menor valor arrecadado. 

Quem arrecadou mais?         Quem arrecadou menos? 

Por se tratar de um problema que solicitava uma resposta oral, não 

requerendo registro nem operação com números decimais, a questão parecia ser 

de fácil solução. Observou-se, entretanto, que muitas crianças tiveram dificuldade 

em comparar e ordenar os decimais apresentados na questão. Muitas crianças 

foram  levadas  pelo  número  de casas decimais no seu julgamento da ordem dos  

decimais, como em julgar que Ernesto havia arrecadado mais que Bete e que 

Daiane. Muitas crianças também não compreendiam o papel do zero, na 

diferenciação, por exemplo, entre 10,9 e 10,09. Foi bastante comum entre as 

crianças considerar que Bete e Flávia haviam arrecadado a mesma quantidade. 

Os poucos problemas de comparação nos quais as crianças evidenciaram 

resoluções adequadas estavam inseridas em contexto monetário. A solução a 

seguir de um participante do GI (criança não escolarizada em números decimais) 



evidencia o quanto o contexto a auxiliou a superar dificuldades na comparação de 

decimais.  

 

A aluna resolveu o problema por escrito, mas sem uso de algoritmos 

convencionais. Testou, inicialmente se o valor cinco reais, era o correto para a 

blusa a ser adquirida em quatro prestações, mas observou que chegou a vinte 

reais distante ainda dos vinte e cinco de custo total. Nova tentativa foi efetuada, 

chegando-se ao valor de seis reais por prestação, restando ainda um real. Este 

resto obtido foi tratado oralmente. Suas respostas foram registradas sem vírgulas, 

mas corretamente interpretadas ao concluir que “Na primeira loja dá seis reais e 

vinte e cinco centavos na parcela e na segunda loja dá seis reais e quarenta, 



então é mais vantagem comprar na Pague Pouco porque a parcela fica mais 

barata e são menas (sic) parcelas”.  

Procedimentos similares também foram apresentados por adultos, como 

observado na resolução a seguir. 

 

Este aluno operou utilizando-se de cálculo multiplicativo e alcança o 

resultado esperado para o problema. O procedimento utilizado por ele, revela 

avanço em relação ao procedimento do colega apresentado anteriormente (o qual 

utilizou sucessivas adições). Este inicia o cálculo também operando por 

partes...comenta: “Tem que ver em quanto importa cada parcela pra completar 

vinte e cinco reais né isso? Pois então... se fosse pra pagar a metade desse 

valor...dá uma importância de seis reais que fica doze reais, mas nesse caso vai 

dá... doze vezes dois é igual a vinte e quatro (fica seis reais em cada parcela 

nessa primeira loja), agora resta um real porque o valor é vinte e cinco reais, então 



dá mais vinte e cinco centavos em cada uma das quatro parcelas, fica cada 

parcela a seis  reais e vinte centavos. Já nessa loja Pechincha são seis parcelas 

que pode dividir...só que o valor é mais...então pagando seis reais em cada 

parcela...em quatro parcelas deu vinte e quatro mais seis dá trinta reais, completa 

cinco  parcelas de seis reais só que é trinta e dois...aí vai ter que dividir os dois 

reais restantes em cinco partes...dá quarenta centavos a mais, importando em 

seis reais e quarenta centavos cada uma das cinco parcelas. Nessa Pechincha sai 

mais cara...a diferença é pequena, mas não deixa de ser mais vantagem comprar 

na Pague Pouco”.  

Nota-se que comparar números decimais não parece ser tarefa fácil, 

inclusive porque o não domínio da operação de divisão dificulta a solução do 

problema. No entanto, para adultos mesmo não escolarizados em números 

decimais, o uso de lógicas, já testadas nas suas cotidianidades, favorece o 

alcance do valor exato do cálculo, assim podem realizar a comparação com 

segurança, observando os resultados calculados. 

 

6.7.2 Propriedades da conversão de decimais 

Nas questões de decimais com a propriedade de conversão, observou-se 

também que comparando desempenhos entre GI e GII e entre GIII e GIV,  ou seja,  

dos adultos e das crianças entre si, as diferenças de desempenhos não foram 

significativas. No entanto, se comparados os desempenhos do GI e GIII – crianças 

e adultos não escolarizados – percebe-se que significativas diferenças são 

apontadas estatisticamente, colocando em destaque os desempenhos dos 

adultos. Também são apontadas significativas diferenças entre os desempenhos 



do GII e GIV em questões de contexto de conversão. Evidencia-se, assim, que os 

adultos, amparados em seus conhecimentos práticos, desempenharam-se melhor 

que as crianças também nas questões que envolviam a propriedade de 

conversão. 

 A dificuldade de crianças em lidar com a conversão de decimais, 

principalmente no contexto métrico pode ser observada na questão apresentada a 

seguir. Foi solicitado aos participantes que resolvessem a questão por escrito. 

 

 

Ao resolverem a questão, os alunos entendiam que sendo 5,5 quilômetros 

para serem percorridos por cinco jovens, resultaria em um quilômetro e mais um 

pouco para cada jovem mas muitos desconsideravam a parte decimal restante 

porque não sabiam tratá-la. Muitos alunos reconheciam que não haviam concluído 



o cálculo, no entanto, ao apresentar como resposta “1km e um” evidencia a 

dificuldade de conversão de decimais em contextos métricos.  

As crianças desempenharam-se melhor em problemas de conversão 

primordialmente em contextos monetários. A análise efetuada na seção a seguir 

busca evidências da maior familiaridade das crianças com estes contextos. 

 

6.8 A influência de contextos na compreensão de decimais 

Foram selecionados na presente pesquisa os contextos métrico e 

monetário, como contextos nos quais, há uma forte presença de números 

decimais. Na escolha dos contextos para formulação das questões, foi 

considerado que estes, atenderiam a experiências de  adultos e crianças. 

