
 

 
 

Universidade do Minho 
Instituto de Estudos da Criança 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iniciação à Matemática no Jardim de 
Infância 

 
Relatório de disciplina contendo o programa, conteúdo e métodos de ensino 

 
 
 
 
 

Concurso para provimento de lugar de Professor Associado 
para o grupo disciplinar de Matemática Elementar e Estudos do Meio Físico para a 

Criança 
 
 
 
 
 

Pedro Manuel Baptista Palhares 
 
 

Abril de 2009 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciação à Matemática no Jardim de 
Infância 

 
Relatório de disciplina contendo o programa, conteúdo e métodos de ensino 

 
 
 

Apresentado ao Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho 
nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 do artigo 44º do 

Decreto Lei Nº 448/79, de 13 de Novembro 
ratificado pela Lei Nº 19/80 de 16 de Julho. 

 
 
 
 

Concurso para provimento de lugar de Professor Associado 
para o grupo disciplinar de Matemática Elementar e Estudos do Meio Físico para a 

Criança 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Manuel Baptista Palhares 
 
 

Abril de 2009 

 



 

 

 



 

Resumo 

 

Este relatório apresenta a unidade curricular de Iniciação à Matemática no Jardim de 

Infância, contendo o programa, o conteúdo e os métodos de ensino (de acordo com o 

número 2 do artigo 44.º do Decreto Lei nº 448/79, de 13 de Novembro ratificado pela Lei 

Nº 19/80 de 16 de Julho), para a satisfação dos requisitos exigidos aos candidatos 

admitidos a concurso para provimento de lugar de Professor Associado, para o grupo 

disciplinar de Matemática Elementar e Estudos do Meio Físico para a Criança. A 

Iniciação à Matemática no Jardim de Infância é uma unidade curricular do plano de 

estudos da Licenciatura em Educação de Infância, da Universidade do Minho. 

A unidade curricular de Iniciação à Matemática no Jardim de Infância é descrita através 

das componentes usuais da especificação de unidades de ensino. Assim, é explicitada e 

justificada a sua natureza bem como a finalidade que a orienta; são propostos e 

justificados os resultados de aprendizagem que pretende alcançar; são descritos, 

detalhadamente, os conteúdos programáticos que abarca, assim como a bibliografia para 

os mesmos; são justificadas e propostas as estratégias de ensino adoptadas; é proposta 

uma planificação das aulas; são apresentadas e comentadas as referências bibliográficas 

fundamentais; é justificado e proposto o modelo de avaliação a utilizar; e, finalmente, são 

descritos os recursos necessários ao seu adequado funcionamento. 



 



 

Índice 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ..............................................................................................................1 
ESTRUTURA DO RELATÓRIO .................................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO 2  ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR ...............................................3 
ENQUADRAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRÉ‐ESCOLAR .............................................................................. 3 
ENQUADRAMENTO NAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES...................................................................................... 4 
ENQUADRAMENTO NO CURSO ................................................................................................................................. 6 
COMPARAÇÃO COM DISCIPLINAS SEMELHANTES NOUTROS CURSOS ................................................................ 7 
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro..........................................................................................7 
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo.................................................................................9 
Universidade de Barcelona............................................................................................................................ 10 
Universidade de Santiago de Compostela ............................................................................................... 13 
Súmula das unidades curriculares descritas ......................................................................................... 15 

CAPÍTULO 3  A MATEMÁTICA NO JARDIM DE INFÂNCIA COMO OBJECTO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM .................................................................................................................................. 17 
ASPECTOS GERAIS SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO PRÉ‐ESCOLAR.................... 17 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS................................................................................................................................. 23 
Definição................................................................................................................................................................ 23 
Usos diversos da resolução de problemas ............................................................................................... 24 
Resolução de problemas e outros factores ............................................................................................. 26 
Desenvolvimento geral .................................................................................................................................... 27 
Alguns problemas .............................................................................................................................................. 31 

MATERIAIS............................................................................................................................................................... 34 
História e tipos .................................................................................................................................................... 34 
Opiniões.................................................................................................................................................................. 35 
Resultados de investigação............................................................................................................................ 38 
Usos .......................................................................................................................................................................... 40 

JOGO .......................................................................................................................................................................... 42 
O que é e para que serve ................................................................................................................................. 42 
Tipos ........................................................................................................................................................................ 45 
Posições favoráveis e desfavoráveis........................................................................................................... 47 
Resultados de investigação............................................................................................................................ 49 

CONJUNTOS E LÓGICA ............................................................................................................................................ 52 
Conjuntos............................................................................................................................................................... 52 
Classificação......................................................................................................................................................... 53 
Seriação.................................................................................................................................................................. 54 
Classificação e seriação................................................................................................................................... 56 
Inclusão .................................................................................................................................................................. 56 
Operações lógicas .............................................................................................................................................. 57 
Padrões................................................................................................................................................................... 58 
Estatística.............................................................................................................................................................. 60 

NÚMEROS E OPERAÇÕES........................................................................................................................................ 60 
O que é .................................................................................................................................................................... 61 
Características componenciais .................................................................................................................... 66 



 

Diversidade da investigação ......................................................................................................................... 69 
Correspondência termo a termo ................................................................................................................. 70 
‘Subitizing’ ............................................................................................................................................................ 72 
Sequência numérica verbal ........................................................................................................................... 73 
Contagem .............................................................................................................................................................. 78 
Conservações no campo numérico ............................................................................................................. 86 
Cardinal, ordinal e medida ............................................................................................................................ 90 
Contextos não numéricos ............................................................................................................................... 93 
Leitura e escrita.................................................................................................................................................. 93 
Parte  todo........................................................................................................................................................... 96 
Uso de dedos......................................................................................................................................................... 99 
Formal–informal................................................................................................................................................ 99 
Adição e subtracção....................................................................................................................................... 102 
Estimação........................................................................................................................................................... 103 
Divisão e fracções............................................................................................................................................ 104 
Valor posicional............................................................................................................................................... 106 

GEOMETRIA ...........................................................................................................................................................110 
Aspectos gerais ................................................................................................................................................ 110 
Orientação espacial ....................................................................................................................................... 111 
Propriedades geométricas .......................................................................................................................... 115 
Transformações geométricas .................................................................................................................... 117 
Desenho ............................................................................................................................................................... 119 
Figuras geométricas ...................................................................................................................................... 121 
Níveis de van Hiele.......................................................................................................................................... 125 
Propostas educativas .................................................................................................................................... 126 

MEDIDA ..................................................................................................................................................................127 
Aspectos gerais  e unidades de medida ................................................................................................. 128 
Conservações..................................................................................................................................................... 129 
Medir .................................................................................................................................................................... 131 
Massa.................................................................................................................................................................... 136 
Tempo .................................................................................................................................................................. 136 

SÚMULA DO CAPÍTULO.........................................................................................................................................139 
CAPÍTULO 4  A UNIDADE CURRICULAR DE INICIAÇÃO À MATEMÁTICA NO JARDIM DE 
INFÂNCIA .............................................................................................................................................141 
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM......................................................................................................................141 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS...........................................................................................................................142 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO ................................................................................................................................142 
PLANIFICAÇÃO DAS AULAS ............................................................................................................................143 
BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL...........................................................................................................................145 
AVALIAÇÃO ............................................................................................................................................................146 
RECURSOS ..............................................................................................................................................................147 

CAPÍTULO 5  CONCLUSÃO .............................................................................................................149 
REFERÊNCIAS .....................................................................................................................................151 
ANEXOS.................................................................................................................................................163 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 1 
 

Capítulo 1 – Introdução 

 

A Iniciação à Matemática no Jardim de Infância, constituindo um conjunto de saberes de 

tipo curricular, de investigação no ensino e aprendizagem da matemática e de pedagogia 

ligada aos conhecimentos e capacidades matemáticos mais elementares, constitui um 

suporte extremamente relevante para uma formação inicial de educadores de infância de 

qualidade. Através deste corpo de conhecimentos e da sua consolidação na esfera dos 

práticos, será possível modificar a educação de infância em Portugal no sentido de 

proporcionar às crianças uma melhor educação, que se constitua fundamental para toda a 

formação dos indivíduos. 

O presente relatório descreve, analisa e justifica a unidade curricular de Iniciação à 

Matemática no Jardim de Infância no contexto da Licenciatura em Educação de Infância 

da Universidade do Minho. 

Esta unidade curricular tem sido leccionada neste modelo desde a existência do curso de 

Licenciatura, após a modificação que transformou o curso de bacharelato em licenciatura. 

Com a presente mudança curricular, que transforma  o curso de licenciatura em educação 

de infância, com 4 anos, numa licenciatura em educação básica seguida dum mestrado 

profissionalizante subsequente que pode ser, no que respeita à educação de infância, em 

educação pré-escolar ou em educação pré-escolar e ensino básico 1.º Ciclo, o lugar desta 

unidade curricular será porventura duplicado mas ao mesmo tempo com diferenciações 

que terão ainda de ser equacionadas.   
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Estrutura do relatório 

Neste relatório começa-se por analisar o enquadramento desta unidade curricular, 

primeiro no âmbito do sistema pré-escolar, depois no âmbito das orientações curriculares 

para a educação pré-escolar, de seguida no âmbito do curso de Licenciatura em Educação 

de Infância. Finalmente, ainda no que respeita ao enquadramento, faz-se a comparação 

com quatro outras disciplinas semelhantes, duas de cursos congéneres em Portugal e 

outras duas de cursos de Espanha.  

Tendo em conta os principais conceitos em que se baseia a unidade curricular, faz-se no 

capítulo 4 uma revisão de literatura abrangente que permita situar esses conceitos no 

corpo de investigação em ensino e aprendizagem da matemática para esta faixa etária. 

Esta revisão constitui também parte do corpo de conhecimentos a ser ensinados na 

unidade curricular. 

O capítulo seguinte explicita os aspectos formais da unidade curricular. É apresentada a 

sua natureza, resultados de aprendizagem, conteúdos programáticos, estratégias de 

ensino, planificação das aulas, referências bibliográficas fundamentais, avaliação e 

recursos. 

O último capítulo apresenta as conclusões sobre esta unidade curricular e sobre a 

realização deste relatório.  

São ainda incluídas, no final do relatório, as referências bibliográficas que foram usadas 

na construção deste relatório, bem como alguns documentos que aqui foram analisados, 

em lugar anexo. 
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Capítulo 2 - Enquadramento da unidade 

curricular 

 

Neste capítulo aborda-se o enquadramento da unidade curricular. Como se trata de uma 

unidade curricular que tem em vista a preparação para a futura actividade profissional de 

educadores de infância, optou-se por considerar o sistema pré-escolar como primeiro 

aspecto para analisar o enquadramento. Depois, a partir da análise das orientações 

curriculares para a educação pré-escolar, identificam-se temas pertinentes para a 

construção da unidade curricular. De seguida procede-se a uma análise do curso onde esta 

unidade curricular se enquadra, tirando daí ilações para a sua construção. Finalmente faz-

se uma análise de unidade curriculares semelhantes existentes em outras Instituições de 

Ensino Superior. Escolheu-se para esta análise um par de unidades curriculares em 

Portugal, uma de uma universidade e a outra de um instituto politécnico, mais 

concretamente de uma Escola Superior de Educação. Escolheu-se ainda um par de 

unidades curriculares de Espanha. A escolha recaiu no país vizinho uma vez que o 

sistema escolar no seu todo é semelhante ao português, com entrada na escolaridade na 

mesma idade, embora tenha já frequência a 100% no pré-escolar. Escolheu-se uma 

unidade curricular de uma universidade da Galiza (Santiago de Compostela) e outra da 

Catalunha (Barcelona), portanto em regiões distintas e com tradições e língua diferentes. 

 

Enquadramento no âmbito do sistema pré-escolar 

O sistema pré-escolar, em Portugal, é constituído por um conjunto diverso de contextos. 

Em primeiro lugar existem os jardins de infância públicos, que recebem crianças a partir 

dos 3 anos (ou a fazer 3 anos) podendo assim ter crianças em três níveis diferentes, que 

muitas vezes se juntam em salas separadas (sala dos 3 anos, sala dos 4 anos, sala  dos 5 
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anos), embora em jardins de infância pequenos os níveis convivam na mesma sala. 

Existem depois os infantários da rede privada, a maior parte pertencente a instituições de 

solidariedade social. Os infantários, por regra, têm 6 níveis a funcionar, três deles 

correspondentes aos da rede pública de jardim de infância e três outros correspondentes 

ao que se costuma designar por creche (nível dos 0 anos, nível de 1 ano e nível de 2 

anos). Existem ainda casos de creches que funcionam separadamente (só os três primeiros 

níveis), existem instituições ligadas ao ministério de solidariedade social, existe um 

sistema de amas (que tomam conta de grupos pequenos de crianças em sua própria casa) 

e possivelmente outros que não encaixam nesta descrição, embora sem grande expressão 

em termos numéricos – por exemplo há instituições que têm os últimos dois níveis do 

pré-escolar e  os primeiros anos de escolaridade.  

O sistema público de jardins de infância até há algum tempo tinha diferenças 

significativas relativamente ao privado, nomeadamente referente ao tempo de presença 

das crianças. Até há poucos anos, as crianças ficavam entre as 9 horas e as 12, 

almoçavam em casa, voltavam entre as 14 horas e as 16 horas. Hoje é rara a instituição 

pública de jardim de infância que  não ofereça a possibilidade de as crianças almoçarem 

lá e o tempo de permanência prolonga-se até às 18 ou 19 horas, mediante a oferta de 

actividades extra-curriculares. 

O pré-escolar em Portugal ainda não consegue cobrir inteiramente as necessidades da 

população, o que faz com que a frequência ainda não seja de 100% no nível mais perto do 

ensino básico. No entanto o governo da república anunciou um plano para elevar a oferta 

para que em três anos tal desiderato seja cumprido. 

 

Enquadramento nas orientações curriculares 

Em 1997 são pela primeira vez publicadas orientações curriculares para a educação pré-

escolar, através de um processo de discussão e consequente reformulação. No texto 

encontra-se consignado o domínio da Matemática, entre outros.  
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Incluído ainda na secção do domínio da Linguagem oral e abordagem escrita, aparece 

uma referência ao uso de computadores (meios informáticos) como podendo ser usado, 

por via da sensibilização ao código informático, na expressão plástica, expressão musical, 

abordagem ao código escrito e na matemática.  

Dentro do domínio da matemática aparecem várias orientações agrupadas por áreas, mas 

numa estrutura solta e com ligações frequentes, não se diferenciando no texto entre o que 

são os objectivos da aprendizagem, as metodologias de ensino, ou as argumentações mais 

teóricas.  

Pode assim vislumbrar-se a recomendação do tratamento das dicotomias longe/perto, 

fora/dentro, aberto/fechado, em cima/em baixo, com o propósito de exploração do 

espaço, a ser feita a partir da consciência da criança da sua posição e deslocação no 

espaço, bem como da relação e manipulação de objectos; aparece a classificação de 

objectos, coisas e acontecimentos de acordo com uma ou várias propriedades, com o 

propósito de estabelecer relações entre eles, a ser feita através de experiências no espaço; 

através da classificação, é possível o tratamento da rubrica de formação de conjuntos e 

também da seriação e ordenação, dando-se vários exemplos de qualidades para seriação; 

a classificação e seriação são a base para a construção do número ordinal e cardinal, 

que a criança vai assim construindo; propõe-se o tratamento dos padrões, que podem 

surgir como consequência do desenvolvimento do raciocínio lógico, podendo tanto 

apresentar padrões para descobrir a lógica subjacente como pedir para inventar padrões; o 

tratamento das noções temporais antes/depois, a sequência semanal, mensal e anual, o 

tempo marcado pelo relógio, a ligação das actividades a uma determinada hora (rotina), a 

ser feito através da vivência da criança do tempo; ainda relativamente ao tempo propõe-se 

a contagem e recontagem de histórias, a seriação de imagens já construídas ou 

desenhadas pela criança, usando a expressão ‘e depois’ que traduz ligações de 

continuidade temporal; propõem-se experiências de medição com unidades não 

convencionais mas também com unidades convencionais (especifica-se o metro), 

sugerindo-se a comparação das alturas das crianças, medição dos espaços da sala, 

brincadeiras com água para as medidas de capacidade, o jogo simbólico na ‘loja’ para o 
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peso e o uso de instrumentos da vida quotidiana com o propósito também de dar a ideia 

da utilidade da matemática.  

Para lá do jogo, aparecem outros dois temas mais gerais, o dos materiais e o da 

resolução de problemas.  

No que respeita aos materiais, faz-se a distinção entre aqueles que dão uma grande 

liberdade de realização (cubos, legos) e aqueles que supõem uma utilização determinada 

(puzzles, dominós, Cuisenaire, calculadores multibásicos, blocos lógicos, geoplano), 

podendo ainda usar-se materiais da vida diária (palhinhas, paus, caricas), com o propósito 

de desenvolver o número e operações, lógica, geometria, através da resolução de 

problemas.  

No que respeita à resolução de problemas em particular, faz-se a sua apologia, com 

restrições e descentração da matemática. Recomenda-se assim que não se trate de 

encontrar as soluções consideradas correctas mas de promover a procura das razões da 

solução, através da discussão, de forma a promover o desenvolvimento do raciocínio e do 

espírito crítico. Também se recomenda que a resolução de problemas atravesse todas as 

áreas, aproveitando para definir problemas como questões que não são de resposta 

imediata mas que levam a criança a reflectir no como e no porquê (DEB, 1997). 

Ao longo desta pequena análise foi-se já marcando palavras-chave que poderiam servir 

para o agrupamento de conceitos a serem abordados na unidade curricular. Atendendo à 

similitude de algumas dessas palavras chave, escolheu-se agrupar em sete temas: 

Resolução de problemas, Materiais, Jogo, Lógica e conjuntos, Números e operações, 

Geometria, Medida. 

 

Enquadramento no curso 

Esta unidade curricular enquadra-se actualmente no curso de Licenciatura em Educação 

de Infância, estando presente no 3.º ano de um curso com 4 anos. Está assim colocada 
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após a unidade curricular de Matemática I (anual, com 4 horas semanais, do 1.º ano), na 

mesma altura que a unidade curricular de Prática Pedagógica III e no ano anterior à 

unidade curricular de Prática Pedagógica IV.  

Pode assim dizer-se que usa os conceitos matemáticos explorados no 1.º ano, que é 

possível funcionar em paralelo e com benefício mútuo com a unidade curricular de PP III 

e que serve como preparação para a unidade curricular PP IV. 

 

Comparação com disciplinas semelhantes noutros cursos 

Começaremos esta secção com descrições das unidades curriculares semelhantes em 

instituições diferentes. Depois será feita uma análise e comparação. 

 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

No curso de Licenciatura em Educação de Infância da Universidade de Trás os Montes e 

Alto Douro, a unidade curricular correspondente tem por nome Metodologia da 

Matemática e tem uma estrutura semelhante (3 horas teórico-práticas semanais no 2.º 

semestre do 3.º ano, isto é 45 horas presenciais lectivas no semestre).  

Os objectivos são em número de cinco:  

- Saber o que é a Metodologia da Matemática, os problemas que visa responder e os 

factores que contribuem para o seu desenvolvimento;  

- Saber em que consiste o processo de planeamento e reflexão sobre a prática do educador 

e qual a sua importância para o ensino/aprendizagem da Matemática bem sucedido;  

- Saber as condições fundamentais para o êxito da actividade do educador no plano dos 

conhecimentos, das atitudes e da inserção na comunidade profissional;  
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- Saber quais os aspectos principais do trabalho do educador, tanto na prática lectiva 

como na relação com o meio onde a escola se insere e na participação na organização 

escolar e na comunidade profissional;  

- Saber explicar o modo como a Matemática é utilizada em situações do dia-a-dia; 

- Ser capaz de analisar e discutir o papel que o erro pode ter na aprendizagem dos alunos. 

Em termos de conteúdos, começa por uma alínea apelidada de Importância da 

Matemática no Ensino Pré-escolar, o qual se desdobra em seis subalíneas: uma 

proposta de matemática para a educação Infantil; a organização do espaço e o ambiente 

da sala de aula; o papel do educador no ensino da matemática; opção por uma 

metodologia pela resolução de problemas; capacidades versus conhecimentos; 

conhecimento formal versus conhecimento informal. 

Uma segunda alínea é chamada de  Domínio da Matemática e desdobra-se em cinco 

subalíneas: Princípios lógicos; Identificação; Classificação (formar conjuntos, seriar e 

ordenar); Número; Encontrar e formar padrões. 

Uma terceira alínea é chamada de Ambiente de sala de aula e desdobra-se em 4 

subalíneas: resolução de problemas; comunicar; trabalho de grupo; actividades lúdicas. 

A bibliografia inclui três obras: as orientações curriculares, o livro ‘Emergência da 

matemática no Jardim de Infância’ e um livro de edição brasileira, de título ‘brincadeiras 

infantis nas aulas de Matemática’ de Kátia Smole. 

Quanto à avaliação, esta consiste de um teste a valer 40% da nota final e vários trabalhos, 

intitulados noutro local de actividades práticas, a valer 60% da classificação final. 
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Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

No curso de Licenciatura em Educação de Infância da Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a unidade curricular correspondente tem por 

nome Actividades Matemáticas e tem uma estrutura semelhante (3 horas teórico-práticas 

embora pertença ao 2.º ano, isto é 45 horas presenciais lectivas no semestre).  

Os objectivos são em número de onze: 

-Adequar as orientações curriculares ao desenvolvimento intelectual, social e emocional 

da criança, partindo dos seus conhecimentos matemáticos e sobre a criança. 

-Mobilizar os conhecimentos dos futuros educadores relativos ao modo como as crianças 

aprendem matemática e aos contextos onde ocorrem essas aprendizagens. 

-Desenvolver atitudes positivas em relação às actividades propostas. 

-Manifestar auto-confiança e auto-estima na prática de métodos matemáticos. 

-Construir e identificar materiais manipuláveis e outros que possa utilizar eficazmente. 

-Identificar e explorar situações do ponto de vista matemático, sejam elas ocasionais ou 

provocadas. 

-Desenvolver a expressão e comunicação da linguagem matemática como meio de 

relação, informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo. 

-Despertar a curiosidade e o espírito crítico. 

-Contribuir para uma construção articulada e integrada da matemática com outras áreas 

do saber. 

-Perspectivar o ensino da matemática, de modo a promover uma aprendizagem 

significativa e diferenciada. 
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-Proporcionar oportunidades para que os alunos realizem actividades de investigação 

matemática, recorrendo a vários materiais. 

Em termos de conteúdos, estes estruturam-se em duas alíneas, a primeira das quais 

denominada A Matemática na educação pré-escolar, a qual se desdobra em duas 

subalíneas: Orientações curriculares nacionais e internacionais; Fundamentação teórica e 

suas implicações pedagógicas. 

A segunda alínea é denominada de Temas de ensino da Matemática no Jardim-de-

Infância e desdobra-se em seis subalíneas: A estruturação do pensamento; as relações 

binárias; o número; do plano ao espaço; medição; tratamento de informação e 

experiências aleatórias. 

A bibliografia inclui dezasseis livros e há menção à utilização de duas revistas de tipo 

profissional, uma portuguesa (Educação e Matemática) e outra americana (Teaching 

children mathematics). Nos livros da bibliografia a parte em língua portuguesa é 

constituída pelo livro Emergência da Matemática, por vários livros respeitantes a 

orientações curriculares ( do ministério da educação e do NCTM em publicação da APM) 

e por duas publicações de edição local.  Cinco dos livros são em língua inglesa, de 

autores bem conhecidos, como por exemplo Copeland. 

Quanto à avaliação, o documento que está de livre acesso na página da instituição não 

indica como está previsto processar-se. 

 

Universidade de Barcelona 

No curso de Máster em Educação infantil da universidade de Barcelona, do plano de 

estudos de 2002, a unidade curricular correspondente tem por nome Desenvolvimento do 

pensamento matemático e sua didáctica e tem uma estrutura algo diferente (um total de 

100 horas presenciais, com a disciplina a decorrer no 2.º semestre). No entanto é de 

esclarecer desde já que é a única disciplina ligada à matemática no curso, de modo que a 
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comparação terá de fazer-se com a totalidade de disciplinas de um curso semelhante em 

Portugal, que inclui sempre disciplinas de formação em matemática prévias à sua 

didáctica. 

Os objectivos são em número de dez: 

- Entender a Matemática como uma interpretação e modelização do mundo que nos 

rodeia; 

- Reconhecer como através da resolução de problemas é possível identificar 

estratégias e raciocínios matemáticos; 

- Identificar o papel das diversas linguagens matemáticas para representar 

realidades quotidianas; 

- Verificar que as formas de raciocínio utilizadas de forma habitual são muitas 

vezes aplicáveis à matemática elementar; 

- Conhecer com profundidade as matemáticas que permitirão ao futuro mestre de 

Educação Infantil dar sentido aos conteúdos da Educação Infantil, para os poder 

ensinar, dando ênfase especial aos aspectos lógicos, aritméticos, de medida e 

geométricos. 

- Proporcionar recursos básicos profissionais para o ensino da Matemática na 

Educação Infantil de forma a que o mestre possa desenvolver as suas tarefas na 

sala, conhecendo materiais e recursos didácticos (materiais manipuláveis, 

programa, etc.)  

- Identificar os processos de aprendizagem dos alunos destes níveis e desenhar as 

actividades adequadas, tendo em conta alguns elementos psicológicos, 

epistemológicos e sociológicos relacionados com o ensino/aprendizagem da 

Matemática nestas idades; 
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- Análise de sequências de actividades matemáticas para a educação infantil já 

elaboradas; 

- Planificar, desenhar e levar à prática sequências de actividades apropriadas para a 

educação infantil; 

- Avaliar sequências de actividades. 

 

Em termos de conteúdos, uma primeira alínea, denominada de Aspectos gerais e 

curriculares, desdobra-se em duas subalíneas: Temas gerais (Pensar a Matemática, 

Heurística e raciocínio matemático, Ensinar e aprender matemática); O curriculum de 

Matemática na Educação Infantil (diversos tipos de conteúdos – conceitos, procedimentos 

e valores -, análise de documentos curriculares e projectos de centros, competências 

básicas, aprender a gerir e avaliar a actividade matemática na educação infantil). 

Uma segunda alínea é denominada de Conteúdos específicos e desdobra-se em quatro 

subalíneas: Lógica (Classificações, ordenações e seriações, desenvolvimento do 

pensamento simbólico, lógica da vida quotidiana); Aritmética (Construção do número, 

requisitos lógicos e aritmética informal, sentidos e contextos para os números, números e 

sistemas de numeração, sentido numérico, números e operações – adição, subtracção, 

multiplicação e divisão); Medida (Magnitude e medida, construção da medida na 

educação infantil, comprimento, área, volume, capacidade e tempo); Geometria (a 

geometria no entorno, a representação do espaço nas crianças pequenas, conhecimentos 

básicos de geometria plana e do espaço, transformações geométricas). 

Uma terceira alínea é denominada de Desenho e avaliação de sequências de actividades 

e desdobra-se em quatro subalíneas: Análise de sequencias de actividades já elaboradas e 

relacionadas com os conteúdos do curriculum – espaço, orientação, geometria, medida, 

tempo, quantidade, número, etc.; recursos – material manipulável, jogos e novas 

tecnologias, manuais; aspectos a ter em conta para elaborar uma sequencia de actividades 
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– documentos curriculares, tipos de problemas, formas de representação, dificuldades de 

aprendizagem, nível de abstracção, recursos, metodologia, etc.; desenho duma sequência 

de actividades – avaliação de sequências de actividade, avaliação da sequência de 

actividades desenhada. 

A bibliografia inclui 9 livros, um artigo, um vídeo e uma página web com actividades, 

todos em espanhol com excepção de um livro em italiano, sendo dois livros tradução do 

inglês. 

Quanto à avaliação, esta consiste num exame a valer 65% da classificação final, e a 

realização da sequencia de actividades, sendo apontados como critérios para esta última a 

participação no processo, a qualidade da sequencia e a exposição ao resto do grupo. 

 

Universidade de Santiago de Compostela 

No curso de Mestre, Especialidade em Educação Infantil da Universidade de Santiago de 

Compostela, do plano de estudos de 2000, a unidade curricular correspondente tem por 

nome Desenvolvimento do Pensamento Matemático e sua Didáctica e tem uma estrutura 

algo diferente (45 horas teóricas e 45 horas práticas sendo uma disciplina anual do 3.º ano 

do curso). Trata-se da única disciplina ligada à Matemática durante o curso tal como 

acontece na universidade de Barcelona. 

 

Os objectivos são em número de cinco: 

- Compreender os conceitos matemáticos que formam parte da matemática escolar; 

- Corrigir possíveis concepções erradas dos futuros mestres sobre a matemática escolar; 

- Conhecer o desenvolvimento dos conceitos matemáticos na criança; 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 14 
 

- Pôr o aluno em contacto com as investigações que se estão a realizar em Matemática na 

Educação Infantil; 

- Conhecer materiais para o ensino/aprendizagem da matemática. 

 

Em termos de conteúdos, estes estruturam-se em seis alíneas. A primeira alínea é 

denominada de A matemática na educação infantil e tem uma única subalínea, 

respeitante à construção do conhecimento lógico-matemático. 

A segunda alínea denomina-se de Conjuntos e relações e desdobra-se em sete 

subalíneas: Conjuntos; subconjuntos; União; intersecção; complementar; partição de um 

conjunto; relações. 

A terceira alínea denomina-se de Conhecimento relacionados com o número e 

desdobra-se em cinco subalíneas: Aquisição do conceito de número; sistemas de 

numeração; bases diferentes da base dez; as operações aritméticas (conceitos e 

algoritmos). 

A quarta alínea denomina-se de As Magnitudes e a iniciação à Medida e desdobra-se 

em quatro subalíneas: Noção de magnitude e medida; unidades de medida; instrumentos 

de medida; medida directa e indirecta. 

A quinta alínea denomina-se de A construção das estruturas espaciais e desdobra-se 

em sete subalíneas: Relações espaciais; noções topológicas; uma abordagem intuitiva às 

noções topológicas; os corpos no espaço; classificação dos corpos no espaço; figuras 

planas; classificação de figuras planas. 

A sexta alínea denomina-se de Recursos e materiais didácticos no 

ensino/aprendizagem da Matemática na educação infantil. 
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A bibliografia inclui dezassete obras, todas em castelhano, sendo seis traduções do inglês 

e uma tradução do francês. 

Quanto à avaliação, esta consiste numa prova escrita sobre aspectos teóricos e práticos da 

matéria, em trabalhos práticos realizado ao longo do curso, individualmente ou em grupo, 

que são apresentados na aula e na participação nas aulas. Não é referido no documento 

que está na internet os pesos relativos de cada componente. 

 

Súmula das unidades curriculares descritas 

Da análise que é possível fazer dos programas destas unidades curriculares, a primeira 

coisa a salientar é que há imensos pontos de semelhança entre os vários programas.. Uma 

segunda coisa a salientar é que os programas portugueses são estruturalmente 

semelhantes entre si, tal como os programas espanhóis. Deve no entanto fazer-se notar 

que as unidades curriculares portuguesas estão incluídas em cursos de 4 anos enquanto 

que as unidades curriculares espanholas estão incluídas em cursos de 3 anos. 

Quanto a detalhes que sejam importantes salientar de forma separada, repare-se que no 

programa da UTAD há uma grande preocupação, expressa nos objectivos de enquadrar os 

alunos no campo da educação matemática e no campo da educação infantil. Há também 

uma preocupação de discutir o papel do erro na aprendizagem, tendo que se supor que 

seja no sentido de o considerar como natural no sentido piagetiano de ser um fenómeno 

da aprendizagem a decorrer. Quanto aos conteúdos, parece fazer falta algo sobre a 

geometria (ou espaço) e a medida, parecendo que uma parte importante da matemática 

fica assim por desbravar. 

Quanto ao programa de Viana do Castelo,  o principal aspecto a salientar é o de aparecer 

como saliente o tema das relações binárias, não lhe sendo chamado lógica ou conjuntos. 

É certo que a partir das relações binárias se estrutura grande parte da área a partir do que 

está para trás (conjuntos) e do que está para a frente (classificação e seriação) mas no 
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entanto pode ficar muita coisa de fora, nomeadamente os padrões. Interessante aparecer 

em lugar de destaque as experiências aleatórias. Por um lado, poderia ser um aspecto a 

tratar. Mas por outro, não havendo consequente imediato no ensino básico, pode parecer 

ficar desconectado. 

Quanto ao programa de Barcelona, o que se repara mais relativamente aos conteúdos é a 

sua enorme abrangência, quase se podendo dizer que esse mesmo programa serviria como 

programa para o ensino primário pois inclui a multiplicação e divisão e bem como outros 

campos tradicionalmente fora da educação de infância. Mas evidentemente não parece 

mal que as educadoras possam ter vantagem em conhecer bem o que será ensinado a 

seguir e além disso há sempre algo a dizer que possa ser aproveitado para este nível. É de 

notar também a ênfase que é dada à construção de actividades para a educação de 

infância. 

Quanto ao programa de Santiago de Compostela, parece que se pode tirar a ilação, a 

partir da estruturação, que há uma grande aposta na construção de conhecimento 

matemático que depois possa ser usado em termos de didáctica. Enquanto no de 

Barcelona a ênfase parecia ser na construção de actividades, aqui a ênfase parece ser mais 

no conhecimento matemático do educador. 

Não é possível fazer uma comparação capaz relativa à avaliação, dado não ser uma 

aspecto que esteja claro em dois dos programas. Quanto à bibliografia, entre os três do 

programa da UTAD e os 16 e 17 de Viana do Castelo e Santiago de Compostela, os 9 de 

Barcelona parecem mais razoáveis, sendo suficientes sem serem demasiados. 
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Capítulo 3 - A Matemática no Jardim de 

Infância como objecto de ensino e 

aprendizagem 

 

Neste capítulo faz-se uma revisão de literatura em torno dos conceitos chave 

identificados anteriormente: Resolução de problemas, materiais, jogo, lógica e conjuntos, 

número e operações, geometria e medida. Mas começa-se com a revisão de literatura em 

torno de aspectos gerais relativos ao ensino e aprendizagem da matemática no pré-

escolar. 

 

Aspectos gerais sobre o ensino e aprendizagem da matemática no pré-escolar 

Ginsburg considera existirem três sistemas cognitivos que operam em concorrência na 

formação do conhecimento matemático elementar:  

- O 1.º sistema, desenvolvido fora da escola e sem influência social, é um sistema 

informal natural e inclui a percepção de mais (Binet) e a correspondência termo a termo, 

equivalência e seriação (Piaget);  

- O 2.º sistema, desenvolvido fora da escola mas por influência social (adultos, 

outras crianças ou até televisão) é um sistema informal cultural e inclui a formação da 

sequência numérica, a contagem, e a adição mental;  

- O 3.º sistema, desenvolvido na escola e composto em grande parte por 

simbolismo escrito, é um sistema formal cultural. As capacidades incluídas no sistema 
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informal natural, particularmente as estudadas por Piaget, foram encontradas em todas as 

culturas e são talvez tão universais como a capacidade de falar uma linguagem. As 

capacidades do sistema informal cultural dependem da sociedade onde as crianças vivem 

e estarão mais ou menos desenvolvidas consoante a sociedade, podendo algumas até não 

existir (Ginsburg, 1982). 

Uma razão para que o sistema informal natural seja universal é que, em qualquer 

ambiente, as crianças vão encontrar pequenos objectos que podem ser manipulados e 

contados, conjuntos mais numerosos que outros, etc. Já para o sistema informal cultural, 

as diferenças de sociedade são decisivas, já que nem em todas as sociedades existem 

programas de televisão ‘educativos’ nos quais os personagens contam, nem em todas os 

adultos têm actividades frequentes de usar números nas compras (Ginsburg & Baron, 

1993). 

Considerando agora esta questão cultural, Nunes chama a atenção que existem duas 

visões distintas no estudo das influências culturais para o conhecimento matemático. 

Uma das visões (p.e. de Stigler e Baranes) sublinha as diferenças em vez das semelhanças 

entre culturas. Nesta visão, por exemplo, as variações entre culturas no que respeita à 

recitação da sequência numérica são vistas como um reflexo de diferenças nos sistemas 

linguísticos e de numeração. Uma segunda visão (p.e. de Gal’perin e Georgiev e 

D’Ambrosio) sugere que a análise das influências culturais no conhecimento matemático 

pode mostrar tanto as diferenças como os invariantes no conhecimento matemático. As 

estruturas lógicas invariantes estão imersas no conhecimento matemático, seja qual for o 

conhecimento matemático que está a ser desenvolvido, seja na escola ou fora dela. Nesta 

visão, por exemplo, a mera recitação da sequência numérica não seria considerada como 

conhecimento matemático, já que da mera recitação não resultam inferências (Nunes, 

1992). 

A verdade é que a maior parte das pessoas aceita que na aprendizagem da matemática há 

princípios lógicos e há invenções culturais e que a criança deve dominar ambos os 

objectos. Já a linha divisória entre os princípios lógicos e as invenções culturais é difícil 
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de concretizar assim como também é difícil de saber se as dificuldades das crianças são 

do tipo lógico ou se resultam da necessidade de aprender convenções particulares. Nunes 

e Bryant, num passo já não tão consensual, afirmam que a aprendizagem das invenções 

culturais pode de facto aumentar a capacidade das crianças no que respeita aos princípios 

lógicos, isto é, não se trata de aprender a lógica certa para a aplicar à aprendizagem de 

novas técnicas matemáticas, mas que estas são um instrumento para a melhoria do poder 

intelectual de usar capacidades lógicas (Nunes & Bryant, 1996). 

No que respeita ao crescimento do conhecimento matemático das crianças Nunes e 

Bryant acham que é possível explicá-lo usando uma teoria assente em três partes: 1) a 

compreensão das crianças dos conceitos matemáticos é geradora e modifica-se ao longo 

da infância, tal como Piaget assegurou. Dizer que é geradora significa que as crianças não 

têm de aprender toda a matemática de que precisam. Se compreendem como a 

matemática se estrutura, então podem gerar novo conhecimento que não aprenderam. 

Dizer que a compreensão muda ao longo da infância significa que a aquisição não é do 

tipo de tudo ou nada, antes se vai construindo mesmo antes de irem para a escola e que 

essa compreensão vai mudando muitas vezes enquanto crescem; 2) a segunda parte da 

teoria, baseada em Vergnaud, é que há três tipos diferentes de conceitos matemáticos, e 

que o desenvolvimento matemático é o produto de mudança num deles, ou em vários. As 

crianças aprendem acerca de invariantes lógicos em matemática, aprendem acerca de 

sistemas convencionais e aprendem acerca das exigências matemáticas em diferentes 

situações. Ainda que estes tipos de conceitos matemáticos sejam independentes uns dos 

outros, não existem por si sós, já que as crianças aprendem invariantes em situações e 

usam signos para representar as situações e os invariantes para poderem raciocinar sobre 

eles. Para resolver os problemas, estes devem ser representados (manipuláveis, símbolos 

escritos, diagramas ou gráficos); 3) a terceira parte da teoria é que a matemática é uma 

actividade socialmente definida e que as representações sociais da matemática têm um 

impacto significativo na forma como se abordam problemas (Nunes & Bryant, 1996). 

