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dificuldades e mostra, no desenrolar da análise e interpretação dos dados, o
despreparo dos responsáveis pela educação moral dos mais jovens. Concluindo,
pode-se afirmar que essa publicação é oportuna, pois oferece elementos para
minorar as dificuldades da educação moral nos dias atuais. É, portanto, de grande
valia para pais, professores e estudantes de educação e de psicologia. Por outro
lado, pode servir de apoio a novos estudos relacionados com a Teoria de Piaget
e a obediência nas determinações dos pais em relação aos filhos.

• MORO, M. L. F. & SOARES, M. T. C. (Org.) (2005). Desenhos, palavras
e números: as marcas da matemática na escola. Curitiba-Pr: Ed. da

UFPR, 186p. (ISBN 85-7335-125-X)
Maria Regina Maluf1

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
 Universidade de São Paulo

Ensinar com eficiência a ler, escrever e contar é o grande desafio com que
se defrontam os envolvidos com o ensino fundamental em nosso país. Constata-
se que houve avanços, sobretudo, a partir da década de 90, quando o acesso à
educação se tornou uma realidade para mais de 97% das crianças brasileiras.
É preciso ainda que o Estado brasileiro promova a qualidade do ensino nos
primeiros anos de escolarização, investindo mais e melhor na educação infantil
e nos primeiros anos do Ensino Fundamental, cuidando, especialmente, da
formação dos professores e das condições de aprendizagem oferecidas aos
alunos.

O conteúdo do livro aqui resenhado é uma excelente contribuição para a
formação de professores de educação infantil e primeiros anos do ensino
fundamental. Em nossa leitura, entendemos que as organizadoras aceitaram
implicitamente o pressuposto de que todas as crianças são capazes de aprender
se lhes forem dadas condições para isso. Na Apresentação, as organizadoras
se referem ao processo de compreensão das relações aritméticas, que não
pode ser reduzido ao domínio de um sistema de notações com o uso de símbolos
mal compreendidos. Chamam a atenção do leitor para a necessidade de desfazer
o mito, bastante difundido entre nós, de que algumas crianças que são boas em
matemática já nasceram com esse talento. Sem negar possíveis tendências,
ainda não suficientemente explicadas pela genética, ousam a previsão de que
muitas mais crianças aprenderão significativamente matemática na escola se
forem ensinadas de acordo com o que  nos revelam conhecimentos recentes
sobre como se dá essa aprendizagem.

As contribuições de Gérard Vergnaud, conhecidas como teoria dos campos
conceituais, iluminam os textos baseados em pesquisa reunidos pelas

1 Contato: e-mail: marmaluf@ajato.com.br
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organizadoras do presente texto. Vergnaud, que assina o Prefácio, estudou
profundamente as peculiaridades e obstáculos dos sistemas da numeração
escrita ensinados às crianças nas escolas. Ele escreve, nesse Prefácio, que a
matemática não é uma linguagem e sim um conhecimento, mas que é
“indispensável levar em conta os problemas de compreensão das palavras e
dos símbolos que os alunos apresentam já nos primeiros anos da escola
fundamental”. Os símbolos matemáticos devem ser vistos ao mesmo tempo
como uma ajuda ao pensamento e uma ocasião de dificuldades. A compreensão
das relações entre a linguagem que se utiliza, o simbolismo que ela representa
e a conceituação que ela exige parece estar associada à prática bem sucedida
no trato da matemática como objeto de ensino.

No primeiro capítulo apresentado ao leitor, Teixeira explica as relações entre
as notações (representações externas) e as representações internas, ou seja, o
conceito, mostrando que a compreensão da escrita numérica depende do domínio
do sistema de representação semiótica e das regras estabelecidas para a
numeração escrita. No segundo capítulo, Moro explora os conceitos envolvidos
na compreensão da multiplicação e da divisão, enquanto precedidos pela
construção da adição e da subtração, discutindo os resultados de uma ampla
pesquisa feita com alunos de 1ª. e 2ª. série do ensino fundamental e conclui pela
necessidade de encorajar as crianças a pensar e a expressar suas soluções
durante a resolução de tarefas planejadas no contexto escolar. O estudo seguinte,
de Orozco-Hormaza, foi feito com crianças colombianas e investiga os erros
sintáticos das crianças ao aprender a escrita dos numerais. Em suas conclusões,
insiste em mostrar que o professor que ensina matemática nos primeiros anos
de escolarização precisa levar em conta tanto as características do sistema
numérico quanto as possibilidades, para as crianças, de utilizar estratégias que
permitam transformar sua escrita espontânea e seguir as regras da escrita
canônica dos numerais. Na seqüência, encontra-se o estudo de Starepravo e
Moro. Para as autoras, o conhecimento do modo como as crianças constroem
conceitos matemáticos é que possibilita ao educador intervir apropriadamente
para favorecer sua aprendizagem. Com essa preocupação, apresentam e
discutem os resultados da pesquisa feita com alunos de 3ª. série, na qual
investigam as notações que utilizam quando resolvem problemas de multiplicação
e de divisão. O último capítulo trás o estudo de Koch e Soares, relatando os
resultados e implicações de uma pesquisa que teve como foco o professor,
seus alunos e a resolução de problemas de estrutura aditiva.

A publicação em foco vem dar importante contribuição para todos os que
se preocupam com a iniciação de nossas crianças no conhecimento matemático.
Deve ser recomendada para professores e pesquisadores da Psicologia do
Desenvolvimento e da Aprendizagem que se aprofundam nesse objeto de estudo,
aqui tratado de modo atual e competente.
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