Na abordagem de questões em contexto métrico, observou-se que entre os 

grupos GI e GII e entre os grupos GIII e GIV não houve significativas diferenças 

em desempenhos, ou seja, entre produção de adultos e entre crianças, 

escolarizados ou não. No entanto, ao comparar os desempenhos dos grupos GI e 

GIII e  dos  GII e GIV, observa-se  como  significativo,  indicando  que  o  fator  que  

influência melhor desempenho de adultos escolarizados ou não em relação ao 

desempenho de crianças é que os adultos não escolarizados no conteúdo se 

valem dos conhecimentos cotidianos na resolução das questões e os adultos 

escolarizados além de dispor desses conhecimentos, podem recorrer ao 

aprendizado escolar e conseguir abordar os problemas com maior segurança. 

Nos problemas que abordam o número decimal em contexto monetário, as 

análises das produções indicam resultado similar aos diagnosticados nas 

comparações feitas no contexto anterior, ou seja, entre crianças e adultos 



escolarizados ou não, não houve significativas diferenças. Acredita-se que pelas 

mesmas razões colocadas para o contexto métrico. Entre crianças e adultos não 

escolarizados – GI e GIII – os resultados foram significativos, revelando que o 

desempenho de adultos supera o de crianças, indicando a influência de 

conhecimentos extra-escolares. Ao comparar desempenho do GII e GIV, observa-

se que também foram observadas significativas diferenças nos desempenhos de 

adultos em relação aos das crianças, embora ambos os grupos fossem 

escolarizados em decimais. Percebe-se, assim, que a escolarização não se 

mostrou um fator importante, mas parece ser a justaposição desta com outros 

saberes não escolares determinantes de melhor índice de êxito para os adultos. 

Os dados da pesquisa no que se refere à resolução de questões em 

contextos métrico e monetário mostram que não houve significativas diferenças ao 

comparar desempenhos entre grupos, no entanto, observou-se que o contexto 

monetário  apresentou-se  como  familiar  também  para  crianças,  por essa razão  

tanto crianças, quanto adultos resolveram mais facilmente as questões cujo 

contexto era o monetário. No caso do contexto métrico adotado nesta pesquisa, os 

adultos apresentaram maior facilidade de entendimento que crianças, entendiam 

as questões e buscavam solução, notadamente influenciados, pelas suas 

experiências neste contexto específico, pouco ou quase inexplorado por crianças 

nas suas vivências. Este fato é indicativo de que observar os contextos usuais de 

um dado campo conceitual é requisito importante para o favorecimento de novas 

aprendizagens. É o que se observa nas seguintes abordagens a seguir: 

 

 



6.8.1 – O decimal em contexto métrico 

Em relação aos problemas do teste que enfocaram o número decimal no 

contexto métrico, os dados desta pesquisa revelam diferenças significativas entre 

os desempenhos de adultos e crianças. As crianças do GI não conseguiram 

calcular o valor exato de nenhuma das questões deste contexto oralmente e 

resolveram das 8 questões do teste a serem resolvidos por escrito, apenas 4 

delas. As crianças do GII também apresentaram dificuldades na resolução de 

questões deste contexto, especialmente pelo uso do cálculo oral (acertaram 

apenas quatro das oito questões) enquanto que, calculando por escrito, crianças 

desse grupo chegaram a acertar no total 20 questões. Em contrapartida os alunos 

não escolarizados em números decimais (GIII), apresentam melhores resultados 

na resolução de questões escritas de contexto métrico que os adultos já 

escolarizados  no  conteúdo (GIV) pois,  apesar  da  não  apropriações da notação  

convencionais e do não domínio do algoritmo da divisão, fazem uso dos recursos 

que dispõem para abordagem das questões, operando por estimativas, e por via 

da adição ou da multiplicação. 

Uma questão que ilustra os procedimentos dos estudantes na abordagem 

do contexto métrico é a que segue: 

Seu Manoel vai construir uma parede a qual servirá de apoio para um balcão de 

cozinha. Sabendo que ele utilizou 12 tijolos na base da parede e que o balcão 

mede 3metros, quanto mede cada tijolo?   

        
 

3 m 

 
 



 

Esta foi uma questão difícil para muitos participantes. Nenhuma criança do 

GI conseguiu resolver este problema; do GII apenas 18,75% obteve a resposta 

correta; do GIII, 93,75%, e do GIV, 87,5%, conseguiram corretamente resolver a 

questão. Observou-se que muitos adultos conseguiram operar oralmente e 

responder a questão, por vezes guiada pelo próprio desenho. Um procedimento 

comum entre adultos era dividir o desenho em três partes, representando um 

metro e a partir daí subdividia-se o metro na metade e esta metade novamente era 

subdividida, alcançando 25 centímetros. 

 

6.8.2 – O decimal em contexto monetário 

Nas questões do teste nas quais o número decimal apresentava-se inserido 

no contexto monetário, principalmente as crianças, apresentam melhores 

desempenhos do que na abordagem das questões de número decimal em 

contexto métrico. Em especial, os acertos das questões neste contexto se derem 

quando do uso do cálculo oral. È importante destacar que apenas nesta variável – 

contexto monetário – obteve-se 100% de acerto em uma das questões por todos 

os grupos. Trata-se da questão que segue na qual se solicitou que os 

participantes fizessem uso de representação oral, o significado de decimal 

envolvido era o da divisão, envolvendo propriedades da conversão e inserido em 

contexto monetário. 

Júlia tem cinco filhos. Ao sair para a escola as crianças pediram à mãe 

dinheiro para comprar bombons. Júlia só tinha R$ 2,00 e então teve que trocar o 



dinheiro com pipoqueiro que passava próximo a casa dela. Para distribuir 

igualmente o dinheiro entre os filhos, quanto cada um recebeu? 

apaga
r  

Em relação a esta questão, no Quadro 5 apresentam-se abordagens feitas 

por alunos de cada um dos grupos. Evidencia-se  o quanto o contexto monetário é  

familiar a crianças e a adultos favorecendo lidar com a questão.  