É certo que a investigação mostra que o desenvolvimento de conhecimento matemático 

começa muito antes da entrada na escola. Este primeiro conhecimento (informal) baseia-
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se, em grande parte, em experiências comuns e em contagens. Fornece ainda uma base 

importante para compreender os números, a aritmética e outros aspectos da matemática 

formal (escrita ou simbólica) (Baroody, 1993). 

A distinção formal-informal é muito importante. Hughes apresentou a crianças do pré-

escolar (com menos de 5 anos) questões sobre adições, tanto em código formal como 

informal (p.e. quanto é um mais um? Quanto é um tijolo mais um tijolo?), uma após a 

outra. Verificou que as crianças raramente traduziam de um sistema para o outro. Mesmo 

após responderem bem a uma pergunta de tipo informal, não conseguiam responder à 

mesma questão em código formal (Hughes, 1983). 

Na experiência de Hughes sobre o uso dos símbolos convencionais, ele relata que, por 

vezes, sem intenção, não dizia os nomes a que se referiam os números nas situações 

hipotéticas, e que enquanto as crianças estavam envolvidas numa série de questões sobre 

um tópico particular, não precisavam que ele fosse constantemente mencionado. As 

dificuldades surgiam quando apareciam frases como ‘dois e um’ que não se referiam a 

objectos específicos (Nunes, 1992). 

Nunes e Bryant, baseando-se nas experiências de Hughes, consideram que a dicotomia 

abstracto-concreto deveria ser abandonada em favor da dicotomia com significado-sem 

significado. Se as crianças conseguem resolver problemas acerca de uma loja hipotética e 

não conseguem resolver problemas de cálculo, então é porque essas situações conferem 

significado aos números, não porque os torne concretos (Nunes & Bryant, 1996). 

Aliás, já Margaret Donaldson tinha mostrado que a capacidade das crianças para resolver 

tarefas problemáticas depende da forma como os problemas são apresentados, da 

linguagem usada para testar as crianças, da interpretação que fazem da tarefa e das 

relações interpessoais entre a criança e o adulto. Uma conclusão foi que as crianças 

pequenas são competentes pensadores quando esse pensamento decorre num ambiente 

contextualizado. As dificuldades surgem quando as tarefas estão descontextualizadas, 

desprovidas dos significados comuns nos quais elas se apoiam. Nessa altura, mostram as 

fraquezas lógicas que Piaget detectou em várias tarefas (Davis, 1991). 
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Ainda que seja possível aprender procedimentos sem os compreender, essa aprendizagem 

é inconsequente para o pensamento, já que só podemos pensar matematicamente com 

conceitos que signifiquem algo para nós. Assim, para que os sistemas de representação e 

os procedimentos para manipular esses símbolos venham a influenciar o nosso 

pensamento, eles devem ter significados, isto é, devem estar ligados a algumas situações 

nas quais possam ser usados (Nunes & Bryant, 1996). 

No que respeita à representação, Bruner descreve 3 métodos, que segundo ele 

correspondem a uma teoria de estádios do desenvolvimento do intelecto: modo enactivo, 

que é um modo de representar acontecimentos passados através de uma resposta motora. 

Segundo ele, este é o único modo que as crianças no sensório-motor têm para poderem 

aceder a coisas passadas, ainda que os adultos possam representar nesta forma actos 

motores complexos. Também crianças mais velhas podem usar este modo, por exemplo 

contando batendo os dedos contra o pescoço ou contra a mesa; modo icónico, que 

representa um passo em frente do concreto e físico para a imagem mental, acontece 

quando a criança representa em imagens uma operação ou manipulação como forma de 

não só recordar o acto mas também de o recriar mentalmente quando necessário; modo 

simbólico, que é tornado possível pela competência linguística, já que um símbolo, para 

Bruner, é uma palavra ou uma marca que toma a vez de qualquer coisa com a qual não se 

assemelha. O símbolo é assim completamente abstracto, sendo o seu significado 

partilhado socialmente (Resnick & Ford, 1981). 

No ano 2000 ocorreu nos Estados Unidos uma Conferência sobre Standards for 

Prekindergarten and Kindergarten Mathematics Education. Reunindo mais de 100 

investigadores na área, entre outras coisas dessa conferencia resultaram um conjunto de 

recomendações para a educação pré-escolar  que são da maior importância actualmente. 

Estas recomendações partem de dois princípios básicos, o de que o conhecimento sobre o 

que as crianças podem fazer e aprender é necessário para os educadores e que a equidade 

deve ser uma preocupação constante. Um conjunto de 17 recomendações foram então 

emitidas (Clements, 2004), sobre:  
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- equidade;  

- orientações curriculares assentes em investigação; 

- matemática infantil como um todo integrado; 

- a importância de aspectos transversais como a resolução de problemas, raciocínio 

e prova, comunicação, conexões, representações, organização de informação e 

procura de padrões;  

- desenvolvimento curricular assente em investigação sobre ensino e na opinião de 

peritos; 

- experiências matemáticas das crianças assentes no jogo e nas actividades de todos 

os dias; 

- ajuda por parte do educador à reflexão por parte da criança sobre matemática; 

- variedade de estratégias de ensino; 

- uso de tecnologia; 

- compreensão das crianças por parte do educador; 

- desenvolvimento de capacidades e ligação aos conceitos; 

- avaliação contínua e com instrumentos variados; 

- desenvolvimento profissional baseado na investigação e tendo em conta as 

múltiplas possibilidades de modelos; 

- formação dos educadores que tenha como resultado conhecimentos profundos 

sobre a matemática a ser ensinada juntamente com amplos conhecimentos sobre 

como as crianças desenvolvem as capacidades e compreensões ligadas a esses 

conhecimentos; 

- desenvolvimento de materiais curriculares de alta qualidade; 

- disseminação dos standards 

- aos Estados para que criem orientações semelhantes. 

Os três sistemas cognitivos mencionados por Ginsburg coexistem na formação dos 

cidadãos ao longo da sua vida. No entanto é claro que os dois primeiros são mais 

relevantes para a educação pré-escolar, sendo incerto o papel do terceiro. Já quanto ao 

papel do cultural e do lógico na aprendizagem matemática, esta é uma dicotomia 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 23 
 

importante que convém esclarecer. Enquanto algum conhecimento é cultural e implica 

uma transmissão outro é necessário e decorrente de outro conhecimento e será do tipo 

lógico/matemático. Saber a distinção entre os dois parece importante para os educadores 

de infância. Outras distinções importantes para os educadores de infância são as de entre 

formal e informal, entre abstracto e concreto e entre com significado e sem significado. 

Também a distinção de Bruner dos três métodos de representação parece hoje tão 

importante como na altura em que ele a formulou. Em muitas situações a dificuldade 

aumenta ou diminui consoante se muda de método de representação.  

As recomendações para a educação pré-escolar, vindas de um conjunto de investigadores 

importante, vão constituir um marco na educação matemática no pré-esolar e devem ser 

amplamente divulgadas, incluindo às educadoras em formação. 

 

Resolução de problemas 

A resolução de problemas é uma capacidade que agora já está incorporada nas 

orientações curriculares para a educação de infância e, deva acrescentar-se, com grande 

relevo. Importa assim fazer a revisão de literatura em seu torno. 

Definição 

Como diz Schoenfeld, devia haver uma obrigação de definir operacionalmente o que é a 

resolução de problemas em qualquer estudo ou discussão. Os termos ‘problema’ e 

‘resolução de problemas’ têm tido sentidos múltiplos e por vezes contraditórios ao longo 

dos anos, o que torna a interpretação da literatura sobre o assunto difícil. Os dois 

extremos nos sentidos dados aos termos podem ser ilustrados pelas  duas definições dadas 

num dicionário: definição 1: em matemática, algo que é requerido ser feito ou que requer 

que algo seja feito; definição 2:  uma questão que causa perplexidade ou é difícil 

(Schoenfeld, 1992). 
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Krulik e Rudnik distinguem entre questão (basta recordar a resposta), exercício (há que 

treinar ou reforçar algoritmos já aprendidos) e problema (é preciso raciocinar e sintetizar 

o que já se aprendeu (Krulik & Rudnik, 1993). 

Pólya definia existir problema quando o objectivo não sugerisse imediatamente os 

procedimentos a utilizar e portanto se tivesse de os procurar, ou seja de reflectir 

conscientemente sobre a forma de o atingir (Pólya, 1980). 

Newell e Simon definiram problema por referência a uma pessoa que quer alguma coisa 

mas não sabe imediatamente que acções efectuar para a conseguir; Duncker com 

referência a uma pessoa que tem um objectivo mas não sabe como o atingir; Goldin como 

uma tarefa para a qual se detectam passos ou processos entre a sua apresentação e a 

resposta; Mayer identifica 3 características para um problema existir – dados, objectivo e 

obstáculo – e implicitamente refere a necessidade de pensar para transformar a situação 

inicial até ao objectivo final; Charles e Lester, por referência a um resolvedor, estipulam 

que ele queira encontrar uma solução, que não tenha nenhum procedimento 

imediatamente disponível e que faça uma tentativa para o resolver; Henderson e Pingry 

referem a existência de um objectivo, o bloqueio desse objectivo e a aceitação desse 

objectivo (Palhares, 1997). 

Retirando a definição de Goldin e a primeira definição retirada por Schoenfeld do 

dicionário, as outras são compatíveis com a definição de problema como tendo uma 

situação inicial, uma situação final requerida, um obstáculo que tem que ser vencido por 

raciocínio e pela aplicação de um procedimento que não é conhecido a priori. Se este 

objectivo for conhecido a priori temos um exercício. 

 

Usos diversos da resolução de problemas 

Exemplos do uso da resolução de problemas como significando exercícios de rotina 

podem ser encontrados já no século passado, mas estendem-se aos dias de hoje. A 
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estrutura geral desta interpretação é: 1) uma tarefa é usada para introduzir uma técnica; 2) 

a técnica é ilustrada; 3) mais tarefas são introduzidas de forma ao aluno poder praticar a 

técnica. As assunções básicas são: 1) tendo trabalhado neste grupo de exercícios, os 

alunos têm mais uma técnica na sua caixa de ferramentas matemáticas; 2) a soma destas 

técnicas (o curriculum) reflecte o corpo de matemática que o aluno é esperado que 

domine; 3) o conjunto de técnicas que o aluno domina é o conhecimento e compreensão 

matemática do aluno (Schoenfeld, 1992). 

Stanic e Kilpatrick, em 1988, identificaram três tipos principais de uso de resolução de 

problemas em termos históricos: resolução de problemas como contexto, resolução de 

problemas como capacidade e resolução de problemas como arte. Na resolução de 

problemas como contexto, cinco usos foram identificados: 1) como justificação para 

ensinar matemática – com a intenção de convencer alunos e professores do valor da 

matemática; 2) para fornecer motivações específicas para tópicos particulares – 

introduzem-se os problemas para mostrar que quando tiverem dominado o tópico, 

poderão resolvê-lo; 3) como recreação – para mostrar que a matemática pode ser 

divertida; 4) como meio de desenvolver novas capacidades – problemas cuidadosamente 

sequenciados podem introduzir os alunos a novas matérias; 5) como prática – introduz-se 

a técnica, pratica-se a técnica. Na resolução de problemas como capacidade, a resolução 

de problemas é vista como um fim em si próprio – esta foi a visão predominante na 

resolução de problemas introduzida nos anos 80. Na resolução de problemas como arte, a 

matemática é vista como sendo resolução de problemas do tipo que causa perplexidade 

(Schoenfeld, 1992). 

Krulik e Rudnik consideram existir 4 níveis de pensamento, hierarquicamente 

dependentes. O de nível mais baixo na hierarquia é o de recordar, depois o raciocínio 

básico, depois os dois tipos de pensamento de ordem elevada, o raciocínio crítico e o 

raciocínio criativo. Os níveis mais altos usam os de baixo. No nível de recordar incluem 

os procedimentos automáticos, ao de raciocínio básico a compreensão de conceitos 

matemáticos tais como adição, subtracção, multiplicação e divisão, bem como o 

reconhecimento da aplicação destes em problemas. O raciocínio crítico é aquele que 
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examina, relaciona e avalia os aspectos de um problema. Raciocínio criativo é aquele que 

é original, eficaz e que produz um produto complexo, que é inventivo, intuitivo e 

imaginativo, e inclui a síntese e aplicação de ideias (Krulik & Rudnik, 1993). 

Muitos conceptualizaram a resolução de problemas como uma sequência de passos. A 

primeira e mais conhecida destas conceptualizações é a de Pólya, proposta há mais de 50 

anos. Desde então muitas semelhantes foram propostas, quase todas variações ou 

elaborações da de Pólya. Nickerson considera que a extensão mais significativa que foi 

proposta é a da adição de um passo explícito envolvendo a procura de uma representação 

do problema (Nickerson, 1994). 

 

Resolução de problemas e outros factores 

Ao longo dos anos foram procuradas relações entre a resolução de problemas e outros 

factores, os mais diversos. Da investigação pode retirar-se que os factores fortemente 

relacionados com a resolução de problemas são: conceitos matemáticos, raciocínio geral, 

conservação, inclusão de classes. Os factores moderadamente relacionados são 

capacidades linguísticas, capacidades espaciais, memória. O Q. I. e o pensamento criativo 

apareceram pouco relacionados com a resolução de problemas (Hembree & Marsh, 

1993). 

Dois problemas estruturalmente semelhantes mas com diferente formato podem 

apresentar níveis de resolução muito diferentes, basta até o formato da pergunta ser 

diferente. Crianças dos 4 aos 6 anos foram confrontadas com um problema; primeiro 

mostrava-se uma imagem com um grupo de pássaros e um grupo mais pequeno de 

minhocas. Perguntava-se “Quantos pássaros há a mais do que minhocas?”. Depois 

apresentava-se o problema com outra pergunta: “Supõe que os pássaros voam e cada um 

tenta apanhar uma minhoca. Conseguirá cada pássaro a sua minhoca? Quantos pássaros  

não conseguem uma minhoca?”. Com as crianças de 4, 5 e 6 anos, da 1.ª para a 2.ª 
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pergunta as respostas correctas foram de 17% e 83%, 25% e 96% e 64% e 100% 

(Hembree & Marsh, 1993). 

 

Desenvolvimento geral 

As capacidades de resolução de problemas de crianças de 5 anos diferem profundamente 

das dos adolescentes. No entanto, tais diferenças não significam que as crianças de 5 anos 

sejam absolutamente incapazes de executar um processo e os adolescentes sejam capazes 

de o fazer consistentemente. A maior parte das mudanças parece estar no tipo de 

situações nas quais as crianças conseguem executar com sucesso os processos de 

resolução de problemas, já que a escola vai influenciar: a) os problemas que as crianças 

encontram; b) as ferramentas gerais que as crianças têm disponíveis para resolver 

problemas (p.e. ler e escrever); e, c) conhecimento específico relevante em domínios 

particulares (Ellis & Siegler, 1994). 

As crianças mais velhas aprendem mais depressa e mais completamente do que as 

crianças mais novas. Comparando as crianças de 6 e 7 anos com as de 4 e 5 anos, pode 

verificar-se que, ainda que quase todas elas possam aprender, as de 6 e 7 anos aprendem 

mais depressa e mais completamente a conservação do número, a conservação da 

quantidade em líquidos, raciocínio por analogia, inclusão de classes e separação de 

variáveis (Siegler, 1991). 

As interacções com os adultos parecem ser as mais eficazes para levar as crianças a 

planear. Por um lado, as crianças planeiam mais vezes quando resolvem problemas com 

adultos do que quando resolvem problemas sozinhas. Por outro lado, os adultos 

revelaram-se mais eficazes a ajudar crianças, de 5, 7 e 9 anos, a planear, do que crianças 

de 9 anos (Ellis & Siegler, 1994). 

Um dos usos mais comuns do planeamento é o de escolher o caminho mais eficiente para 

chegar a um certo destino. Há grande desenvolvimento a ocorrer desde os 4 anos nesta 
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questão. Comparando as crianças de 4 e 5 anos, as de 5 anos voltam menos atrás, 

consideram mais caminhos alternativos e corrigem mais rapidamente os erros do que as 

de 4 anos. Num estudo de Gardner e Rogoff com crianças de 4 a 10 anos, a um grupo de 

crianças foi-lhes dito que a única coisa importante na planificação do caminho era evitar 

voltar para trás. A outro grupo foi-lhes dito que tanto o tempo como o não voltar atrás 

eram importantes. Neste último caso, tanto as crianças de 4 a 7 anos como as de 7 a 10 

anos planeavam parte do caminho com antecedência e o resto quando chegavam a pontos 

escolhidos. No grupo em que foi dito que só interessava não voltar atrás, as crianças de 4 

a 7 anos faziam o mesmo, mas as mais velhas planeavam o caminho todo antes de 

começarem (Siegler, 1991). 

Karmillof-Smith, em 1979, tendo estudado como crianças de 4 a 9 anos construíam uma 

linha de comboio, pôde observar que as crianças de 4 e 5 anos começavam de imediato a 

tarefa, pegando em secções da linha mais ou menos aleatoriamente e alinhando-as na 

ordem em que tinham pegado nelas, não mostrando sinais de planeamento para a 

execução da tarefa. As crianças de 8 e 9 anos envolveram-se num grande esforço de 

planificação antes de começar a executar a tarefa, classificando as secções da linha em 

montes (rectas e curvas) e escolheram sistematicamente os montes para construir a linha. 

As crianças de 6 e 7 anos tiveram um desempenho intermédio entre os dois, mostrando 

que o planeamento se desenvolve com a idade (Schoenfeld, 1992). 

Os mapas são provavelmente mais usados, em contexto de resolução de problemas, para 

mostrar a outra pessoa como chegar de um sítio a outro. Por volta dos 5 anos a grande 

maioria das crianças conseguem compreender mapas simples desenhados por outras 

pessoas e usá-los como ferramentas para encontrar objectos. A capacidade para desenhar 

mapas informativos, no entanto, desenvolve-se por um período de tempo grande. As 

crianças, entre os 5 e os 10 anos, vão-se tornando progressivamente mais eficazes em 

incluir os pontos relevantes, as relações topológicas apropriadas entre as partes relevantes 

e em adoptar uma perspectiva consistente em cada mapa. Distâncias precisas bem como 

relações topológicas para todos os pontos e perspectivas consistentes para todos os mapas 

vêm ainda mais tarde (Ellis & Siegler, 1994). 
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As crianças entre 4 e 6 anos baseiam muitas das suas tentativas de resolver problemas 

numa única dimensão, mesmo quando há duas ou mais dimensões relevantes. Isto não 

quer dizer que não possam considerar mais que uma dimensão em resolução de 

problemas, já que algumas vezes o fazem. Embora os adultos por vezes também 

procedam considerando apenas uma dimensão, é nesta idade que há maior apetência por 

tal regra de conduta (Siegler, 1991). 

Tanto as crianças como os adultos representam as informações sobre objectos e relações 

com analogias. Gentner e Toupin descobriram que as crianças de 4 a 6 anos precisam que 

os objectos tenham semelhanças entre si para descobrir as analogias, enquanto que as 

crianças de 8 a 10 anos detectaram as mesmas analogias quando os objectos não eram 

semelhantes (Ellis & Siegler, 1994). 

A flexibilidade na resolução de problemas é um tipo de comportamento que se aprende. 

Os alunos que são expostos a problemas variados são mais capazes de fazer a transição 

para novos problemas do que aqueles que são expostos a muita prática com problemas 

similares. O questionar por parte do professor, segundo Cunningham, pode também 

contribuir para o desenvolvimento da flexibilidade nos comportamentos de resolução de 

problemas das crianças (Suydam, 1980). 

Klahr, em 1985, apresentou a crianças de 5 anos puzzles nos quais um cão, um gato e um 

rato queriam encontrar o caminho para um osso, um peixe e um queijo. Para resolver o 

problema, as crianças tinham de mover os três animais para os alimentos respectivos. 

Encontrou três incrementos de dificuldade. O primeiro resultava do número de 

movimentos, quanto maior este fosse mais difícil era o problema. O segundo e o terceiro 

resultavam do conflito entre o objectivo imediato de dar a um animal a sua comida e o 

objectivo mais vasto de levar os 3 animais à sua comida. Problemas que requeressem que 

a criança afastasse um animal do objectivo já atingido para deixar passar outro animal 

eram mais difíceis e ainda mais difíceis eram os problemas que exigiam que um animal, 

antes de chegar ao objectivo, fosse afastado dele para deixar passar outro (Siegler, 1991). 
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Criticando Piaget pela conceptualização do discurso egocêntrico, Vygotsky considera que 

apesar de a inteligência prática e o uso de signos poderem operar independentemente uma 

do outro nas crianças pequenas, a unidade dialéctica destes sistemas no humano adulto é 

a essência do comportamento humano complexo. Assim considera que a actividade 

simbólica tem uma função organizadora que penetra no processo de uso de ferramentas e 

produz formas de comportamento fundamentalmente novas. Daí que, para ele, o 

momento mais significativo no decurso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às 

formas puramente humanas de inteligência prática e abstracta, ocorre quando o discurso e 

a actividade prática, duas linhas de desenvolvimento até aí completamente independentes, 

convergem. A partir da observação de crianças de 4 e 5 anos a resolverem problemas 

práticos, Vygotsky pôde concluir que o discurso da criança é tão importante como a 

acção na resolução de problemas e que quanto mais complexa for a acção requerida pela 

situação e menos directa for a solução, maior é a importância do papel do discurso; o 

discurso pode tornar-se tão importante que se a criança for impedida de o usar, não 

consegue resolver o problema. A partir destas observações, Vygotsky formulou a 

hipótese de que o discurso egocêntrico deve ser visto como uma forma de transição entre 

o discurso externo e o discurso interno. A maior mudança na capacidade da criança para 

usar a linguagem como ferramenta para a resolução de problemas ocorre mais tarde, 

quando o discurso socializado, que até aí era usado para se dirigir ao adulto, se vira para 

dentro. Em vez de apelar ao adulto, a criança passa a apelar para si própria. A linguagem 

torna-se então uma função intrapessoal para lá da função interpessoal que já tinha. A 

história do processo de internalização do discurso social é também a história da 

socialização do intelecto prático da criança (Vygotsky, 1978). 

Os desenvolvimentalistas geralmente concordam que a estratégia de apresentar às 

crianças um problema um nível acima do seu corrente nível de capacidade é um 

procedimento óptimo para promover a transição ao nível seguinte. No entanto não estão 

certos da possibilidade de sucesso desta apresentação. Segundo a teoria de Case, basta 

limitar a carga de processamento para que a criança possa resolver este problema do nível 

seguinte (Case, 1982). 
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Alguns problemas 

Edouard Lucas (1842-1891) foi um matemático que estudou a sucessão de Fibonaci,  e a 

agora chamada sucessão de Lucas. Inventou também um problema denominado ‘Torre de 

Hanói’, que consiste num aparato com três espetos onde encaixam uma série de rodas 

furadas, de diferentes tamanhos. As rodas estão inicialmente num dos espetos, ordenadas 

de baixo para cima da maior para a mais pequena. A tarefa consiste em mudá-las uma de 

cada vez e de forma que nunca uma roda maior fique por cima de uma mais pequena 

(Wells, 1992/99). 

Klahr criou uma versão da Torre de Hanói que incluía uma história contextualizada 

(famílias de macacos a saltar de árvore em árvore), material que fixava as regras 

(pequenas latas que não podiam ser enfiadas nas maiores)  e um estádio final pretendido 

externalizado (um conjunto idêntico de materiais ilustrando o objectivo que as crianças 

queriam atingir). Nesta versão, a maior parte das crianças de 3 anos geraram planos que 

resolviam problemas requerendo 2 movimentos desde o arranjo inicial ao final; a maior 

parte das crianças de 4 anos gerou planos que resolviam problemas requerendo 4 

movimentos; e a maior parte das crianças de 5 e 6 anos geraram planos que resolviam 

problemas requerendo 5 e 6 movimentos (Ellis & Siegler, 1994). 

A partir de um modelo da torre de Hanói feito com latas, de forma a só encaixarem 

pequenas por cima de grandes, Klahr e Robinson puderam verificar progressão entre os 3 

e os 6 anos tanto no tipo de problemas que conseguem resolver (os de 3 anos conseguem 

resolver problemas de 2 movimentos, as de 4, de 4 movimentos, as de 5 e 6 anos, de 5 e 6 

movimentos), como no tipo de estratégias que podem usar: as estratégias das de 3 anos 

limitam-se quase exclusivamente a esforços directos de mover as latas para o estado final, 

e quando não o podem fazer por já estar uma lata grande, elas simplesmente quebram as 

regras e põem-nas lá de qualquer maneira; as crianças mais velhas reagem a essas 

situações estabelecendo objectivos intermédios que as levam em direcções promissoras, 

ainda que sejam direcções que nem sempre funcionam, e também vêem mais à frente no 
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planeamento; aos 6 anos, contudo, ainda têm dificuldades com problemas que requerem 

na sua resolução um movimento que pareça afastá-las do objectivo (Siegler, 1991). 

O problema do lobo, da cabra e da couve é um problema bem conhecido, cuja origem 

remonta à época de Carlos Magno, tendo sido proposto pelo seu amigo Alcuin: um 

viajante chega à margem de um rio com os seus pertences, um lobo, uma cabra e uma 

couve; só há um barco disponível mas é pequeno e só pode levar o viajante e um dos seus 

pertences; no entanto, se deixados sós, a cabra come a couve e o lobo come a cabra; como 

pode o viajante ir para o outro lado do rio mantendo os seus pertences intactos? (Kasner 

& Newman, 1956/88). 

Piaget apresentou este problema a crianças, introduzindo, como simplificação, um barco 

na outra margem, e introduzindo a pergunta ‘ E se fosse a cabra em vez do lobo (ou da 

couve)’ como ajuda de desbloqueamento. Como complemento, caso a criança 

conseguisse resolver, pedia que pensasse como podia o viajante voltar à margem de onde 

tinha partido. Encontrou 5 fases nas respostas das crianças. No subestádio IA (5-6 anos) 

nenhuma criança compreende a necessidade de começar tudo pelo transporte da cabra, 

nem sequer tem espontaneamente a ideia de trazer a cabra quando levam o lobo (ou a 

couve) na 2.ª viagem de ida. Também são frequentes as soluções não previstas nas 

condições: pôr uma barreira, dar ao lobo ou à cabra outros alimentos ou fazer com que o 

barco vá tão depressa que os animais não tenham tempo de comer. Neste nível as crianças 

centram a sua atenção numa só incompatibilidade ou na compatibilidade (lobo e couve) 

esquecendo as restantes. No subestádio IB (6 anos e várias crianças de 7 anos) começa a 

intenção de coordenar, mas sem sucesso, embora com o propósito nítido de alcançar a 

compatibilidade (lobo/couve). O retorno da couve é descoberto espontaneamente mas não 

é visto como condição necessária, antes como expediente de ocasião. No subestádio IIA 

(7-8 anos), que se caracteriza pelo começo da coordenação das incompatibilidades e das 

compatibilidades, ainda que a compatibilidade (lobo e couve) tenha a primazia e 

provoque tentativas erradas. Cada uma das crianças deste nível acaba por admitir a 

necessidade de começar pela cabra, excepto no problema inverso, que lhes parece um 

problema novo. No subestádio IIB (9-10 anos) as crianças resolvem o problema mas, ou 
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começam pelo lobo ou couve até se convencerem da necessidade de começar pela cabra, 

ou no problema inverso começam pelo lobo ou pela couve, ou, depois de resolverem o 

problema, extraem lições das tentativas não conseguidas em vez da solução. No estádio 

III (10-12 anos) há coordenação simultânea e completa das reuniões e das separações 

tanto num problema como noutro (Piaget, 1978). 

Usando peças (sem encaixe) de puzzle simples (11 peças) e de um puzzle de dupla face 

(fazendo imagem na frente e no verso) e também algumas peças que não entram em 

nenhum dos puzzles, Piaget estudou a sua construção por crianças desde os 3 aos 11 anos. 

Encontrou 3 níveis: nível IA (crianças de 3 anos) em que as crianças, pegando numa 

primeira peça, juntam-lhe outra qualquer e procuram daí forjar um significado, que pode 

mudar ao juntar outra peça; nível IB (a partir dos 4 anos), em que as crianças, começando 

por uma peça, procuram outra peça que se ajuste no desenho da anterior, isto é, há 

rejeição de peças que são postas de lado e há procura das peças que servem junto à 

primeira) mas ainda não há resolução da questão do puzzle com imagem na frente e no 

verso; no nível II (desde os 7-8 anos) a criança compreende que por trás da imagem 

desenhada numa das peças pode haver outra imagem sem relação com a primeira. 

Retirando esta questão da frente e do verso, as progressões desde os 4 anos até aos 11 

dizem apenas respeito à rapidez de execução (Piaget & Garcia, 1987). 

Piérault-Le Bonniec e Kim estudaram como as crianças resolviam o problema da 

construção de um tabuleiro de tipo das damas, mas com apenas 16 cubos, 8 brancos e 8 

pretos. Depois de descrever o tabuleiro que se quer construir, os investigadores 

preenchiam as duas primeiras filas, pedindo à criança que completasse. Verificaram que 

nenhuma criança de 3 anos consegue resolver o problema, 33% dos de 4 anos 

conseguem, bem como 80% dos de 5 anos. No que respeita às estratégias usadas, 

encontraram 3, cada uma delas sendo majoritária aos 3, 4 e 5 anos respectivamente: a) as 

crianças pegam nos cubos, um a um, sem consideração de ordem, preocupando-se apenas 

em completar a caixa; b) as crianças pegam alternadamente um cubo branco e um cubo 

preto para os porem na caixa, no entanto não fazem a alternância na 2.ª fila a ser 

colocada, de modo que não conseguem completar correctamente; c) as crianças 
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consideram as duas condições de alternância, na fila e entre filas, conseguindo resolver 

correctamente (Piérault-Le Bonniec & Kim, 1992). 

Nesta secção definiu-se o que era problema a partir de definições de variados autores. 

Também se analisaram usos que tradicionalmente têm sido dados à resolução de 

problemas. Explorou-se a relação entre a resolução de problemas e outros factores. Da 

revisão resulta que embora haja muitos factores relacionados, nenhum se substitui à 

resolução de problemas embora sendo certo que a resolução de problemas tem a ver com 

o desenvolvimento geral e que a ajuda do adulto é importante. Mas nem o 

desenvolvimento por si só produz boa resolução e a ajuda do adulto deve ser com peso 

conta e medida. Alguns problemas em particular foram intensamente estudados e é 

importante dar conta dos resultados obtidos. 

 

 

Materiais 

Nesta secção explora-se literatura relacionada com o uso de materiais manipuláveis na 

educação pré-escolar. Existem opiniões contrárias ao uso de materiais bem como 

opiniões favoráveis que convém analisar. 

 

História e tipos 

No que respeita ao uso de materiais manipuláveis e às suas propriedades, há 3 pares de 

termos contrastantes que têm sido usados, com conotações ligeiramente diferentes mas 

com associações de sentido: prático/teórico, concreto/abstracto e tangível/intangível 

(Pimm, 1995). 
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No que respeita a materiais para o ensino da matemática é conveniente distinguir entre 

materiais comuns, que são ferramentas e artefactos usados fora da escola, e materiais 

educativos, que são materiais artificiais concebidos com propósitos educativos (Szendrei, 

1996). 

 

Opiniões 

As várias filosofias educativas também diferem pela forma como pensam que os 

materiais concretos devem ser ou não ser usados na aula de matemática. Para alguns, a 

matemática é encarada como uma disciplina que só precisa do quadro e giz, papel e lápis, 

compasso, mesas e possivelmente calculadoras como materiais. Para outros, algumas 

coisas coloridas para manipular são importantes na primeira infância, mas depois (p.e. a 

partir dos dez anos) tudo pode ser discutido sem usar nem materiais comuns nem 

materiais educativos. No outro lado do espectro, alguns autores consideram que o uso de 

materiais concretos na aprendizagem matemática continua a ser crucial, 

independentemente da idade do aluno (Szendrei, 1996). 

Enquanto alguns investigadores (Cobb, Fennema, Carpenter, Peterson) propõem o uso de 

manipuláveis, embora com o cuidado de que o material seja adequado para o pensamento 

da criança se desenvolver e a comunicação entre as crianças se estabelecer com 

significado, outros investigadores (Kamii, Joseph) opõem-se ao seu uso, argumentando 

que os conceitos não são abstraídos desses materiais (Campbell & Carey, 1992). 

Segundo Bruce, a provisão de material constitui o esqueleto do ambiente. Deve ser 

variado, tanto no exterior como no interior, com objectos naturais e manufacturados. A 

falta de atenção ao ambiente exterior deve vir de alguma crença bizarra de que o 

conhecimento adquirido dentro de portas é superior ao adquirido fora (Bruce, 1987/91). 

Ross afirma que as concretizações têm as suas limitações e podem ser manipuladas sem 

significados, mediante a aprendizagem das regras e procedimentos associados aos 
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manipuláveis sem o estabelecimento de ligação com os conceitos que eles concretizam. É 

indispensável que as crianças comuniquem o que pensaram para perceber que conceito 

matemático construíram (Campbell & Carey, 1992). 

O fulcro da abordagem de Dienes relativamente à instrução matemática é o uso de 

materiais concretos e jogos, em sequências de aprendizagem cuidadosamente 

estruturadas. As crianças, segundo ele, são fundamentalmente construtoras e não 

analíticas, isto é, constróem uma imagem da realidade a partir de experiências que têm 

com objectos que encontram, num processo de exploração activa. Uma vez que as 

relações matemáticas não são óbvias no ambiente em que as crianças vivem, terá a escola 

que lhes fornecer materiais que incorporem essas relações. Para ele, o desenvolvimento 

de conceitos matemáticos é auxiliado pela estruturação da instrução numa série cíclica, 

envolvendo uma sequência de actividades de aprendizagem indo do concreto ao 

simbólico. Em cada ciclo de aprendizagem, a primeira fase do desenvolvimento de 

conceitos começa com o jogo livre, que não deve ser apressada. Depois vem um período 

em que as experiências das crianças podem começar a ser estruturadas sistematicamente 

usando os materiais concretos, embora neste caso possam ser usados jogos matemáticos, 

uma vez que as regras dos jogos representam restrições realistas de possíveis operações 

matemáticas e portanto ajudam a guiar e formar a compreensão matemática da criança. 

Neste período de estruturação, a criança começa a abstrair o conceito. De forma a que 

esta abstracção possa ser convenientemente formada, o conceito deve ser apresentado em 

múltiplas incorporações, isto é, através de diferentes tipos de material, que sejam tão 

diferentes uns dos outros quanto possível – princípio da variabilidade perceptual – de 

forma a que as crianças possam ver a estrutura do conceito a partir de várias perspectivas 

e portanto construir um repositório rico de imagens mentais para cada conceito. Uma das 

funções das incorporações múltiplas é a de permitir a manipulação da gama total de 

variáveis matemáticas associadas a um conceito – princípio da variabilidade matemática. 

A transição para as representações simbólicas deve assegurar que as imagens mentais 

entretanto formadas lhes fiquem associadas e possam ser recordadas pelo uso dos 

símbolos. A partir do momento em que os símbolos são aplicados, as experiências 
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matemáticas ficam livres dos referentes concretos e tornam-se instrumentos para novos 

tipos de manipulações mentais, podendo as crianças agora jogar com símbolos e regras e 

já não com incorporações concretas, embora, por se correr o risco de manipulação de 

símbolos sem referência a nenhuma realidade, se deva voltar às incorporações concretas 

de vez em quando. A avaliação da metodologia de Dienes nunca foi feita de forma 

rigorosa, e a investigação em torno dela foi sempre no sentido de abrir novas hipóteses, 

nomeadamente de ensino de conceitos mais avançados da matemática, sem preocupação 

de explicar ou definir os processos psicológicos dos alunos (Resnick & Ford, 1981). 

Ovid Decroly (1971-1932),  médico e psicólogo, desenvolveu um método no qual a 

contagem e a medida não eram assuntos escolares independentes mas serviam como 

capacidades para a observação e a cognição. Neste método, materiais comuns como 

feijões, grãos de milho, nozes e conchas, eram os materiais concretos preferidos para as 

salas, sendo da mesma forma preferidas na medição as unidades não convencionais 

(Szendrei, 1996). 

Maria Montessori (1970-1952), originalmente médica, empreendeu um esforço de 

investigação de longo prazo que resultou na criação duma gama variada de materiais 

educacionais. No seu método, os materiais serviam para promover o desenvolvimento 

sensório, motor e intelectual através do exercício livre do interesse da criança, com 

materiais especiais usados para preparar a escrita dos números e para criar uma 

correspondência profunda entre um símbolo e o número de objectos que ele indica 

(Szendrei, 1996). 

Um exemplo de uma posição radical contra os materiais educativos é a de Paolo 

Boero. Num projecto de que é director, os professores usam apenas ferramentas comuns 

(calendários, dinheiro, termómetros, réguas, mapas, calculadoras) ou acontecimentos 

(sombras do sol, etc.) com fabricação ocasional de materiais ad hoc durante a actividade 

na sala de aula (p.e. modelos do edifício da escola). As razões dadas para não usar 

materiais educativos são: 1) os conceitos que são desenvolvidos pelo uso das ferramentas 

comuns permitem tanto uma ressonância positiva com a experiência extra-escolar  como 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 38 
 

uma transferência imediata para o uso  da matemática em situações da vida real, o que 

não acontece com os materiais educativos; 2) as ferramentas comuns foram seleccionadas 

através da evolução cultural da humanidade, podendo assim os professores explorar as 

ferramentas como mediadores eficazes entre os constrangimentos da realidade e os 

processos matemáticos; 3) o tempo necessário para ensinar os alunos a usar os materiais 

educativos é desperdiçado, enquanto que para as ferramentas comuns, é por um lado 

necessário menos tempo, por causa da ressonância com as experiências extra-escolares, e 

por outro lado, os alunos devem aprender a usá-los; 4) os professores podem usar 

incorrectamente os materiais educativos sem que haja possibilidade de correcção por 

parte dos alunos e pais, ao passo que tanto os professores como os pais são peritos no uso 

de ferramentas comuns (Szendrei, 1996). 

