
 

 

 

Conclui-se que a teoria de Piaget, é útil para o 

professor em sala de aula, e pode fazer uma grande 

diferença na maneira de ensinar o número elementar. 

O professor pode usar a teoria de uma forma prática 

desenvolvendo as atividades com quatro tópicos: a 

natureza do número; objetivos para “ensinar” número; 

princípios de ensino; situações escolares que o 

professor pode usar para “ensinar” número. Essas 

maneiras de ensinar são semelhantes à tentativa de 

tornar as crianças mais inteligentes, através do ensino 

das respostas para o teste de Binet: porque ensina as 

crianças a darem as respostas certas a questões 

específicas formuladas na prova ou tarefa de 

conservação, sem permitir que construam a infra-

estrutura lógico-matemática de número. 

 

 

Percebe-se que o conhecimento lógico-matemático 

consiste na coordenação de relações. Da mesma 

forma é coordenado a relação entre “dois” e “dois”; em 

seu pensamento deduz que 2+2=4, e que 2x2=4. 

Assim, Piaget reconhecia fontes internas e externas do 

conhecimento. A fonte do conhecimento físico é 

parcialmente externa ao indivíduo. A fonte do 

conhecimento lógico-matemático, ao contrário, é 

interna.  
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A CRIANÇA E O NÚMERO: IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS DA TEORIA DE 

PIAGET PARA ATUAÇÃO COM ESCOLARES DE 4 A 6 ANOS 

INTRODUÇÃO 

O livro a criança e o número de Constance Kamii apresenta conceitos sobre a criança e o número, com análise 

dos procedimentos que devem ser aprofundados por professores, sistematizando a teoria aplicada na prática para 

ministrar aulas do ensino e aprendizagem. Durante os estágios sensório-motor e pré-operacional a abstração 

reflexiva não pode acontecer independentemente da empírica. Os números são aprendidos pela abstração 

reflexiva, à medida que a criança constrói relações. Para quantificar os objetos como um grupo, a criança tem que 

colocá-los numa relação de inclusão hierárquica. Significa que a criança inclui mentalmente um em dois, dois em 

três, três em quatro. Como problema de pesquisa buscou-se investigar qual a importância das teorias de Piaget 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança e o desenvolvimento de sua linguagem.  
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A escolha do assunto é de grande relevância para a 

formação acadêmica de professores, mesmo que a 

Educação Infantil não seja somente de 

responsabilidade da escola, e sim, juntamente com 

familiares e Estado, a educação deve ser trabalhada 

de forma interdisciplinar com inovações pedagógicas 

situando-se na construção do número e das palavras.  

O objetivo do estudo deste livro é analisar os tipos de 

relações da criança com o meio para o 

desenvolvimento de seu aprendizado segundo a teoria 

de Piaget. Para tal foi feita uma pesquisa bibliográfica, 

descritiva, com análise e interpretação dos conteúdos 

da obra “A criança e o número: implicações 

educacionais da teoria de Piaget para atuação com 

escolares de 4 a 6 anos”. A metodologia de 

matemática, está relacionada com atividades 

pedagógicas, pois, as análises derivam de um 

trabalho onde os educadores pensam sobre o que 

significa ensinar o número em sala de aula e a 

quantidade continua a mesma quando os objetos são 

modificados.  