 

Quadro 5. Abordagem dada à única questão em contexto monetário com 

100% de acerto nos quatro grupos 

GI GII GIII GIV 
- dois reais pra dividir 

com cinco pessoas? 

Pega um real e troca 

em moedas de dez 

centavos, aí cada filho 

recebe vinte centavos; 

depois troca o outro 

real e dá mais vinte 

centavos pra cada um, 

cada filho fica com 

quarenta centavos. 

- Essa é mais fácil! - É fácil resolver! - É muito simples! 

... dois reais pra dividir 

com cinco filhos... vai 

dar cinqüenta 

centavos? 

                        

* Ao realizar as 

operações, calcula com 

auxílio dos dedos. 

...Não! dá dois e 

cinqüenta, passa! 

Então...quarenta 

centavos 

(quarenta,oitenta,um 

real e sessenta, dois 

reais), é! quarenta 

centavos pra cada filho.   

Se fosse um real pra 

dividir com cinco filhos, 

daria vinte centavos, 

mas são dois reais, 

acrescenta mais vinte 

centavos pra cada um 

deles e cada um fica 

com quarenta 

centavos. 

Ela destroca o dinheiro 

e dá quarenta centavos 

pra cada um 

totalizando dois reais. 

Pode dar: quatro 

moedas de dez 

centavos, oito moedas 

de cinco centavos, uma 

moeda de vinte e cinco 

centavos mais uma de 

cinco centavos e mais 

uma de dez 

centavos...como 

quiser...  

* Apóia-se no desenho 

para realizar o cálculo. 

 



 

Como não foram observadas diferenças significativas quanto à faixa etária ou 

quanto ao nível de escolaridade, evidencia-se que o percentual total de acerto 

baseia-se nas experiências diárias dos participantes em lidar com o contexto 

monetário. 

Mesmo sendo um contexto familiar, alguns problemas inseridos em 

contexto monetário eram de mais difícil resolução por terem algumas variáveis de 

mais complexa compreensão.  Quando o problema envolvia divisão, muitos 

participantes apresentam maior dificuldade em resolvê-lo integralmente devido à 

dificuldade de tratar o resto ao efetuar a operação. Como exemplo tem-se a 

questão que segue na qual solicitou-se uma solução escrita, envolvia o significado 

de quociente, solicitava uma comparação e estava inserida num contexto 

monetário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculava silenciosamente... 



Pesquisador: Explique como você está calculando quando faz essa escrita 

(apontei para os agrupamentos já registrados no papel). 

Entrevistado: Eu peguei doze reais e dividi primeiro... pelas três meninas, dando 

quatro reais cada uma, aí sobra um real e trinta e dois (pausa)... centavos.  

P. Por que formou quatro grupinhos de três? 

E. Porque de cada um desses quatro separados é um real pra uma criança pagar. 

Não são três crianças? 

P. São. 

E. Pois então, cada uma paga um real desses dá quatro reais no total...mas só 

que dá só doze reais ...aí resta um real e vinte e três. 

P. Só que não pode ficar devendo, o que fazer pra completar o valor a ser pago? 

E. Tem que ver como pagar...mas eu não sei quanto é que vai dar a mais.  

P. E no caso dos meninos, quanto cada um pagaria? 

E. Peraí...(rabisca novamente) também dá quatro reais pra cada um pagar. 

P. Como dá quatro reais pra cada? 

E. È porque são quatro meninos e cada um dando quatro reais, vai ter 16 reais e 

fica faltando um real e vinte pra completar o pagamento...Dá mais um pouco pra 

pagar...não sei...só sei que elas pagam mais porque é mais dinheiro pra dividir e 

só são 3 meninas pra pagar. 

Embora não tenha utilizado o algoritmo da divisão, devido a pouca 

escolaridade, usou uma estratégia que dá conta de resolver a questão, no entanto, 

não consegue tratar o resto da divisão, impedindo-a do alcance do resultado final. 

De modo geral, os resultados obtidos no estudo evidenciam diferenças 

marcantes entre os conhecimentos de crianças e os de adultos no que diz respeito 



a números decimais. Diferenças entre os desempenhos de crianças e de adultos 

foram observadas no lidar com diferentes significados dados ao número decimal, 

na   compreensão   de   propriedades  de  números  decimais  e  na  resolução  de  

problemas em diferentes contextos nos quais estes números se fazem presentes. 

No capítulo seguinte se discute estes resultados à luz dos referenciais teóricos 

anteriormente discutidos e dos resultados de estudos anteriores previamente 

apresentados.  
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  7                                           DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 A constatação de diferenças nos conhecimentos de crianças e de 

adultos sobre números decimais 

Vergnaud (2003) considera que o conhecimento acontece em um contínuo, 

ao longo de experiências e processos de aprendizagem, repleto de rupturas e de 

continuidades.  Neste sentido, defende que o desenvolvimento cognitivo organiza 

competências, ações, representações e modos de operar, quando problematiza 

dado conteúdo.  

Ao reconhecer processos de aprendizagem como contínuos e considerar o 

significado das experiências vividas pelo aprendiz nestes processos, como 

enfatiza Vergnaud, sinaliza-se a percepção das especificidades na apreensão do 

conhecimento entre crianças e adultos, em função das singularidades de suas 

vivências, em particular em situações de uso dos números decimais, foco deste 

estudo.  

Os adultos participantes deste estudo, já possuíam conhecimentos de 

decimais, o que provavelmente colocava a maioria deles no nível 3 de alfabetismo 

matemático. Estes adultos mostraram-se capazes de resolver problemas que 

envolviam várias operações matemáticas envolvendo números decimais.  Não se 

pode, porém afirmar com certeza que estão no nível 3, pois outras avaliações 

teriam que ser feitas quanto ao conhecimento de proporcionalidade, o de 

representações  gráficas  dentre  outras.  No  mínimo  a  maior  parte  dos   alunos



adultos estão no nível 2 pois são capazes de ler e comparar números decimais e 

não só resolver situações envolvendo dinheiro,  mas também as inseridas em 

contexto métrico. 