Orton chama a atenção para um certo consenso em torno de começar a aprendizagem 

matemática pelo concreto para depois passar ao abstracto, referido tanto no projecto 

Nuffield como no relatório Cockcroft como no relatório do Conselho de Escolas. Adverte 

ainda que as abordagens práticas não devem ser limitadas às crianças mais novas ou às 

crianças de baixo sucesso, pois mesmo os adultos poderão precisar de uma abordagem 

deste tipo (Orton, 1992). 

Nas “Normas para o currículo e a avaliação em matemática escolar”, do NCTM, aparece 

a ideia de que as crianças são seres activos, que “constróem, modificam, e integram 

ideias, interagindo com o mundo físico, com os materiais e outras crianças” (NCTM, 

1991, 21). Daí a conclusão de que é tarefa dos professores encorajar “as crianças a 

explorar, desenvolver, testar, discutir e aplicar ideias (…) Têm de usar frequentemente 

materiais manipuláveis em actividades que impliquem o raciocínio” (Ibid., 21). 

 

Resultados de investigação 

Investigações sobre o uso de materiais concretos têm conduzido a resultados positivos e 

negativos. Uns e outros podem ser explicados a partir da formação ou não de relações 
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com outras formas de representação externa ou da formação ou não de relações com a 

representação mental (matemática) a que os materiais digam respeito (Hiebert & 

Carpenter, 1992). 

Apesar de referirem a posição de Lorenz favorável à utilização de materiais por poderem 

facilitar a aprendizagem, uma vez que a representação externa de conceitos matemáticos 

poder ajudar à formação de representações internas, Becker e Selter acabam por criticar a 

utilização de materiais, enquadrando-a no campo do empiricismo. Apoiando-se depois 

em algumas interpretações do trabalho de Piaget (neste caso de Schmidt e Weiser), 

referem que os materiais não falam por si próprios e se tornam fonte de problemas para as 

crianças, já que para eles as crianças têm de construir primeiro as representações 

matemáticas para poderem usar os materiais. Referem depois que no mínimo há que ter 

cuidado na escolha, e que o factor de escolha deve ser a riqueza das actividades e não o 

número de materiais. Desta forma, usar poucos materiais polivalentes será melhor do que 

muitos materiais, cada um para o seu assunto (Becker & Selter, 1994). 

Por outro lado, a investigação mostrou que as crianças que estão em escolas onde é 

predominante o uso de manipuláveis acabam por demonstrar melhor desempenho em 

tarefas espaciais do que as crianças que estão em escolas onde não se usam manipuláveis 

(Fuys & Liebov, 1993). 

A investigação ainda sugere que os manipuláveis são particularmente úteis para ajudar as 

crianças a passar do nível concreto para o abstracto, desde que os professores escolham 

cuidadosamente tarefas que permitam a introdução de símbolos abstractos. Heddens 

propôs a existência de dois níveis entre o concreto e o abstracto (dividindo um nível 

transicional icónico) , o semi-concreto e o semi-abstracto. No semi-concreto, imagens dos 

itens reais são usadas em vez dos itens. No semi-abstracto, as imagens não são já 

parecidas com os itens que representam (Hartshorn & Boren, 1990). 

Várias súmulas de investigação (Suydam e Higgins, em 1977 e Sowell em 1989) têm 

apontado para benefícios no desempenho matemático pelo uso de manipuláveis. Sowell 

refere que apesar disso, eles continuam a não ser usados pelos professores e refere ainda 
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que a eficiência no uso de manipuláveis é maior se forem usados por longos períodos de 

tempo em vez de pequenos períodos (Hartshorn & Boren, 1990). 

Os manipuláveis, desde que usados apropriadamente, ajudam as crianças a formar 

fundações sólidas para os conceitos matemáticos e previnem a necessidade de futura 

remediação. Para isto, é preciso que: a) o material seja adequado para o conceito – usar 

um material só porque é o que está disponível não é um uso apropriado – e sendo assim, é 

possível que os bons materiais sejam os polivalentes, não só porque é mais fácil comprá-

los mas também porque permitem mais facilmente o estabelecimento de conexões entre 

vários conceitos; b) haja tempo para que as crianças se habituem ao material; c) estejam 

materiais disponíveis para que as crianças possam usá-los mesmo que o professor não 

tenha planeado o seu uso; d) haja possibilidade de as crianças comunicarem entre si os 

resultados obtidos e os pensamentos que lhes ocorrerem (Dougherty & Scott, 1993). 

 

 

Usos 

A existência de materiais manipuláveis numa sala não indica como vão ser usados. 

Apesar de notar que em nenhuma sala haverá um tipo único ou puro, Pimm considera 

existirem três usos possíveis para os materiais que serão dominantes numa sala de aula: a) 

materiais como meio de ilustrar qualquer coisa matemática; b) como representação 

concreta de um conceito abstracto; c) como meio tangível de generalizar e explorar ideias 

matemáticas (Pimm, 1995). 

Os mesmos materiais podem ser úteis ou negativos para a aprendizagem matemática, 

dependendo de como são usados. As barras Cuisenaire fornecem um bom exemplo. Estas 

podem ser usadas para construir o conceito de medida e das operações, evitando uma 

associação única entre cada barra com um número. O mau uso pode ocorrer quando em 

casos extremos as crianças são forçadas a memorizar as convenções cores-números (p.e. 
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branco é um). A exploração deste conhecimento reduz o uso das barras Cuisenaire a 

vários exercícios triviais de adição. Desta forma, tornam-se um item de conteúdo a ser 

ensinado em vez de ferramentas para raciocinar. Noutros casos, o material perde a sua 

flexibilidade porque o uso dado proíbe outros usos. Por exemplo, em certas classes, no 

início da actividade com as barras, os professores começam a usar a barra de 1cm 

(branca) chamando-lhe ‘um’. Em actividades subsequentes usam-na consistentemente 

para medir as outras barras até que os alunos aprendem quais as barras que significam 

dois, três, quatro, etc. Durante este processo os professores rapidamente chegam a 

resultados visíveis, com os alunos a adicionarem e subtraírem com as barras rapidamente. 

Esta utilização das barras tem alguns problemas, já que as crianças aprendem uma 

associação sem significado (número – cor) e por outro lado passam a associar um 

comprimento com um número, fazendo com que não seja possível mais tarde usar as 

barras para as fracções (Szendrei, 1996). 

Relativamente aos materiais, as posições, tal como se viu, são muito diferentes. É de 

notar a oposição aos materiais por parte de alguns autores, mas os argumentos não 

convencem inteiramente. É curioso o contraste entre os materiais comuns e os materiais 

educativos, com Dienes e Gattegno a rejeitarem os comuns por causa da distracção por 

eles provocada e Boero a rejeitar os educativos com uma série de argumentos 

interessantes.  

É preciso no entanto não esquecer que na história da educação matemática, professores e 

outros educadores consideraram vários materiais educacionais construídos, como 

‘remédios miraculosos’. Esses materiais foram publicitados como resolvendo todas as 

dificuldades da educação matemática. Como consequência, os materiais foram sendo 

usados em situações para as quais não eram aplicáveis. Em certos casos, os professores 

tentaram  simplificar o uso de certos materiais. Quando o sucesso esperado não se 

verificou, os professores e educadores que esperavam ter resolvido o problema de como 

usar os materiais começaram a dizer que esses materiais não eram de todo úteis, sendo 

que esta reacção implicou em muitos casos na eliminação desses materiais da educação. 
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Isto aconteceu em alguns países com materiais como as barras Cuisenaire ou os blocos 

aritméticos de base 3 e 4 (Szendrei, 1996). 

 

Jogo 

Nesta secção faz-se a análise literatura relativa ao jogo na educação matemática. Tal 

como no caso dos materiais há posições opostas, mas com maior equilíbrio aqui. 

 

O que é e para que serve 

O ponto de vista psicanalítico sobre o jogo assenta no seu simbolismo. Freud acabou por 

considerar o jogo não só como a resolução simbólica de desejos em conflito, mas também 

como meio de reviver experiências traumatizantes passadas, com o fim de dominar a 

angústia provocada por esta (Bermejo, 1983). 

Muitos outros investigadores seguem o critério de origem profunda do jogo, como 

manifestação de instintos de poder, luta e protecção (Stern e Adler), e impulsos 

congénitos de libertação, agrupamento e compulsão (Buytendijk) (Elkonin, 1980). 

Melanie Klein considera que quase todo o jogo infantil se baseia nas fantasias da 

masturbação, e que a missão do psiquiatra consiste em descobrir primeiro as angústias 

latentes e a culpabilidade da criança, para a aliviar (Elkonin, 1980). 

Segundo Erikson, as crianças em idades infantis resolvem os seus conflitos pela sua 

reconstrução no jogo simbólico. Desta forma, assegura Wilson, as crianças pequenas 

deverão ter à sua disposição objectos familiares para poderem resolver os seus dilemas 

existenciais e cognitivos (Williams, 1987). 

Atendendo a estas posições, Sutton-Smith considera que é no campo dos estudos 

psicoanalíticos sobre o jogo que se encontra o maior número de informações sobre a 
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forma como o jogo funciona na natureza humana. No entanto, nem sempre é possível 

diferenciar, de entre aqueles que escrevem sobre o diagnóstico e terapia do jogo, quais 

das suas intuições são intuições brilhantes e quais são as projecções do teórico. Neste 

campo, o jogo é concebido como uma projecção de outras questões mais importantes, 

como a agressão, erotismo, dependência, analidade, etc. Concebido o jogo como 

projecção e não sendo certo o papel das projecções do teórico, as conclusões que são 

oferecidas parecem ser incertas (Sutton-Smith, 1979). 

Outros autores têm posições diferentes. Schiller e Spencer identificaram jogo com 

actividade estética (Elkonin, 1980). 

Elkonin considera o jogo como uma actividade de reconstrução, que destaque o seu 

conteúdo social e humano,  as suas tarefas e as normas das relações sociais O jogo é 

universal mas a sua temática está condicionada pela classe social, geografia, da 

actividade dos pais, da sociedade, etc. (Elkonin, 1980). 

Chateau considera que o jogo infantil nem sempre é imitação do adulto e que o seu 

aspecto principal é o de criação, num mundo onde a criança é todo-poderosa (Chateau, 

1975). 

Claparède considera que não é a forma exterior da actividade que determina o jogo, mas 

sim a atitude interior do sujeito face à realidade, sendo a ficção o sintoma essencial do 

jogo (Elkonin, 1980). 

Ainda que talvez não haja ainda uma explicação satisfatória, várias teorias foram 

propostas para explicar porque as crianças jogam: a) por excesso de energia; b) pelo 

aparecimento de tendências instintivas que só mais tarde amadurecem; c) para reviver a 

vida dos antepassados; d) para refrescar e restaurar os que estão cansados, física e 

mentalmente; e) como válvula de escape para emoções (Lovell, 1987). 

Talvez a função mais óbvia do jogo seja a de recreação, e de proporcionar alívio das 

responsabilidades ou do tédio do trabalho. Em cada fase do crescimento, jogar permite à 
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criança ensaiar e praticar novas capacidades físicas, mentais e sociais ainda que os 

psicoanalíticos atribuam também ao jogo a possibilidade de trabalhar conflitos entre as 

pulsões interiores e as regras restritivas (Maimbolwa-Sinyangwe & Thomas, 1990). 

Para Piaget, o jogo começa desde a dissociação entre a assimilação e a acomodação. O 

jogo é essencialmente assimilação, sendo assimilação funcional para o jogo de exercício, 

assimilação simbólica para o jogo simbólico, e um equilíbrio entre a assimilação ao eu e a 

vida social para o jogo de regras (Piaget, 1979a). 

Elkonin, contudo, contrariando esta posição, entende que o jogo não é uma força 

conservadora, antes modifica a atitude da criança perante o mundo, incluindo a transição 

do pensamento centrado ao descentrado, sendo portanto uma superação do pensamento 

egocêntrico (Elkonin, 1980). 

Sylva, Bruner e Genova apontam cinco características do jogo: 1) a essência do jogo é o 

domínio dos meios sobre os fins – isto não quer dizer que o jogo não contenha objectivos, 

mas que o processo é mais importante que o produto; 2) o jogo diminui o risco de falhar, 

relativamente a outras actividades; 3) no jogo há um afastamento temporário da 

frustração – uma vez que os processos têm precedência sobre os produtos, um obstáculo 

que seria deplorado se encontrado na resolução de problemas é enfrentado com 

naturalidade; 4) no jogo há um convite às possibilidades inerentes às coisas e 

acontecimentos, uma liberdade para notar detalhes que parecem irrelevantes; 5) o jogo é 

de natureza voluntária, o jogador encontra-se livre de ameaças do ambiente ou de 

necessidades urgentes – aliás, a criança forçada a ‘jogar’ um jogo de matemática pelo seu 

professor não está verdadeiramente a jogar (Sylva, Bruner & Genova, 1976). 

Tentando estabelecer um critério para distinguir o jogo da criança de outras formas de 

actividade, Vygotsky aponta a existência de uma situação imaginária e de regras para 

definir a existência de jogo. Para ele, a situação imaginária de qualquer forma de jogo já 

contém regras de comportamento, ainda que possam não ser regras definidas à partida. 

Da mesma forma, um jogo com regras contém uma situação imaginária. O jogo mais 

simples com regras imediatamente se torna uma situação imaginária no sentido em que, a 
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partir do momento em que o jogo é regulado por certas regras, há um certo número de 

possibilidades que é afastado. Assim, qualquer situação imaginária contém regras numa 

forma encapotada, e qualquer jogo com regras contém uma situação imaginária com 

regras encapotada. O jogo da criança desenvolve-se neste sentido, isto é, de jogos com 

situações imaginárias explícitas e regras implícitas para jogos com regras explícitas e 

situação imaginária implícita (Vygotsky, 1978). 

Philips, Jr., apoiando-se no trabalho de Piaget, afirma que jogo e resolução de problemas 

se diferenciam, e portanto, se constituem, a partir da primitiva separação de meios e fins. 

Quando os dois estão completamente separados, de forma que os meios se constituem 

num fim em si próprio, temos o jogo, quando os dois estão diferenciados mas 

continuamente relacionados, temos resolução de problemas. Esta separação ocorre por 

volta dos dez meses de idade (Philips, Jr., 1969). 

Hutt considera a diferença entre exploração e jogo como sendo a diferença de foco: no 

jogo a ênfase muda da questão ‘o que é que este objecto faz?’ para ‘o que é que eu posso 

fazer com este objecto?’ (Hutt, 1976). 

Apesar das muitas definições, por vezes muito diferentes, é possível encontrar nas 

definições de Sylva, Bruner e Genova, Vygotsky, Philips, Jr., e Hutt suficiente 

complementaridade para formar uma definição, nomeadamente com os aspectos de uma 

situação imaginária e com regras, de predominância dos processos sobre os produtos, de 

ênfase no domínio do sujeito sobre os objectos e do seu carácter voluntário. Será esta 

posição global que definirá jogo aqui. 

 

Tipos 

Piaget considerava existirem 4 tipos de jogo: a) jogo de exercício, que aparece no período 

sensório-motor, declina por volta dos 2 anos mas que reaparece sempre que uma nova 

capacidade ou poder se forma; b) jogo simbólico, que aparece com a função simbólica e 
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que começa a declinar entre os 4 e os 7 anos conforme o símbolo vai perdendo o seu 

carácter de deformação lúdica e se aproxima da representação imitativa do real; c) jogo 

de regras, que começa a aparecer entre os 4 e os 7 anos mas se vê sobretudo entre os 7 e 

os 11 anos e se conserva durante a vida adulta, já que é actividade lúdica do ser 

socializado; d) jogo de construção, que decorre em paralelo com outros jogos, aparece 

entre os 4 e os 11 anos e constitui uma transição entre o jogo e o trabalho inteligente 

(Piaget, 1979b). 

Há uma interpretação dos escritos de Piaget muito em voga, que indica que o jogo 

cognitivo se desenvolve em 3 fases, uma das quais tem duas partes. A primeira fase é 

habitualmente descrita como a do jogo funcional ou de prática, e é caracterizado por 

acções repetidas usualmente em relação com objectos, e que supostamente ajudam à 

aprendizagem acerca do ambiente físico e as suas qualidades. A segunda fase, que 

começaria aos 18 meses, é caracterizada pelo jogo simbólico, onde as acções e os 

objectos representam outra coisa, sendo o jogo de construção (definido como a 

manipulação de objectos de forma a representar outra coisa) descrito como o princípio da 

fase simbólica, enquanto o jogo sociodramático ou de faz-de-conta é descrito como uma 

forma mais madura do jogo simbólico. Pelos 6 ou 7 anos a criança faz a transição para o 

estádio final de jogos com regras, com estas determinadas socialmente, com significado 

fixo ao qual a criança tem de acomodar os desejos. Deva-se dizer que, tal como Takhvar 

e Smith notam, Piaget se refere ao jogo de construção como decorrendo em paralelo aos 

outros tipos de jogo, sendo esta sequência acima uma deformação dos escritos de Piaget 

(Reitel & Yeatman, 1993). 

Eifermann elaborou uma classificação dos jogos tendo em conta o desafio nele presente: 

a) estável, se permite a cada participante ajustar o desafio às suas presentes capacidades, 

mas deixando o resultado de cada vez que se joga suficientemente indeterminado; 

recorrente, se após a hierarquia dos jogadores se ter estabilizado, o resultado se torna 

previsível e independente da extensão de desafio que cada jogador está pronto a assumir; 

c) esporádico, se há pouca variação na extensão do desafio; d) de algum tempo (p.e. hula-
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hoop) em que a extensão do desafio é considerável inicialmente, mas que depois da 

maestria, já não há possibilidade de progresso (Eifermann, 1976). 

Elkonin verificou existirem cinco tipos de jogos, com frequências diferentes por idades : 

1) jogos imitativo-operacionais e jogos de exercícios elementares (20% de incidência aos 

3-4 anos e 2% aos 5-6 anos); 2) jogos dramatizados de argumento definido (53% aos 3-4 

anos, 11% aos 5-6 anos 33% aos 7 anos); 3) jogos de argumento com regras simples 

(20% aos 3-4 anos, 39% aos 5-6 anos e 29% aos 7 anos); 4) jogos com regras sem 

argumento (7% aos 3-4 anos, 48% aos 5-6 anos e 55% aos 7 anos); 5) jogos desportivos 

(13% aos 7 anos) (Elkonin, 1980). 

Takhvar e Smith argumentam que as taxonomias existentes do jogo omitem totalmente 

certos tipos de jogo (jogos de luta, anedotas e jogos de palavras) e fazem afirmações 

injustificadas acerca da importância para o desenvolvimento dos diferentes tipos de jogo. 

Alertam ainda para o facto de que nas presentes categorizações é possível que dois 

observadores treinados façam classificações diferentes e que em sequências de 15 

minutos é possível que o mesmo observador encontre vários tipos de jogo (Reitel & 

Yeatman, 1993). 

 

Posições favoráveis e desfavoráveis 

Froebel (1872-1852), um dos pioneiros da educação de jovens crianças, afastou-se 

progressivamente de um currículo fixado e tornou-se mais interessado no processo do 

jogo da criança. Via-o como mediador entre forças opostas, o natural e o espiritual, 

emoção e intelecto. Para ele, o jogo era um mecanismo unificador e portanto a actividade 

mais espiritual da criança (Bruce, 1987/91). 

Já Montessori (1869 – 1952), uma das pioneiras da educação para as jovens crianças, não 

valorizava o jogo, vendo-o mesmo como um insulto à criança (Bruce, 1987/91). 
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No jogo, as coisas perdem a sua determinação. A criança vê uma coisa mas actua 

diferentemente em relação ao que vê. A observação mostra que é impossível para as 

crianças pequenas separar o campo do significado do campo visual, acontecendo casos 

em que tal ainda é impossível aos 2 anos. É aos dois anos que ocorre a divergência entre 

os campos do significado e visual. Vygotsky chama a atenção para que algumas 

propriedades dos objectos se mantêm. Enquanto um pau pode significar um cavalo, já o 

mesmo não pode acontecer com um postal. No jogo a criança adquire novas formas de 

desejos, aprendendo a relacionar os seus desejos com um eu fictício, subordinando-os ao 

seu papel no jogo e às suas regras. Desta forma as maiores realizações da criança são 

possíveis no jogo, e o jogo cria a zona do desenvolvimento próximo, e portanto é uma 

fonte importante do desenvolvimento. Assim, a relação jogo - desenvolvimento pode ser 

comparada à relação instrução – desenvolvimento, ainda que o jogo providencie um pano 

de fundo mais alargado para as mudanças de necessidades e de consciência. Desta forma 

é no jogo que a criança até aos 7 anos atinge o seu nível mais alto de desenvolvimento 

(Vygotsky, 1978). 

Se, para Vygotsky, o maior benefício do jogo é a criação de um avanço no 

desenvolvimento, para Bruner é o benefício ‘combinatório que impõe no comportamento, 

e para Piaget é a contínua consolidação das experiências das crianças, um processo que 

leva à construção de representações internas do mundo (Fromberg, 1987). 

Holt e Dienes justificam a opção por jogos na educação matemática de crianças, 

mencionando investigação conduzida nos anos anteriores, alguma por Dienes, e referindo 

que os jogos permitem tornar a matemática mais fácil e mais divertida para todos os 

alunos (Holt & Dienes, 1974). 

Ferrero considera o jogo como um instrumento didáctico de grande valor, já que, para lá 

do carácter lúdico, permite o desenvolvimento de técnicas individuais e o fomento de 

relações sociais, podendo ser uma forma de combater a aversão que os alunos têm da 

matemática. Mas reconhece que na classe docente o jogo é considerado inútil e sem 

seriedade (Ferrero, 1991). 
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Boero entende que os jogos não devem ser usados como situações de aprendizagem, 

porque os alunos podem receber uma imagem falsa da matemática como disciplina, já 

que esta é diferente das situações de jogo (Szendrei, 1996). 

Apesar de algumas posições contra o jogo na educação matemática, temos uma convicção 

de que o jogo é uma ferramenta didáctica de grande valor. Aliás, a combinação das 

posições de Bruner, Vygotsky e Piaget permite considerar a sua introdução tanto antes 

dum determinado assunto (nomeadamente da resolução de problemas), com benefícios 

trazidos pela combinação que é feita dos elementos, como durante, com os benefícios 

trazidos pela activação da zona de desenvolvimento próximo, como depois, com a 

consolidação das experiências e a construção das representações internas. 

 

Resultados de investigação 

Gardner e colegas puderam observar diferenças de estilo no jogo dramático, actividades 

artísticas e contagem de histórias entre ‘padronistas’ e ‘dramatistas’. Os padronistas 

(patterners) preocupam-se com as propriedades e os arranjos espaciais de objectos, 

enquanto os dramatistas (dramatists) estão mais interessados nas relações interpessoais e 

na narrativa de acontecimentos (Nourot & van Hoorn, 1991). 

Segundo Sylva, Bruner e Genova, os benefícios do jogo resultam das suas características, 

que possibilitam prática em manusear objectos de formas pouco usuais, de prestar 

atenção a detalhes e a possibilidades, de redução da frustração e consequente actividade 

por períodos mais prolongados, e portanto de resolver problemas de uma forma 

organizada e flexível. Estes autores compararam o desempenho na resolução de um 

problema de âmbito mecânico, em que se tinha que construir uma ferramenta  com algum 

material presente de dois grupos de crianças, um em que as crianças jogaram livremente 

com o material e só depois lhes era fornecido o problema, e outro em que se mostrava o 

princípio de construção da ferramenta e depois se dava o problema. Puderam concluir que 

o grupo que jogava com o material previamente resolvia o problema tão bem como o 
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grupo ao qual era mostrado o princípio de construção da ferramenta, apesar de a tarefa 

destes últimos ser apenas de aplicação de um princípio geral a uma tarefa específica, 

enquanto os primeiros tinham de descobrir esse princípio (Sylva, Bruner & Genova, 

1976). 

Comentando esta posição, Elkonin não contesta a utilidade do procedimento de colocar as 

crianças a jogar com os instrumentos antes de resolver um problema, mas contesta que 

seja um jogo o que as crianças fazem – chama-lhe livre experimentação ou investigação 

(Elkonin, 1980). 

Apesar desta crítica, considerando que se trata de jogo quando a criança se foca no que 

pode fazer com um objecto, parece possível poder haver jogo na situação descrita por 

Sylva, Bruner e Genova, embora possa facilmente cair, se o adulto não tiver cuidado, na 

situação de exploração. 

Van Oers defende a promoção de formas de pensamento matemático no contexto do jogo 

de faz-de-conta das crianças, através do envolvimento e participação do professor no 

jogo. Num estudo de observação pôde verificar que num jogo de faz-de-conta em 

contexto de uma sapataria existem muitas oportunidades para promover o uso de 

símbolos, o que, segundo ele, é um importante aspecto de desenvolvimento do 

pensamento matemático (van Oers, 1996). 

Não comentando em específico a posição anterior, mas podendo servir de crítica, Elkonin 

considera que a introdução de artefactos servindo a matemática (balança, etc.) no jogo 

das crianças tem como função relegar para segundo plano as características do jogo, 

desvirtuando-o e podendo transformá-lo num exercício (Elkonin, 1980). 

Em relação à crítica de Elkonin, ela é pertinente, e porventura nem todas as situações de 

jogo permitirão o uso de símbolos, como descrito por van Oers, ou o uso de materiais 

manipuláveis, como considerou Elkonin. Novamente o tacto e a sensibilidade do adulto 

serão determinantes para que essa introdução se faça sem descaracterização da situação 

de jogo. 
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Parten, em 1932, depois de observar crianças de 2 a 5 anos, em condições de jogo livre, 

considerou que as actividades, em termos das interacções, podiam ser classificadas em 6 

tipos: a) actuações desocupadas, em envolvimento – a criança muda rapidamente de uma 

actuação para outra sem aparente propósito; b) comportamento de observador – a criança 

observa atentamente os outros a jogar e pode falar com elas, mas não se envolve 

activamente a jogar; c) jogo solitário independente; d) jogo em paralelo; e) jogo 

associativo; f) jogo cooperativo (Maimbolwa-Sinyangwe & Thomas, 1990). 

No âmbito de um estudo etnográfico dos comportamentos de oito crianças de 4 e 5 anos 

no jogo de faz-de-conta, tendo como pano de fundo o estudo da literacia, Roskos 

desenvolveu uma classificação taxonómica do jogo de faz-de-conta. Nessa taxonomia 

uma divisão crucial foi estabelecida entre esquemas de jogo de faz-de-conta (onde há 

presença de um tópico) e episódios de jogo de faz-de-conta (onde há a presença de um 

problema). Uma das conclusões que pôde tirar foi que, é o envolvimento frequente e 

sustentado em tipos específicos de jogo de faz-de-conta como o episódio, que prepara a 

criança para usos imaginativos da linguagem como leitores e falantes (Roskos, 1990). 

Quando se estuda o jogo das crianças pelo menos dois cuidados são de ter: 1) as crianças, 

segundo Pellegrini, em presença de adultos procedem a uma simplificação do jogo; 2) 

segundo Monungham-Nourot, a posse de um brinquedo não determina o tipo de jogo, já 

que é possível ver raparigas a usar Barbies como pistolas de laser e rapazes a acarinhar 

bonecos de acção (Nourot & van Hoorn, 1991). 

Nesta secção exploraram-se definições, usos, investigação e opiniões relativamente ao 

jogo na educação infantil. É nossa convicção que os jogos são um trunfo importante para 

a educação matemática infantil. A ressalva é que se trate de jogo com intenção 

pedagógica (seja para explorar conteúdos ou para desenvolver capacidades) e que tenha 

um nível de desafio suficiente. 
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Conjuntos e Lógica 

Neste subcapítulo apresentam-se resultados de investigação para os conjuntos, 

classificação, seriação, inclusão, negação, complementar, intersecção, padrões, e 

estatística. Neste último caso é mais uma constatação da não existência de investigação. É 

incluído aqui atendendo à posição do NCTM que a liga com a classificação. 

 

Conjuntos 

Nas primeiras fases de desenvolvimento da criança a noção de conjunto é ainda difusa, já 

que este não é visto com fronteiras claras e não é apreendido elemento a elemento, antes 

como um agrupamento indefinido, de tal forma que as crianças pequenas não reparam se 

o número de elementos num conjunto é diminuído, existe apenas a distinção entre a 

singularidade e a pluralidade. Esta noção de pluralidade indefinida é típica das crianças 

até aos dois anos. As crianças de 3 anos conseguem estabelecer as fronteiras de um 

conjunto, mas não conseguem ainda apreender todos os elementos do conjunto sob 

atenção. Se esta incapacidade persistir por muito tempo, as crianças formam o hábito de 

estimar o tamanho dos conjuntos não pelo número de elementos mas pelos atributos 

espaciais qualitativos (p.e. tamanho dos elementos, ou área ocupada pelo conjunto). Este 

hábito nalgumas crianças prolonga-se pelo primário (7 anos e mais). Leushina recomenda 

que este hábito seja contrariado, já desde o período pré-numérico, ensinando as crianças a 

estabelecerem a correspondência entre os elementos dos conjuntos (Leushina, 1991). 

Skemp, em 1964, expressou a convicção de que os conjuntos eram relativamente fáceis 

de compreender. Mas como introduzir a noção de conjunto vazio? A característica de 

serem vazias as intersecções de conjuntos particulares é uma ideia acessível, mas não o 

carácter único do conjunto vazio, ou o facto de que o conjunto vazio é um subconjunto de 

qualquer conjunto. Mas retirando este caso particular, os conjuntos mostraram ser fáceis 

de compreender (Orton, 1992). 
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Piaget e Inhelder também apontam que a noção de conjunto singular é contraditória com 

a ideia de colecção, daí permanecer incompreendida até aos 7-8 anos. Ainda que a 

criança de 5 a 7 anos, sob as exigências de um problema prático, já seja capaz de 

distinguir a ‘espécie única’, não é capaz de fazer uma classificação intencional que a 

contemple. No caso da classe nula, ela é de uma ordem de dificuldade superior, 

adquirindo-se por volta dos 10-11 anos (Piaget & Inhelder, 1959/71). 

 

Classificação 

No que respeita à formação de conjuntos por classificação (por um conjunto de relações 

de semelhanças e diferenças), Piaget e Inhelder encontraram quatro níveis: nível I (2 e 

meio a cinco anos) – é o das colecções figurais, que estão entre o objecto espacial e o 

conjunto, e em que a criança praticamente não antecipa nenhuma das suas classificações 

efectivas, procedendo por aproximações sucessivas, e tais que, uma vez construída a 

colecção figural, a criança, por falta de mobilidade retroactiva, não consegue modificar a 

sua realização; nível II (por vezes desde os 4 e meio mas em geral desde os 5 e meio até 

aos 7 anos) – a criança forma colecções baseadas apenas em semelhanças e diferenças, 

com pertenças inclusivas, mas sem inclusão, sem que haja qualquer regulação do ‘todos e 

do ‘alguns’, esta última conservando um sentido absoluto (de uma quantidade pequena ou 

número baixo) de forma que se identifica com o ‘todos’ no caso de conjuntos com poucos 

elementos. É ainda neste nível que se forma um precursor da complementaridade, 

consistindo na consideração dos ‘outros’ mas ainda em sentido absoluto, sem ser relativo 

ao conjunto que inclui tanto os que se classificam como tendo uma propriedade, como os 

que não a têm; nível III (7-8 anos em diante) – há consideração da inclusão, portanto há 

classificações operatórias, de forma que a criança só passa à acção em função de 

esquemas antecipatórios e se mostra sempre disposta a modificar os seus critérios. No 

que respeita à classificação por dois critérios, Piaget e Inhelder garantem que não 

encontraram progressão da classificação por um critério para a de dois critérios, antes 
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sendo a classificação uma capacidade que se rege por estes níveis, seja para um critério 

seja para dois (Piaget & Inhelder, 1959/71). 

A tendência para criar conjuntos constituídos por elementos qualitativamente idênticos 

aprofunda-se com a idade e torna-se independente do formato da disposição. Para as 

crianças com cinco anos ou mais, um conjunto é sempre finito e sempre constituído por 

elementos qualitativamente idênticos. Assim, se os três primeiros elementos de um 

conjunto em fila forem azuis e os três seguintes vermelhos, as crianças vêem dois 

conjuntos. O atributo nesta fase de desenvolvimento para dar uniformidade a um conjunto 

finito é normalmente a cor, mas também pode ser o tamanho ou a forma (Leushina, 

1991). 

As propriedades dos objectos não têm um estatuto fixo para as crianças, variam de acordo 

com o seu desenvolvimento e as outras propriedades do objecto. As crianças entre 5 e 6 

anos são sensíveis às variações no poder de identificação da cor dos objectos. Estas 

crianças fazem mais classificações por cor quando têm na frente figuras geométricas do 

que quando têm frutos, flores ou roupas. Já as crianças entre 6 e 7 anos mostram maior 

estabilidade entre tarefas (Desprels–Fraysse, 1991). 

 

Seriação 

Utilizando um material constituído por dez barrinhas de 9 a 16,2cm (diferindo de uma 

para outra em 0,8cm) e outro conjunto de 9 barrinhas encaixáveis nas anteriores com 

diferenças de 0,4cm, Piaget e Szeminska estudaram os comportamentos de seriação, 

tendo identificado três níveis nas respostas das crianças: nível I – a criança fracassa na 

seriação dos dez elementos iniciais, podendo fazer seriações parciais de 2 a 4 elementos, 

sem coordenação posterior; nível II – as crianças conseguem realizar a seriação, mas por 

tentativas, e a segunda série só é encaixada na primeira por novas tentativas, e em geral, 

começando de novo; nível III (7-8 anos em diante) – a criança usa um procedimento 

sistemático, identificando primeiro o elemento maior (ou o menor), depois o maior dos 
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que restam (ou o menor) e assim por aí fora. Oxília e Schirks procederam à padronização 

da prova para servir como prova de desenvolvimento. Dividiram o nível I, identificando 

IA como o nível de insucesso total na seriação e IB como o nível das pequenas séries 

incoordenadas. Fazendo um quadro global para crianças de 4 a 8 anos, verificaram que: 

aos 4 anos 53% das crianças estão no nível IA e 47% no nível IB; aos 5 anos 18% estão 

no nível IA, 61% no nível IB, 12% no nível II e 9% no nível III; aos 6 anos 7% estão no 

nível IA, 34% no nível IB, 25% no nível II e 34% no nível III; aos 7 anos 22% estão no 

nível IB, 15% no nível II e 63% no nível III; aos 8 anos, 5% estão no nível II e 95% no 

nível III. Piaget e Inhelder, usando barras coloridas, procuraram estudar o sucesso das 

crianças na antecipação. Pediam primeiro às crianças que, usando cores, desenhassem 

como ficaria a sequência seriada. Se ela falhasse nesta prova (antecipação analítica) 

pediam que desenhasse com lápis (preto) como ficaria a sequência seriada (antecipação 

global). Os resultados encontrados para o êxito na antecipação analítica correspondem 

percentualmente ao êxito no método operatório (nível III). Em contrapartida o êxito na 

antecipação global é percentualmente mais elevada do que o êxito por tentativas (nível 

II). Estes resultados mostram que algumas crianças no nível I são capazes de antecipar 

globalmente como ficará a sequência seriada mas não são capazes depois de a construir 

por actos (Piaget & Inhelder, 1959/71). 

Uma vez construída uma seriação de nove objectos de alturas diferentes, pede-se à 

criança que designe o elemento médio (isto é, o quinto). Depois pergunta-se como fazer 

para que o médio se torne o maior ou que se torne o mais pequeno, tendo a criança à 

disposição uma reserva de objectos iguais. Encontraram-se 3 níveis: nível IA (exemplos 

de 4;4 a 6;6) – nenhuma das crianças compreende a conduta simples de pegar nos 4 

maiores para tornar o 5.º  o maior ou de pegar nos 4 menores para o tornar o menor; nível 

IB (exemplos de 4;3 a 7;11) – os comportamentos começam por ser análogos mas após 

correcções as crianças descobrem a solução; nível II (7-8 anos em diante) a solução é 

descoberta imediatamente (Piaget & Garcia, 1987). 

Apresenta-se à criança um conjunto de cinco pregos de alturas diferentes e o 

experimentador seria-os à sua frente. Depois pede-se que faça o mesmo com cinco outros 
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objectos de outro tipo (p.e. braceletes com diâmetros diferentes). Encontraram-se três 

níveis: nível I (exemplos de 4;4 a 4;10, um caso de 6;6) – a criança reproduz a forma de 

conjunto (uma sucessão linear horizontal) mas falha no número de elementos ou na 

ordenação; nível II (exemplos de 7;0 a 7;6) – a criança utiliza a correspondência termo a 

termo e consegue quase sempre resolver; nível III (exemplos de 7;7 a 8;11) – a ordem 

domina sobre os outros factores e o sucesso é rápido e total (Piaget & Garcia, 1987). 

 

Classificação e seriação 

Dá-se à criança um material tão heterogéneo quanto possível e em desordem e pede-se 

que o arranje como quiser, esperando-se que possa classificar pelas semelhanças e seriar 

pelas diferenças. Encontraram-se três níveis: nível I (exemplos de 4;5 a 6;6) – criança 

constrói objectos complexos compostos de partes heterogéneas, às quais dá uma 

significação; nível II (exemplos de 6;4 a 8;3) – a criança começa por classificar os 

elementos por formas e cores mas sem seriação interna; nível III (exemplos de 7;7 a 8;1) 

– a criança faz a seriação dos elementos classificados (Piaget & Garcia, 1987). 

 

Inclusão 

Numa revisão da literatura referente a investigação em inclusão de classes, Klahr e 

Wallace verificaram uma grande disparidade, quer nas experiências, quer nas idades 

obtidas para 50% de sucesso: Piaget e Inhelder, figuras com flores, 7-8 anos; Piaget e 

Inhelder, figuras com animais, 8-9 anos; Smedslund, objectos com formas geométricas, 6 

anos; Kofsky, objectos com formas geométricas, 8-9 anos; Ahr e Youniss, figuras de 

animais e de flores, 10 anos (Klahr & Wallace, 1972). 

Campbell sugeriu dois modelos de inclusão de classes, um mais fraco, consistindo apenas 

na compreensão das relações conjunto/subconjunto, outro mais forte (modelo da 

compensação exacta) que exige a compreensão da transitividade, não simetria e o 
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significado de partição. Piaget e aqueles que seguem a sua linha, estão de acordo com o 

modelo mais forte, enquanto que Markman e outros que pensam ter descoberto a inclusão 

de classes em crianças de 2 e 3 anos seguem o modelo mais fraco. Parece ser a relação 

não simétrica a mais lenta a desenvolver-se, sendo só pelo 2.º ano de escolaridade que se 

completa, o que é compatível com os 7-8 anos estipulados por Piaget para a compreensão 

da inclusão de classes (Greene, 1994). 

Trabasso e colegas, numa revisão da investigação sobre inclusão, concluíram que a 

variação de alguns itens podia influenciar a resposta das crianças às provas de inclusão. 

Fazer com que a criança rotulasse os conjuntos não trazia diferença mas duas outras 

variações traziam melhorias. Uma era fazer com que os elementos dos subconjuntos 

fossem típicos dos conjuntos (cavalos são elementos típicos de animais, mas as moscas 

não). outra era introduzir dois conjuntos com respectivos subconjuntos (p.e. frutos, com 

subconjuntos de pêras e maçãs e veículos, com subconjuntos de camiões e carros) 

(Resnick & Ford, 1981). 

 

Operações lógicas 

Diante da criança foram colocados vários objectos, ela escolhia um e devia caracterizá-lo 

por via de negações: dizer o que o objecto não é, cabendo ao experimentador adivinhar 

que objecto era. Depois trocavam de papel a criança e o experimentador. Nesta 

investigação Piaget encontrou três níveis: IA (exemplos de 3;9 a 4;6) – a criança não 

consegue descobrir o que o objecto não é, devendo-se isto ao carácter mal estruturado das 

conjunções constitutivas daquilo que vai bem junto, isto é, dos princípios das inclusões de 

classes; um nível IB (até aos 6 anos) em que há alguma progressão nas inclusões junto a 

erros do tipo dos de IA; nível II (6-7 anos em diante) – as crianças empregam bem as 

negações e conseguem separar as informações relevantes das que não o são (Piaget & 

Garcia, 1987). 
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Apresentando à criança cartões com figuras de animais permitindo formar três conjuntos 

(dois pela positiva – p.e. com 4 patas e com asas – e outro pela negativa, por serem 

animais desgarrados, não tendo nem 4 patas nem asas) pede-se à criança que faça 

conjuntos com eles e os nomeie, após dar exemplo com outro conjunto de cartões com 

vegetais. Encontraram-se 4 níveis: nível I (4-6 anos) – as crianças não vêem nada de 

negativo no conjunto dos animais desgarrados, mesmo dizendo-lhes que não são nem A 

nem B; nível IIA (exemplos de 6;7 a 9;5) – neste nível, que é o dos encadeamentos 

operatórios, as crianças tentam classificar o conjunto por várias formas, sem atingir a 

negação nem A nem B, mas aproximando-se em certos casos, definindo-o como ‘os 

outros’; no nível IIB (9-10 anos) e III (11 anos em diante) a qualidade comum aos 

elementos do conjunto é exprimida sob uma forma negativa (nem A nem B), isto é, que a 

negação é tematizada, deixando de permanecer implícita (Piaget & Garcia, 1987). 

Usando diagramas de Venn desenhados sem conteúdos, pediu-se à criança que os 

preenchesse, havendo objectos com uma característica x mas não y, outros com y mas 

não x, e outro com x e y simultaneamente. Encontraram-se três níveis: nível I (exemplos 

de 6;3 a 8 anos) – a parte comum não tem relação com as duas outras, a intersecção não é 

compreendida; nível II (exemplos de 7;0 a 11;11) – observa-se uma conduta intermédia 

na qual a intersecção é preenchida por uma adição de elementos que se vão buscar, um a 

‘x mas não y’ e outro a ‘y mas não x’; nível III (exemplos de 7;9 a 10;11) – a intersecção 

é preenchida correctamente. Note-se que esta actividade correspondia a uma actividade 

escolar para as crianças estudadas (Piaget & Garcia, 1987). 

 

Padrões 

Piaget estudou os padrões repetitivos, com 4 cores e seis cores alternadas, depois 

repetidas. Encontrou três estádios, com 2 subestádios nos 2 primeiros. Subestádio IA 

(média de idades 4;3): durante a construção da série modelo (com objectos a serem 

mostrados um a um) as crianças não conseguiram traduzir para uma série linear. 

Subestádio IB (média 5;2): já conseguem traduzir mas não conseguem prever qual virá a 
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seguir a uma dada, mesmo tendo em conta a série-modelo. Subestádio IIA (média 6;0): a 

criança consegue prever a sequência cíclica ABCDABCDA se se começar pelo termo 

inicial (A), mas não consegue se se começar por outro qualquer; também não conseguem 

prever a ordem inversa. Subestádio IIB (média 6;9): conseguem prever a sequência a 

partir dum termo intercalar, mas só até ao último termo (D ou F conforme tenha 4 ou 6 

termos); conseguem prever a ordem inversa a partir do último termo mas não a partir dum 

termo intercalar. No 3.º estádio (7-8 anos em média) conseguem a mobilidade operatória 

e libertam-se dos erros precedentes (Piaget, 1946/72). 

Vitz e Todd apresentaram um modelo de ordenação de padrões repetitivos pela sua 

complexidade. Neste sentido, o padrão ABABABABABAB foi considerado o mais 

simples seguindo-se, por ordem de dificuldade crescente, os padrões 

AAABBBAAABBB, AABBAABBAABB, AABAABAABAAB, AAABAAABAAAB, 

ABCABCABCABC, AAABBBCCCAAA, AABBCCAABBCC, ACCCBCCCACCC, 

AAABCAAABCAA, AABCAABCAABC sendo o padrão  AABBCAABBCAA 

considerado o mais difícil. Ainda no que se refere à complexidade dos padrões,  e no que 

respeita à concretização, Rustigian, estudando crianças dos 3 aos 5 anos, verificou que 

encontrar um movimento físico (modo enactivo) era mais simples do que encontrar uma 

representação pictórica (modo icónico), e por outro lado que a forma era mais simples do 

que a cor. Este inestigador encontrou ainda uma progressão nos procedimentos: a) fase 

em que há uma escolha aleatória de novos elementos sem referência aos elementos 

anteriores do padrão; b) fase em que a criança repete o último elemento; c) fase em que 

usa os elementos anteriores mas numa ordem qualquer; d) fase da abordagem simétrica 

em que reproduz a sequência na ordem inversa; e) fase em que há uma continuação 

deliberada do padrão, em que a criança olha para o início para verificar quais os 

elementos a colocar (Threlfall, 1999) 
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Estatística 

As recomendações para a inclusão de temas de estatística na matemática escolar vieram 

de grupos profissionais, que nos E. U. A. chegaram a publicar linhas de orientação 

específicas e exemplos de actividades para ensinar estatística no primário e no 

secundário. As razões avançadas para a introdução da estatística têm sido sempre as de 

que as crianças poderão assim compreender informação quantitativa para serem cidadãos 

informados e utilizarem essa informação no processo de decisão. É no entanto necessária 

investigação sobre formas de facilitar o raciocínio estatístico dos alunos, avaliar os alunos 

e preparar os professores (Shaugnessy, Garfield & Greer, 1996). 

 

Nesta secção foram definidos conceitos da Lógica e Conjuntos e analisada investigação 

relacionada com esses conceitos. Nem sempre há investigação disponível, como num 

caso em particular, mas a investigação  existente mostra-se extraordinariamente útil para 

a formação de um quadro de desenvolvimento das aprendizagens lógicas e conjuntistas. 

 

 

Números e operações 

Nesta secção procede-se à revisão de literatura relativa aos números e operações. Os 

números e operações têm tido uma atenção enorme ao longo dos anos de investigadores 

de todos os quadrantes, daí que seja o campo que mais referencias é possível encontrar. 

Isto reflecte-se no tamanho da secção. 
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O que é 

Kamii considera, com base em Piaget, que o número é a síntese entre duas relações que a 

criança estabelece entre objectos, por via da abstracção reflexiva. Uma é a ordem que a 

criança impõe num conjunto de objectos de forma a contar um de cada vez e só uma vez. 

Outra é a inclusão hierárquica, de forma à contagem não ser apenas uma etiquetagem 

(Kamii & DeClarck, 1986). 

Piaget e Szeminska reconheciam que desde os primeiros anos de vida a criança é capaz 

de alinhar três objectos, do maior para o menor (ou do menor para o maior), da mesma 

forma que é capaz de distinguir que há mais objectos em três do que em dois, o que 

constitui um início de ordenação e cardinação. Para eles, no entanto, é com quantidades 

maiores que se verifica a necessidade de usar a correspondência termo a termo como 

método, da mesma forma que é necessário haver pequenas diferenças de tamanho para 

que as comparações sejam sistemáticas. Daí considerarem as crianças de 3 e 4 anos como 

estando numa fase não serial, ainda que existam já os primórdios dessa seriação (Piaget & 

Szeminska, 1964/71). 

Em introdução à 3.ª edição do livro ‘A génese do número na criança’, Piaget destaca três 

resultados encontrados desde a saída da 1.ª edição e que completam o quadro do 

desenvolvimento do número: 1) a síntese da inclusão e da seriação que só se constitui por 

volta dos 7-8 anos, pode aparecer por volta dos cinco anos e meio por síntese local, de tal 

modo que as crianças já chegam a um raciocínio numérico e quase recorrencial, sem no 

entanto atingirem ainda a conservação do número; 2) a síntese global da inclusão e da 

seriação dá-se por volta dos 7-8 anos, mas não para todos os números, antes se assistindo 

a uma aritmetização progressiva da sequência de números, primeiro para 1 a 7, depois 

para 8 a 15, depois para 16 a 30, etc.; 3) entre a não conservação do número e a 

conservação, existe uma fase intermédia referida por Gréco, que é a da conservação da 

quotidade (Piaget & Szeminska, 1964/71). 

A teoria piagetiana começou por considerar o número como síntese operatória da 

classificação e da seriação. Depois, vários pontos foram acrescentados: 1) a menção a um 
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paralelismo estreito da classificação, seriação e número (conservação); 2) o 

reconhecimento (descoberta de Gréco) que a aritmetização se processa por etapas, 

primeiro de 1 a 7, depois de 8 a 15 e depois de 16 a 30, de tal forma que a síntese 

operatória se faz por estas etapas e não para todos os números; 3) o reconhecimento 

(também de Gréco) de uma etapa intermédia entre a correspondência termo a termo e a 

conservação da quantidade, a da conservação da quotidade  - esta abre a porta à ligação 

com as formulações de Steffe, de Fuson e mesmo, até certo ponto, de Gelman. Neste 

ponto toca-se nos limites à abordagem de Piaget. O número é também um produto 

cultural, mas Piaget privilegiava os conhecimentos em detrimento do funcionamento do 

sujeito e as operações, isto é, o cálculo, em detrimento das representações (Bideaud, 

1991). 

Solomon contesta a posição de Piaget relativamente à construção do número, 

considerando-a essencialista, isto é, tal que existe uma essência (no caso a 

correspondência termo a termo, a inclusão de classes e a seriação) de tal forma que quem 

a possui, possui o conceito de número. Propõe em vez disso uma posição de construção 

social do número, que está ligada a conhecimentos particulares, relacionados entre si, que 

vão sendo aprendidos por correcção de adultos ou outras crianças (Solomon, 1989). 

Gelman e Meck consideram pertinente a posição de Piaget de que as crianças são 

construtoras activas do seu conhecimento. Mas divergindo de Piaget, consideram que as 

crianças possuem estruturas elementares, específicas de certos domínios, que as ajudam a 

explorar e utilizar o meio ambiente, colocando-as no bom caminho do desenvolvimento 

ao fornecerem os elementos pertinentes numa dada situação (Gelman & Meck, 1991). 

Droz entende o número como diversidade. Para ele, as actividades do sujeito podem ser 

ligadas a diferentes ideias de número e diferentes perspectivas teóricas do mesmo: 1) 

formar conjuntos (cardinal – Cantor, Frege, Russell); 2) comparar, seriar (ordinal – 

Peano, von Neumann, Weyl); 3) denotar e compor (algébrico – Hilbert); 4) denotar e 

contar (construtivo – Lorenzen); 5) transformar (operador – Euclides, Euler, Herbart); 

contar (produto de contagem – Cassini). Acrescenta que a grande riqueza das condutas 
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das crianças, quer espontâneas quer provocadas, no que respeita aos números, bem como 

a diversidade do estatuto matemático dos números e proto – números que as crianças 

usam, levam a supor que a noção de número é tão polimorfa como a sua psicogénese. 

Deveríamos falar antes de psicogéneses das noções relativas aos números naturais (Droz, 

1991). 

Na mesma linha vão Bergeron e Herscovics, para quem o número é agora visto como um 

esquema conceptual, uma rede de conhecimentos relacionados entre si, juntamente com 

as situações problemáticas nas quais pode ser usado (Bergeron & Herscovics, 1990/93). 

Na mesma linha mas mais mitigada vai a perspectiva cognitivista, para a qual possuir o 

conceito de número significa poder estabelecer relações com outros números e não 

apenas o resultado da contagem (Campbell & Carey, 1992). 

Fridman faz a distinção entre números abstractos (usados na matemática) e números 

concretos (usados nas ciências naturais). Na matemática do ensino primário deve-se 

também ensinar sobre números concretos, pois eles devem ser usados o mais cedo 

possível (Fridman, 1991). 

Leushina menciona, para as criticar, duas teorias psicológicas relativas ao número, que 

foram influentes no fim do século XIX e princípio do século XX (e que sob outros nomes 

ressurgiram recentemente). A primeira é a da percepção simultânea de grupos como 

capacidade inata. Relativamente a esta, há que dizer que de facto a criança pode 

aperceber-se de um grupo sem contagem, mas desde que esteja num único campo de 

visão e seja um grupo padrão; mas se estiverem em diferentes campos de visão ou com 

arranjos diferentes, já não o conseguem. Isto é, a forma é identificada, não a quantidade. 

A segunda é a de que as crianças aprendem primeiro a sequência numérica verbal só 

depois podem relacionar os numerais (verbais) com os objectos. No caso desta, a própria 

limitação dos dados recolhidos (só crianças a partir de 8 anos, com especulação sobre as 

crianças mais novas) serve para criticar, visto que observações posteriores com crianças 

mais novas não confirmaram a teoria (Leushina, 1991). 
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Segundo Mounoud as formas ou estruturas gerais das nossas acções (as suas 

coordenações) e dos nossos raciocínios (as suas operações lógicas) estão pré-formadas e 

correspondem a um processamento central de tratamento e coordenação. A evolução 

depende do aparecimento de novas capacidades de codificação de informação, que estão 

na origem das representações. Assim o sujeito não constrói novas estruturas gerais no 

decurso do desenvolvimento, antes elabora representações internas (modelos, memórias 

ou esquemas). Apoiando-se nesta visão de Mounoud, Meljac constrói um modelo da 

conquista do número pela criança segundo dois eixos, um consistindo de aquilo que se 

vai contar (progressão a partir de Massa/contiguidade, monte/objectos, 

coligações/elementos, constelações, partes, colecções/unidades até classes/subclasses) e 

outro constituído por coordenadores de acções (progressão a partir de Fixidez, 

ritmicidade, mobilidade, sucessividade, reversibilidade e até irreversibilidade) com fusões 

progressivas que fazem aparecer novas capacidades (da ritmicidade resulta a 

possibilidade de dizer as palavras da sequência em ritmo correcto e portanto designar 

objectos de um monte; da mobilidade resulta a coordenação interna palavra-apontar e a 

coordenação externa apontar-elemento que permitem a contagem, etc.). Considera então 

que, no que respeita às crianças que apresentam insucessos no campo dos números, estes 

podem ser reflexo de fracassos significativos e repetidos, que actuam directamente sobre 

as pré-formas, que se tornam inúteis por via de enfraquecimento (ou esvaziamento de 

função). Em contrapartida, os sucessos enriquecem e clarificam as representações. 

Quanto mais cedo se derem os enfraquecimentos das pré-formas, mais grave e difícil se 

torna o problema cognitivo (Meljac, 1991). 

Vergnaud considera que as duas ideias principais que sustentam o conceito primitivo de 

número são as de cardinal (medida das quantidades discretas) e de adição. Segundo ele, 

as propriedades de ordem são importantes mas não são uma característica específica dos 

números, já que as letras do alfabeto e as partes do corpo também têm essas propriedades. 

Assim, para ele, os dois critérios importantes na construção do conceito de número são: 

1) a cardinalização, que se manifesta nas condutas de contagem das crianças quando estas 

repetem o último número ou lhe dão uma tonalidade particular; 2) a aquisição do axioma 
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fundamental da teoria da medida – card(AÈB) = card(A) + card(B) (onde È é a reunião 

disjunta). Este último é utilizado pelas crianças que aplicam o facto numérico (4+3=7) ou 

que não contam o todo depois de contar as duas partes A e B, outras contam a partir do 

cardinal de A os passos correspondentes ao cardinal de B. Acrescenta que a partir dos 6 

ou 7 anos as crianças são confrontadas com situações para as quais devem apropriar-se de 

conhecimentos diversos sobre o número: o cardinal, a adição simples, a procura do estado 

final por contagem para a frente (ou para trás) dum certo número de passos, a 

combinação de transformações e de relações quantificadas, a conservação das 

quantidades discretas, o controlo por dupla contagem do número de passos para a frente 

ou para trás, o conhecimento dos factos numéricos da tabuada da adição e de subtracção, 

a equivalência da contagem para a frente a partir do primeiro número e da contagem para 

a frente a partir do número maior (Vergnaud, 1991). 

Sem posição conhecida sobre o que o número é, mas trazendo dados sobre a diversidade, 

é a posição de Descoeudres, que em 1921, comparou, em crianças de 2 a 6 anos, as taxas 

de sucesso em tarefas envolvendo os mesmos números em actividades diferentes. Os 

resultados fizeram aparecer algo surpreendente. Considerando como sucesso 75% das 

crianças resolvendo correctamente, verificou que, por exemplo para o número 3, o 

sucesso era atingido aos dois anos e meio para a repetição da sequência numérica até 3, 

aos três anos e meio para a reprodução de um conjunto de 3 objectos, aos quatro para 

mostrar tantos dedos quantos 3 objectos, aos quatro anos e meio para mostrar tantos 

objectos quantos 3 dedos, para dizer quantos objectos (3) sem contar, para dar 3 objectos 

a uma, duas ou três pessoas e para contar 3 com os dedos, aos cinco anos para dizer 

quantas batidas (3) se ouviam e aos 5 anos e meio para imitar três batidas (Fayol, 1990). 

Nos últimos tempos a ideia de contextos diferentes tem vindo a ganhar terreno. Segundo 

Fuson, há sete contextos diferentes em que as crianças utilizam as designações verbais 

numéricas. Três destes contextos são matemáticos: a1) contexto cardinal , onde a 

designação verbal diz respeito à totalidade de um conjunto indicando quantos elementos 

aí estão; a2) contexto ordinal, onde a designação verbal indica a posição de um objecto 

num contexto ordenado; a3) contexto de medição, onde a designação verbal indica o 
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número de unidades que cabem numa quantidade contínua. Dois outros contextos são 

culturais e servem de suporte aos matemáticos: b1) contexto de sequência, onde as 

designações verbais não se referem a nada, apenas aparecem encadeadas; b2) contexto de 

contagem, onde se faz uma correspondência termo a termo entre os elementos de um 

conjunto e as designações na sequência. Um sexto contexto diz respeito à sua leitura: c) 

contexto simbólico onde se faz a ligação entre a designação verbal e a escrita. Um sétimo 

contexto é não numérico d) que inclui números de telefone, linhas de autocarro, números 

de casa, etc. As significações são de princípio independentes umas das outras, mas 

gradualmente as crianças estabelecem relações entre elas. É entre os 2 e os 8 anos que tal 

aprendizagem de relações se processa (Fuson, 1991). 

Como se vê deste apanhado, as posições sobre o que é o número são muito diferentes, 

mesmo entre os matemáticos. Tomando como central a ideia de um regulador para a 

construção do número, pode dizer-se que uns entendem esse regulador como inato, outros 

como fruto de outra construção (o sistema lógico), outros como externo ao indivíduo (a 

sociedade). 

 

Características componenciais 

Como se viu, para Droz, as crianças não constróem nem uma noção de número nem uma 

prática do número, mas noções e práticas múltiplas, que interagem e se interpenetram, 

que se completam e por vezes se excluem mutuamente (Droz, 1991). Diversos estudos na 

área das deficiências adquiridas confirmam e alargam esta perspectiva. 

Os estudos sobre discalcúlia revelaram dissociações entre diferentes operações 

aritméticas, entre modos de representação oral e escrita, entre compreensão e produção 

do número, entre conhecimento factual e procedimental, entre conhecimento 

factual/procedimental e conceptual e entre cálculo exacto e estimação. Também as 

investigações com crianças com deficiências aritméticas revelaram dissociações entre 

conhecimento factual e procedimental, entre resolução de problemas simples e uso de 
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estratégias de derivação de factos e estimação. Há assim dados suficientes para concluir 

que a capacidade aritmética não é unitária. As suas componentes incluem o conhecimento 

básico do número, memória para os factos aritméticos, a compreensão de conceitos e a 

capacidade de usar procedimentos. Cada uma destas componentes tem por sua vez 

subcomponentes. Muitas destas componentes e subcomponentes podem além disso variar 

com o formato da apresentação (auditória ou visual; concreta ou numérica) e uma 

importante subcomponente da capacidade aritmética é a capacidade de traduzir de um 

formato para outro (Dowker, 1998). 

Nos últimos anos, uma série de investigações ligadas à neuropsicologia, levadas a cabo 

por Caramazza e McCloskey nos EUA e Deloche e Seron em França, levaram à 

consideração de uma aritmética modular. Usando o estudo de casos particulares, 

chegaram à edificação de uma organização cognitiva aritmética comportando 3 módulos 

de base, um sistema de compreensão, um sistema de produção e um sistema de cálculo. 

Os dois primeiros subdividem-se em dois subsistemas, um relativo aos algarismos, outro 

relativo às denominações verbais, orais (fonemas) ou escritas (grafemas). O terceiro 

divide-se em 3 componentes, uma relativa ao conhecimento dos símbolos das operações, 

a segunda relativa aos procedimentos de cálculo, a terceira relativa aos factos numéricos 

armazenados na memória de longo prazo (Fayol, 1990). 

Benson e Denckla descreveram um paciente com a compreensão intacta mas com a 

produção afectada. Por exemplo, submetido à prova 4+5, escolhia correctamente 9, 

enunciava 8 e escrevia 5. Este exemplo mostra claramente que uma deficiência pode 

afectar apenas a produção deixando intacta a compreensão (Fayol, 1990). 

McCloskey e colegas propuseram, em 1985, um modelo cognitivo do processamento 

numérico com uma arquitectura componencial que alegam ter sido confirmado por 

estudos feitos em pacientes com danos cerebrais variados. Este sistema começa por 

considerar a existência de quatro mecanismos, um de compreensão, outro de cálculo e 

outro de produção, com uma componente central de controlo. O sistema de compreensão 

(entrada) e o sistema de produção (saída) encontram-se subdivididos da mesma maneira, 
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com um mecanismo para os numerais verbais e outro para os numerais árabes. Ambos 

estes submecanismos são ainda subdivididos em processamento lexical (para as partes) e 

processamento sintáctico (para o todo). O processador lexical do submecanismo dos 

numerais verbais divide-se ainda numa componente fonológica e noutra grafémica. 

Quanto ao mecanismo de cálculo, encontra-se dividido em três submecanismos, um para 

o processamento operatório, outro para os procedimentos de cálculo e outro para os 

factos operatórios. O processamento operatório pode ser de compreensão de símbolos (+, 

-, x, :) ou de palavras (mais, menos, etc.) e os submecanismos para os procedimentos de 

cálculo e para os factos operatórios são ainda divididos para a adição, subtracção, 

multiplicação e divisão. A ideia central do modelo é a de que os danos cerebrais podem 

afectar apenas uma das subcomponentes deixando os restantes mecanismos intactos 

(Macaruso & Sokol, 1998).  

No entanto, mesmo admitindo a veracidade do modelo, e a sua ideia central, resta saber a 

sua evolução em termos de aprendizagem, e nomeadamente se a aprendizagem é também 

componencial ou se existem conexões por cima das componentes ou até se diferentes 

modos de aprendizagem conduzem a modelos cognitivos diferentes. 

A investigação mostra que a variação nas práticas numéricas resulta em variações nas 

representações mentais do número. Stigler e colegas mostraram que o treino com o ábaco 

em Taiwan produz uma representação dos cálculos com números diferente da produzida 

no Ocidente. Pullan, numa investigação histórica, menciona que os numerais romanos, 

antes da introdução dos arábicos, eram usados apenas para registo, sendo todo o processo 

de cálculo conduzido com materiais físicos. Um modelo cognitivo baseado apenas nos 

numerais arábicos torna difícil para as crianças traduzir para referentes concretos, sendo 

possível que as crianças formem dois modelos cognitivos, um baseado na interacção com 

objectos, outro baseado nas interacções com numerais arábicos e ainda outro baseado no 

sistema numérico verbal (Munn, 1988). 
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Diversidade da investigação 

Existem dois modelos teóricos gerais para o desenvolvimento aritmético. Um, é o modelo 

das escolhas de estratégia, que dá ênfase à escolha das estratégias, o seu uso e as causas 

para essa escolha. Este modelo comporta três mecanismos gerais que influenciam as 

escolhas: representações em memória, processos que actuam nas representações e o 

mecanismo de aprendizagem. Durante a resolução de problemas as crianças vão buscar à 

memória não só respostas potenciais como também procedimentos que foram usados no 

passado para resolver problemas semelhantes. O mecanismo de aprendizagem envolve 

uma combinação entre o uso de procedimentos e o desenvolvimento de representações 

em memória. As novas estratégias não aparecem do nada mas antes são construídas de 

partes de outras estratégias. Outro modelo é o dos esquemas, baseia-se no trabalho de 

Piaget e assume que o conhecimento aritmético é construído individualmente pela criança 

através da discussão (social) que ela mantém sobre aritmética e tópicos relacionados, 

sendo portanto os esquemas, em princípio, específicos de cada criança. Aqui os 

comportamentos observáveis de escolha de estratégias só interessam para inferir os 

esquemas aritméticos em desenvolvimento. O fulcro do desenvolvimento não está em 

capacidades cognitivas específicas ou representações cognitivas, mas antes na 

compreensão conceptual abstracta da aritmética (Geary, 1994). 

Gréco considerava (em acordo com Piaget) ser inútil estudar as práticas numéricas das 

crianças tal como se apresentam, já que estas se encontram ‘contaminadas’ por práticas 

cegas, impostas do exterior, cristalizadas por via do exercício repetido e que portanto 

ignoram as estruturas lógicas nas quais assentam. O que havia a fazer era estudar o 

desenvolvimento da criança em problemas não familiares, de modo a descobrir se ela 

possui tais estruturas (Gréco, 1960).  

Esta é uma posição respeitável e não deixa de ser uma crítica a anteriori do trabalho de 

Gelman. Mas exclui a possibilidade de estudar quais as estruturas lógicas que a criança 

impõe nos procedimentos vindos do exterior e portanto como os modifica. Daí que na 

sequência numérica se tenham descoberto desenvolvimentos não impostos do exterior. 
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Correspondência termo a termo 

Brainerd argumentou que a não-equivalência precede a equivalência no desenvolvimento. 

Segundo ele, as relações de equivalência requerem uma correspondência termo a termo, 

enquanto as relações de não–equivalência requerem correspondências vários – um ou um 

– vários, sendo estas compreendidas antes da correspondência termo a termo. No entanto, 

segundo Fuson e Hall, esta definição das relações de ordem não é correcta, uma vez que 

matematicamente, uma correspondência um – vários leva um objecto de um conjunto 

para vários elementos dum segundo conjunto, e isto para cada elemento do primeiro. No 

entanto, não são estas correspondências que servem para estabelecer a equivalência ou 

não–equivalência (relação de ordem), mas sempre a correspondência termo a termo, 

havendo pelo menos um elemento que não entra em correspondência nas não–

equivalências (Fuson & Hall, 1983). 

Gréco pediu à criança que construísse um conjunto equivalente a um dado. Usou para 

isso instruções variadas de forma a elevar a compreensão sem induzir a forma de o fazer 

(p.e. “a mesma coisa de berlindes” e logo a seguir “podes fazer como quiseres, desde que 

tenhas a mesma coisa que eu, o mesmo número, nem mais nem menos”). Encontrou 4 

níveis nas respostas: nível 0 (com crianças com menos de 4;10 e uma de 5;7) – falhanço 

total, a criança desinteressa-se do problema, faz construções, e nem por correcções 

sucessivas se consegue que construa um conjunto que afirme ser equivalente ao primeiro; 

nível I (4;11 a 7;2, média 5;5 – raras entre 5;6 e 6;6, voltam a ser frequentes entre 6;6 e 7) 

– procedem por estimação perceptiva, procurando copiar a figura no seu contorno geral; 

nível II (5;2 a 7;8, média 6;4) – aqui a criança desloca-se constantemente ao conjunto–

modelo pondo os objectos um a um, em correspondência termo a termo; nível III (um 

caso de 5;10, mas é a partir dos 7 anos que se torna generalizada) aqui as crianças contam 

o conjunto–modelo e depois contam número igual de elementos para formar o novo 

conjunto (Gréco, 1962). 
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Em relação à correspondência termo a termo, Piaget defendeu que esta não é 

verdadeiramente quantificante enquanto a criança falhar na prova de conservação. Em 

relação a esta posição parece haver acordo, mesmo entre autores que defendem posições 

como o ‘nativismo’ (Gelman e Gallistel) e do ‘processamento de informação’ (Klahr e 

Wallace) (Brissiaud, 1991). 

Há dados que apontam para que as crianças de 6 anos são ainda incapazes de usar a 

correspondência termo a termo para comparar o número de itens em duas filas postas 

lado a lado, mesmo quando os objectos individuais em cada conjunto estão ligados por 

linhas (Bryant, 1997). 

Leushina relata que experiências de ensino de sobrepor com objectos cartões com 3 a 5 

desenhos dos mesmos objectos, usando um movimento da mão direita da esquerda para a 

direita mostraram que crianças de 2 anos e por vezes de 18 meses podem começar a fazê-

lo e que, assim, pelos três anos todas as crianças são capazes de reproduzir um conjunto 

modelo que lhes é mostrado, por sobreposição. Já no que respeita a pedir à criança que 

construa um conjunto por associação (já não por sobreposição, mas abaixo do modelo), 

verifica-se que as crianças de 2 anos fazem um conjunto não atendendo à quantidade mas 

aos limites do modelo, que das crianças de 3 anos só um terço consegue construir um 

conjunto equicardinal e mesmo aos cinco anos algumas têm dificuldade em fazê-lo. 

Quando se trata de figuras com objectos dispostos não em linha mas em figura numérica 

(4 vértices de um quadrado), verifica-se que usando a técnica de associação as crianças de 

3 anos põem objectos à volta da figura, apertando-as, obtendo-se por vezes 20 objectos 

colocados para uma figura com 4. As crianças de 5 anos têm uma maior aproximação 

quando erram (8 para 4) mas ainda assim não conseguem muitas vezes atender à 

percepção de quantidade. A diferença entre a técnica de associação e a de sobreposição é 

que na primeira a criança tem de perceber as relações espaciais entre os elementos 

desenhados, ao passo que na 2.ª basta aperceber-se das representações dos objectos 

(Leushina, 1991). 
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Piaget e Szeminska estudaram a conexão existente entre a correspondência e a seriação, 

chamando correspondência serial ou similitude qualitativa à correspondência entre dois 

conjuntos em que há uma seriação do mesmo tipo a poder ocorrer e correspondência 

ordinal ou similitude generalizada à correspondência entre dois conjuntos em que a 

colocação é arbitrária. Verificaram que a correspondência serial pode ser efectuada por 

via intuitiva e que portanto precede a correspondência ordinal, já que esta pressupõe a 

coordenação do número ordinal e do número cardinal (Piaget & Szeminska, 1964/71). 

 

‘Subitizing’ 

Klahr e Wallace consideraram existir três processos distintos de quantificação: 

‘subitizing’, contagem e estimação. O processo de ‘subitizing’ (reconhecimento 

instantâneo do número associado a uma configuração) é o primeiro a ser adquirido e toma 

parte no desenvolvimento dos outros dois, que se desenvolvem em paralelo. Como a 

estimação requer outras capacidades aditivas, atinge a maturidade mais tarde do que a 

contagem (Bergeron & Herscovics, 1990/93). 

Kaufman e colegas propuseram em 1994 a existência de uma capacidade – que chamaram 

‘subitizing’ – que consiste na apreensão quasi-instantânea do número, segundo um 

julgamento absoluto e não relativo e com a aposição duma denominação verbal para essa 

quantidade. Esta capacidade foi assinalada antes por vários autores, começando por Binet 

em 1890, que estabeleceram a diferença entre a apreensão simultânea de quantidades de 

objectos de 1 a 3 e a contagem a partir daí. Embora não se conheçam estudos feitos com 

crianças pequenas de configurações geométricas para 4 e 5 elementos, estudos feitos com 

adultos revelam que o tempo de reconhecimento dum item suplementar nestas 

configurações é nulo (Fischer, 1991). 

Note-se que esta investigação mais recente ignorou semelhantes percepções, mais 

antigas, já referidas por Piaget e Szeminska. 
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Lay estudou como as crianças percepcionam quantidades dispostas em figura numérica, 

podendo extrair a conclusão que é mais fácil para a criança reconhecer quantidades 

dispostas nos vértices de figuras (p. e. 4 objectos formando os vértices de um quadrado) 

do que dispostas ao acaso (Piaget & Szeminska, 1964/71). 

Klahr e Walace consideram, com base em investigações feitas com crianças e adultos, 

que o processo de ‘subitizing’ é não só mais rápido do que contar, como também se 

desenvolve mais cedo e é de facto um pré-requisito para o desenvolvimento da contagem 

nas crianças (Resnick & Ford, 1981) 

Há muitos resultados de investigação a mostrar que as crianças pequenas são sensíveis às 

propriedades numéricas das coisas que vêem e ouvem. Uma hipótese avançada para 

explicar estes resultados é a da existência de um mecanismo para a contagem não verbal, 

chamado o acumulador, proposto por Wynn, que é compatível com os princípios de 

Gelman e Gallistel. Uma outra explicação, independente da contagem é a do processo 

perceptual conhecido por subitizar, por processamento simultâneo dos itens em vez de 

por sucessão. Este processo está bem documentado apesar de não ser bem compreendido 

(Sophian, 1998). 

 

Sequência numérica verbal 

A sequência numérica que se começa a construir por volta dois anos, está na base do 

desenvolvimento matemático das crianças. Se a criança encontra dificuldades nessa 

construção, estas podem entravar na escola o progresso em matemática. É assim 

importante identificar essas dificuldades para proceder a remediação (Baroody, 1991a,). 

Há dois processos distintos no desenvolvimento da sequência numérica, que no entanto 

podem ocorrer em simultâneo. Um primeiro processo é o da aquisição de designações 

para a sequência e outro o da elaboração de relações entre as designações. Assim, 

diferentes partes da sequência poderão estar em fases diferentes de elaboração, com a 
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primeira parte em fase mais elaborada e a última menos. A forma mais comum de 

sequência até 30 contém uma parte estável convencional, uma segunda parte estável mas 

não convencional (p.e. com omissões) e uma terceira parte ainda não estável (Fuson, 

Richards & Briars, 1982). 

Existe uma grande variabilidade por idades no desenvolvimento da sequência numérica. 

É possível encontrar crianças de 3 anos com partes convencionais mais longas do que 

algumas crianças de 5 anos e esta variabilidade continua mesmo nos primeiros anos do 

primário (Fuson, Richards & Briars, 1982). 

O facto de que uma parte da sequência é estável, não implica que as crianças obedeçam a 

um princípio da ordem estável. Aliás, por causa de uma parte da sequência ser não estável 

e poder incluir designações já usadas no princípio parece contrariar a existência de tal 

princípio. Algumas das designações da parte não estável da sequência são palavras 

inventadas. Quase todas são a continuação após uma designação de um múltiplo de dez 

acrescido de nove (p.e. ‘vinte e dez, vinte e onze’) (Fuson, Richards & Briars, 1982). 

A construção da sequência numérica passa por cinco fases: a) nível da corda – as 

designações não são objecto do pensamento, são produzidas mas não são consideradas 

separadamente; b) nível da cadeia inquebrável – as designações isoladas tornam-se 

objecto do pensamento; c) nível da cadeia quebrável – já não é necessário começar de 

princípio, a criança pode começar dum ponto qualquer da sequência que esteja nesta fase 

de elaboração; d) nível da cadeia numerável – as designações tornam-se itens contáveis; 

e) nível da cadeia bidireccional – as designações podem ser produzidas em qualquer 

sentido fácil e flexivelmente. O nível da corda não permite estabelecer correspondência 

termo a termo entre as palavras e os objectos, de modo que a contagem falha. No nível da 

cadeia inquebrável é possível produzir sequências de 1 até n e aparece a relação ‘a 

seguir’. No nível da cadeia quebrável duas novas capacidades aparecem, contar a partir 

de a e contar de a até b. Também se formam nesta fase as sequências descendentes 

(contar até 1 desde b) e contar descendentemente de b até a. Esta capacidade de contar 

descendentemente, quando o número de partida é superior a dez, demora a desenvolver-



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 75 
 

se. Metade das crianças de 5 anos e um terço das de 6 anos não conseguem dizer 

sequências descendentes começando em números superiores a dez. Mesmo no 2.º ano as 

crianças ainda têm dificuldades quando o ponto de partida é superior a vinte. Também é 

nesta fase que se estabelece a relação ‘antes de’. As crianças deste nível conseguem 

compreender a questão 8+?=13 e contar desde 8 a 13 mas ainda têm dificuldade em 

registar mentalmente os números que contaram. No nível da cadeia numerável aparecem 

novas capacidades, como contar n números desde a e contar de a até b e indicar quantos 

números foram ditos. É nesta fase que a questão 8+?=13 pode ser resolvida mentalmente. 

No nível da cadeia bidireccional a principal característica é a da flexibilidade na produção 

de sequências em parte ascendentes e em parte descendentes (Fuson, Richards & Briars, 

1982). 

A forma de resolver adições (p.e. termo + termo = ? ou termo + ? = soma) varia conforme 

a criança evolui no desenvolvimento da sequência numérica. Nos níveis 2 e 3 a criança 

pode começar por contar os objectos do segundo termo ou utilizar os dedos. No 4.º nível, 

podem usar os dedos mas apenas para ir registando os cálculos parciais. No 5.º nível, 

pode começar a usar a derivação de factos. A ênfase dada por alguns professores para que 

as crianças deixem de usar os dedos e passem a recorrer à memória pode ser 

contraproducente se a criança não estiver no 5.º nível da sequência ou no mínimo no 4.º 

(Fuson, 1991). 

Num estudo longitudinal sobre a contagem com crianças de idades entre 21 e 30 meses de 

idade, Durkin e colegas concluíram que as primeiras contagens observadas são mais 

sociais do que quantitativas. A recitação da sequência numérica torna-se comum primeiro 

no contexto da condução de turnos entre a criança e os pais (Sophian, 1998). 