Reforça-se, a partir dos dados do presente estudo, constatações de 

estudos anteriores, tais como o de BAIL (2002), da relevância do aluno adulto 

trazer a sua experiência de vida e do trabalho para a escola e, assim, estabelecer 

relações conceituais ampliando seu universo de compreensões. 

Tal aspecto, também fora reconhecido por Fonseca (2002: 22), assinalando 

que a idade cronológica em si de alunos adultos tende a propiciar-lhes 

oportunidades de vivências e relações pelas quais crianças e adolescentes, em 

geral, ainda não passaram. A autora comenta que estruturas socioeconômicas e 

culturais impõem o acesso precoce desses à vida adulta. No entanto, analisa que 

o modo diferenciado de inserção no mundo do trabalho e das relações 

interpessoais define também modos diferenciados de relação com o mundo 

escolar e de perspectivas, critérios e estratégias de produção de conhecimento.  

Deste modo, entende-se a emergência de desempenhos significativos na 

produção dos alunos adultos em relação à das crianças que participaram da 

pesquisa, visto que, os conhecimentos úteis e sólidos de adultos construídos ao 

longo das suas histórias de vida, favoreceram a abordagem dos problemas, 

sobretudo no contexto métrico, no uso da representação oral, comparando e 

convertendo decimais e em questões de divisão ou fração. Se por um lado estas 

experiências permitiram o avanço na compreensão do decimal por parte de alunos  



adultos, crianças, mesmo as escolarizadas no conteúdo, demonstram dificuldades 

em aspectos variados da compreensão do número decimal, perspectiva que deve 

ser considerada quando da abordagem formal ao conceito na escola. 

  

7.2 O papel da escolaridade no desenvolvimento do conceito de 

decimal 

Para Vergnaud (1995) a organização da conduta diante de uma dada 

atividade problematizadora assume a abrangência de resolução para uma classe 

de operações – esquema operatório denominado invariante operatório, o qual 

estabelece as conexões entre conceitos e procedimentos. Esta perspectiva 

reconhece a antecipação de objetivos e de regras na realização de atividades, o 

que caracteriza a intencionalidade do pensamento e a construção da competência 

na vivência, que exige interação entre conceitos e que não depende 

exclusivamente de processos de ensino formal. 

Em estudo sobre números decimais, realizado com crianças da 3ª e 5ª 

séries, Lerner (1995) defende que há forte probabilidade que interpretações 

corretas de situações com números decimais esteja mais vinculada ao 

conhecimento extra-escolar (de dinheiro) do que ao seu ensino na escola. A 

autora nota que na escola as crianças lêem decimais estabelecendo estritas 

relações entre o que dizem e os elementos que aparecem escritos, mas ao 

usarem o decimal em situações monetárias há interpretação correta entre 

unidades, décimos e centésimos.  

Na pesquisa em pauta, comparando desempenhos de adultos e crianças, 

se observou uma diferença. Percebeu-se a consciência que o adulto sem 



escolaridade no conteúdo tem ao representar o número decimal. Mesmo 

representando decimais com escrita “errada”, ou seja, mesmo sem fazer uso da 

vírgula, o aluno adulto é capaz de calcular e resolver problemas, apresentando 

verbalmente respostas decimais corretas. 

Lerner (op. cit.) comenta que, ao comparar desempenhos nas produções 

das crianças que cursam a terceira série com as de quinta série, percebe-se que 

não há diferença significativa das que detêm maior tempo de escolaridade. Tal 

aspecto também foi constatado na presente pesquisa, visto que adultos sem 

escolaridade no conteúdo surpreenderam com os seus saberes ao resolver 

problemas para os quais outros adultos e crianças já escolarizadas no conteúdo 

não conseguiram encontrar resposta. Se a escolaridade no conteúdo constituísse 

fator determinante para o desempenho positivo dos alunos, então, entre GI e GII 

(crianças sem e com escolaridade em decimais) e entre GIII e GIV (adultos sem e 

com escolaridade no conteúdo), o resultado proveniente da resolução dos 

problemas seria diferenciado, uma vez que cursam diferentes séries. 

A facilidade em abordar problemas com números decimais observada no 

desempenho de adultos, revela o quanto esses participantes detêm 

conhecimentos sobre o conteúdo, independente de ter ensino formal. Considerar 

que essas pessoas têm um saber, como dizia Paulo Freire, é reconhecê-lo como 

sujeito  culto  no  sentido  objetivo  da cultura porque garante sua sobrevivência na  

sociedade na qual convive. Portanto, é preciso reconhecer, sobretudo em 

Matemática, o quanto na experiência existencial, a vida tem ensinado. Fantinato 

(2004) recomenda o reconhecimento deste saber, sobretudo para o aluno adulto 

da EJA, comentando: 



O resgate das raízes do indivíduo, de sua dignidade cultural através 
do reconhecimento de estratégias de resolução de problemas que 
fogem da matemática convencional, atua positivamente num dos 
maiores inibidores de aprendizagem do aluno adulto, que é seu 
sentimento de autodesvalia (p.116). 

  
 

Reconhecer conhecimentos e/ou limitações anteriores de alunos é um 

grande passo que a escola pode tomar no sentido de ampliar o desenvolvimento 

cognitivo de seus alunos. A partir destes conhecimentos a escola pode contribuir 

no avanço da compreensão de decimais, tanto por parte de crianças quanto de 

adultos.  