Como mostram Ginsburg e Russel, a sequência numérica varia com a classe a que 

pertencem as crianças, mas a escolarização durante algumas semanas desfaz as diferenças 

(Fayol, 1990). 

Apesar dum certo desprezo pela sequência numérica na teoria piagetiana, Gréco fez um 

estudo importante sobre ela. Gréco estudou a compreensão pela criança de que na 
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sequência dos números naturais um número qualquer está a duas unidades do sucessor do 

seu sucessor. Usando material concreto, impôs alguns cuidados: a) colocar questões 

dentro da capacidade de enunciar designações verbais; b) usar material mas não deixar 

fazer a contagem; c) começar por um número suficientemente elevado para impedir os 

pontos de apoio. Encontrou 5 níveis nas respostas: nível 0 (idade média 4;7) em que as 

crianças não compreendiam o problema; nível I (idades entre 4;8 e 6;3, média 5;3) – as 

crianças pensam a sequência como uma seriação de termos simplesmente crescente mas 

com diferenças quaisquer; nível IIA (idades entre 5;3 e 7;4, média 5;8) – as crianças dão 

um estatuto  e tratamento diferentes aos números grandes e aos pequenos, sendo 

enganadas por intuições representativas; nível IIB (idade média 6;3) – aqui as crianças 

respondem sempre correctamente, mas ficam perturbadas pelas contra-sugestões; nível III 

(média 7;2) – as crianças respondem correctamente e não são perturbadas pelas sugestões 

contrárias (Gréco, 1960). 

A posição dos investigadores da ex- União Soviética sobre a sequência numérica também 

é importante para compreender o seu desenvolvimento. Segundo Leushina, as crianças 

começam a usar numerais verbais bastante cedo, a partir do discurso adulto que ouvem. 

De princípio, podem reproduzir um número de telefone e a ordem em que os numerais 

verbais são ditos não é estável, numa fase que Frenkel chamou de contagem caótica. 

Gradualmente os numerais verbais são ordenados, embora uma parte ordenada 

normalmente coexista com outra em fase caótica. Apesar do progresso que vão 

conseguindo, as crianças estão somente a fazer conexões audio-vocais-motoras, não 

percebendo porque é que o três vem sempre depois de dois, por exemplo. Depois de 

aprenderem que os numerais na primeira dezena são combinados com o numeral vinte 

para formar os numerais verbais até 29, a criança continua ‘vinte e dez’, ‘vinte e onze’, 

etc. Depois de corrigida, a criança poderá ainda dizer ‘trinta e dez’, ‘trinta e onze’, etc.  A 

partir de nova correcção a criança pára depois de chegar a um numeral terminado em 

nove à espera que o adulto elucide. Mesmo na fase em que podem dizer muitos numerais 

em sequência, tal não é sinónimo da formação de uma noção clara da sequência 

numérica. Um exemplo frequente com crianças de 5-6 anos é o de, postas perante o 
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problema ‘tenho 6 rebuçados, se der um, com quantos fico?’, contarem 6 rebuçados nos 

dedos, baixar um dedo e voltar a contar os que ficaram. A característica principal da 

formação da noção de sequência numérica é que só gradualmente se torna um conceito, 

enquanto se desenvolve (Leushina, 1991). 

Mas Leushina contesta que a aprendizagem da sequência numérica com consequente 

aplicação na contagem de objectos seja a via que leva à compreensão do número. As 

crianças que seguem esta via fazem-no de forma automática sem compreenderem que o 

último número dito seja a quantidade de elementos num conjunto. As crianças parecem 

ter um comportamento activo na contagem, mas não chegaram ainda ao nível da 

compreensão. Facilmente se perdem na contagem, com correspondências descuidadas 

entre as palavras e os objectos, saltando palavras, omitindo objectos, ou dizendo duas 

palavras para o mesmo objecto. Se não aprenderam a comparar conjuntos de forma 

prática, por comparação termo a termo, não conseguem ainda dominar a operação de 

contagem e não conseguem uma compreensão mais profunda do significado do número 

como referência de equivalência de conjuntos. Se a criança aprender só as palavras da 

sequência, por memorização, isso produz somente um estereótipo vocal-motor, e os 

números particulares têm a função de um sinal para parar. Isto não reflecte compreensão 

do significado do número. Assim o treino precoce na sequência numérica, mesmo que os 

números sejam ditos na ordem correcta, não ajuda o desenvolvimento da contagem ou a 

compreensão do significado do número (Leushina, 1991). 

A sequência dos números ordinais tem sido menos estudada. Beilin, no que diz respeito à 

sequência das palavras ordinais verificou que há um atraso substancial na sua formação 

relativamente à chamada sequência numérica. Por exemplo, enquanto 100% das crianças 

de 7 anos são capazes de dizer a sequência numérica até 23, só 46% conseguem dizer a 

sequência ordinal até 23.º. Encontrou também grande diferença na capacidade de usar as 

palavras segundo e terceiro. As crianças que conseguiram nomear o 2.º e o 3.º pau de uma 

fileira de paus coloridos com o mesmo comprimento foram de 33% e 8% aos 5 anos, 63% 

e 33% aos 6 anos e 82% e 58% aos 7 anos. Fuson e Hall relatam que as crianças entre 3 e 
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6 anos usam a estratégia de contar objectos com a sequência numérica (1, 2, 3, 4) e 

depois traduzir para a palavra ordinal (Fuson & Hall, 1983). 

A produção e a compreensão dos numerais ordinais desenvolvem-se a partir da contagem 

mas vão muito atrás desta. Assim, cerca de 90% das crianças de 5 anos mostraram-se 

capazes, segundo Beilin, de produzir as primeiras oito palavras da sequência numérica 

mas só 57% conseguiram produzir as primeiras cinco da sequência ordinal. Segundo Rea 

e Reys, só 25% de 727 crianças entrando no Kindergarten conseguiam apontar para a 3.ª 

bola enquanto 82% conseguiam produzir um conjunto de 3 objectos (Payne & Huinker, 

1993). 

Pode assim, com base em toda a investigação sobre o número posterior à de Piaget, e 

apesar do que defende Leushina, considerar-se que a sequência numérica não tem só a ver 

com um factor verbal ou cultural, que há uma imposição de lógica sobre a sequência e 

que esta se pode encontrar mais ou menos desenvolvida. 

 

Contagem 

Ainda que as crianças pequenas pudessem contar correctamente apenas conjuntos 

pequenos, Gelman e Gallistel propuseram que essa contagem obedecia a um 

conhecimento implícito de 5 princípios de contagem: 1) princípio de um a um – cada item 

deve ser etiquetado uma e uma só vez; 2) princípio da ordem estável – a etiquetagem 

deve estar ordenada na mesma sequência em contagens diferentes; princípio cardinal – a 

última etiqueta usada numa contagem é o símbolo para o número de itens no conjunto; 4) 

princípio da abstracção – quaisquer objectos podem ser juntos para uma contagem; 5) 

princípio da irrelevância da ordem – os objectos num conjunto podem ser etiquetados em 

qualquer sequência desde que os outros princípios não sejam violados. Os primeiros 3 

princípios definem o procedimento de contagem. O 4.º determina os conjuntos aos quais 

se aplica o procedimento. O 5.º distingue a contagem da etiquetagem. Apesar das crianças 
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conhecerem estes princípios desde muito novos, têm muita dificuldade em aplicá-los a 

conjuntos grandes (Gelman & Meck, 1983). 

Gelman apresenta um grande contraste com Piaget. Gelman e colegas argumentaram que 

as crianças têm de entender 5 princípios básicos de forma a compreender o que fazem 

quando contam, e a conclusão principal dos seus estudos é que crianças de 2 e 3 anos têm 

essa compreensão apesar de fazerem ainda muitos erros. Os princípios enunciados são 

muito diferentes das definições de Piaget e muito menos difíceis: o princípio de termo a 

termo em Gelman refere-se a ligação entre objectos e palavras, em Piaget refere-se a 

ligações entre elementos de dois conjuntos; o princípio da ordem estável é mais simples 

do que o de Piaget da ordinalidade – neste último entra também a compreensão de que a 

sequência tem uma magnitude crescente. No princípio cardinal, apenas se exige que a 

criança saiba que a última palavra representa o valor do conjunto, enquanto que em 

Piaget se exige a comparação entre conjuntos (Bryant, 1997). 

Fuson pediu a crianças de 3 anos e meio a seis anos para contar conjuntos de blocos, 

dispostos em linha, circunferência ou simplesmente de forma aleatória, variando o 

número de 4 ou 5 até 40. Os resultados indicaram que as crianças de 3 anos e meio a 4 

anos não deram sinais de respeitar o princípio de um-a-um mesmo nos conjuntos de 4 ou 

5. As crianças mais velhas, pelo contrário, parecem ter dominado o princípio mesmo para 

conjuntos até 40 elementos, desde que estejam em linha recta. Para objectos dispersos 

aleatoriamente, todas as crianças têm dificuldade em respeitar o princípio, parecendo 

poder afirmar-se que este é adquirido, não é inato (Nunes & Bryant, 1996). 

Com crianças de 3 anos e meio a 6 anos, Fuson começou por explorar o desempenho das 

crianças em produzir conjuntos com um certo número. Esse desempenho era bom excepto 

para as crianças de menos de 4 anos, a maior parte das quais não contaram os objectos 

para produzir os conjuntos. Numa segunda tarefa, Fuson explorou tanto a capacidade de 

as crianças criarem um conjunto equivalente ao de um modelo como as estratégias que 

usavam. Verificou que as crianças de todas as idades eram mais capazes na produção de 

um conjunto com um dado número de elementos do que na criação de um conjunto 
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equivalente, e que mesmo crianças de 5 e 6 anos, que eram contadores competentes, 

ainda não usavam a contagem sistematicamente para produzir um conjunto equivalente. 

Nunes e Bryant consideram que estes resultados vão ao encontro da tese de Piaget de que 

as crianças aprendem primeiro a contar e só depois compreendem a utilidade da 

contagem como instrumento para produzir conjuntos equivalentes. Consideram ainda que 

é possível que as crianças não compreendam que a contagem é a medida do tamanho de 

um conjunto ainda que contem e digam quantos objectos o conjunto tem (Nunes & 

Bryant, 1996). 

As conclusões que Bryant retira da controvérsia em torno da compreensão que a criança 

tem da contagem vão no sentido de considerar que os requisitos de Piaget são melhores 

que os de Gelman. Pelos de Gelman estarão somente a praticar pouco mais do que uma 

rotina verbal quando contam (Bryant, 1997). 

Uma posição diferente da de Gelman mas também da de Piaget (que será ignorada 

doravante, já que não é esclarecedora nesta questão) é a de Briars e Siegler, que 

avaliaram o conhecimento de crianças de 3 a 5 anos para aferir se seguiam apenas 

características essenciais da contagem ou se seguiam outras características não essenciais. 

A maior parte das crianças de 4 anos e todas as de 5 anos acreditavam que a 

correspondência palavra – objecto era uma característica essencial da contagem. No 

entanto, metade das crianças de 5 anos também acreditavam que a contagem tem de 

começar numa das extremidades e que objectos adjacentes têm de ser contados 

consecutivamente (falhar um objecto  e voltar a ele não é aceitável). Este padrão de 

respostas é o que seria de esperar se as crianças procedessem por observação e depois por 

indução das regras de contagem ao notarem características comuns. Estas características 

comuns, algumas essenciais, outras não, tornam-se então a base para a compreensão da 

contagem pela criança (Geary, 1994). 

Baroody e Ginsburg propõem uma terceira posição no que respeita ao desenvolvimento 

da contagem, de meio termo entre a posição ‘competências primeiro’ e a ‘princípios 

primeiro’. Esta seria construída a partir da noção de esquema desenvolvida por Anderson 
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em 1984. Esta posição, a que chamaram interaccionista, contesta a posição ‘princípios 

primeiro’ por as crianças poderem usar esquemas fracos, e a posição ‘competências 

primeiro’ pelo facto de o uso de competências pressupor estruturas mentais (esquemas, 

fracos ou fortes) e portanto serem consequência destas. Assim, para eles, a compreensão 

e o saber-fazer evoluem em interacção no desenvolvimento da contagem. Os primeiros 

esquemas (fracos) permitem desde logo algumas competências e é o desenvolvimento de 

esquemas fortes que permite, não só mais competências, como também os princípios 

(Baroody, 1991b). 

Uma outra posição é a de Steffe e colegas que consideram que inicialmente as crianças 

contam colecções de objectos e aprendem a construir conjuntos correspondendo a um 

dado número; no entanto necessitam dos objectos aos quais farão corresponder os 

números. Depois, as crianças começam a quantificar, não apenas objectos, mas também 

os movimentos (p.e., apontar para sítios, juntar dedos). A partir duma certa altura, as 

crianças abstraem a contagem. Quando o fazem, deixam de precisar de objectos ou de 

actividade motora para dar sentido ao número, já que os números referem-se também à 

sequência até esse número. Assim os contadores abstractos podem contar o acto de 

contagem (Campbell & Carey, 1992). 

Aprofundando esta visão, verifica-se que, colocando-se numa perspectiva piagetiana de 

análise, Steffe e colegas construíram uma visão da construção do número que resulta 

alternativa à de Piaget, embora não lhe sendo oposta. Nessa visão existem três elementos 

básicos: a existência de um esquema de contagem, que é considerado um dos esquemas 

numéricos fundamentais; a formação pela criança de objectos internalizados, isto é, 

objectos permanentes com existência própria no espaço e no tempo; a existência de raízes 

da numerosidade que não implicam a contagem, que são os padrões numéricos. Os 

padrões numéricos podem ser visuais, como no caso dos dados ou dominós, mas podem 

ser também quinestésicos, caso dos padrões com dedos, ou auditivas, caso dos padrões 

sonoros. Estes padrões podem ser responsáveis pela formação das primeiras pluralidades 

internalizadas, ainda independentes da contagem. O esquema de contagem da criança vai-

se desenvolvendo por uma progressão de cinco fases, caracterizada pela progressiva 
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diminuição da dependência da criança face à sua experiência imediata no ambiente: 

esquema de contagem perceptivo, esquema de contagem figurativo, sequência inicial dos 

números, sequência tacitamente encaixada dos números e sequência explicitamente 

encaixada dos números. Na fase do esquema de contagem perceptivo, a criança está 

limitada ao seu campo de percepção e de acção. Nesta fase o esquema de contagem tem 3 

componentes: a capacidade de produzir uma colecção perceptiva de unidades que possam 

ser contadas; a capacidade vocal, ou subvocal, de produzir uma sequência de palavras 

correspondentes ao número; a capacidade de coordenar as duas primeiras, de modo a que 

cada produção vocal corresponda, do ponto de vista da experiência, à produção dum 

elemento unitário. Na fase do esquema de contagem figurativo, a criança realiza dois 

grandes progressos. O primeiro é o de conferir um estatuto de elementos numeráveis aos 

elementos das colecções figurativas, podendo o esquema de contagem ser activado 

mesmo que no campo perceptivo não haja unidades para contar. O segundo permite à 

criança criar elementos sensoriais que, no decurso da actividade de contagem, sirvam de 

substitutos aos elementos unitários figurativos, que são somente imaginados. Quer dizer 

que, nesta fase, os elementos unitários figurativos são numeráveis mas a criança, para os 

contar, tem de criar elementos unitários empíricos. Na fase da sequência inicial dos 

números, os registos interiorizados da contagem são utilizados em representação, sendo a 

significação extensiva dum elemento da sequência dado pelo segmento inicial da 

sequência até esse número e a significação intensiva pelos actos de contagem 

simbolizados. Por força da função de simbolização das palavras da sequência numérica, 

pode dizer-se que o sentido de cada uma dessas palavras é uma intenção de agir. Na fase 

da sequência tacitamente encaixada dos números, o principal progresso é que cada 

palavra da sequência numérica simboliza agora as operações pelas quais um segmento 

inicial da sequência verbal de números é tomada como unidade, criando-se assim 

unidades de unidades, o que constitui um passo importante para a construção duma 

relação de inclusão para os números. A passagem para a fase da sequência explicitamente 

encaixada dos números é conseguida quando a criança se torna consciente das relações 

numéricas de parte-todo (Steffe, 1991). 
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Leushina considera existirem 6 níveis no desenvolvimento da contagem: nível 1 (1;6 até 

3 anos) – a criança dá atenção a vários tipos de pluralidade, de objectos, sons, 

movimentos, no que constitui uma propedêutica para a futura actividade de contagem; 

nível 2 (3 a 4 anos) – aparece um interesse na comparação de quantidades e conjuntos, 

começa a desenvolver-se a noção de um conjunto finito como unidade estruturalmente 

integrada, o que permite à criança começar a fazer uma comparação elemento a elemento 

de um grupo de rebuçados com outro, estabelecendo assim uma correspondência termo a 

termo entre eles; nível 3 (4 a 5 anos) – a etiquetagem sequencial por palavras da 

sequência começa a ser introduzida quando a criança compara os elementos de um 

conjunto com os de outro, a criança começa a diferenciar entre o total na contagem e o 

processo de contagem, também aprende que conjuntos com o mesmo cardinal são sempre 

designados pelo mesmo numeral verbal (o desenvolvimento neste nível é grandemente 

condicionado pelo ensino e a progressão estende-se também ao crescimento da 

sequência); nível 4 (5-6 anos) – as crianças são agora capazes de, com facilidade, dizer os 

numerais da sequência, correlacionar um numeral verbal com cada elemento de um 

conjunto com precisão crescente, independente da forma como o conjunto está disposto e 

do tipo de elementos, começam a compreender que o número mostra a equivalência de 

conjuntos independentemente dos aspectos espaciais e qualitativos e compreende as 

relações recíprocas entre numerais contíguos da sequência; nível 5 (6-7 anos) – as 

crianças podem ser ensinadas a contar conjuntos por grupos, em vez de objecto a objecto, 

ou seja, que a unidade de contagem pode ser um grupo; nível 6 (7 anos) – as crianças 

aprendem a contar por dezenas (1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, etc.), isto é, começar a 

compreender os fundamentos do sistema decimal, e formam uma série de novos conceitos 

que lhes permitem uma nova actividade, a de medição, primeiro usando objectos comuns 

para medir um comprimento, capacidade e peso, depois com as unidades convencionais, 

temperatura do ar e da água em graus, a duração e passagem do tempo em horas, minutos, 

etc., atingindo um nível crescente de abstracção do número, que lhes permite o cálculo 

com números como conceitos abstractos (Leushina, 1991). 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 84 
 

Leushina considera que as crianças se apercebem dos conjuntos usando vários 

analisadores perceptuais, o visual, o auditivo, o táctil e o quinestésico. O analisador 

quinestésico joga o principal papel no desenvolvimento da actividade de contagem, da 

noção de pluralidade e da de conjunto, já que contar é impossível sem movimento, 

mesmo entre adultos, ainda que com estes jogue um papel mais internalizado. Quando 

menos desenvolvida a contagem, maior é o papel do movimento e portanto do analisador 

quinestésico. O analisador visual também tem um papel preponderante, pois é com ele 

que a criança impõe as fronteiras a um conjunto e segue os objectos na contagem 

(Leushina, 1991). 

Segundo Case, o desenvolvimento da capacidade de contagem começa na idade de 1 ano, 

um ano e meio, com as operações relacionais primitivas (subestádio 1: consolidação 

operacional), nomeadamente com a operação (relacional) de transferência de um objecto 

de uma pilha para outra e com a emergência das primeiras palavras. Num 2.º subestádio 

(coordenação operacional: um ano e meio, dois anos) a criança é capaz de imitar um 

adulto que diz uma palavra enquanto coloca um objecto numa caixa, ou diz dois números, 

ou afasta dois objectos duma fila. Num subestádio 3 (coordenação operacional bifocal : 

dois anos, três anos) as crianças conseguem já no seu princípio imitar o adulto que conta 

dois objectos e no fim chegam a poder fazê-lo para cinco ou mais. Num 4.º subestádio 

(coordenação bifocal elaborada: três anos, quatro anos e meio) as crianças começam a 

poder contar tipos de objectos em conjuntos misturados e também conjuntos dispostos 

aleatoriamente (Case, 1982). 

Relativamente à contagem ressaltam duas posições mais completas, a de Steffe e a de 

Leushina. A primeira apoia-se mais no desenvolvimento da sequência numérica, a 

segunda na extensão ao valor posicional e à medição. Quanto à questão de a contagem se 

desenvolver segundo os princípios primeiros (Gelman) ou as competências primeiro 

(Geary) ou por interacção entre a compreensão e o saber-fazer (Baroody e Ginsburg), esta 

última posição parece a mais interessante. 
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Abordada a contagem de um ponto de vista mais geral e de desenvolvimento, entra-se 

agora num campo mais específico, que é o do acto de contar. 

Para enumerar conjuntos de objectos correctamente, a criança tem de saber: a) a 

sequência numérica; b) que cada objecto no conjunto é etiquetado com uma palavra da 

sequência apenas uma vez; e c) como não perder de vista quais os objectos contados e os 

não contados. As crianças do Kindergarten de um modo geral dominam as duas 

componentes, mas muitas ainda não descobriram formas eficazes de controlar os 

contados, de forma que, especialmente quando os conjuntos são grandes ou os objectos 

estão espalhados, é comum não contarem algum objecto ou contarem duas vezes o 

mesmo objecto (Baroody, 1993). 

Herscovics, Bergeron e Bergeron encontraram três procedimentos distintos na contagem 

de objectos: a) contagem visual, na qual a criança toma nota dos objectos visualmente 

sem nenhum contacto físico; b) contagem por toque, em que cada objecto é tocado sem 

deslocamento; e c) partição física, onde a criança separa os objectos conforme os conta, 

um a um. Nos dois primeiros procedimentos, a posição é estabelecida mentalmente e isto 

provoca cerca de 20% dos erros de contagem verificados nesta idade (Bergeron & 

Herscovics, 1990/93). 

Potter e Levy, em 1968, terão sido dos primeiros a pôr em evidência a existência de 

dificuldades na contagem de objectos. Segundo eles, a contagem de objectos precisa de: 

a) o conhecimento dos nomes de números na ordem correcta; b) o acto de apontar (com o 

dedo ou com o olhar) cada elemento; c) a coordenação das duas anteriores. Tendo 

submetido crianças de 2 a 4 anos a tarefas de apontar especialmente conjuntos de 3, 4, 5, 

6 e 9 objectos, distribuídos em linha, em linhas e colunas ou distribuídos aleatoriamente, 

puderam concluir que: 1) a proporção de erros cresce com o tamanho dos conjuntos; 2) o 

acto de apontar é mais difícil com as disposições aleatórias e com as disposições em 

linhas e colunas. Um trabalho mais recente (1979) de Shannon feito com crianças de 3 a 6 

anos com conjuntos de objectos dispostos em linhas e colunas revela 3 estratégias para o 

acto de apontar: a) proximal, na qual as crianças começam pelos mais próximos; b) 
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periférica, começando pelos de fora; c) linear, organizada por linhas e colunas. O 

resultado principal reside na mudança de estratégias. Esta processa-se em função da idade 

e do número de elementos. Por exemplo, uma criança de 6 anos pode proceder de forma 

linear com 7 objectos mas de forma proximal com dez (Fayol, 1990). 

E que pensam as crianças sobre a contagem? Com crianças de 4 anos, Munn investigou 

as suas concepções acerca da contagem. Apenas uma criança se referiu à contagem como 

uma actividade que permitia saber quantos objectos são; as razões dadas para fazer 

contagens foram de que gostavam de o fazer ou que as ajudava a aprender os números 

(Munn & Schaffer, 1996). 

Três provas que opõem em evidência uma progressão rápida e regular (usadas por Binet – 

Simon) são: a) contar 4 ‘sous’ (3 anos – 2%; 4 anos – 24%; 5 anos – 81%; 6 anos – 

100%); b) contar 13 ‘sous’ (3 anos – 0%; 4 anos – 4%; 5 anos – 32%; 6 anos – 84%; 7 

anos – 98%); c) contar 9 ‘sous’, 3 dos quais duplos (5 anos – 0%; 6 anos – 18%; 7 anos – 

54%; 8 anos – 95%) (Fayol, 1990). 

 

Conservações no campo numérico 

Piaget e Szeminska estudaram a correspondência termo a termo entre objectos 

qualitativamente complementares (copos e garrafas). Encontraram três níveis: nível I 

(exemplos de 4;0 a 5;2) – as crianças não conseguem a correspondência termo a termo, 

procedem apenas por correspondência visual baseada no comprimento das fileiras; nível 

II (exemplos de 4;3 a 6;3) – as crianças estabelecem a correspondência termo a termo, 

mas deixam de acreditar na equivalência das duas colecções quando se separam os termos 

de uma das colecções; nível III (exemplos de 5;6 a 6;2) – as crianças estabelecem a 

correspondência termo a termo e consideram os conjuntos equivalentes mesmo se forem 

afastados os elementos de uma das colecções (Piaget & Szeminska, 1964/71). 
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Usando vários tipos de objectos, mas já não objectos com complementaridade qualitativa, 

e dando instruções que não impunham a correspondência necessariamente, Piaget e 

Szeminska estudaram a correspondência termo a termo espontânea, obtendo três níveis 

que correspondem às obtidas no caso de haver complementaridade qualitativa, um em 

que a criança reproduz uma fileira com o mesmo comprimento mas com densidade 

diferente, outro em que há correspondência termo a termo mas em que não há 

conservação em caso de deformação de uma das filas e outra em que há correspondência 

termo a termo e conservação (Piaget & Szeminska, 1964/71). 

Bergeron e Herscovics propõem a distinção entre compreensão lógico-física, que resulta 

de pensar acerca dos procedimentos aplicados a objectos físicos, ou acerca de 

transformações espaciais destes objectos, e compreensão lógico-matemática, que resulta 

de pensar em procedimentos ou transformações aplicadas a objectos matemáticos. Esta 

distinção permite definir o número em termos de função e uso. Para o conceito de 

pluralidade, a criança precisa apenas de perceber várias unidades físicas. Neste sentido, o 

número na sua função cardinal pode ser visto como a medida da pluralidade. Da mesma 

forma, o número na sua função ordinal pode ser visto como uma medida de posição num 

conjunto ordenado (Bergeron & Herscovics, 1990/93). 

Uma série de acções sobre os objectos podem levar as crianças do Kindergarten a não 

conservar a pluralidade de um conjunto. Com experiências feitas em dois grupos de 

crianças, um com média de idades de 5:8 e outro com 6;2, verificou-se que a dispersão de 

cubos dispostos aleatoriamente leva as crianças a dizer que a pluralidade foi afectada em 

43% e 22% dos casos respectivamente; um simples deslocamento de cada cubo sem 

mudança de espaço ocupado leva a que 30% e 12% respectivamente a considerar a 

pluralidade afectada; uma mudança de perspectiva provocada pela rotação de um prato 

com cubos leva a 27% e 6% de resultados similares; o alargamento de uma fila apresenta 

valores de 45% e 19%; quando se esconde parte de uma fila atrás de um saco 

parcialmente opaco obtém-se o valor de não-conservação mais alto, 91% e 72% 

(Bergeron & Herscovics, 1990/93). 
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No que respeita à conservação da posição, experiências feitas com dois grupos de 

crianças com 5;8 e 6;2 de médias de idade, revelam não-conservação: 62% e 37% 

respectivamente, quando a fila é alongada; 79% e 53% quando as primeiras três são 

escondidas dentro de um túnel; as crianças podem facilmente usar a correspondência 

termo a termo para ver se dois carros têm a mesma posição, no entanto, se as filas não 

tiverem o mesmo comprimento, 90% e 81% deixam de acreditar que tenham a mesma 

posição (Bergeron & Herscovics, 1990/93). 

Usando as tarefas piagetianas da conservação, Gréco encontrou um estádio de não 

conservação do número que comporta a conservação do que chamou de quotidade, com 

crianças que dizem que continuam 7 na fileira que foi alargada, embora digam que há 

agora mais. Este comportamento foi encontrado em 20% dos casos entre 5 e 8 anos, ou 

em um em cada três dos não conservadores (Gréco, 1962). 

Referindo-se à experiência de Gréco, Nunes e Bryant referem que ele encontrou crianças 

que acreditavam que a separação dos objectos alterava a sua quantidade, mas não o seu 

número, no sentido do número que se obteria se se contasse o conjunto. A explicação de 

Piaget e Gréco tomou a forma de uma distinção entre quantidade e quotidade. Esta 

distinção recebeu pouca atenção nos últimos anos, o que é estranho porque houve uma 

grande atenção com a contagem das crianças pequenas. Esta investigação mais recente 

tem tido uma visão mais optimista do que a de Piaget e talvez por isso teve de ignorar a 

distinção (Bryant, 1997). 

Estudos feitos em Portugal por Lopes, Rodrigues, Serrazina e Morgado no campo da 

conservação do número revelam que neste aspecto as crianças portuguesas se encontram 

muito atrás do que é esperado teoricamente. O mesmo se passa relativamente ao conceito 

de inclusão, já a seriação se encontra no nível esperado (Ponte, Matos & Abrantes, 1998). 

A partir de investigações realizadas nos E. U. A. e na Papua Nova-Guiné, Saxe pôde 

concluir que as crianças, de um modo geral, desenvolvem o uso da contagem para mediar 

as comparações e reproduções numéricas antes de chegar à compreensão da conservação 

do número (Saxe, 1983). 
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Em estudos sobre a conservação do números, Tollefsrund-Anderson e colegas puderam 

concluir, entre outras, três importantes questões: 1) as justificações adequadas aos 

problemas de conservação dos números pequenos são sempre acompanhadas de 

justificações adequadas para os problemas de conservação dos números grandes; 2) o 

facto de as crianças justificarem a conservação por quantificação não implica que não 

tenham resolvido por meios mais poderosos, podem as crianças julgar que é a justificação 

mais aceite pelos outros; 3) deverá considerar-se uma classificação em 4 categorias 

relativamente à conservação, a das crianças que respondem baseando-se nos 

comprimentos  (as que não conservam), as crianças que quantificam, as crianças 

conservadoras tradicionais e as conservadoras que conseguem explicar os seus 

julgamentos (Tollefsrund-Anderson et al. 1991). 

Quando se pede às crianças que retirem n elementos de um conjunto para pôr noutro, elas 

têm dificuldade em compreender que a diferença entre os dois (que era nula) passou a ser 

de 2n e não de n. Piaget distinguiu três etapas: no subestádio IA (exemplos de 5;7 a 7;10) 

as crianças dizem que a diferença é de n, mesmo depois de presenciar a transferência, 

vêem na transferência apenas uma acção em sentido único, acrescentando num lado mas 

não tirando do outro; no subestádio IB (exemplos de 5;7 a 6;9) as crianças, depois de feita 

a transferência à sua frente, dizem que a diferença é de 2n, mas não antes; no estádio II 

(exemplos de 7;5 a 10;11) as crianças antecipam a diferença como sendo de 2n (Piaget, 

1978, 181-186). 

Numa elaboração mais recente, Piaget esclarece que a conservação consiste na descoberta 

de que o que é ganho é compensado pelo que é perdido. Na não–conservação a acção 

positiva oblitera  a consequência negativa da acção, que permanece escondida. Por 

exemplo, afastando uma fila de objectos produz um acto (positivo) de alargamento da fila 

mas tem como consequência (negativa) que os objectos ocupam menos espaço no fila, 

com mais espaço vazio. É quando a criança consegue compensar a transformação 

efectuada que ele consegue conservar. Este é, segundo Piaget, um processo dialéctico, em 

que as compensações eliminam as contradições iniciais numa nova síntese (Piaget, 

1980b). 
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Cardinal, ordinal e medida 

Colocando a crianças de 3;0 a 3;6 colecções de 3 a 7 elementos em pares, com objectos 

complementares, com o mesmo cardinal ou diferindo de um e perguntando-lhes se havia 

o suficiente de uma para corresponder à outra, Sophian pôde verificar que são poucas as 

crianças que recorrem à contagem para resolver o problema (menos de 3% aos 3;0, 

menos de 15% aos 3;6). Pôde assim concluir que o aspecto da cardinalidade ligado à 

relação entre 2 conjuntos é de desenvolvimento tardio no que respeita à contagem. 

Usando outras experiências similares, concluiu que a compreensão da cardinalidade do 

número não contado precede a do número contado. Assim, segundo ela, a cardinalidade e 

a contagem desenvolvem-se independentemente, sendo por volta dos 4 anos que se 

associam (Sophian, 1991). 

Sophian contesta a posição de Gelman e colegas de que a cardinalidade é inata. Quanto 

aos resultados de investigação que mostram que os bebés conseguem diferenciar entre 

colecções de cardinal diferente (com poucos elementos), Sophian esclarece que um 

conceito é mais do que a capacidade de discriminação e implica a representação de certas 

características comuns que são abstraídas, da outra forma poderíamos atribuir à balança a 

posse do conceito de massa. Quanto à presunção de Gelman e colegas de que as crianças 

pequenas respondem às perguntas sobre quantidades com o último número enunciado, 

Sophian esclarece, com base em investigação de Fuson, que as crianças aprendem a fazê-

lo, por observação de colegas ou adultos, sem compreenderem as implicações cardinais, 

isto é, que se trata de um conhecimento transmitido socialmente, um daqueles 

procedimentos que a criança demorará a atribuir significado (Sophian, 1991). 

Muitas crianças usam uma regra da última palavra sem compreensão da cardinalidade. 

Ainda que algumas crianças de 3 anos e muitas de 4 e 5 anos consigam resolver tarefas 

do tipo “dá-me 2 (ou 3 ou 7) objectos”, sugerindo um sentido de cardinalidade em 

desenvolvimento, este não se pode considerar amadurecido, já que é afectado pela 

disposição dos objectos, como mostrou Piaget. É só aos 7 ou 8 anos que as crianças 
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preferem as informações quantitativas sobre as perceptuais de forma sistemática (Geary, 

1994). 

Através de um dispositivo consistindo de duas caixas, uma por cima da outra, ligadas por 

um tubo opaco que permitia descer uma a uma bolas colocadas na caixa de cima, Piaget 

procurou estudar as implicações entre ordinais e cardinais, da seguinte forma: numa 

primeira situação, davam-se informações ordinais (após a 5.ª bola cair…) para a criança 

inferir os cardinais (quantas bolas ficam em cima e em baixo); na 2ª situação, davam-se 

informações cardinais para inferir em que caixa ficavam os ordinais. Em ambas as 

situações procurava-se primeiro a antecipação e depois perguntava-se depois da acção 

realizada mas tapando as caixas. Piaget encontrou 4 níveis: nível IA (exemplos de 

crianças de 5;0 a 5;6), em que as crianças, na primeira situação, dão respostas de tudo ou 

nada consoante o elemento n caiu ou não caiu, e isto, segundo Piaget, porque a sua 

contagem não contém ainda uma significação cardinal, é apenas uma etiquetagem, e na 

segunda situação muitas são enganadas porque contabilizam duas vezes a caída da 1.ª 

bola, uma quando se põe no topo do tubo e outra quando cai na caixa de baixo; nível IB 

(exemplos de 5;6 a 6;11), em que a designação numérica verbal adquiriu um significado 

de quantificação o que permite à criança libertar-se do tudo ou nada do nível anterior e 

distinguir dois subconjuntos, o dos que caíram e o dos que ficaram em cima, e no entanto, 

ou não é possível saber quantos ficaram em cima, uma vez que não se lhes fez nada, ou 

então, contando a partir da unidade, a criança conta todas as bolas, sem retirar ao total o 

número das que desceram, apresentando o todo como resposta, enquanto a 2.ª situação já 

só dá respostas correctas; no nível II (exemplos de 7;1 a 8;6) os dois subconjuntos 

aparecem mais bem dissociados e a criança conta um e outro separadamente, ainda que 

com alguns erros; no nível III (exemplos de 9;2 a 9;6) as crianças procedem por adições e 

subtracções. Assim as inferências de pertença dos ordinais a partir de informações 

cardinais são mais precoces do que as inferências cardinais a partir de informações 

ordinais. Estas últimas são no entanto afectadas pelo número de bolas de partida, 

conseguindo-se mais cedo se se diminuir o número de bolas à partida e os níveis são 
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válidos simultaneamente para as duas situações se na 1.ª houver 8 bolas à partida e na 2.ª 

15 bolas à partida (Piaget & Garcia, 1987). 

Piaget e Szeminska estudaram a relação entre o ordinal e o cardinal, utilizando para isso 

um material composto por tapetes (8) e barreiras (7) de alturas variadas que eram 

colocadas seriadas entre os tapetes, e com um boneco que representa o corredor. Quando 

o boneco se encontra no tapete três terá saltado duas barreiras, e quando tiver saltado a 

quinta barreira terá tocado em seis tapetes. A ideia deste material era a de emular a 

situação que ocorre com as idades, uma vez que quando dizemos que uma pessoa está no 

seu 6.º ano de vida queremos dizer que completou cinco anos apenas. Os problemas 

estudados com mais pormenor foram a relação entre n+1 tapetes e n barreiras e os 

números cardinal e ordinal de um grupo de barreiras determinado pelo número cardinal 

de tapetes. Encontraram 3 níveis: nível I (exemplos de 4;0 e 4;6) – não há nem seriação 

correcta nem compreensão da relação entre os ordinais e cardinais envolvidos; nível II 

(exemplos de 5;0 e 6;0) – há seriação intuitiva e descoberta empírica da relação entre o 

número de tapetes e barreiras mas sem compreensão da relação, esquecendo os aspectos 

ordinais quando está preocupada com o número cardinal e esquecendo os aspectos 

cardinais quando está ocupada com o número ordinal; nível III (exemplos de 6;0 e 6;6) – 

neste nível existe compreensão completa da relação entre o número de barreiras e de 

tapetes e a partir desse momento a questão da descoberta do número de tapetes necessário 

para uma série de n barreiras é imediatamente resolvida, tal como a questão de fazer uma 

série de barreiras correspondentes a n tapetes. Os resultados mostram que a ordenação e 

cardinação operatórias são essencialmente interdependentes (Piaget & Szeminska, 

1964/71). 

Pode a partir desta pequena revisão notar-se a existência de uma fase do desenvolvimento 

de confusão entre cardinal e ordinal (Geary) que se compreende, dada a interdependência 

entre uma e outra (Piaget e Garcia; Piaget e Szeminska). De novo se verifica dificuldade 

em conseguir clareza quando se recua nas idades das crianças (Sophian, Bryant e Geary). 

Existe pouco na literatura ocidental sobre o contexto de medida.  
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Contextos não numéricos 

Usamos os numerais também como etiquetas, sendo a sua única função a de distinguir um 

objecto particular de outros objectos similares ou idênticos. A função comunicativa é 

bastante variada, podendo nuns casos ser a de informar (tamanho 38, autocarro 2) e a 

informação pode ser importante ou pouco importante, noutros casos será a de prescrição 

(certos sinais de trânsito, por exemplo), noutros ainda são utilizados para referências 

(Sinclair, 1988). 

Os contextos não-numéricos podem ser uma fonte de incompreensão para a criança. 

Sinclair encontrou crianças que tentavam interpretar (dar sentido) tais contextos como 

cardinais ou ordinais (p.e. o autocarro n.º 2 vai por duas ruas diferentes) (Fuson & Hall, 

1983). 

 

Leitura e escrita 

A leitura de numerais envolve a distinção dos mesmos. Para isso é necessária a 

construção de uma imagem mental de cada numeral: saber as partes de que se compõe e 

como é que essas partes se juntam para fazer o todo. A incapacidade de distinguir entre 

numerais é muitas vezes atribuída a uma deficiência perceptiva, mas a investigação 

cognitiva indica que tais problemas resultam de uma imagem mental incompleta ou 

imprecisa. Em particular, as crianças confundem frequentemente os numerais que 

partilham características familiares (o 2 e o 5; o 6 e o 9). Os numerais 6 e 9 são 

particularmente difíceis de distinguir porque têm as mesmas partes e diferem apenas na 

orientação. No que respeita à escrita de numerais, a imagem mental não é suficiente. De 

acordo com Goodnow e Levine, a criança tem de ter uma acção pré-planeada, ou plano 

motor, que especifique onde começar, a direcção a seguir, o que precisa ser desenhado 

(p.e. arco), quando parar um dado passo, como mudar direcções, como começar o passo 
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seguinte, e onde parar. Ainda que as dificuldades na escrita (como as inversões) sejam 

atribuídas muitas vezes a deficiências perceptivo-motoras, a investigação cognitiva 

sugere que estas dificuldades advêm de um plano motor incompleto ou incorrecto, que 

faz com que as crianças possam começar num local errado e seguir na direcção errada – e 

portanto inverter o numeral – mesmo com este à sua frente (Baroody, 1993). 

Bergeron, Herscovics e Bergeron inquiriram três grupos de crianças do Kindergarten para 

colocarem uma mensagem para um amigo que indicasse quantas casas de cartão (em 

número de 7) estavam em cima de uma mesa. A maior parte das crianças (sempre mais de 

91%) entre 5 e 6;6 deixam sempre uma mensagem apropriada. Esta no entanto varia: 

entre 51% e 79% escreveram simplesmente 7; entre 15% e 27% escreveram 1,2,3,4,5,6,7; 

entre 3% e 8% escreveram sete traços (Bergeron & Herscovics, 1990/93). 

As crianças desde cedo são capazes de inventar notações para comunicar a cardinalidade. 

Hughes aponta para 4 etapas: a) indicações idiossincráticas (sem comunicação); b) 

pictogramas ilustrando a numerosidade e a aparência dos objectos; c) símbolos 

assegurando uma correspondência termo a termo com os objectos mas sem tentar a 

parecença; d) símbolos convencionais. Acontece que por vezes certas crianças fazem c) e 

d), por exemplo escrevendo o numeral 5 cinco vezes (Fayol, 1990). 

Há uma grande diferença entre o ensino do alfabeto e o dos números. Enquanto a criança 

já fala a sua língua e a escola tem de ensinar a transposição do falado ao escrito, a criança 

ainda não consegue calcular e a função da escola é ensinar as bases do cálculo juntamente 

com a representação gráfica (Sinclair, 1988). 

Sinclair investigou junto de crianças de 3 a 6 anos (antes da entrada na primária) o uso de 

notações para representar colecções variando de 1 a 8 elementos. Encontrou 6 grandes 

tipos de notação, sendo que algumas crianças usavam várias delas em alturas diferentes: 

1) representação global de quantidade – a criança produz pequenos gráficos isolados ou 

uma linha longa ondulada, que não mostram nem aspectos da forma dos objectos nem da 

cardinalidade; 2) uma só figura – procuram representar alguma característica de um dos 

objectos da colecção, sendo um desenho no caso das crianças de 3 e 4 anos, podendo ser 
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uma letra no caso das de 5 e 6 anos; 3) correspondência termo a termo – este tipo de 

notação é o mais popular, fazendo corresponder a cada objecto ou um grafismo icónico 

(formas parecendo-se com os objectos) ou um grafismo abstracto (sem parecença com a 

forma do objecto); 4) aparição dos dígitos – as crianças estabelecem correspondência 

termo a termo entre cada objecto e um dígito (p.e. de 1 a 5 para 5 objectos, ou 55555); 5) 

só o cardinal – as crianças escrevem o numeral correspondente ao cardinal do conjunto; 

6) cardinal acompanhado do nome dos objectos – as crianças escrevem o numeral 

correspondente ao cardinal, seguido duma palavra ou duma letra correspondente aos 

objectos. Sinclair encontrou ainda uma clara relação entre a idade e a utilização dos tipos 

de notação. Todas as crianças de menos de quatro anos usaram notação de tipo 1, 2, ou 3, 

bem como todas menos uma de 4 anos. De 15 crianças de cinco anos, 3 utilizaram 

notação de tipo 1, 2, ou 3 e as restantes só de tipo 4, 5 ou 6; e todas as crianças de seis 

anos utilizaram notações de tipo 4, 5 ou 6 (Sinclair, 1988). 

Baroody recomenda que a escrita de numerais seja abordada de uma forma cognitiva, 

ajudando as crianças a reflectir nas formas dos numerais através de descrições verbais, 

dando ênfase  a um plano motor que indique onde começar, em que direcção, curva ou 

recta, etc. Recomenda ainda que este plano motor seja praticado com as crianças a falar 

dele enquanto o efectuam, ainda que possa ser com as suas próprias palavras (van de 

Walle, 1990). 

Munn e Schaffer relatam uma investigação feita com crianças com idade média de 4;7, 

em que se tentava estudar a ligação entre três capacidades diferentes: pedia-se à criança 

um certo número de objectos e separavam-se as respostas entre os que contavam antes de 

os dar (contadores) e os que se limitavam a pegar numa mão-cheia (não contadores); 

pedia-se à criança que registasse uma quantidade, separando as respostas entre os que 

faziam faz de conta de escrita, os que faziam hieróglifos, os que fazia pictogramas ou 

traços, os que faziam numerais convencionais em correspondência com os objectos (333 

ou 123 para três objectos) e os que usavam numerais convencionais; usou-se ainda uma 

questão para separar os que conseguiam usar o que tinham escrito (funcionais) e os que 

não o faziam (não funcionais). Os resultados indicam uma ligação entre os contadores e 
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os funcionais (dos 31 contadores, 23 eram funcionais), entre os não contadores e os não 

funcionais (dos 15 não contadores, 12 eram não funcionais) e entre os que usam os 

numerais convencionais e os contadores funcionais (dos 20 que usavam numerais 

convencionais, 17 eram contadores funcionais (Munn & Schaffer, 1996). 

Nunes e colegas propuseram a crianças de 5 e 6 anos, em Inglaterra, a escrita de números, 

alguns dos quais eram novidade para elas: um número de um dígito (8), três números com 

dois dígitos (12, 25, 47), dois números com 3 dígitos (108, 129), um número de 4 dígitos 

(2569), e mais cinco números ‘redondos’ (10, 60, 100, 200, 1000). Os resultados 

encontrados foram os seguintes: a) números como 100 e 200 foram escritos 

correctamente por mais crianças do que números como 47 ou 129; b) quase todas as 

crianças (93% e 85%) foram capazes de escrever correctamente 8 e 10; c) apenas 

algumas crianças (15%) se recusaram a escrever a maior parte dos outros números; d) a 

maior parte dos erros encontrados foi resultante do uso de uma regra de concatenação 

(escrever cada componente do numeral verbal em sequência (p.e. 100208 para 128), regra 

que foi observada também em crianças italianas de 6 a 8 anos, crianças francesas, belgas 

e brasileiras (Nunes & Bryant, 1996). 

 

Parte - todo 

Apesar de o conhecimento informal das crianças lhes permitir resolver problemas simples 

e de dar sentido aos símbolos, é também incompleto. Por exemplo não inclui as relações 

de parte-todo, o que faz com que não reconheçam que por exemplo o 7 pode ser 

decomposto em partes de várias formas. Resnick considerou que a elaboração do conceito 

de parte-todo é um dos mais importantes desenvolvimentos nos anos da escola elementar 

(Baroody, 1993). 

Resnick considera que o maior avanço em termos conceptuais nos primeiros anos de 

escola é o decorrente da interpretação de números em termos das relações de parte-todo, 

que segundo ela fornece uma interpretação do número similar à definição de Piaget do 
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conceito numérico operacional. A partir dessa altura a criança consegue pensar em 

números como composições de outros números, consegue passar a resolver situações de 

adição e subtracção mais complexas, consegue começar a compreender o valor posicional 

e até começa a usar estratégias de cálculo mais eficientes. Estipula que o esquema da 

parte-todo só se completa pelos 7 ou 8 anos, basicamente a idade que Piaget estipulou 

para a entrada no operacional concreto, embora exista previamente em versões mais 

simples (Resnick, 1983). 

O valor de usar um método de parte-todo com crianças do Kindergarten em contraste 

com o método tradicional de contagem unitária foi estabelecido por Fischer, em 

dissertação de doutoramento. Neste método, seguia-se para cada número um esquema de 

3 lições, na primeira usando actividades concretas (também orais) que permitiam 

constituir o número através de partes (p.e. 5 era referido como 2 e 2 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 0 e 

5, etc.). o numeral escrito era introduzido na 2.ª lição e na 3.ª as crianças escreviam o 

numeral. Depois de 25 lições com os números de 0 a 7, incluindo algumas lições de 

revisão, as crianças mostraram maior capacidade em tarefas de parte-todo e resolução de 

problemas  (Payne & Huinker, 1993). 

Piaget e Szeminska estudaram a composição aditiva de classes sob o ponto de vista de 

saber se a classe inclusiva tem mais elementos do que a classe incluída. Usaram para isso 

material de tal forma que a classe inclusiva e a classe incluída fossem definíveis em 

termos qualitativos (p.e. caixa contendo apenas bolas de madeira, a maior parte de cor 

castanha mas algumas brancas). Encontraram 3 níveis: nível I (exemplos de 5;0 a 7;3) – 

as crianças ainda não são capazes de compreender que as classes inclusivas contêm 

sempre mais elementos que quaisquer incluídas, isto porque não conseguem pensar 

simultaneamente no todo e nas partes, o que logicamente implica que ainda não encaram 

a classe inclusiva como resultando da reunião das incluídas; nível II (exemplos de 6;0 a 

7;2) – a criança começa gradualmente a compreender que a classe inclusiva tem mais 

elementos do que uma incluída mas faz esta descoberta intuitivamente, isto é, por 

tentativas e não por composição imediata; nível III (exemplos de 6;6 a 8;0) – a criança 

imediatamente verifica que a classe inclusiva é maior que uma classe incluída, porque 
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aborda o problema do ponto de vista da composição aditiva (Piaget & Szeminska, 

1964/71). 

Contrariamente à reunião de conjuntos, na qual a iteração não tem lugar, a adição de um 

número a si próprio produz um novo número. Piaget e Szeminska estudaram a 

composição aditiva das partes no todo no caso do número, para verificar se as 

dificuldades eram ou não paralelas às encontradas no caso da inclusão de conjuntos. 

Foram usadas três técnicas. Na primeira dizia-se à criança que tinha 4 doces para o lanche 

da manhã e 4 para o lanche da tarde; no 2.º dia teria apenas uma de manhã mas sete à 

tarde; estas afirmações eram acompanhadas com feijões a representar os doces; no fim 

pedia-se à criança que comparasse os dois lotes (4+4 e 1+7) e dizer se teria o mesmo 

número de doces nos dois dias. Na segunda técnica, davam-se à criança dois conjuntos de 

objectos, um com oito e outro com 14, e pedia-se que os pusesse iguais. Na terceira 

técnica, apresentava-se à criança um conjunto de objectos e pedia-se-lhe que o dividisse 

igualmente por ela e pelo experimentador. Foram encontrados 3 níveis: nível I (exemplos 

de 4;5 a 6;11) – a criança não descobre a igualdade dos dois conjuntos (4+4 e 1+7), não 

compreende que as adições e subtracções se compensam uma à outra, isto é, que à adição 

de um elemento a um conjunto corresponde uma subtracção no outro, também não 

descobre que a soma das partes é igual ao todo; nível II (exemplos de 5;1 a 7;0) – a 

criança gradualmente começa a ver (ou pode ser levada a ver) que, ainda que 7>4, 

também 1<4 , e que as duas desigualdades se compensam e começa a composição aditiva 

no plano intuitivo; nível III (exemplos de 5;6 a 7;6) – todos os elementos nos vários 

conjuntos e subconjuntos tornam-se unidades que são equivalentes e distintas e estão 

envolvidas em operações, as quais funcionam automática e imediatamente, a 

correspondência pode ser usada como ferramenta para a equalização e daí a composição 

aditiva se completar (Piaget & Szeminska, 1941/69). 
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Uso de dedos 

Descoeudres, em 1921, citou o caso duma criança de 4 anos que não sabia contar para lá 

de 2. Frente a um conjunto de 3 objectos, procedia a uma correspondência termo a termo, 

mostrando 3 dedos. Este procedimento é muito raro, tendo no entanto sido observado por 

Fuson nalguns casos. O que geralmente acontece é os familiares ensinarem precocemente 

a sequência numérica. Na verdade, a contagem por utilização da sequência e a construção 

de conjuntos de dedos por correspondência termo a termo são sistemas concorrentes. 

Brissiaud chamou ao modo de representação que usa os dedos modo analógico e ao modo 

de representação que usa as palavras modo convencional (Brissiaud, 1991). 

Pimm considera existirem distinções no uso numérico que as crianças fazem dos dedos. 

Podemos considerar a contagem de dedos, que toma os dedos como quaisquer outros 

objectos passíveis de serem contados, e que permite mostrar números como o cinco e o 

oito. Podemos ainda considerar a contagem com os dedos, onde eles fazem parte do 

mecanismo de contagem da criança, permitindo-lhe atribuir nomes de números a objectos 

e manter a atenção focada no processo. Podemos finalmente considerar a contagem nos 

dedos, usando-os como marcadores de posição para qualquer número que se entenda 

(Pimm, 1995). 

 

Formal–informal 

Há uma grande diferença entre ser capaz de contar 3 moedas e 4 moedas para descobrir 

que estão 7 moedas no total e ser capaz de responder a uma questão semelhante apenas 

com signos: 3+4=_. Enquanto na primeira crianças de 4 anos são capazes de encontrar a 

resposta, na segunda muitas crianças de 6 anos têm dificuldade em fazê-lo. É que para a 

primeira, a criança usa os sistemas informais que são intuitivos, emocionais, implícitos e 

ligados à vida corrente, enquanto na segunda têm de usar o sistema formal, que é escrito, 

codificado, organizado e explícito (Ginsburg & Baron, 1993). 
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Hughes deu a crianças de 3, 4 e 5 anos três tipos de tarefa. Numa existia uma caixa com 

um certo número de objectos que eram mostrados primeiro à criança. Depois o 

experimentador juntava ou retirava um certo número de objectos. Na segunda dizia-se 

simplesmente à criança um problema acerca de adição ou subtracção em situações 

concretas (uma caixa ou uma loja) mas sem nenhuma concretização efectiva. Na terceira 

perguntava-se simplesmente, sem referência a qualquer situação concreta, quanto era 

x+y. As crianças fizeram relativamente bem nos dois primeiros tipos de tarefa que 

envolviam materiais concretos, reais ou imaginados, principalmente quando eram 

números pequenos a adicionar ou subtrair, mas tiveram pouco sucesso na tarefa mais 

formal na qual nenhum material concreto era usado ou mencionado. Isto mostra que 

sendo as crianças capazes de adicionar ou subtrair no nível informal, não o conseguem no 

nível formal (Bryant, 1997). 

Aprofundando a experiência de Hughes, verifica-se que, com crianças entre 5 e 7 anos de 

idade, todas com pelo menos um ano de escolaridade onde estavam habituadas a lidar 

com expressões formais de adição e subtracção (p.e. 7+2=9 no caso das mais novas do 1.º 

ano e 11-4=7 no caso das mais velhas, do 2.º ano), ele apresentou três tarefas, relativas ao 

número cardinal, operações completas e transformações. Na tarefa de número cardinal, 

em que um número de tijolos era apresentado e pedido para representar, a resposta mais 

frequente (45% no total) era a de desenhar o número de tijolos requeridos, e a 2.ª resposta 

mais frequente (38%) era a de escrever os números convencionais; várias crianças 

desenharam traços verticais para cada tijolo e outras simplesmente rodinhas por cada 

tijolo. Na tarefa de operações completas, nenhuma criança conseguiu produzir uma 

representação adequada da operação, com a resposta mais frequente a ser a de representar 

o número final de tijolos. Na tarefa de transformação, em que só se pedia à criança que 

representasse uma simples transformação (a que tinha sido feita num monte), a maior 

parte das crianças (69%) representou correctamente o número de tijolos que foi 

adicionado ou subtraído, mas foram poucas as que representaram a operação. Só 11 

crianças o fizeram e destas só 4 o fizeram de forma a ser compreensível para outra 

pessoa. Nem uma única criança usou os sinais de + e -. Da relutância das crianças em 
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usar os sinas operatórios e, ainda que em menor grau, os numerais, Hughes conclui que 

aquilo que as crianças estiveram a fazer (algumas por dois anos) nos seus cadernos 

funcionava como uma actividade auto-contida e irrelevante para as tarefas que lhes pediu 

(Hughes, 1983). 

Munn propõe uma explicação interessante para esta questão. Segundo ela, as crianças das 

sociedade ocidentais são expostas a numerais escritos em muitos contextos diferentes e 

estes têm tantos significados diferentes como têm os verbais. Mas enquanto as crianças 

estão habituadas a retirar significado dos numerais verbais atendendo ao contexto em que 

são pronunciados, já não é tão simples deduzir o significado dos numerais escritos. 

Praticamente todas as situações em que a criança encontra numerais escritos com um 

significado cardinal são situações escolares ou situações em que a criança ela própria os 

escreveu para representar quantidades. Todas as outras situações em que a criança 

encontra numerais escritos, eles têm uma mistura de cardinal, não cardinal e de medida, 

no último caso podendo apenas ser compreendidos por volta dos 7 anos. É assim natural 

que a criança faça uma separação entre as quantidades e os símbolos, tratando-os como 

entidades diferentes (Munn, 1998). 

Sophian propõe também uma explicação interessante para estas questões. Atendendo ao 

que se passa com a contagem, ela considera que as crianças desde cedo aprendem 

procedimentos aos quais não conseguem dar imediatamente significado, isto é, 

compreenderem. Mas neste caso, pela sua actividade e pelas experiências que conseguem 

efectuar no seu ambiente, facilmente conseguem estabelecer conexões entre a contagem e 

a cardinalidade, por si sós. Na escola elementar aprendem muitos outros procedimentos, 

que pelo seu carácter abstracto e simbólico, não têm tradução fácil para situações 

favoráveis à descoberta espontânea das conexões com outras actividades numéricas. 

Assim as crianças vão aprender a aritmética como um mundo em si, onde é difícil atribuir 

significado a novos procedimentos, um mundo especial, com os seus problemas 

particulares e os seus truques de resolução, fazendo-as abandonar o seu projecto geral que 

consiste justamente a dar significado. Assim, enquanto as crianças antes da escola são 

capazes de raciocinar inteligentemente quando se trata de problemas que assentam em 
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histórias implicando objectos e acontecimentos concretos, mas têm grande dificuldade 

nos problemas simbólicos, na escola elementar a conduta das crianças inverte-se: os 

problemas unicamente simbólicos oferecem pouca dificuldade enquanto os outros 

conduzem a absurdos (Sophian, 1991). 

 

Adição e subtracção 

No que respeita à adição, Case considera um primeiro subestádio (consolidação 

operacional: 3 anos, quatro anos e meio) no qual a criança procede por contagem de todos 

os objectos. Num segundo subestádio (coordenação operacional: quatro anos e meio, seis 

anos e meio) a criança procede por contagem a partir duma primeira parcela, depois de 

contar as duas – isto requer, segundo Case, uma capacidade de coordenação dimensional 

de 2, porque a criança tem de armazenar o resultado de uma operação enquanto executa 

outra. Num 3.º  subestádio (coordenação operacional bifocal: 6 anos e meio, oito anos) a 

criança procede como no 2.º mas sem ter de contar previamente as parcelas (p.e., um, 

dois, três, quatro – um, cinco – dois) (Case, 1982). 

As crianças, numa dada altura, usam uma variedade de estratégias para resolver 

problemas de aritmética. Podem contar com os dedos num problema, recolher da 

memória a resposta noutro, ou contar verbalmente noutro. O desenvolvimento aritmético 

envolve mudança na variedade de estratégias bem como mudanças na precisão e 

velocidade com que cada estratégia pode ser executada. A investigação mostra que a 

progressão de uma estratégia preferida para outra é mais rápida na China do que nos E. 

U. A. e mais lenta nos Oksapmin. Estas diferenças na progressão têm a ver com a 

quantidade de experiências com problemas aritméticos bem como com as diferenças de 

língua (Geary, 1994). 

Siegler e colegas encontraram duas formas de uso dos dedos em problemas de adição e 

subtracção apresentados oralmente a crianças de 4 e 5 anos. Uma é a da contagem nos 
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dedos e outra a utilização dos dedos sem contagem aparente. Estas duas formas são mais 

rápidas que a contagem sem dedos (Brissiaud, 1991). 

 

Estimação 

As crianças têm uma imagem mental exagerada de 10 e de 20, e algumas também de 5. 

Isto faz com que não disponham das ‘âncoras’ perceptuais que lhes permitiriam estimar 

quantidades de forma efectiva. Baroody e Gatzke descobriram que as crianças talentosas 

do Kindergarten não conseguiam estimar adequadamente com quantidades entre 15 e 35 

e algumas tinham dificuldades em estimar conjuntos com 8 elementos (Baroody, 1993). 

Baroody investigou, junto de crianças de 5 anos, a forma como eram produzidas respostas 

para adições antes de aprenderem as respostas correctas. Segundo ele, estas produções 

eram estimativas do resultado, já que as crianças não podiam calcular. Encontrou várias 

estratégias para encontrar as somas. Algumas mecânicas, como acrescentar uma dezena a 

uma das parcelas (8+5 é 18 ou 15), ou adicionar uma unidade a uma das parcelas (8+5 é 9 

ou 6), outras com respostas mais plausíveis (8+5 é um número um pouco superior a dez) 

(Sowder, 1992). 

Num estudo sobre estratégias de estimação, com crianças de 5 a 9 anos, Dowcker dividiu 

as crianças em 4 níveis atendendo aos resultados de um teste de tarefas de adição. 

Dependendo do nível em que foram colocadas, as crianças tinham que completar um 

conjunto de problemas de estimação de dificuldade crescente (p.e. um item do nível 1 era 

5+2, enquanto que um item do nível 4 era 217+285). As crianças foram ensinadas sobre o 

que era fazer uma estimativa através de exemplos de resposta de alunos hipotéticos, que 

eram classificadas como boas estimativas ou palpites tolos. Os resultados obtidos 

mostraram que as crianças no nível 1 faziam muito pior do que as crianças nos outros 

níveis, apesar de terem adições mais simples, e muitas das suas estimativas eram menores 

do que uma das parcelas ou mais do dobro da resposta exacta; várias destas crianças 

usaram estratégias mecânicas tal como as referenciadas por Baroody. A descoberta mais 
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importante no estudo é de que as crianças usavam estratégias correctas de estimação em 

problemas ligeiramente acima do seu nível mas não em tarefas mais difíceis (Sowder, 

1992). 

 

Divisão e fracções 

No que respeita à partilha de objectos por dois recipientes, Bryant considera que é aos 4 

anos que tal entendimento se forja, embora seja necessário existirem pistas visuais para as 

crianças fazerem a correspondência termo a termo. Aos 5 anos tais pistas não são 

necessárias, e as crianças conseguem compensar o facto de haver objectos duplos para 

fazer a distribuição. No entanto é de notar que depois de fazerem a partilha, estas crianças 

não conseguem inferir que os dois conjuntos têm a mesma quantidade: depois de contado 

um dos conjuntos, nenhuma das crianças foi capaz de dizer que o outro devia ter o 

mesmo número (Bryant, 1997). 

Há dois tipos de problemas de divisão: partitiva e por medição. Nos problemas de 

medição é dado o que há a distribuir e o que cabe em cada um dos recipientes, a tarefa a 

descobrir quantos recipientes são. Estes problemas revelaram-se muito mais difíceis do 

que os partitivos. Até as crianças de 7 anos tiveram muita dificuldade. A razão para esta 

maior dificuldade é que aqui é preciso conferir a estrutura, que não é visível (Bryant, 

1997). 

Quando postas perante a tarefa de dividir uma chávena cheia de doces, muitas crianças de 

2 e 3 anos utilizam uma estratégia de pôr alguns em cada uma das chávenas dos amigos, 

de forma a cada um ter alguns, mas sem preocupação que tenham a mesma quantidade. 

Uma estratégia mais sofisticada envolve deitar nas chávenas e depois verificar por 

contagem. A maior parte das crianças mais velhas do pré-escolar e do princípio da 

escolaridade dividem os doces por partilha: “um para mim, outro para ti”. Uma estratégia 

mais sofisticada para dividir entre três pessoas é a de contar os doces, dividir por três, e 
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depois distribuir igualmente. Miller mostrou que nem as crianças de 9 anos usam esta 

estratégia (Geary, 1994). 

Parrat-Dayan mostrou que a criança, desde os 5 anos, é capaz de fazer a partilha dum 

conjunto ou dum contínuo em partes iguais, desde que a situação esteja facilitada: por 

exemplo, um número par de elementos, uma superfície dobrável, um contexto de partilha, 

etc. no que respeita às superfícies, adianta que tal é possível porque a criança ao cortar, 

tem na sua frente as duas extremidades da superfície, e portanto não tem que considerar 

quantos cortes tem de efectuar. Argumenta que os resultados obtidos são compatíveis 

com os de Piaget, que tinha já encontrado crianças entre 4 e 4;6 que conseguiam cortar 

superfícies regulares em duas metades por ‘antecipação intuitiva’. Além disso, ao não 

precisar de antecipar quantos cortes são precisos, este resultado não interfere com o 

obtido por Piaget, que precisava ser por volta dos 7 anos que a criança resolvia o 

problema da não correspondência entre o número de cortes e o número de partes a obter, 

sendo por volta dos 2-8 anos que desenvolvia a noção de fracção (Parrat-Dayan, 1980). 

Parrat-Dayan, a partir dos dados da sua investigação, afirma que conseguiu encontrar 

correspondência entre os vários passos do desenvolvimento da noção de metade no 

contínuo e no discreto. Assim a noção de metade desenvolve-se em paralelo no contínuo 

e no discreto sem desfasamentos (Parrat-Dayan, 1980). 

Piaget, Inhelder e Szeminska estudaram a divisão em duas, três, cinco e seis partes, 

usando para isso um bolo e figuras geométricas (rectângulo, quadrado e círculo). 

Encontraram 5 níveis: nível I (até 4, 4;6) – as crianças têm grande dificuldade em dividir 

um bolo em duas metades, e as primeiras soluções não são mais que fragmentações 

gerais, isto é, a criança não pára em duas partes (faz dois cortes por confundir duas partes 

com dois cortes) ou faz divisão desigual, ou retira duas partes aproximadamente iguais 

deixando uma grande parte por dividir; nível IIA (até 5 anos e meio, 6) – o problema de 

dividir em duas partes fica resolvido neste nível, pelo menos se a forma original é 

pequena e regular, enquanto que a divisão em três partes de um bolo é resolvida ou pelo 

corte de três bocados deixando o restante por dividir ou pela divisão em duas partes duas 
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vezes, deixando uma parte de fora na distribuição por três. A divisão de um rectângulo 

em três partes é fácil mas já o quadrado e o círculo apresentam dificuldades. Neste nível a 

criança não compreende que a soma de todas as partes tem de dar necessariamente o 

todo; nível IIB (6 a 7 anos) – a divisão por dois já não apresenta dificuldades, a divisão 

por três também é resolvida mas mais gradualmente, a divisão por cinco ainda é difícil, e 

a conservação do todo é conseguida, ainda que intuitivamente; nível IIIA 87 a 9 anos) – a 

divisão por três é governada por um esquema antecipatório, há conservação operacional 

do todo; nível IIIB (9 a 11 anos) – o esquema antecipatório é estendido à divisão por 

cinco e seis (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

Esta exploração da divisão fez-se porque na sua interpretação partitiva parece estar ao 

alcance das crianças desta faixa etária. Já na sua interpretação de medição, que está na 

base do algoritmo, está fora das capacidades das crianças desta faixa etária (em geral). 

 

Valor posicional 

A partir da construção de um desenho de quatro carros a partir de rodas e consequente 

aposição do número de carros e rodas (16), M. Kamii interrogou a criança sobre o 

significado dos dígitos e do numeral relativamente ao desenho. Encontrou cinco níveis de 

respostas nas crianças: nível I – os dígitos e os numerais têm um significado fixo, não 

presente no desenho (p.e. 6 pode ser o canal 6) – 33% das crianças de 4 anos; nível II – a 

correspondência é feita com o desenho mas num nível não numérico (p.e. as cores 

usadas) – 42% das de 4 anos e 31% das de 5 anos; nível III – cada dígito e numeral 

representa uma roda (16 significa a 16ª roda) – 62% das de 5 anos, 36% das de 6 anos, 

31% das de 7 anos; nível IV – 16 significa 16 rodas, 6 significa 6 rodas, mas 1 significa 

uma roda – 55% das de 6 anos, 56% das de 7 anos, 82% das de 8 anos e 50% das de 9 

anos; nível V – compreensão do valor posicional – 13% das de 7 anos, 18% das de 8 anos 

e 42% das de 9 anos. Estes resultados levaram C. Kamii a propor que o ensino do valor 

posicional fosse adiado para o 2.º ano (Kamii & DeClarck, 1986). 
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A linguagem em que se fala pode ser um factor importante para o desenvolvimento 

numérico. Estudos comparativos entre países orientais (China, Japão, Taiwan e Coreia do 

Sul) cujas linguagens têm uma estrutura de base dez para os números, com países 

ocidentais (E. U. A., Inglaterra, França, Suécia) cujas linguagens têm uma estrutura 

difusa para os números (com particulares anomalias entre 10 e 20), revelaram: 1) as 

crianças orientais são capazes de produzir a sequência mais eficazmente do que as 

ocidentais, com estas produzindo muitos erros entre 10 e 20); 2) na contagem, os erros de 

correspondência aparecem com igual frequência, mas os erros do tipo de saltar uma 

palavra da sequência praticamente não existem para as crianças orientais; 3) as crianças 

orientais e ocidentais, em situação de pagamento com moedas de ‘um’, encontram-se em 

igual nível, mas as crianças orientais respondem ligeiramente melhor quando têm de usar 

moedas de ‘5’, e muito melhor em situações em que se tem de usar moedas de ‘10’ 

(Nunes & Bryant, 1996). 

Segundo Baroody, a introdução da leitura e escrita de números multidígitos antes da 

construção da noção de valor posicional tem como consequência o reforço da noção 

unitária do número por parte da criança e consequentemente torna mais difícil a futura 

compreensão do valor posicional e das noções ligadas à base dez (Baroody, 1993). 

Inicialmente as crianças usam as palavras da sequência para representar estruturas 

conceptuais unitárias, onde cada palavra da sequência se refere a um só item numa 

colecção e objectos. Esta interpretação do número não favorece a compreensão do valor 

posicional, embora permita trabalhar com números maiores que dez. Uma estrutura mais 

sofisticada consiste em formar grupos (de dez objectos preferencialmente). A 

compreensão das estruturas conceptuais multi-unitárias é a base para desenvolver o 

conceito de valor posicional e antes dessa compreensão também a compreensão das 

operações com números multidígitos fica limitada (Campbell & Carey, 1992). 

Nunes e Bryant propõem também uma visão diferente e interessante sobre esta questão. 

Segundo Nunes, Kornilacki começou por investigar a capacidade de crianças de 5 anos 

para resolver tarefas de adição com uma das parcelas escondidas, em que as crianças 
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eram informadas que uma rapariga tinha 5 dracmas numa carteira e depois recebeu mais 

4 dracmas da avó. As crianças não podiam ver os 5 dracmas existentes na carteira (apenas 

viam a carteira) mas podiam ver os 4 dracmas, que estavam na mesa. Observaram-se 4 

níveis de resposta: a) um grupo de crianças contou os visíveis (estratégia figural), 

contando a carteira como um e acrescentando as moedas, obtendo 5; b) um segundo 

grupo de crianças disse as palavras da sequência até ao valor na carteira, apontando para 

a carteira, e depois apontando para cada moeda, contaram no seguimento até 9 (estratégia 

motora); c) um terceiro grupo de crianças não precisava de apontar para a carteira mas 

mesmo assim precisava de dizer todas as palavras até ao valor na carteira, continuando 

depois até 9 (estratégia verbal); d) um quarto grupo de crianças simplesmente contava a 

partir do valor na carteira (de 5 a 9). Kornilacki colocou de seguida outra tarefa, 

consistindo na capacidade de contar 13 dracmas usando moedas de dez e 1 dracma. 

Encontrou uma relação entre as estratégias usadas no problema da parcela escondida e o 

sucesso neste problema de contagem por unidades mistas: nenhuma das crianças que 

usava uma estratégia figural (12) foi capaz de resolver o 2.º problema; das 8 que usavam 

uma estratégia figural, só uma foi capaz de resolver o 2.º problema; das 7 que usavam 

uma estratégia verbal, 5 resolveram o 2.º problema; todas as que começavam a contar a 

partir do valor na carteira (6) resolveram o 2.º problema (Nunes, 1997). 

Nunes trabalhou com crianças de idades entre 5 e 7 anos, nenhuma das quais tinha ainda 

entrado para a escola e portanto nenhuma tinha aprendido a escrever números 

multidígitos. Numa primeira tarefa, as crianças tinham de usar o conceito de unidades de 

forma a comparar o valor total de conjuntos compostos por moedas de denominações 

variadas. Das respostas pôde concluir que as crianças podem atingir uma compreensão do 

conceito de unidades de diferente valor no contexto do dinheiro sem nunca terem ido à 

escola nem saberem como escrever números multidígitos. Numa segunda tarefa o 

propósito era o de analisar a capacidade das crianças para combinar denominações 

diferentes (dezenas e unidades) de forma a chegar a um número particular, usando para 

isso um jogo de loja, onde as crianças tinham de pagar ao dono (o experimentador) o 

preço exacto. Esta tarefa de composição aditiva revelou-se muito mais difícil do que a 
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anterior, mas ainda que a taxa de sucesso fosse baixa, mostrou que é possível 

compreender a composição aditiva sem ter aprendido a escrever números (Nunes & 

Bryant, 1996). 

Nunes e colegas investigaram a importância relativa da contagem e da adição para a 

composição aditiva, com crianças de 5 e 6 anos. Usaram dois tipos de tarefas, umas cujas 

soluções dependiam apenas da contagem unitária e outras que requeriam que levassem 

em conta o valor relativo das unidades, ou o uso de composição aditiva, ou o uso de 

contagem a partir de um dado número (diferente de 1). As relações encontradas levaram à 

sugestão de que é pouco provável que as crianças venham a compreender o sistema de 

numeração a partir da prática repetida em contagem unitária, antes é provável que seja o 

progresso na compreensão da adição a fornecer a base para a compreensão das 

propriedades do sistema de numeração. Apoiando-se nestes resultados e também nos 

obtidos por Kornilacki na tarefa com moedas de 10 e 1 dracma, Nunes e Bryant sugerem 

que as crianças podem ser estimuladas desde os 5 anos para compreenderem o sistema de 

numeração através da resolução de problemas simples de adição com parcelas 

escondidas, já que alguns estudos no campo da resolução de problemas (Groen e 

Resnick) indicam que as crianças tendem a inventar estratégias mais eficazes quando têm 

a oportunidade de resolver vários problemas semelhantes, e portanto as crianças tenderão 

a abandonar a estratégia de contagem unitária da parcela escondida, usando o seu valor 

como bloco (Nunes & Bryant, 1996). 

Nesta secção procedeu-se à revisão de literatura em torno dos números e operações. A 

primeira coisa que ressalta é a vastidão do campo. Depois ressalta a diversidade de 

perspectivas. Esta diversidade de perspectivas começa logo na tentative de explicar o que 

é o número. Mas também sobre o que se pensa ser inato, ou cultural ou construído 

individualmente. Há uma perspectiva de factores componenciais que parece ganhar 

terreno e que permite esboçar o Número como uma rede conceptual.  

Há vários conceitos ligados ao núemro que foram também investigados (na sua maior 

parte de forma profunda) e que são aqui analisados: correspondência termo a termo,  
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subitizing, sequência numérica verbal, contagem, conservação, contextos não numéricos 

para os numerais, número cardinal, ordinal e de medida, leitura e escrita de numerais, a 

noção de parte-todo, o uso dos dedos, a distinção formal-informal, adição e subtração, 

divisão e frações, o valor posicional. Mais haveria se não fossem feitas opções de 

eliminar outros tais conceitos da análise. Um dos eliminados foi a multiplicação, apesar 

de se analisar a adição, subtracção e divisão. Aparentemente, um tipo de interpretação da 

divisão (a partitiva) está desde muito cedo presente na vida das crianças e portanto é 

possível trabalhar a divisão a partir dessas situações. Mas a interpretação por medição 

está fora do alcance das crianças nesta faixa etária. 

 

Geometria 

Aspectos gerais 

Piaget e Inhelder consideram existir três níveis na interiorização das acções espaciais: 

nível I (até aos 4-5 anos) – na sequência da actividade sensório-motora elementar, ligada 

à percepção dos objectos, aparece a acção evocada na imaginação, mas apenas após ter 

sido executada materialmente, e o pensamento forma-se na reprodução do acto efectivo, 

na sua materialidade e irreversibilidade; b) nível II (4-5 a 7-8 anos) – a coordenação 

crescente das acções exteriores traduz-se numa coordenação interna dos seus esquemas, 

mas ainda por tentativas e sem conduzir a mais que antecipações fragmentárias das 

acções possíveis ulteriores, podendo falar-se em articulação progressiva das intuições; 

nível III (7-8 a 11-12 anos) – as operações concretas resultam desta articulação, quando 

as acções interiorizadas sob a forma de esquemas estão suficientemente coordenadas para 

que a sua composição se possa fazer nos dois sentidos, sendo esta composição reversível 

que caracteriza a primeira forma de equilíbrio das acções interiorizadas e que constitui os 

primeiros sistemas propriamente operatórios (Piaget & Inhelder, 1947/81). 
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Orientação espacial 

O problema da orientação espacial da pessoa é extenso e multifacetado. Inclui a noção 

que a pessoa tem da magnitude e forma, distinções espaciais, percepção do espaço, e uma 

compreensão de variadas relações espaciais (p.e., determinação da posição de um objecto 

no espaço entre outros objectos, percepção da profundidade, etc.). O conceito de 

orientação espacial inclui uma estimação de distâncias, dimensões, forma, e posição 

mútua de objectos e a sua posição com respeito ao corpo do observador. Num sentido 

mais restrito, orientação no espaço significa a orientação numa localidade, o que 

compreende a determinação do ponto em que se está relativamente a outras referências. 