 

7.3 O uso de variadas representações simbólicas em situações de uso 

de decimais 

Segundo Vergnaud (2003: 59), ao aprender a contar, também se aprende 

números, quantidades e representações simbólicas para essas idéias. Neste 

sentido, deve-se considerar representações sobre números, representações sobre 

quantidades e representações sobre sistemas. Representações intermediárias 

entre a situação problema e o seu tratamento matemático, também auxiliam na 

compreensão de conceitos, segundo este autor. 

A representação de um problema diz respeito às ferramentas simbólicas 

que os aprendizes utilizam objetivando estabelecer um contexto no qual o 

problema poderá ser compreendido.  Portanto, a linguagem usada ao falar sobre o 

problema ou os registros escritos utilizados na solução do mesmo, revela 

esquemas elaborados pelo sujeito ao comunicar o problema para si próprio e para 

outros ao compartilhar suas estratégias de resolução. 



  Vergnaud (ibidem) aponta a importância do uso de diferentes 

representações no trabalho com conceitos matemáticos, pois representações 

distintas podem favorecer ou limitar a emergência de processos cognitivos rumo à 

conceitualização. Portanto, representações simbólicas de naturezas distintas 

devem ser trabalhadas em sala de aula, pois destacam variados aspectos dos 

conceitos e possibilitam ampliações conceituais. 

Carraher (1988:53) destaca, a partir da realização de estudos com crianças 

que trabalhavam no mercado informal, que o procedimento escrito era mais 

utilizado por elas quando se exigia computação, ao passo que o procedimento oral 

era preferido em situações de problemas verbais. Estes resultados evidenciam 

como representações variadas possuem usos e funções variados. 

No presente estudo verificou-se que em situação de computação o aluno 

adulto que não domina a escrita prefere realizar o cálculo mental. Em muitas 

situações, inclusive, a escrita pode ser impedimento para a resolução de 

problemas  e  não  facilitador. Já algumas crianças procuravam formas de registrar  

por escrito os problemas, quando solicitadas a resolvê-los oralmente e 

argumentavam que sentiam dificuldade com a resolução oral. 

Mesmo sem ter observado diferenças significativas em desempenhos em 

função da forma de representação simbólica utilizada na resolução dos problemas, 

verificou-se como formas de representação são preferidas ou direcionam 

diferentemente estratégias de resolução de problemas, em particular os que 

envolvem números decimais. 

 

 



7.4 A influência de significados no raciocínio sobre decimais 

Para Vergnaud (2003) A evolução de concepções e práticas do indivíduo ou 

grupo em face de novas situações, permite estabelecer relações nos domínios de 

conhecimentos específicos, dada a presença de diferentes significados que 

podem ampliar o universo de compreensão dos alunos. (grifos nossos).  

Este pensamento vai à mesma direção do de Carraher (1988: 11) quando 

destaca que a Matemática que um sujeito produz não é independente de seu 

pensamento enquanto ele a produz, mas pode vir a ser cristalizada na Matemática 

ensinada na escola e aprendida dentro e fora dela.  Nesse sentido, pode-se 

afirmar que os significados atribuídos a determinado conteúdo matemático estão 

intimamente relacionados à Matemática como atividade humana, embora também 

se observe a interação na Matemática como atividade científica.  

Carraher & Schliemamm (1988) observaram o desenvolvimento de 

estratégias altamente eficientes que desenvolvem crianças (vendedores) e adultos  

(marceneiros) desenvolvem ao calcular, porque lidam com os números 

conservando seus significados. No caso das crianças, foram revelados seus 

conhecimentos numéricos na atividade de compra e venda, e a dos marceneiros 

em atividade de cálculo de madeira para construção de móveis, que exigia 

multiplicação. Embora o foco do estudo realizado por estas autoras não seja o dos 

números decimais, este campo numérico aparece entre seus dados, revelando 

conhecimentos que crianças vendedoras e adultos marceneiros desenvolvem nas 

práticas sociais por eles vivenciadas. 

A importância de se manter os significados presentes na resolução de 

problemas, também foi evidenciada no estudo realizado por Borba, Selva e Souza 



(2005), no qual pesquisou-se como alunos da 3ª e 5ª séries tratam o resto obtido 

em divisões. Verificou-se que 75% dos alunos da 3ª série e 82% da 5ª tiveram 

dificuldade de tratar o resto. Ao reconhecer a existência do resto, as crianças 

tendiam a tratá-lo como algo novo, isolado do problema apresentado, e as 

estratégias de tratamento eram basicamente de subdividir o resto; de acrescentar 

partes, aceitando a desigualdade entre os recipientes, ou mesmo de excluir o 

resto (estratégia apresentada, geralmente, por crianças menores). As autoras 

deste estudo concluem ser necessário a escola trabalhar a resolução de 

problemas de forma significativa aos alunos, apresentando diferentes significados 

dos conceitos.  

Dificuldades na divisão também foram apontadas por Daniluck (2001:31) 

que observou que alunos ao apresentarem dificuldades com esta operação 

realizam outros procedimentos, tais como multiplicações, para chegar a respostas 

apropriadas. No procedimento de utilizar multiplicações, ao invés de divisões, os 

alunos se valem de estimativas de quantas vezes determinado valor cabe em 

outro. A autora comenta que talvez a dificuldade na divisão resida na maneira que 

se aprende a multiplicar (fazendo uso da adição) e, assim, não se compreende a 

as relações inversas entre multiplicação e divisão. 

Crianças do presente estudo evidenciaram suas dificuldades em 

compreender diferentes significados dados aos decimais, o que aponta para a 

necessidade da escola melhor trabalhá-los. O significado de decimal enquanto 

fração de um todo parece já ser compreendido pela maioria dos alunos adultos 

antes mesmo de estudarem decimais na escola. A compreensão de decimais 



enquanto quocientes, resultados de divisões, precisa, entretanto, ser melhor 

trabalhada no ensino formal.  