Orientação no espaço também significa a localização de objectos relativamente à 

orientação da pessoa no espaço. Também significa a determinação dos arranjos espaciais 

de objectos entre si. A orientação espacial é essencial para o movimento (Leushina, 

1991). 

A percepção do espaço inicia-se desde as quatro ou cinco semanas de idade. Por volta de 

um ano de idade já está dominada a profundidade espacial. A experiência prática em lidar 

com o espaço permite à criança aprender gradualmente palavras para generalizar as 

experiências. A experiência imediata, do dia-a-dia, ainda tem o papel principal na 

cognição de relações espaciais aos 3-4 anos. A criança do pré-escolar acumula 

experiências de tipo variado (jogo fora da sala, jogos de construção, desenho, passeios, 

etc.), mas as palavras vão-se tornando cada vez mais importantes para o desenvolvimento 

de um mecanismo sistemático de percepção do espaço (Leushina, 1991). 

A orientação espacial requer a capacidade para usar algum sistema de referências. Antes 

dos três anos, a criança orienta-se no espaço com base num sistema sensorial de 

referências baseado no seu corpo. Entre os três e os seis anos a criança aprende um 

sistema verbal de referências baseado nas direcções básicas: à frente-atrás, em cima-em 

baixo, à direita-à esquerda. A partir dos sete anos aprende um novo sistema de referências 

baseado nos pontos cardeais: norte, sul, este, oeste. A investigação mostra que a 

aprendizagem de cada sistema se baseia no conhecimento firme do sistema anterior. 
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Quanto ao pré-escolar, a investigação mostra que a criança primeiro relaciona as 

direcções em certas partes do seu corpo (p. e. para cima é a cabeça). A primeira direcção 

que a criança identifica é a ‘para cima’, possivelmente por causa da primazia da posição 

vertical do corpo humano. Mesmo quando já domina basicamente os pares de direcções 

opostas, a criança ainda comete erros na distinção de direcções em cada par. A distinção 

entre direita e esquerda, em particular, é a que oferece maiores dificuldades, mesmo aos 

seis anos. Também há uma evolução no que respeita à abrangência espacial do sistema de 

referências. Aos três anos a criança só pode impor o sistema verbal de referências a 

objectos próximos, mas a distância a que pode impor o sistema vai aumentando 

gradualmente, sendo que aos cinco anos já consegue situar objectos remotos. Aos cinco 

anos, em contrapartida, a criança tem dificuldade em situar objectos entre 30 e 45 graus 

de uma das direcções, não conseguindo decidir-se por uma delas. Por volta dos 6-7 anos 

algumas crianças são capazes de designar subsectores (à frente e à direita), com fronteiras 

móveis, mas a investigação também mostra que, com instrução adequada, praticamente 

todas as crianças de 6 anos o conseguem fazer (Leushina, 1991). 

Os estádios de orientação espacial ‘para si próprio’, ‘a partir de si próprio’ e ‘a partir de 

objectos’ não se substituem uns aos outros, antes coexistem, entrando em inter-relações 

dialécticas complexas. Ao determinar a situação de objectos, as pessoas correlacionam 

constantemente os objectos circundantes com as suas próprias coordenadas. As crianças 

são mais expressivas neste ponto, pois primeiro determinam os lados em relação a elas, 

depois fazem uma rotação mental de 180˚, finalmente enquanto estão frente a outra 

pessoa, determinam a direita e a esquerda dessa pessoa. A orientação a partir de si próprio 

pressupõe a capacidade de usar um sistema de referências onde a origem é o sujeito, mas 

a orientação a partir de objectos requer que a origem do sistema seja o objecto. O 

desenvolvimento da orientação espacial ‘para si próprio’, ‘a partir de si próprio’ e ‘a 

partir de um objecto’ no que respeita a objectos também ocorre durante o período do pré-

escolar. Um indício do seu desenvolvimento na criança é a transição gradual do uso pela 

criança de um sistema com um ponto fixo de referência (para a criança) para o uso de um 
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sistema com ponto de referência livremente transferível (para outros objectos) (Leushina, 

1991). 

Piaget e Inhelder estudaram a formação dos eixos horizontal e vertical no espaço 

representativo, pedindo às crianças que desenhassem árvores e casas numa encosta ou 

que desenhassem água dentro de um frasco que rodasse. Encontraram 3 níveis: nível I 

(até aos 4-5 anos) – a criança não consegue abstrair, nem a superfície da água como 

superfície plana, no que respeita aos níveis horizontais, nem a superfície da montanha no 

que respeita à determinação das verticais, desenhando a água como rabiscos, e as árvores 

e casas coladas ao lado da montanha (deitadas na encosta); nível IIA (4-5 a 7 anos) – as 

direcções do espaço são determinadas em função da configuração mas ainda não em 

função dum sistema de referência que lhe seja exterior, donde não há ainda descoberta da 

horizontal e da vertical. No fim deste nível há descoberta da horizontalidade da água, mas 

apenas nos casos em que o bocal é rodado a 180° ou 90°, com a verticalidade a ser 

também descoberta parcialmente; nível III (7-8 anos em diante) – há conquista 

progressiva dos sistemas de referência exteriores, e portanto a construção de eixos de 

coordenadas generalizados ao conjunto do campo espacial, conquista esta que é gradual, 

desembocando na generalização operatória imediata (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Usando dois relevos, semelhantes no detalhe, de uma paisagem, mas com um deles 

rodado de 180° em relação ao outro, e separado do primeiro por uma tela impedindo a 

visão simultânea, Piaget e Inhelder estudaram a capacidade de as  crianças colocarem um 

objecto no 2.º modelo na mesma posição em que o experimentador colocava um no 1.º 

modelo. Encontraram 4 níveis: nível I (até aos 4 anos, por vezes até aos 3;6) – as posições 

são determinadas essencialmente graças às relações topológicas de vizinhança e de 

enquadramento, sem que a criança use as relações de esquerda – direita, alto e baixo, 

distâncias, etc.; nível IIA (4 a 6 anos) – pode falar-se de uma correspondência egocêntrica 

de orientação, sem tomada de consciência dos pontos de vista; nível IIB (6 a 7 anos) – há 

coordenação intuitiva crescente de pontos de vista; nível III (a partir dos sete anos, por 

vezes desde os 6;6) – todas as relações são construídas por multiplicação lógica (Piaget & 

Inhelder, 1947/81). 
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Usando duas técnicas, uma geral consistindo em fazer executar um desenho em escala 

reduzida a partir de um certo ponto de vista e outra destinada aos mais pequenos e às 

experiências de controlo, consistindo em reproduzir um modelo por meio de objectos 

físicos, Piaget e Inhelder estudaram a colocação de objectos vários no modelo construído 

a partir da observação da sua colocação no modelo dado. Encontraram 5 níveis: nível I 

(até aos 4 anos) – não há correspondência da ordem espacial nem mesmo 

correspondência biunívoca dos objectos entre si; nível IIA (de 4 a 6 anos) – a criança 

estabelece correspondência biunívoca com os objectos do modelo, mas não consegue 

situá-los em correspondência espacial, a não ser por pares, as distâncias são 

negligenciadas tal como as perspectivas; nível IIB (de 6 a 7 anos) – começa a haver 

colocações em relação, intuitivas; nível III (7 a 10-11 anos) – assiste-se a uma construção 

progressiva do sistema de coordenadas (sendo as relações esquerda-direita construídas 

primeiro que as de frente-atrás, mas sem consideração sistemática das distâncias; nível IV 

(11 anos em diante) – a noção de um plano esquemático é adquirida em toda a 

generalidade, com medição das distâncias e redução de escala segundo proporções 

métricas (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Apresentou-se à criança duas folhas de papel, sendo uma delas colocada no canto direito 

mais afastado de uma mesa e outra no canto esquerdo mais próximo. Uma das folhas 

contém um ponto a vermelho a meio caminho entre o centro da folha e o canto superior 

direito. Pediu-se à criança que desenhasse, a vermelho, um ponto na outra folha 

exactamente no mesmo sítio que o da outra folha. A folha é semitransparente, de modo 

que a criança pode verificar a coincidência do ponto que marcou com o da outra folha. 

Estavam à disposição instrumentos vários que podiam servir para medição. Piaget, 

Inhelder e Szeminska encontraram 5 níveis: nível I (até aos 4 ou 4;6) – as crianças não 

fazem uso do material fornecido, procedendo por estimação visual;  nível IIA (até aos 6 

anos) – as crianças continuam a proceder por estimação visual, mas os materiais são 

usados como ajuda para a percepção, enquanto que as estimativas podem ser bastante 

precisas ou podem envolver erros de lógica, como por exemplo a colocação do ponto no 

canto oposto ao que devia estar; nível IIB (até 7;6) – as crianças começam a medir, 
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embora com deficiências; nível IIIA (até 9 anos) – as crianças começam, no começo deste 

nível, com uma única medição oblíqua, mas mostram uma crescente realização da 

importância do ângulo e gradualmente decompõem a sua inclinação em termos de duas 

medições separadas, sem no entanto atingirem a coordenação do comprimento e largura, 

com muito comportamento visível de tentativa e erro; nível IIIB (a partir dos 9 anos) – as 

duas medidas são finalmente coordenadas. Foram feitas experiências de localização no 

espaço tridimensional que levaram aos mesmos níveis dos obtidos na bidimensional 

(Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

 

Propriedades geométricas 

Piaget estudou, com crianças entre 4 e 8 anos, a noção de ‘entre’, correspondendo ao 

axioma de Hilbert: se B está entre A e C, então B está entre C e A. usando vários 

materiais conseguiu encontrar 3 estádios: no primeiro, até aos 5 anos com alguns casos de 

5 anos e meio, as crianças não reconhecem antecipadamente que B estará entre C e A 

(quando se inverte a ordem do movimento de 3 objectos que acabam de entrar num 

espaço opaco) podendo no entanto extrair posteriormente como verdade experimental tal 

proposição; no segundo estádio começam a conservar o elemento médio mas não quando 

de uma rotação de 180 graus, depois já no fim do estádio, surgem as previsões correctas 

mas sem generalização; no terceiro estádio (6;6 – 7 anos em diante) atingem uma solução 

operatória, mas só quando o material está à sua frente (Piaget, 1946/s.d.). 

Usando crianças de 5 a 13 anos e alguns adultos, Wursten fez comparar linhas oblíquas 

desenhadas em cartões, pediu para traçar linhas rectas verticais, horizontais e oblíquas 

paralelas entre si, e pediu para colocar barras rectilíneas de metal em suportes de modo a 

ficarem paralelas. Chegou à conclusão de que o paralelismo não é percebido sem erros 

em nenhuma faixa etária, mesmo entre os adultos. Também constatou que a percepção 

duma orientação no espaço é bastante defeituosa abaixo dos 7-8 anos, com uma ligeira 

melhoria nesta idade, nova melhoria entre os 9 e os 12 anos, verificando-se nova 

melhoria para a idade adulta (Piaget & Inhelder, 1947/81). 
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Piaget e Inhelder estudaram a compreensão das crianças da semelhança de triângulos no 

plano representativo, usando para isso duas técnicas, uma de desenho e outra com 

manipuláveis. Encontraram 8 níveis: nível I (menos de 4-5 anos) – as crianças não 

podiam ser submetidas a nenhuma experiência útil; nível IIA (4-5 a 6-6 anos e meio) – os 

desenhos de triângulos não levam em linha de conta nem o paralelismo dos lados, nem a 

correspondência dos ângulos; nível IIB (6 a 7 anos e meio) – o desenho dos triângulos 

encaixados é servido por um paralelismo intuitivo em certos casos (nomeadamente para 

os triângulos de lados pouco inclinados); nível IIIA (7 anos e meio a nove anos) – há 

descoberta do paralelismo dos lados de triângulos encaixados; nível IIIB (9 a 11 anos) – 

observa-se uma comparação apoiando-se no paralelismo e nas relações dimensionais 

simples (1 para 2); nível IV (11  anos em diante ) – é caracterizado por pôr em proporção 

todas as relações dimensionais (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Forneceu-se à criança um papel em forma de triângulo e perguntou-se o que dariam os 

ângulos se fossem cortados e dispostos em forma de meia-lua. Usaram-se duas técnicas 

ligeiramente diferentes, uma em que a ênfase estava na descoberta empírica e 

generalização, enquanto que a segunda dava maior ênfase à antecipação e dedução e à 

abstracção dos ângulos. Piaget, Inhelder e Szeminska encontraram 5 níveis: nível IIA (4 e 

meio a 6 anos) – as crianças não conseguem abstrair os ângulos enquanto tais,  nem 

conseguem predizer a soma, e mesmo quando verificam por si próprias que a soma é um 

semicírculo, não conseguem generalizar o resultado, e tão pouco conseguem conservar o 

resultado para aqueles ângulos cortados; nível IIB (6 a 7;6) – neste nível a permutação da 

ordem dos ângulos já não afecta a soma (conservação) mas continuam a não conseguir 

generalizar para outros triângulos; nível IIIA (7;6 a 9) – neste nível as crianças começam 

a generalizar e estão perto de descobrir a lei geral; nível IIIB (9 a 11 anos) – neste nível 

as crianças descobrem a lei, mas só por passos indutivos graduais; nível IV (11 em 

diante) – a lei é apercebida como universal e necessária (Piaget, Inhelder & Szeminska, 

1960). 

Piaget, Inhelder e Szeminska estudaram os lugares geométricos em dois casos, o lugar 

geométrico dos pontos à mesma distância de dois pontos e o lugar geométrico dos pontos 
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à mesma distância de um ponto, usando métodos concretos na apresentação de cada 

problema. Encontraram 4 níveis: nível I (até aos 4-5 anos) – a equidistância não tem 

significado; nível IIA (5 a 6 anos) – no problema da circunferência, as crianças não 

medem distâncias desde o centro mas arrumam os objectos numa fila ou num anel 

irregular, sem descobrir a simetria relativamente ao centro, enquanto que no que respeita 

à mediatriz, encontram sem ajuda o ponto médio de [AB], mas têm grande dificuldade 

em ver mais que um ponto que satisfaça; nível IIB (6 a 7 anos e meio) – a generalização 

começa a aparecer, embora por via da simples repetição de comportamentos, isto é, por 

um método empírico que é uma forma de assimilação reprodutora e ainda não constitui 

uma iteração genuína de acções; nível III (7-8 a 11 anos) – as crianças encontram agora 

um número infinito de pontos para satisfazer a condição de equidistância, que formam 

uma linha ou uma figura contínua, ainda que essa infinidade e continuidade se baseie 

ainda num conceito vago de ponto (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

 

Transformações geométricas 

Piaget explorou a compreensão da reflexão usando um espelho e letras. Começando pelas 

letras assimétricas, pedia antecipações de forma à criança ir construindo uma lei, a de que 

no espelho todas as letras ficam invertidas. Depois apresentava letras simétricas para 

promover a contradição. Pedia ainda que desenhassem letras de forma a serem vistas 

correctamente no espelho. Os resultados obtidos foram: alguns sujeitos de 5 anos não 

conseguiram aprender a lei – nos restantes casos a aquisição da regularidade é rápida, 

mesmo entre as crianças que não sabem ler; no estádio IA (crianças entre 5;1 e 6;6) as 

crianças pensam que o objecto é modificado materialmente pelo espelho, como se 

houvesse uma emanação do objecto para a imagem e portanto não podendo haver 

excepções, daí que as crianças invertam na vertical as letras simétricas horizontalmente; 

no estádio IB (5;10 a 7;2) as crianças centram-se não nas letras mas nas acções, daí que 

desenhem da direita para a esquerda – inverso quer dizer acção orientada para a esquerda 

e direito quer dizer acção orientada para a direita (um grupo de crianças do estádio IB – 
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idades de 6;2 a 6;11 – consegue prever sem erros as inversões visíveis e as não inversões, 

sem no entanto compreender o papel da reflexão); no estádio II (idades de 6;10 a 8;2) as 

crianças compreendem que a inversão é na própria letra mas como permutação das partes, 

daí que nalguns casos, por troca, a figura se mantém tal como estava (Piaget, 1978). 

Quando postas diante de um espelho e convidadas a mostrar a sua mão esquerda, as 

crianças vêem a imagem a mostrar a sua mão direita. Nesta questão, as crianças passam 

por três fases: no estádio IA as crianças não dominam o problema, já que entendem 

sempre como esquerda, tanto a mão que mostram como a sua imagem (dois terços das 

crianças de 5 a 9 anos reagem assim, mas no nível IA não se corrigem quando se lhes 

pede que pensem melhor); no estádio IB (idades entre 5;0 e 7;10) já compreendem que o 

seu braço esquerdo se converte em braço direito na imagem mas convivem com a 

contradição sem a desfazerem; no estádio II (a maioria desde os 7 anos) as crianças 

distinguem e coordenam os pontos de vista e as projecções no espelho (ainda que não se 

perceba como o fazem) (Piaget, 1978). 

Piaget encontrou reflexões executadas precocemente e com certa frequência; por 

exemplo, quando a criança coloca ‘pessoas’ em volta de uma mesa. Conjecturou que tal 

se devia à criança começar pelo centro (linha do olhar fronte – perpendicular) e depois 

alternadamente vai para um lado e para o outro, não por acaso, mas por uma tendência 

para compensar (Piaget, 1980a). 

Usando um disco, com três caixas em cima, uma das quais contendo um objecto que 

interessa à criança, e efectuando várias rotações, Piaget encontrou um nível de 

compreensão da rotação (com exemplos entre 4;6 e 6) onde a relação ‘entre’ é 

generalizada e o efeito da rotação antecipado (Piaget, 1980a). 

Há um dispositivo conhecido como as ‘tesouras de Nuremberg’, constituído por plaquetas 

cruzadas, ligadas duas a duas pelas extremidades e formando assim uma série de losangos 

justapostos. Quando o aparelho está fechado, a superfície dos losangos é nula e as 

plaquetas estão cerradas umas contra as outras, constituindo uma fileira de linhas rectas 

verticais; quando o aparelho se abre, as plaquetas separam-se e dispõem-se em losangos, 
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de princípio muito estreitos e alongados (no sentido vertical), depois cada vez mais largos 

e menos alongados até atingir o quadrado. Depois vão-se formando novos losangos com 

as dimensões trocadas em relação ao início, até atingir linhas rectas horizontais. Usando 

este aparelho, Piaget e Inhelder procuraram estudar as transformações (afinidades) sobre 

o losango. Encontraram 7 níveis: nível I (antes dos 4 anos) – a criança é incapaz de 

prever uma transformação, qualquer que seja, das ‘janelas’ e por outro lado é incapaz de 

desenhar losangos senão sob a forma duma figura fechada  mais ou menos circular; nível 

IIA (4 a 5 anos e meio) – a criança começa por não ser capaz de antecipar qualquer 

transformação com o aparelho imóvel, mesmo se lhe apresentam como posição inicial os 

losangos entreabertos, mas quando assistem a um início de transformação, imaginam o 

prolongamento, sob a forma dum alongamento contínuo, mas também não conseguem 

discernir a forma de losango; num nível IIB (de 5 e meio a 6 ou 7 anos) – as crianças 

prevêem, com o aparelho entreaberto, que os losangos se alargarão e admitem que 

acabarão por se achatar, mas esta previsão permanece global e incompleta, já que 

admitem um aumento ou diminuição dos lados dos losangos e não atribuem paralelismo 

aos lados opostos; nível IIIA (7-8 a 9 anos) – a criança consegue prever correctamente, 

reconhece a troca de papel da altura e largura e conserva o paralelismo, não conseguindo 

no entanto uma formulação clara das relações utilizadas na construção; nível IIIB (9 a 11 

anos) e IV (11 em diante) já consegue justificar (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

 

Desenho 

No que respeita ao desenho das crianças, ele passa por três grandes fases. Na fase da 

incapacidade sintética, as relações euclidianas de proporção e distância e as projectivas 

com projecções e secções são negligenciadas, vendo-se apenas o começo das relações 

topológicas que no entanto não são dominadas no caso das figuras complexas. A 

vizinhança é respeitada no geral mas não no detalhe, podendo por exemplo ver-se os 

braços e as pernas a sair da cabeça e o tronco a sair por outro lado. A relação de 

separação também intervém, mas a criança tem dificuldade em separar os elementos que 
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representa globalmente (p.e. os lados dum quadrilátero). As relações de ordem estão 

apenas no começo e pode haver trocas na relação esquerda-direita, baixo-cima e frente-

atrás. Uma das características desta fase é a simples justaposição de elementos, por 

oposição à sua ligação contínua. A fase seguinte é a do realismo intelectual, que consiste 

em desenhar, não o que a criança vê, mas tudo o que lá está. As relações topológicas são 

respeitadas em todas as situações. Vê-se ainda neste nível o início do desenho correcto de 

formas euclidianas e o início de construção de relações projectivas mas ainda não a 

coordenação de perspectivas de conjunto nem a compreensão das proporções nem 

sobretudo sistemas de coordenadas susceptíveis de se aplicar a um plano de conjunto. 

Numa terceira fase, do realismo visual (por volta dos 8-9 anos em média), aparece um 

desenho que leva em consideração em simultâneo as perspectivas, as proporções e as 

medidas ou distâncias (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Piaget e Inhelder estudaram como as crianças de 2 a 7 anos copiavam figuras 

geométricas. Já todas conheciam, por percepção visual, as formas euclidianas como o 

círculo, o quadrado, o triângulo e o losango. Encontraram 5 níveis: nível 0 (2 anos até 

2;6) – não se observa nenhuma intenção de desenhar, havendo apenas rabiscos; nível IA 

(até 3;6) – assiste-se a certas modificações nos rabiscos sob o efeito dos modelos, com 

diferenciação segundo se trate de formas abertas ou fechadas; nível IB (em média de 3;6 

a 4 anos) – pode-se falar de desenhos propriamente ditos, mas são as relações topológicas 

que são indicadas com precisão, enquanto que as relações euclidianas são falhadas, por 

exemplo o círculo é representado por uma curva fechada, sem regularidade métrica, mas 

o quadrado também, podendo por vezes diferenciar-se por filamentos saindo da curva 

fechada; nível II (a partir de 4 anos em média) – é caracterizado pela diferenciação 

progressiva das formas euclidianas, sendo o losango (não quadrado) a última figura 

simples a ser diferenciada; nível III (a partir de 6;6 ou 7 anos) – todas as provas são 

conseguidas, incluindo as figuras compostas, como o círculo e o triângulo sobrepostos 

(Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Piaget e Inhelder estudaram como a criança constrói a sua representação de objectos 

isolados vistos em perspectiva, segundo os seus deslocamentos em relação ao observador. 
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Encontraram cinco níveis: nível I (antes dos 4 anos) – não há desenhos adequados das 

formas geométricas; nível IIA (4 a 5 anos e meio) – o objecto é representado conservando 

a forma e dimensões, qualquer que seja a posição do objecto em relação à criança; nível 

IIB (5;6 a 7) – observa-se um início de diferenciação de pontos de vista; nível IIIA (de 7 

a 8;6) observa-se uma diferenciação clara dos pontos de vista, mas sem afectar a forma; 

nível IIIB (8;6 em diante) – já são feitas alterações de forma. Iguais níveis foram 

encontrados num estudo sobre as sombras (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

 

Figuras geométricas 

Segundo Piaget e Inhelder, há que distinguir entre espaço perceptivo e representativo para 

construir uma teoria adequada da intuição geométrica. É que, na altura em que começa a 

representação imagética, com a construção das relações topológicas elementares, já o 

espaço perceptivo, que se começa a construir nas primeiras semanas já atingiu um nível 

projectivo e quase métrico. Se não houver separação dos dois planos, pode ter-se a ilusão 

que a elaboração do espaço começa pelas formas euclidianas simples, quando se observa 

uma criança entre os 2  e os 4 anos, mas as formas euclidianas simples são derivadas do 

ponto de vista perceptivo e ainda não assimiladas pela representação (Piaget & Inhelder, 

1947/81). 

Esta posição foi assumida por Wilson e Rowland, que referem que Piaget e Inhelder 

defenderam que as crianças desenvolvem os seus conceitos de espaço em dois níveis 

distintos, o da percepção e o da representação. As ideias de percepção são desenvolvidas 

como resultado do contacto directo com objectos, pegando em caixas, andando 

distâncias, levantando cestos com maçãs ou seguindo com os dedos figuras geométricas. 

Pelo contrário, as crianças desenvolvem ideias de representação por referência a objectos 

que não são percepcionados directamente, tendo que usar a sua imaginação e memória. 

Os dois níveis são importantes para que a criança crie ideias sobre o espaço: quando a 

criança tenta representar ideias, a sua percepção muda, e quando esta muda, tornam-se 

capazes de representar ideias (Wilson & Rowland, 1993). 
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A noção da forma de um objecto como a fronteira entre o objecto e o espaço circundante 

emerge bastante cedo na criança, ainda que uma criança de 3 ou 4 anos tenha dificuldade 

em reconhecer um quadrado se não estiver assente num lado. É muito importante 

familiarizar a criança com as figuras geométricas básicas e ensiná-la a distingui-las e dar-

lhes um nome independentemente do tamanho. Os estudos mostram que de princípio as 

crianças de 3 e 4 anos percepcionam as figuras geométricas por analogia com objectos 

familiares, dando-lhes os nomes desses objectos: um cilindro é um copo ou um poste, por 

exemplo. Após instrução dos adultos a percepção das figuras geométricas reestrutura-se 

gradualmente. Primeiro as crianças deixam de as identificar com objectos e comparam-

nas simplesmente, dizendo “um cilindro é como um copo”. Finalmente as crianças 

começam a percepcionar as figuras geométricas como padrões com os quais podem 

comparar os objectos (um copo é um cilindro). A investigação mostra que desde os dois 

anos as crianças podem seleccionar figuras a partir de um modelo, mas só se as duas 

figuras entre as quais têm que escolher forem as contrastantes na forma (p.e. um 

quadrado e um semicírculo). Distinguir entre um quadrado e um rectângulo não quadrado 

ou um triângulo é mais complicado nesta idade. A identificação de figuras geométricas 

não implica a existência do conceito, que só aparece pelos 6 ou 7 anos. Em geometria um 

conceito é definido por encadeamento noutros, e a investigação mostra que as crianças 

evidenciam grande interesse por este encadeamento, o que por sua vez favorece um 

pensamento lógico e sistemático. A formação dos conceitos ligados à forma não se 

processa somente visualmente, mas também através da manipulação e da designação. É 

no entanto necessário promover a investigação táctil, já que as crianças do pré-escolar 

frequentemente ficam no nível visual, com percepção deficiente de formas semelhantes 

(p.e. esfera e óvulo) (Leushina, 1991). 

Algumas crianças mostram um interesse particular nas figuras, põem questões, tentam 

dar-lhes um nome e definir as propriedades. Outras preferem não examinar a figura e 

ouvir o que o adulto tem a dizer, tornando-se as palavras mais importantes. A 

investigação mostra que quanto mais reduzida for a experiência sensorial da criança, mais 

superficial é a noção que ela tem e mais vaga a imagem formada. Daí que as crianças 
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devam ser treinadas a fazer observações desde cedo, com as palavras dos adultos a 

deverem ser correspondentes ao nível das crianças, de forma a aprofundar a percepção e a 

retenção do que foi observado. As palavras fora do contexto da percepção não evocam 

imagens específicas, só favorecem a recordação futura do que o adulto disse, com a 

imagem a permanecer indistinta como antes. A exploração táctil dos objectos-figuras é 

muito importante e sofre uma evolução: aos 3 anos são mais movimentos de pegar do que 

sentir; aos 4 anos começa a haver movimentos activos para sentir, na palma e parte média 

dos dedos, feitos com uma mão só; aos 5 anos as crianças sentem os objectos com ambas 

as mãos, mas ainda não observam completamente o contorno total do objecto. 

Finalmente, aos 6 anos, as crianças começam a percorrer o contorno total da figura-

objecto com as pontas do dedos (Leushina, 1991). 

Antes de a criança ser capaz de imaginar mentalmente as perspectivas, ou de medir 

objectos de forma eficaz, ela já está apta a perceber o que a rodeia de forma projectiva ou 

a estabelecer, por percepção, certas relações métricas implícitas. Além disso, as formas 

que percebe (rectas, círculos, quadrados, etc.) estão em grande avanço sobre a 

possibilidade de as construir pela intuição imagética ou pelo pensamento representativo. 

Há um atraso de vários anos na realização no campo representativo daquilo que no campo 

perceptivo se realizou já (Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Relativamente à evolução do campo da representação, Piaget encontrou três estádios: 1.º 

estádio (de 3;6 a 4 anos) – as únicas formas reconhecidas e representadas são as formas 

cíclicas fechadas e as formas assentes sobre relações topológicas simples de fechado e 

aberto e de vizinhança e separação; 2.º estádio (4 a 6;6-7 anos) – começam a reconhecer e 

representar as formas euclidianas assentes na distinção de rectas e curvas, ângulos de 

valores diferentes e paralelismos, e sobretudo em relações de igualdade ou desigualdade 

entre os lados das figuras ; estádio III (7 anos em diante) – torna-se evidente a correlação 

entre as formas e a coordenação das acções, com a existência de um ponto fixo de 

referência (Piaget & Inhelder, 1947/81). 
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A representação da linha recta supõe o espaço projectivo ou o espaço euclidiano. Essa 

representação está longe de ser elementar, contrariamente a uma opinião tradicional. 

Ainda que a percepção da linha recta seja precoce, uma coisa é a percepção e outra a 

representação, isto é, a construção ou reconstrução. Piaget encontrou 4 níveis no que 

respeita à representação da linha recta: nível I (antes dos 4 anos) – a criança não é capaz 

de desenhar uma linha recta, paralela à borda da mesa, nem é capaz de desenhar as linhas 

rectas correspondentes a um quadrado ou um triângulo dados em modelo; nível II (de 4 a 

7 anos) – a criança é capaz de construir a linha recta paralela à borda da mesa, mas falha 

na reprodução de uma linha recta que faça um ângulo diferente do nulo com o lado da 

mesa mais próximo; num subnível IIA (até aos 6 anos) há mesmo impossibilidade para a 

criança de se libertar das sugestões perceptivas exercidas pelas bordas; num subnível IIB 

(de 6 a 7 anos) há uma libertação progressiva no decurso de ensaios caracterizados em 

particular pelo papel do gesto; a partir do estádio III (desde os sete anos, com alguns 

casos precoces) a linha recta é construída em qualquer posição relativamente à mesa 

(Piaget & Inhelder, 1947/81). 

Desde a 2.ª metade do 1.º ano de vida que a criança consegue distinguir perceptivamente 

um quadrado de um triângulo, mas é só a partir dos 4 anos que consegue desenhar 

correctamente um quadrado. Já o losango só é desenhado aos 6 anos, ainda que sem 

grande precisão quanto ao paralelismo, e aos 7 anos com precisão sistemática (Piaget & 

Inhelder, 1947/81). 

Das crianças de 5 a 12 anos, só a partir dos 7-8 anos se encontram respostas (aos 7 anos, 

5 em 12) que afirmam desde logo a impossibilidade de construir um quadrado com três 

lados e só a partir dos 9-10 anos estas reacções se tornam unânimes. Entre os 5-6 anos, as 

crianças observadas começam por tentar construir e só metade passa à resposta da 

impossibilidade, a outra metade diz que não consegue, mas que um adulto hábil é capaz 

de o conseguir (Piaget, 1978). 
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Níveis de van Hiele 

Dois investigadores holandeses, van Hiele e van Hiele-Gedolf, identificaram cinco níveis 

sequenciais de compreensão dos conceitos geométricos: nível 0 – visualização – neste 

nível o aluno identifica uma figura como um todo, sem considerar as relações entre os 

lados e os ângulos; nível 1 – análise – o aluno começa a considerar propriedades 

específicas das figuras através de observações e experiências, mas a inter-relação entre as 

figuras ainda não é conseguida (p.e. o aluno ainda não consegue ver que o quadrado pode 

ser visto como um caso especial de um rectângulo); nível 2 – dedução informal – o aluno 

consegue usar raciocínio lógico informal para deduzir as propriedades das figuras; nível 3 

– dedução - e nível 4 – rigor – estes níveis referem-se a estudos mais abstractos e formais. 

Os van Hiele consideraram que uma explicação para o insucesso em geometria é a 

discrepância entre os níveis dos alunos e do seu professor. Os alunos até aos primeiros 

anos do primário estão no nível 0 e portanto precisam de estarem envolvidos na 

manipulação de modelos de figuras geométricas, em explorações tácteis ou visuais nas 

quais desenhem, copiem tracem, alarguem combinem ou modifiquem objectos físicos 

(Bruni & Seidenstein, 1990). 

Para os van Hiele, o aluno passa, quando apoiado por instrução apropriada, por 5 níveis 

de pensamento geométrico: nível 0, do reconhecimento visual de formas pela sua 

aparência como um todo; nível 1, da análise e descrição de formas pelas suas 

propriedades; nível 2, da dedução informal; nível 3, da dedução formal envolvendo 

axiomas e teoremas; e finalmente o nível 4, dos sistemas geométricos abstractos. A 

geometria até ao fim do ensino primário envolve pensamento nos níveis 0 e 1, 

fundamentalmente. No nível 0, um quadrado é reconhecido como tal porque parece um 

quadrado, no nível 1 algumas propriedades são identificadas (tem 4 lados, tem os lados 

todos iguais). É apenas no nível 2 que a criança é capaz de explicar porque é que um 

quadrado é um rectângulo (Fuys & Liebov, 1993). 
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O modelo de van Hiele acabou por ser modificado e reduzido (em 1987) para três níveis: 

o primeiro, o segundo e um terceiro nível que mais ou menos inclui os outros três níveis. 

(Hershkowitz, 1990/93). 

De Villiers e Njijane distinguiram oito categorias de pensamento geométrico e tentaram 

ligá-las aos níveis de van Hiele: 1) reconhecimento e representação de tipos de figuras e 

2) reconhecimento visual de propriedades, ambas pertencentes ao 1.º nível; 3) uso e 

compreensão de terminologia e 4) descrição verbal de propriedades de uma figura ou o 

seu reconhecimento a partir de uma descrição verbal, ambas pertencentes ao 2.º nível; 5) 

dedução com um passo, 6) dedução com mais passos, 7) classificação hierárquica 

(relações de inclusão) e 8) leitura e interpretação de definições, todas pertencentes ao 3.º 

nível. Segundo eles, pelo modelo em cinco níveis, a classificação hierárquica deveria 

pertencer ao 3º mas foi o mais difícil. Pelo modelo reduzido tal questão fica solucionada 

(Hershkowitz, 1990/93). 

 

Propostas educativas 

Hansen defende que o ensino da geometria euclidiana se devia processar desde cedo, com 

as crianças a serem encorajadas a estudar figuras geométricas simples e as suas 

propriedades de uma maneira informal com a sistematização a ser deixada para anos 

posteriores. Defende ainda o retorno a construções com régua e compasso, as quais, 

apesar de serem um meio óptimo de aprender como analisar uma situação, primeiro passo 

do processo matemático, foram desaparecendo dos programas em muitos países (Hansen, 

1998). 

Hershkowitz, Parzysz e Dormoleu descrevem um programa de ensino de noções 

geométricos, baseado no trabalho de um artista (Yaacov Agam), que começa a ser 

aplicado com crianças de 3-4 anos e se estende até ao 3.º ano de escolaridade. Este 

programa assenta em três pressupostos educacionais: o valor do pensamento visual, o 

valor do treino sistemático e o valor do treino precoce. O programa é planeado para 
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conter 36 unidades, algumas introduzindo a criança a figuras e conceitos visuais básicos 

(p.e. círculo, quadrado, triângulo e ângulos), outras a direcções (horizontal, vertical 

oblíquo), outras a cores (começando por vermelho, amarelo e azul), outras a relações de 

tamanho e outras a variações de formas e composição visual; as últimas unidades 

referem-se a conceitos mais avançados como simetria, proporção, intuição numérica e 

dimensões. A 3.ª  unidade introduz o trabalho com padrões (após a introdução do círculo 

e do quadrado) tanto de reconhecimento como de construção. O programa enfatiza uma 

visão sistemática e estruturada, é orientado para actividades com manipuláveis em 

pequenos grupos de crianças, com múltiplas representações do mesmo conceito, com 

intervenções verbais reduzidas. A investigação mostra que as crianças que seguiram este 

programa aumentaram a inteligência geral mais do que outras crianças que não entraram 

no programa, também mostrou efeitos positivos na escrita, geometria e pensamento 

lógico, maiores capacidades para identificar conceitos visuais em contextos complexos e 

melhor desempenho em tarefas de memória visual (Hershkowitz, Parzysz & Dormoleu, 

1996). 

Nesta secção procedeu-se à revisão de literature em torno da geometria. O primeiro facto 

relevante é que a maior parte da investigação se agrupa em torno de Piaget e 

colaboradores ou então é investigação respeitante aos níveis de van Hiele. Mas é visível 

que se trata de uma área onde se tem feito menos investigação. Alguma da investigação é 

mais de tipo geral e com pouco detalhe. Ainda assim, alguns aspectos há bastante 

investigação agrupada, nomeadamente em volta das figures geométricas. 

 

Medida 

Nesta secção procerer-se-á à análise em torno da investigação em torno da medida. A 

Medida é uma área onde as opiniões se dividem sobre a altura da sua introdução, alguns 

propondo que essa introdução seja feita cedo, introduzindo para o número e outros tarde, 

após a construção do número. 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 128 
 

 

Aspectos gerais  e unidades de medida 

Wilson e Rowland propõem um sistema de cinco passos sequenciais para a aprendizagem 

da medida: 1) identificar a propriedade a ser medida; 2) fazer comparações; 3) estabelecer 

uma unidade apropriada e um procedimento para medir; 4) utilizar uma unidade-padrão 

de medida; 5) criar fórmulas para ajudar a contar as unidades. Os alunos devem seguir os 

mesmos passos para o comprimento, área, volume, densidade, ângulos, tempo, etc. Nos 

passos de 2) a 4), as capacidades de estimação devem ser usadas em paralelo. Os 

primeiros níveis (kindergarten e 1.º ano) devem focar-se nos 2 primeiros passos enquanto 

que nas aulas seguintes a progressão é dependente da progressão dos alunos (Wilson & 

Rowland, 1993). 