 

7.5 A compreensão de propriedades de números decimais 

De acordo com Vergnaud (2003: 54), o desenvolvimento em relação a 

determinado conteúdo recobre grande variedade de situações e de esquemas, 

sendo importante apresentar aos alunos uma variedade de problemas, de modo a 

desenvolver a compreensão de propriedades variadas dos conceitos. Neste 

sentido, Vergnaud  se  posiciona  em  contraposição  a  práticas  de abordagem de  

problemas que exigem simples exercício de repetição e automatismo, ou seja, 

orienta para a busca do uso do raciocínio pelos alunos, o que é possível, dentre 

outras formas necessárias à conceitualização, quando há variação nas 

propriedades envolvidas na abordagem de problemas. 

Observou-se na presente pesquisa que crianças, principalmente quando 

amparadas pelo contexto monetário, compreendiam a conversão de unidades de 

medida. Já no contexto métrico, observou-se maior dificuldade das crianças, tanto 

em comparar decimais quanto em converter decimais de uma unidade para uma 

subunidade de medida.  

Porto (1995) em estudo sobre números decimais, no qual abordou 

propriedades de comparação e de conversão, encontrou dados que salientam a 

necessidade de investigar concepções e dificuldades de alunos acerca dos 

números decimais, particularmente ao lidar com números fracionários em 

situações de conversão de medidas, uma vez que se verificou dificuldade nestes 

aspetos.  



Os dados do presente estudo, comparativo dos saberes de crianças e 

adultos sobre números decimais, não confirmam a necessidade já verificada por 

Porto, pois os problemas de conversão, os alunos parecem ter compreendido 

melhor que os de comparação, indicando que a escola precisa considerar esses 

aspetos. 

Dificuldades na comparação de decimais foram encontradas no presente 

estudo, até   mesmo   no   contexto   mais   familiar  aos  participantes – o  

contexto monetário. Observou-se, portanto, a reprodução de algumas das 

dificuldades já constatadas em estudos anteriores como, por exemplo: 

 

- O número maior é o que tem a parte decimal com o maior número de 

dígitos. Assim, por exemplo, 10,25 seria maior que 10,9. 

- O número é maior quando tem mais zeros depois da vírgula. Teria-se, por 

exemplo, 10,09 > 10,9. 

- Regra dos números inteiros: 10,25 é maior que 10,5 porque 25 é 

maior que 5.   

- Regra da fração: R$ 10,9 é maior que R$ 10,25 porque 9 são décimos 

e 25 são centésimos. Embora o julgamento seja correto, pois 10,9 é 

de fato maior que 10, 25, a justificativa dada é incorreta pois devia-se 

comparar décimos com décimos ou centésimos com centésimos. 

Assim, 9 décimos é maior que 2 décimos, ou 90 centésimos é maior 

que 25 centésimos. 

 

 



7.6 O contexto como mediador na compreensão de decimais 

De acordo com Vergnaud (1990:157) é preciso considerar as funções 

epistemológicas de um conceito, ou seja, a significação social dos domínios de 

experiência aos quais esse conceito se refere. Em consonância com esse 

pensamento,  Resnick  &  Omanson (1987)  comentam   que  a  aprendizagem  de  

Procedimentos, auxilia na aquisição do conhecimento conceitual. Portanto, adite-

se que o significado social do conceito (o contexto), ou seja, os procedimentos 

usuais deste conceito, constituem fator importante na conceitualização. De acordo 

com Marhesi (2001) em um país em que o número decimal é usado em quase 

todas as unidades de medida, com raras exceções, os números com vírgula não 

podem ser desconsiderados.  

Adotou-se nesta investigação da compreensão dos decimais em dois 

contextos: o métrico e o monetário. Nas questões do contexto monetário, crianças 

e adultos apresentaram bom desempenho, sinalizando-se a necessidade de 

conduzir o ensino para além da construção do conceito neste contexto. O trabalho 

com diferentes situações – que variem em contextos e formas de representação 

simbólica – possibilitará, como sugere Vergnaud, um rico trabalho dentro de 

campos conceituais. 

Trabalhar o conceito de número decimal em contextos variados – e além do 

monetário – poderá possibilitar aos alunos uma reflexão consciente sobre 

significados destes conceitos, suas propriedades e suas formas de representação. 

Limitar o estudo de decimais a contextos muito familiares, como o monetário, não 

desafia o aluno a pensar sobre as relações existentes dentro deste campo 

numérico e como números decimais são constituídos, comparados ou convertidos. 
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS 

  

Os resultados do presente estudo reforçam o postulado de que não se deve 

introduzir em sala de aula procedimentos de cálculo sem resgatar conhecimentos 

construídos na vida fora da escola, desconsiderando as necessidades dos 

aprendizes, suas atitudes e motivações. Salienta-se no âmbito do necessário 

resgate ás aprendizagens extra-escolares, a conceitualização que possuem os 

estudantes; o lugar no qual situa os procedimentos em suas redes de 

conhecimentos e os valores que lhe são atribuídos. Ignorar todos estes aspectos 

pode levar a situações de incompreensão e a aprendizagens deficientes, difíceis 

de corrigir mais adiante. 

Reconhecer que no mundo contemporâneo não é mais suficiente que a 

escola seja local de transmissão de informações, é observar a dinamicidade da 

ação educativa, na qual os saberes se organizam a partir de interações onde os 

papéis sociais dos sujeitos são parte de um processo dinâmico e histórico-cultural, 

que constitui e transforma os próprios objetos do conhecimento. Como afirma 

Vergnaud (1990: 69) É frutífero considerar o sujeito como um sistema dinâmico, 

com mecanismos regulatórios capazes de assegurar seu progresso cognitivo. 

Ainda admite que, por outro lado, pode ocorrer que certos conceitos possam ser 

construídos somente se certas concepções prévias forem abandonadas.  



Vergnaud (ibid; p.83) admite que o conhecimento prévio, ás vezes pode 

funcionar como obstáculo epistemológico.  Esse entendimento, revela que quando 

conhecimentos prévios são limitadores, a ação mediadora do professor é 

imprescindível. Nesta perspectiva, concepções devem ser consideradas como 

precursoras de conceitos científicos a serem adquiridos, sendo que a ativação 

desses precursores deve ser guiada pelo docente. O grande desafio aos 

educadores reside, assim, em exercitar a criatividade no uso de conhecimentos 

previamente desenvolvidos pelos alunos – auxiliando-os a avançar quando as 

conceitualizações básicas estão corretas e levando-os a refletirem em aspectos 

nos quais seus conceitos estão embasados em teorias ou concepções falsas. 

Na ação docente não é suficiente saber o conteúdo que se vai ensinar. O 

aluno seja adulto, jovem ou criança necessita de suporte de acordo com as 

diversas fases de vida, bem como os diferentes níveis de escolaridade. È 

importante considerar diferenças estruturais de pensamento de alunos em 

diferentes níveis de ensino e definir condições para avanços de conhecimento. 

Conhecimento dos professores sobre diferenças entre alunos de níveis distintos 

de ensino se faz, portanto, necessário. 

Estudos da Psicologia Cognitiva têm revelado que todos temos uma 

estrutura que nos permite aprender, no entanto, o pensamento lógico apresenta-

se estruturado de maneiras diferentes entre as pessoas, variando entre alunos de 

um mesmo nível de escolaridade ou de níveis diferentes de escolarização. 

Considerando o professor na sua função mediadora, que é uma idéia 

Vygotskyana, este pode atuar de diversas formas nos processos de ensino e 

aprendizagem. Pesquisas em didática têm apontado como importante ato de 



mediação do professor a escolha da situação que possibilite desestabilizar o 

aluno, levando em consideração o ponto que já atingiu, inclusive possibilitando 

que o aluno reconheça naquela situação algo que faça sentido para ele, que 

identifique objetivos nela. Portanto, alunos de diferentes níveis de escolaridade 

não podem ser ensinados com vista a desafios didáticos semelhantes. 

Segundo Vergnaud (2003) deve-se favorecer o desenvolvimento cognitivo, 

conduzindo o aluno a ‘dar conta’ de tarefas, e metacognitivo para que 

‘compreenda o que fez’. O presente estudo possibilitou perceber a 

espontaneidade com que alunos adultos, diante de desafios cognitivos, realizavam 

autocorreção das suas produções ao utilizarem uma lógica pautada no saber 

científico, por via de cálculo com lápis e papel, e a confrontação com saberes da 

experiência, descobrindo seus ‘erros’. Este ato de autocorreção aconteceu 

freqüentemente na produção de alunos adultos escolarizados em números 

decimais. Portanto, é um dos aspectos que revelam a necessidade de tratamento 

diferenciado para alunos dos diferentes níveis de escolaridade – pois alunos de 

níveis distintos possuem conhecimentos e níveis metacognitivos diferenciados. 

Experiências práticas conduzem ao desenvolvimento de estratégias 

próprias para resolver problemas. Em geral, a eficiência da aplicação de meios 

disponíveis   para  abordagens  matemáticas  ocorre  porque  lidam  com  números  

conservando seu significado. O que dá significado, e como o mesmo se dá, não é 

o mesmo para todos os aprendizes. Aspectos particulares de como conceitos se 

desenvolvem precisam ser, portanto, levados em consideração. 

Empobrece o ensino a ausência de propostas que impliquem em atividade 

constante dos alunos, baseadas em seus modos próprios de pensar e de elaborar 



estratégias. Em geral, a escola lhes cobra repetições, muitas vezes considerando 

melhor o trabalho de quem tem o pensamento igual ao de autores famosos. 

Freqüentemente não se avaliam novidades, mas a capacidade de imitar, repetir os 

pensamentos dos livros e mestres. O aluno precisa, entretanto, refletir sobre 

questões importantes da vida real e da sociedade em que vive e ser instigado a 

avançar, a partir de seus modos próprios de ver a realidade que o cerca. 

Potencializar a atividade mental com o papel de gerar estratégias de 

aprendizagem para estruturação do pensamento pode ajudar a estabelecer 

relações conceituais. Por via da descoberta e investigação, raciocínio e 

metacognição, compreensão e resolução de situações, com observação e 

manipulação da realidade, pelo desenvolvimento da criatividade e do pensamento 

intuitivo, se chega à conceitualização. 

No campo específico matemático, valorizar a matemática oral é reconhecer 

que experiências extra-escolares, têm sólidas bases para compreensão dos 

números e das operações, portanto, a escola não deve desprezar esta forma de 

representação, sobretudo porque inibir o cálculo oral é desvalorizar o saber 

popular, tão cristalizado sobretudo na vida do aluno adulto.  

No desenvolvimento de formas inteligentes de calcular, a freqüência de 

realização do cálculo oral torna o aprendiz mais capaz e mais veloz, conseguindo 

efetuar cálculos mais complexos. Esta habilidade é desenvolvida por muitos 

adultos, em especial os não escolarizados, visto que são ‘obrigados’ a fazê-lo pela 

necessidade de tomar decisões e devido ao não domínio do cálculo escrito. 

Em contrapartida, a matemática escrita apresenta inúmeras vantagens do 

ponto de vista do desenvolvimento do aluno em longo prazo. O aluno deve ser 



capaz de desenvolver sistemas de notação a partir das compreensões que possui 

das lógicas subjacentes ao sistema de numeração e às operações dentro dos 

diferentes campos numéricos. Considerando a perspectiva Vygotskiana de 

construção de conceitos, alunos, com a ajuda dos colegas e do professor, podem 

na escola ampliar seus conhecimentos e suas formas de representar os mesmos. 