Segundo Liedtke, as ideias básicas relevantes para o comprimento podem ser 

generalizadas para os outros tópicos de medida. Estas são: a) exactamente um número é 

originado por contagem para descrever o comprimento de um segmento; b) em vez de 

contar repetidamente, desenvolvemos e lemos escalas ou instrumentos calibrados para 

fazerem a contagem por nós; c) um segmento pode ser designado como tendo 

comprimento um; d) a actividade permite que o comprimento seja tratado como um 

número e que possamos adicionar segmentos como adicionamos números; e) uma criança 

pequena pode não saber que transformações modificam o comprimento de um segmento 

e quais o deixam invariante; f) a iteração, isto é, a aplicação repetida de uma unidade, 

permite-nos usar uma régua para encontrar a distância entre dois pontos; g) a 

transitividade permite-nos comparar segmentos. A investigação mostra que estas ideias 

não são compreendidas por crianças mais novas. Estas precisam de começar por usar 

unidades não padronizadas para desenvolver noções intuitivas. Hiebert pensa que 

independentemente do desempenho das crianças em tarefas de conservação e 

transitividade, muitas crianças do 1.º ano podem aprender vários conceitos de medida. 

Wilson e Osborne sugerem que os professores observem as crianças enquanto trabalham 

em tarefas de medição para ajustar as suas expectativas, estratégias de ensino e 
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procedimentos de avaliação, já que a investigação em medida com crianças não 

especifica como o professor pode planear a instrução, concentrando-se antes no que a 

criança não pode fazer e não pode compreender (Liedtke, 1990). 

No que respeita às unidades de medida, há já variada investigação que permite elucidar 

alguns aspectos. Num estudo de Davydov, este pedia às crianças que determinassem 

quantos copos grandes de água estavam contidos numa série de 3 copos grandes e 4 

pequenos, tendo-se informado as crianças que cada pequeno era metade de um copo 

grande. Ainda que as crianças fossem capazes de contar e até de fazer adições de 

números com um e dois dígitos, muitas não foram capazes de dizer quantos copos largos 

estavam contidos no conjunto de copos grandes e pequenos, provando serem ainda 

incapazes de converter de uma unidade para outra. Nunes e Bryant, numa série de 

investigações sobre esta questão, puderam confirmar este resultado para o comprimento, 

embora pudessem também concluir que das crianças estudadas (de 5 a 7 anos), algumas 

de 5 e 6 anos e a maior parte das de 7 anos concluíram que se o número de unidades (o 

resultado da medição em valor absoluto) é o mesmo mas as unidades são diferentes, então 

o tamanho total é diferente (Nunes & Bryant, 1996). 

 

Conservações 

Usando duas árvores, com a mesma altura, que foram colocadas com um intervalo de 

aproximadamente 50 cm e uma tela ou um cubo (mais altos que as árvores) colocado 

entre as árvores, Piaget, Inhelder e Szeminska estudaram a formação do conceito de 

distância. Encontraram três níveis: nível I (até aos 4-5 anos) – os dois intervalos 

separados  pela tela não podem ser juntos num todo, e portanto a introdução da tela 

elimina qualquer relação de distância global entre as árvores, quaisquer que sejam os 

objectos colocados entre eles, mas a criança considera que diminui conforme o espaço 

ocupado pelo objecto no meio; nível III (7 anos em diante) – há conservação da distância 

independentemente dos objectos colocados no meio (Piaget, Inhelder & Szeminska, 

1960). 
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Usam-se cerca de doze fósforos para construir duas filas paralelas, com os extremos a 

corresponderem-se, e perto uma da outra, para que a igualdade seja óbvia. Depois 

modifica-se uma das filas, introduzindo ângulos e partindo fósforos. Encontraram-se 3 

níveis: estádio I e IIA (até aos 6 anos), em que não há conservação; nível IIB (de 6 a 7 

anos), em que há respostas intermédias; e nível III em que há conservação necessária. Há 

dois tipos de resposta intermédia, uma em que a criança oscila entre a conservação e a 

não conservação, sem resolução do dilema, e outra em que a conservação é atingida por 

tentativa e erro. O nível III (da conservação) é atingido por uma em cada dez crianças 

entre 6 e 7 anos, por metade das crianças entre 7;0 e 7;6 e por três quartos das crianças 

entre 7;6 e 8;6 (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

Piaget, Inhelder e Szeminska estudaram a conservação da área usando para isso duas 

folhas iguais de cartolina verde que eram descritas como sendo pastagens, e colocando 

depois cada lavrador casas, um pondo-as em linha, encostadas ao canto e umas às outras, 

e o outro ao acaso, indo-se perguntando qual das vacas tem mais para pastar. 

Encontraram 4 níveis: nível I (até 4 anos e meio) – não é possível interessar as crianças e 

portanto prosseguir o inquérito; nível IIA (até 5 anos e meio, 6) – as crianças ficam 

visivelmente interessadas mas recusam-se a admitir que as áreas restantes sejam iguais, 

logo desde o 1.º par de casas; nível IIB (até 7 ou 7 anos e meio) – há uma gama completa 

de respostas, mas resumem-se em que até um certo número de casas as áreas restantes são 

iguais, a partir daí já não são; nível IIIA (desde os 7 a 7 anos e meio) – as crianças 

reconhecem que as áreas restantes são sempre iguais, recorrendo a procedimentos 

operatórios que as convencem da necessidade do raciocínio. Uma investigação 

complementar com figuras geométricas conduziu aos mesmos níveis no que respeita à 

conservação da área, mostrando no entanto que no nível IIIA a conservação não se 

estendia à área exterior (complementar) e que a criança era ainda incapaz de compreender 

a noção de unidade de medição. Assim, era no nível IIIB (9 a 11 anos) que a criança 

generalizava a conservação para áreas complementares e começava a utilizar as unidades 

de medição (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 
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Usando bolinhas de barro, Piaget e Inhelder estudaram em crianças de 4 a 10 anos a 

conservação da substância, do peso e do volume. Encontraram 4 níveis: nível I (até cerca 

de 7-8 anos, em média) a criança não reconhece a conservação nem da substância nem do 

peso nem do volume; nível II (de 8 a 10 anos) – a criança reconhece a conservação da 

substância mas não a do peso nem a do volume; nível III (de 10 a 11-12 anos) – a criança 

reconhece a conservação da substância e do peso, mas não a do volume; nível III (de 11-

12 anos em diante) – a criança reconhece simultaneamente as três formas de conservação. 

No nível I, em que a criança não reconhece a conservação da substância, as razões dadas 

vão tanto no sentido do aumento como da diminuição. Por exemplo, para algumas 

crianças a bolinha parece conter mais matéria do que a salsicha, mas para outras é ao 

contrário. As primeiras dizem que a bolinha é mais grossa, as segundas dizem que a 

salsicha é mais comprida (Piaget & Inhelder, 1971). 

Bearison pôde mostrar que é possível treinar crianças de 5 anos a conservar, de tal forma 

que continuavam conservadoras nesse domínio seis meses depois, passando também a ser 

conservadoras noutros domínios (Resnick & Ford, 1981). 

 

Medir 

Piaget, Inhelder e Szeminska pediram à criança que construísse uma torre semelhante a 

uma dada como modelo (feita de 12 blocos, cubos e paralelepípedos, com 80cm de 

altura) com blocos diferentes, noutra mesa (a 2 metros, 90 cm mais baixa) e com uma tela 

entre as duas mesas (mas a criança podia deslocar-se quantas vezes quisesse), sendo 

também fornecidas tiras de papel e paus. Encontraram 5 níveis: nível I (até 4-4;6) a 

comparação perceptual é a única base de comparação entre o modelo e a cópia, portanto 

só há transferência visual; nível IIA (4;6 a 6 anos) – a transferência visual característica 

do nível anterior é suplementada por o que se pode chamar transferência manual, já que 

os objectos a serem comparados são transportados para perto um do outro; nível IIB (6 a 

7 anos) – as crianças agora usam um termo intermediário, o seu próprio corpo, como por 

exemplo os ombros, e para o fim deste nível as crianças começam a usar um objecto 
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simbólico, transportando-o do modelo para a cópia para comparar as alturas; nível IIIA (7 

a 9 anos) – as crianças usam um intermédio que é maior do que o modelo, marcando a 

altura nele,  mas não usam um que seja menor; nível IIIB (9 a 11 anos) – as crianças 

usam tanto um intermédio menor como um maior (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

O uso comum não diferencia entre o conceito de distância e o de comprimento. Mas 

psicologicamente eles apontam para duas situações muito diferentes que só gradualmente 

se tornam interdependentes. Piaget, Inhelder e Szeminska consideram comprimento como 

o tamanho do espaço ocupado, isto é, dos objectos enquanto tais, e distância como a 

separação linear de objectos, isto é, espaço vazio (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

Apresentou-se à criança um pau pequeno e um bocado de plasticina em forma de cobra, 

de modo que os extremos de um e de outro coincidissem. Piaget, Inhelder e Szeminska 

encontraram três níveis: nível I (até 4;6) – o comprimento das linhas é estimado somente 

pelos extremos; nível IIA (4;6 – 5;6) – o comprimento também é estimado pelos 

extremos, mas as crianças modificam o julgamento se lhes for sugerida a ideia de 

movimento associada à situação; nível IIB (5;6 a 7) – o comprimento é diferenciado dos 

extremos (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1960). 

As palavras grande e pequeno servem como definição universal para o tamanho para as 

crianças do pré-escolar. Caso um objecto seja modificado em comprimento, largura, 

altura ou espessura, ou de várias formas ao mesmo tempo, as crianças descrevem essas 

modificações com os termos mais ou menos e grande ou pequeno. Mas ainda que não 

possuam vocabulário para designar as dimensões do objecto, as crianças distinguem-nas. 

Os professores falham muitas vezes por não introduzirem o vocabulário adequado e se 

restringirem às palavras grande e pequeno. Mesmo no caso da comparação de objectos, as 

tarefas são muitas vezes formuladas de forma imprópria. Em vez de pedirem “um objecto 

com o mesmo comprimento”, os professores muitas vezes dizem “um objecto que é como 

este”. A experiência mostra que crianças de 5 e 6 anos precisam de um período de tempo 

pequeno para aprenderem as três dimensões em objectos com o formato de um 

paralelepípedo rectangular. As deficiências que se vêem nas crianças na identificação das 



Iniciação à Matemática no Jardim de Infância 133 
 

3 dimensões são resultado das deficiências do trabalho do professor na comparação, 

distinção e designação das diferentes dimensões (Leushina, 1991). 

O desenvolvimento da estimação visual de tamanhos é muito importante e deve ser 

ensinada explicitamente. O potencial de estimação visual aumenta com a idade: pegar no 

objecto mais longo de dois diferentes é mais fácil do que pegar num objecto com uma 

certa dimensão a partir dum modelo e ainda mais difícil é pegar num objecto igual a um 

modelo feito de dois paus mais pequenos. Neste último caso as crianças de 3 e 4 anos não 

conseguem resolvê-lo, e as crianças de 5 a 7 anos nem sempre o conseguem resolver, 

ainda que mostrem interesse por ele. A razão para que muitas crianças de 5 a 7 anos não 

consigam resolver este problema radica num treino inadequado em técnicas e métodos de 

estimação visual. As principais técnicas que devem ser ensinadas são: a operação de 

comparação sucessiva (para 3 objectos), métodos de medição com um pau (mostrando-

lhes que uma das pontas deve estar alinhada com o que se quer medir e como determinar 

qual é o mais comprido) (Leushina, 1991). 

Leushina concorda com Piaget quando ele afirma que até certo ponto, o conceito de 

número precede a medição. Mas acrescenta que a medição vai também aprofundar o 

conceito de número. Mas segundo ele, desde os cinco anos deveria haver instrução na 

medição de comprimentos, massa e capacidade com instrumentos convencionais 

(Leushina, 1991). 

Muitas crianças de 6 ou 7 anos sabem que se tem de medir os objectos para saber o seu 

comprimento. Mas é difícil, e poucas crianças conseguem, dominar os métodos de 

medição linear sem treino especial. Muitas crianças, pela observação de adultos, imitam 

as acções externas dos adultos, sem compreendê-las verdadeiramente. Em contrapartida, 

a investigação mostra que a instrução neste tipo de actividade é possível aos 5-6 anos e 

que as crianças a acham muito interessante (Leushina, 1991). 

Há um desenvolvimento notório nas estratégias das crianças para dividir comprimentos, 

como por exemplo na divisão de um cachorro-quente entre três pessoas. Uma estratégia 

frequente em crianças de 3 anos é o de cortar o cachorro-quente em, por exemplo, 6 
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bocados, sem preocupação com o tamanho de cada um e depois distribuir dois bocados 

por cada uma. As crianças de 9 anos usam geralmente procedimentos numéricos para 

resolver esta tarefa, pegando numa régua antes de cortar. É no entanto necessária mais 

investigação nesta área (medida) para permitir saber como e quando as crianças 

descobrem a utilidade do conhecimento numérico em situações de medição (Geary, 

1994). 

Nunes e Bryant defendem que há ligações entre a contagem e a medição. Quando as 

crianças comparam dois conjuntos por contagem, estão a usar o número como medida. A 

contagem neste caso é o equivalente (mais formal) do uso de uma régua. Tal como se usa 

uma régua e se põe encostada a uma quantidade contínua, depois a outra para comparar 

as duas, também no caso de dois conjuntos de objectos, conta-se primeiro um, depois o 

outro, para fazer o mesmo tipo de comparações (Nunes & Bryant, 1996). 

Thayer e Collyer fizeram uma revisão abrangente na área da transitividade e procuraram 

relacionar o desacordo entre a visão piagetiana e a do processamento de informação. 

Levantam assim a possibilidade de as inferências transitivas poderem tornar-se 

disponíveis para crianças de 4 e 5 anos em condições optimais de treino e condições 

ambientes favoráveis. No entanto, o princípio não fica inteiramente desenvolvido até aos 

8 ou 9 anos quando pode ser espontaneamente aplicado a uma variedade de situações 

(Garnham & Oakhill, 1994). 

Bryant e Kopytynska, em 1976, deram a crianças de 5 e 6 anos uma tarefa simples de 

medida, consistindo na comparação de buracos em blocos de madeira, que só eram 

parcialmente visíveis, o que forçava à utilização de um instrumento qualquer. Para esse 

efeito havia um pau com marcas que podia ser introduzido nos buracos, mas as crianças 

não foram encorajadas a usá-lo. Verificaram que a maior parte das crianças usava o pau e 

que os seus julgamentos eram geralmente correctos, o que veio a ser confirmado noutras 

investigações e que também se mostrou válido para crianças mais novas em certas 

circunstâncias. Assim, a ideia básica de medição não é difícil para as crianças no início 
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do primário e fim do pré-escolar, e as inferências transitivas que estão na base destas 

medições estão ao alcance delas (Nunes & Bryant, 1996). 

Se queremos comparar o comprimento de dois lápis, podemos usar um terceiro. Se este 

encaixa nos dois, então a transitividade permite concluir que um dos lápis é menos 

comprido que outro, sem precisarmos de comparar os dois lápis directamente. Os 

resultados de investigação mostram que a maior parte das crianças desenvolvem a 

transitividade pelos 8 anos de idade, mas que pode ocorrer tão cedo como aos 4 anos de 

idade (Wilson & Rowland, 1993). 

Piaget sugeriu que era possível que as crianças usassem uma régua, lessem o resultado e 

o dissessem correctamente, ainda que não tivessem compreensão do procedimento que 

utilizaram. Nunes e colegas investigaram esta questão, daí resultando um detalhe 

significativo. Com crianças de 5 e 6 anos, propuseram dois tipos de tarefa. Numa delas 

entregaram réguas com divisões mas sem números escritos, de forma a que as crianças os 

pusessem. Noutra, entregavam réguas, com erros em 3 casos de quatro, para que as 

crianças decidissem se tinham sido bem desenhadas. As crianças tinham réguas na escola, 

embora não as usassem com regularidade. Das 92 crianças, 60% estabeleceram uma 

correspondência termo a termo entre as unidades e os números que colocaram e 40% não. 

Também no caso das réguas com erros do tipo de unidades desiguais, cerca de 60% das 

crianças as rejeitaram. Assim parece que uma maioria das crianças reconhece que os 

espaços entre as linhas (números devem ser do mesmo tamanho, com os números em 

sequência crescente. Em contrapartida a este dado, cerca de 90% colocaram o número 1 

em correspondência com a primeira linha na régua em vez do número 0. Também a régua 

que foi apresentada para julgamento com o 1 na 1.ª linha não foi rejeitada por quase 

nenhuma criança. Assim, parece que as crianças não têm ainda adquirido que são 

segmentos que contam e não as marcas divisórias desses segmentos (Nunes & Bryant, 

1996). 
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Massa 

Mesmo as crianças pequenas conseguem distinguir os objectos pela sua massa, 

reflectindo as percepções no uso das palavras pesado e leve. A investigação mostra que é 

possível desenvolver a percepção da massa até pequenas diferenças de algumas gramas 

que as crianças distinguem colocando nas palmas das mãos. De princípio a criança liga 

pesado com o de maior volume, mas com a experimentação tal ligação desfaz-se 

(Leushina, 1991, 118/119). 

As crianças de cinco e seis anos sabem mais acerca de como medir massa do que sabem 

acerca de medir comprimentos, talvez porque têm uma experiência mais rica de 

observação de pesagem em lojas (Leushina, 1991). 

 

Tempo 

O tempo existe objectivamente, fora da nossa consciência e independentemente desta. As 

características do tempo são: a) a sua fluidez – o tempo está relacionado com o 

movimento; b) a sua irreversibilidade; c) a ausência de uma forma óbvia – não se pode 

ver nem ouvir. Pavlov afirmou que a base fisiológica para a percepção do tempo é a 

alternância entre estimulação e inibição, o que torna possível ‘dizer o tempo’. Esta ideia 

foi confirmada pela investigação: o tempo é estimado por baixo quando o processo de 

estimulação predomina, e é estimado por cima quando o processo inibitório predomina. 

Assim, a precisão na estimação de intervalos de tempo é determinada pela dinâmica de 

processo de estimulação e inibição. O sentido do tempo pode mostrar-se em vários graus 

de desenvolvimento e aperfeiçoar-se durante a actividade prática, como resultado de 

exercício especialmente organizados, e da aprendizagem de métodos e avaliação do 

tempo. A linguagem torna possível determinar variados segmentos temporais em 

unidades de medida aceites e determinar o andamento, ritmo e sequência de processos, 

bem como a sua alternância e periodicidade. As dificuldades de medição de um intervalo 

de tempo específico são condicionadas pela necessidade de envolver vários analisadores 
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perceptuais (uma combinação do vocal-motor, motor e visual) já que não há um 

analisador só que o possa fazer (Leushina, 1991). 

A investigação mostra que as crianças de várias idades desenvolvem reflexos 

condicionados para o tempo com grandes diferenças individuais, e que as crianças até aos 

6 anos adquirem-nos com grande dificuldade. É complicado para as crianças 

compreender o significado das palavras que designam relações temporais uma vez que 

estas são relativas em vez de absolutas. Por exemplo, qual a diferença entre as palavras 

‘agora’ e ‘já’ e entre ‘ontem’, ‘hoje’ e ‘amanhã’ no contexto da passagem dos dias? 

Muitas crianças do pré-escolar perguntam aos adultos “Hoje é amanhã, mas agora é 

hoje?”. As crianças de 4 e 5 anos são capazes de determinar bem alguns intervalos de 

tempo (p.e. sabem que depois do fim de semana vão ter uma rotina especial e perguntam 

ao professor acerca dela, no entanto a duração dessa rotina é imprecisa; se o professor 

disser que falta só um minuto para acabar, a criança é incapaz de se organizar, porque não 

consegue ligar a palavra ‘minuto’ com uma percepção sensorial). A noção de intervalos 

mais longos é difícil, mesmo para crianças mais velhas. Para compreender as palavras 

‘ontem’, ‘hoje’ e ‘amanhã’ é essencial que compreendam primeiro a fluidez e repetição 

dos dias. As crianças de 3 e 4 anos podem tornar-se conscientes do padrão de um dia, a 

sua estrutura (manhã, tarde, noite) e a sua duração e repetição se tiverem orientação dos 

adultos. As crianças de 5 e 6 anos usam os advérbios temporais correctamente embora os 

relativos à velocidade e localização sejam aprendidos mais facilmente, enquanto os 

relativos à duração e sequência não sejam aprendidos tão facilmente. A instrução pode 

prejudicar a aprendizagem das noções temporais se for feita com base na memorização, 

que não proporciona referências. Fausek descreve sessões especiais de silêncio para 

promover o desenvolvimento das noções temporais, com as crianças a ficarem em 

silêncio por um minuto (marcado pelo professor). Outro tipo de actividades podem 

também contribuir para a formação das noções temporais (Leushina, 1991). 

O grau de interesse pessoal numa dada actividade afecta a estimação do tempo. Uma 

actividade que é interessante para a criança passa depressa e a estimação da sua duração 

objectiva é sempre baixa. Por outro lado, uma actividade que não produz emoções 
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positivas é percebida como durando mais do que de facto dura, já que a criança quer 

livrar-se dela rapidamente (Leushina, 1991). 

Para Piaget, tempo é a coordenação dos movimentos, em paralelo com o sentido em que o 

espaço é a lógica dos objectos. Assim existe um tempo intuitivo, limitado às relações de 

duração e de sucessão baseados na percepção imediata, externa ou interna, e um tempo 

operatório, que consiste em relações de sucessão e duração fundadas em operações 

análogas às lógicas. O tempo operativo, por sua vez, é qualitativo ou métrico, conforme 

se baseie ou não numa unidade numérica (Piaget, 1946/s.d.). 

Quando se apresenta à criança uma série de imagens para ordenar numa história simples, 

dois factos são relevantes apontar: 1) em primeiro lugar, as crianças têm dificuldade em 

considerar como idênticas as personagens que voltam a aparecer em imagens diferentes. 

Isto acontece para 80% das crianças de 4 anos, 70% de 5, 60% de 6, 40% de 7 e 10% de 

8. Isto leva a que a ordenação das imagens só consiga fazer-se por volta dos 7-8 anos; 2) 

a criança constrói uma ordenação (sincrética) que é justificada subjectivamente. Esta 

ordenação cristaliza-se como se fosse a única possível. Assim, quando depois de admitir 

que se enganou, se pede à criança que volte a tentar, ela volta a construir, no todo ou em 

parte, a ordem que primeiro construiu. Isto acontece com 90% das crianças de 5 anos, 

84% das de 6, 30% das de 7,  e 15 % das de 8, entre as que constróem sequências 

sincréticas (Piaget, 1946/s.d.). 

A criança passa por 3 fases no desenvolvimento da noção de idade. Na 1.ª, as idades são 

independentes da ordem dos nascimentos e as diferenças de idade podem modificar-se 

com o tempo, não sendo este homogéneo. Fazendo a criança confusão entre o tempo e o 

crescimento, acha que é possível inverter uma diferença de idades crescendo mais 

depressa. Na 2.ª, ou as idades dependem da ordem dos nascimentos e então é possível 

pensar alterar as diferenças de idade no curso da existência, ou então as diferenças são 

vistas como imutáveis mas não dependendo da ordem dos nascimentos. Na 3.ª fase, existe 

coordenação, vista como necessária, entre a ordem dos nascimentos e as diferenças de 

idades, que são conservadas (Piaget, 1946/s.d.). 
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Segundo Janet, as regulações de aceleração ou de refreamento, isto é, por um lado, o 

interesse e o esforço espontâneo e pelo contrário, o aborrecimento e a fadiga originam 

avaliações completamente diferentes de duração, tanto no adulto como na criança. No 

adulto esta ilusão é refreada por correcções de ordem intelectual (Piaget, 1946/s.d.). 

 

Súmula do capítulo 

Neste capítulo procedeu-se à revisão de literatura referente a investigação em ensino e 

aprendizagem da matemática no nível pré-escolar. Esta revisão constitui por um lado 

parte integrante deste relatório, mas constitui também matéria de ensino nesta unidade 

curricular.  

Torna-se assim porventura mais claro qual o objecto de estudo principal nesta unidade 

curricular e que conjuntamente com as orientações curriculares em Portugal e 

internacionalmente será o fundamento para a discussão de actividades e para a construção 

do trabalho como se verá no capítulo seguinte.  
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Capítulo 4 - A unidade curricular de 

Iniciação à Matemática no Jardim de 

Infância 

 

Neste capítulo procede-se à descrição da unidade curricular de forma mais concreta e 

também mais formal. Uma das recomendações (14) contidas em Clements (2004) é 

precisamente que formação dos educadores tenha como resultado conhecimentos 

profundos sobre a matemática a ser ensinada juntamente com amplos conhecimentos 

sobre como as crianças desenvolvem as capacidades e compreensões ligadas a esses 

conhecimentos. Assim, a ideia base da organização desta unidade curricular é que deverá 

haver uma conexão entre conhecimentos matemáticos, conhecimentos curriculares, 

conhecimentos de investigação sobre aprendizagem matemática, conhecimentos sobre 

recursos didácticos e construção de actividades significativas para as crianças em idade 

pré-escolar. Só desta forma, e tendo em conta que os futuros educadores já tiveram no seu 

percurso uma unidade curricular de Matemática onde puderam adquirir conhecimentos 

profundos sobre a matemática a ser ensinada, é que se poderá contribuir para a formação 

de profissionais com os amplos conhecimentos que se recomenda. 

  

Resultados de aprendizagem 

Atendendo aos conceitos que foram extraídos das orientações curriculares e da análise de 

outras disciplinas semelhantes, atendendo também à revisão de literatura que foi 

efectuada, perece relevante definir a aprendizagem esperada em quatro resultado de 

aprendizagem, que correspondem aos pontos da ideia base descrita acima: 
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RA 1. Define os conceitos essenciais ligados à aprendizagem matemática no pré-escolar; 

RA 2. Conhece investigação relacionada com a matemática em Jardim de Infância; 

RA 3. Conhece recursos variados para integrar em actividades matemáticas 

RA 4. Discute actividades matemáticas significativas para o Jardim de Infância 

 

Conteúdos programáticos 

Os conteúdos programáticos aqui referidos serão de facto os agrupadores das várias 

vertentes que se pretendem ensinar. 

1. Análise das orientações curriculares para o pré-escolar no que respeita à Educação 

Matemática. 

2. Jogos, Resolução de problemas; o que são, como usar em Educação Matemática. 

3. Conjuntos e Lógica, Número e Operações, Geometria, Medida: análise do 

desenvolvimento de conceitos por parte das crianças e cuidados metodológicos 

em cada campo de conteúdos. 

4. Materiais manipuláveis no Jardim de Infância e actividades matemáticas a realizar 

com eles 

 

Estratégias de ensino 

Tendo um total de 3 horas teórico-práticas semanais, a disciplina será dividida em 

dois tipos de funcionamento. Um será dedicado à discussão de aspectos didácticos 

gerais e específicos da Matemática, incluindo discussão sobre o desenvolvimento 

matemático da criança, ligando sempre com actividades possíveis para a 

aprendizagem. O outro será dedicado à análise de materiais para a aprendizagem 
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matemática e à descrição de possíveis actividades com aqueles materiais para 

faixas etárias em particular.  

Embora haja alguma sobreposição temporal, a ideia básica é a de fazer 

corresponder a primeira parte com um momento de avaliação por teste e a 

segunda parte a um momento de avaliação por trabalho.  

A realização do trabalho irá aproveitar a presença dos alunos em jardim de 

infância em período dedicado à Prática Pedagógica. Assim, parte do trabalho na 

disciplina decorrerá em trabalho autónomo num jardim de infância, onde os 

alunos farão uma observação dirigida ao jardim de infância onde ficaram 

colocados, do ponto de vista de materiais para a aprendizagem da Matemática. 

A primeira parte até ao teste, sendo predominantemente teórica, fará sempre uma 

ponte com a futura prática. Por exemplo, ao tratar a classificação, esta será 

analisada do ponto de vista matemático (relação de equivalência num conjunto), 

do ponto de vista curricular (onde aparece nas orientações, com que ênfase) do 

ponto de vista de aprendizagem das crianças (que investigação foi feita sobre a 

classificação – ver página 58 deste relatório), e de possíveis actividades a realizar 

neste âmbito. Daqui resulta que na planificação que se segue, o Resultado de 

Aprendizagem 4, relativo à discussão de actividades matemáticas significativas 

esteja sempre presente ao longo da leccionação da unidade curricular. 

 

Planificação das aulas 

Aula Sumário  Resultados de 

aprendizagem 

1 Apresentação da unidade curricular e do docente; discussão da 
avaliação. 

 

2 Orientações curriculares para a Educação Pré-escolar – análise e RA1 
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reflexão. 
A resolução de problemas – o que é, seu papel numa filosofia 
construtivista de educação matemática, como integrar na 
educação pré-escolar. Alguns exemplos de problemas 
interessantes para o pré-escolar. 

RA2 
RA4 

3 Orientações curriculares para a Educação Pré-escolar – análise e 
reflexão. 
A resolução de problemas o papel da educadora durante a 
resolução de um problema. 

RA1 
RA2 
RA4 

4 O jogo na educação matemática no Jardim de Infância – 
perspectivas e enquadramento em correntes. 
Aspectos ligados à Lógica – os padrões no ensino da matemática 
no pré-escolar. 
 

RA2 
RA4 

5 Aspectos ligados à Lógica Matemática – formação de conjuntos, 
conjunto singular e conjunto vazio, triagem e classificação. 
Aspectos ligados À Lógica Matemática –Seriação, 
correspondência termo a termo. 
Aspectos ligados ao número: sistemas de numeração e valor 
posicional. 

RA2 
RA4 

6 A sequência numérica verbal e a construção do número. 
Alguns jogos matemáticos ou com interesse para a educação 
matemática. 

RA2 
RA4 

7 O Espaço e formas: percepção e representação, orientação 
espacial. 
Primeira introdução aos materiais, cuidados e benefícios directos 
e indirectos do seu uso. 

RA2 
RA3 
RA4 

8 Análise de materiais existentes em salas de Jardim de Infância – 
aspectos de diversidade, completude e adequação à faixa etária. 

RA3 
RA4 

9 Análise de materiais existentes em salas de Jardim de Infância – 
aspectos de diversidade, completude e adequação à faixa etária. 

RA3 
RA4 

10 Análise de materiais existentes no Laboratório de Educação 
Matemática – sua adequação a faixas etárias diferenciadas. 
Materiais e indicações didácticas – análise em profundidade de 
um material em especial, blocos lógicos. 

RA3 
RA4 

11 Teste. RA1 
RA2 
RA4 

12 Construção de propostas de novo material a incluir numa sala de 
Jardim de Infância e de propostas de actividades com esses 
materiais. 

RA3 
RA4 

13 Construção de propostas de novo material a incluir numa sala de 
Jardim de Infância e de propostas de actividades com esses 
materiais. 

RA3 
RA4 
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14 Construção de propostas de novo material a incluir numa sala de 
Jardim de Infância e de propostas de actividades com esses 
materiais. 

RA3 
RA4 

15 Apresentação e discussão de propostas de novo material a incluir 
numa sala de Jardim de Infância e de propostas de actividades 
com esses materiais. 

RA3 
RA4 

 

Bibliografia fundamental 

No que respeita à bibliografia a recomendar aos alunos, escolheram-se seis obras. 

Entendeu-se que esse seria um número razoável desde que ficassem abrangidas 

todas as áreas necessárias, nomeadamente a da definição de conceitos essenciais 

ligados à aprendizagem matemática no pré-escolar (RA1), do conhecimento de 

investigação relacionada com a matemática em Jardim de Infância (RA2), do 

conhecimento de recursos variados para integrar em actividades matemáticas (RA3) 

e da discussão de actividades matemáticas significativas para o Jardim de Infância 

(RA4). 

 

1 Barros, M. G. & Palhares, P. (2001). 

A Emergência da Matemática no 

Jardim-de-Infância. Porto: Porto 

Editora. 

Obra com duas vertentes, com 

apresentação de investigação e com 

discussão de actividades para o 

Jardim de Infância  

RA2 

RA4 

2 Clements, & Sarama (Eds.). 

Engaging young children in 

mathematics – standards for early 

childhood mathematics education. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Obra com duas vertentes, contendo 

os standards para a educação 

matemática no pré-escolar e 

investigação relacionada com a 

matemática em jardim de infância 

RA1 

RA2 

3 DEB (1997). Orientações 

curriculares para a Educação Pré-

Escolar. Lisboa: ME. 

Obra fundamental relacionada com 

a definição de conceitos ligados À 

RA1 
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aprendizagem matemática no 

jardim de infância 

4 Hohmann, M. & Weikart, D. P. 

(1997). Educar a Criança. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Obra com duas vertentes, com 

apresentação de investigação e com 

discussão de actividades para o 

Jardim de Infância, faz parte do 

programa High Scope 

RA2 

RA4 

 

5 Leushina, A.M. (1991). The 

development of elementary concepts 

in preschool children. Reston, VA: 

NCTM. 

Obra muito relevante para o 

conhecimento de investigação 

relacionada com a matemática em 

jardim de infância 

RA2 

6 Metlina, L S (1991). Mathematics in 

preschool: an aid for the preshool 

educator. Reston, VA: NCTM. 

Obra muito relevante para a 

discussão de actividades para o 

jardim de infância. 

RA4 

 

 

Avaliação 

A avaliação constitui um elemento importante para uma unidade curricular em que se 

pretende dar um contributo para a formação profissional de educadores de infância. A 

avaliação deve ser consentânea com o que se pretende conseguir em termos de mudança 

dos alunos e reflectir o trabalho realizado no âmbito da unidade curricular. Pretende-se 

aqui que a avaliação contribua para formar profissionais com fortes conhecimentos 

científicos, pedagógicos e curriculares para o nível do jardim de infância. Pretende-se 

também que contribua para formar profissionais com conhecimento de recursos variados 

e capazes de construir actividades significativas que permitam aprendizagens relevantes 

para as crianças. 
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Atendendo aos propósitos para a avaliação, ela tomará forma ao longo da unidade 

curricular em dois momentos privilegiados que estruturam a planificação das aulas.   

Haverá assim a realização de um teste e de um trabalho (individual ou em par), cada um a 

valer entre 40% e 60 % (valor exacto a negociar com os alunos, conforme o investimento 

que queiram realizar).  O trabalho consistirá na descrição do material existente numa sala 

de jardim de infância e propostas de inclusão de novo material bem como de actividades 

estruturadas para esses materiais. A classificação mínima a exigir em qualquer um dos 

itens de avaliação será de 6,5 valores. Esta exigência parece importante para que não 

possa existir alheamento de uma das componentes da unidade curricular. 

 

Recursos 

Para alem dos recursos bibliográficos existentes na biblioteca da universidade do Minho, 

há um conjunto de mais de 300 materiais manipuláveis que podem ser requisitados do 

Laboratório de Educação Matemática. Estes materiais podem ser usados em situação de 

análise na aula na universidade como podem também ser levados para a Prática 

Pedagógica. Será relativamente a estes materiais que se centrará o tema do trabalho. 
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Capítulo 5 - Conclusão 

 

Profundamente envolvidos na leccionação a futuros educadores de infância desde há 

muitos anos, pareceu natural apostar nesta unidade curricular para o presente relatório.  

Neste balanço da disciplina, falta ainda reflectir sobre a avaliação feita pelos alunos ao 

longo dos anos. Faltando dados anteriores, faz-se aqui a reflexão possível sobre os anos 

de 2002/2003 até 2006/2007, num total de cinco anos (em 2007/2008 não foi por nós 

leccionada a disciplina em virtude de termos estado em licença sabática). A avaliação 

sofreu um processo de reajuste entre 2003/2004 e 2004/2005, o que impediu uma 

comparação mais alargada. Seja como for, há três itens que não sofreram alteração e que 

são relavantes para o balanço global da disciplina, que se apresentam no quadro seguinte.  

 2002/2003 2003/2004  2004/2005 2005/2006 2006/2007 

A13- 
Regime de 
avaliação 

1-0% 
2-0% 
3-93,3% 
4-0% 

1-17,9% 
2-10,7% 
3-67,9% 
4-3,6% 

Adequação 
do regime de 
avaliação 

1-3,0% 
2-3,0% 
3-9,1% 
4-81,8% 
5-0% 
6-3% 

1-0% 
2-0% 
3-15,4% 
4-50% 
5-26,9% 
6-7,7% 

1-0% 
2-2,9% 
3-17,6% 
4-67,6% 
5-8,8% 
6-0% 

A18- 
Importânci
a da 
disciplina 

1-0% 
2-0% 
3-86,7% 
4-6,7% 

1-7,1% 
2-3,6% 
3-71,4% 
4-17,9% 

Importância 
da disciplina/ 
unidade 
curricular 

1-3,0% 
2-0% 
3-12,1% 
4-78,8% 
5-6,1% 
6-0% 

1-0% 
2-0% 
3-4% 
4-28% 
5-36% 
6-32% 

1-0% 
2-0% 
3-14,7% 
4-73,5% 
5-5,9% 
6-2,9% 

A20-
Qualidade 
da 
disciplina 

1-0% 
2-13,3% 
3-80% 
4-0% 

1-7,1% 
2-28,6% 
3-60,7% 
4-3,6% 

Avaliação 
global da 
disciplina 

1-3,0% 
2-0% 
3-12,1% 
4-75,8% 
5-3% 
6-3% 

1-0% 
2-0% 
3-3,8% 
4-53,8% 
5-30,8% 
6-11,5% 

1-0% 
2-0% 
3-23,5% 
4-70,6% 
5-2,9% 
6-0% 

Em relação à leitura do quadro, é preciso notar que a escala também foi alterada de 1-4 

para 1-6. 
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Não há porventura diferenças significativas ao longo dos anos, embora o ano de 

2003/2004 seja um ano de piores resultados globais. No cômputo global, os resultados 

acima da média variam de 71% em 2003/2004 até 93% em 2002/2003 para o regime de 

avaliação, de 82% em 2006/2007 até 94% em 2005/2006 para a importância da unidade 

curricular e de 71% em 2003/2004 até 96% em 2005/2006 para a qualidade da disciplina. 

Estes resultados da avaliação por parte dos alunos vêm mostrar porventura a boa 

integração da unidade curricular no curso e o apreço global pelos conhecimentos 

aquiridos durante o decorrer da mesma. 

Espera-se que no futuro, e com a entrada em funcionamento dos novos cursos, seja 

possível continuar a fazer funcionar as novas unidades curriculares semelhante de forma 

satisfatória como até aqui, embora preferível seja até que venham a funcionar melhor do 

que esta, a partir da reflexão que agora aqui se fez. 
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