Ao professor, cabe criar situações de uso de representações simbólicas 

variadas que permitam que o aluno desenvolva ações físicas ou mentais e que 

reflita sobre essas ações, descobrindo as propriedades lógico-matemáticas 

subjacentes às situações. O educador precisa explorar diversos aspectos da 

situação – inclusive os representacionais – que podem constituir problemas 

interessantes, permitindo que os alunos façam novas descobertas. Admitir que ao 

conceitualizar é importante considerar significados diferentes filiados ao mesmo 

conceito, é considerar que por essa via se amplifica a capacidade de raciocínio 

lógico do aprendiz.  

Este estudo sobre números decimais com significado de fração e também 

com significado de divisão, oportunizou verificar que a variação do significado 

pode afetar processos de aprendizagem porque favorece a emergência de lógicas 

diferentes, condição que oportuniza inclusive o desenvolvimento do 

autoconhecimento das potencialidades pelo aluno. Este é um indicativo de que 

variar o significado possibilita avanços na compreensão do conceito. No caso 

particular desta pesquisa, considerando o decimal com significado de fração e de 

divisão pode-se concluir que com adultos ou com crianças a ordem de 

apresentação deles não constitui impedimento para aprendizagem, no entanto, é 



necessário resgatar os saberes dos alunos a esse respeito, o que pode ser melhor 

conduzido observando o contexto ao qual se refere a questão.  

Abordando-se as propriedades de comparação e de conversão de números 

decimais, nesta pesquisa verificou-se que tanto para adultos quanto para crianças 

não escolarizadas ou mesmo muitas das já escolarizadas no conteúdo, comparar 

decimais não constituía tarefa fácil. Os participantes da pesquisa revelaram as 

mesmas dificuldades observadas em estudos anteriores sobre números decimais. 

O trabalho na escola deve atentar para as dificuldades da comparação e 

conversão de decimais chamando a atenção dos alunos sobre a regularidade de 

nosso sistema de numeração e que, portanto, décimos, centésimos e milésimos 

se relacionam de forma semelhante, porém inversa, a dezenas, centenas e 

milhares.   

A habilidade matemática é necessária à sobrevivência, visto que em 

diversos contextos, o homem desenvolve atividades que envolvem inúmeros 

problemas com números e operações, com grandezas e medidas, com relações 

espaciais e com tratamento de informações. Deste modo, vão se construindo 

conhecimentos relacionados a atividades que as pessoas compartilham em 

diferentes esferas da vida: no mundo do trabalho, na participação social e na 

manutenção das relações interpessoais.  

O estudo de Porto (1985), por exemplo, revela que coordenar os dois 

sistemas representacionais numéricos e de medidas exige relações matemáticas 

em função da natureza das diferentes magnitudes existentes. O estudo-pesquisa 

aqui apresentado toma como suporte um dos aspectos destacados naquele 

estudo – o de que a compreensão adequada para o domínio dos decimais no 



campo das medidas requer reconhecer uma relação entre 1 e 1/10, como 

característica do sistema de numeração decimal. 

Carraher, Carraher e Shliemann (1988) afirmam que o dinheiro pode ser útil 

para permitir que crianças compreendam propriedades do sistema decimal, não 

por ser material concreto, mas porque nosso sistema monetário é decimal e 

guarda as mesmas propriedades que a criança precisa entender na escola. Pode-

se, assim, adotar inicialmente para o ensino de crianças o contexto monetário, já 

que este é referência mais forte na sua vivência. 

Esta pesquisa permite afirmar que também no ensino de adultos trabalhar 

com   o  contexto  monetário  possibilita  criar  situações  significativas  de  uso  da  

estrutura lógico-matemática, oportunizando explorar propriedades do sistema de 

numeração decimal, ampliando o horizonte de conhecimentos dos alunos, 

sobretudo porque quantidades de dinheiro podem ser comparadas, compostas, 

recompostas, além de possibilitar observar o valor absoluto e o valor relativo 

determinado pela posição que ocupam. 

Para além deste contexto, deve-se optar por abordar outros contextos, 

como o métrico, na compreensão de números decimais, uma vez que as 

estruturas lógico-matemáticas subjacentes à abordagem de situações problemas 

em diferentes contextos permitem conceituar o número decimal também de 

maneira significativa. Observa-se que adultos influenciados pela prática social 

tendem a apresentar melhor desempenho em questões de contexto métrico que 

crianças e este fato deve ser conhecido e reconhecido pela escola para que novos 

conhecimentos sejam desenvolvidos, tanto por alunos adultos quanto por 

crianças. 



Os dados de Porto (1995) salientam a necessidade de investigar mais 

detalhadamente as concepções e dificuldades das crianças, dos jovens e adultos 

acerca dos números decimais, particularmente ao lidar com inteiros e fracionários 

em situação de conversão de medidas. 

A pesquisa em tela considera tal recomendação e os dados levantados 

apontam significativas diferenças nestes requisitos ao comparar desempenhos de 

adultos e crianças no campo conceitual dos números decimais. Observou-se o 

significado decimal enquanto medida fracionária foi mais facilmente compreendida  

pelos adultos, ao passo que no decimal como resultante de divisão, as crianças 

revelaram maior compreensão. O mesmo percebeu-se em relação às 

propriedades, pois acertam-se mais questões da propriedade de conversão que 

de comparação. Ressalta-se que os acertos em questões de conversão foram 

mais facilmente resolvidas, influenciadas pela observação dos desenhos 

apresentados nas questões.  

A partir deste estudo, recomenda-se focar aspectos relacionados à 

conceitualização de números decimais, ainda não contemplados, tais como: outras 

formas de representações (tais como: pictórica, em calculadora); novos contextos, 

(como medidas de capacidade); outras propriedades, e novos significados.                              

Há ainda necessidade de diagnosticar desempenhos de crianças e adultos 

em outros conceitos, enfim com novo foco, na perspectiva de prover, sobretudo a 

Educação de Jovens e Adultos de uma ação pedagógica fundada na pesquisa.  
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