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

utilizada na educação fundamental de crianças foi largamente usada para o trabalho com 

adultos, desconsiderando que processos cognitivos de adultos e crianças na construção de 

conceitos diferem. Torna-se evidente que os desafios educacionais ainda vigentes, 

sobretudo no âmbito da didática, atentem para a necessidade de perceber as peculiaridades 

dos processos cognitivos de jovens e adultos na formação de conceitos, sobretudo em 

respeito a esse público alvo excluído do sistema educacional de maneira involuntária.  

 

Este entendimento implica em considerar que o ideal pedagógico precisa assumir forte 

componente ético, reconhecendo as especificidades na conceitualização por adultos e 

crianças enquanto sujeitos de suas aprendizagens, como recomenda Freire (1975) ao 

reconhecer a carência de avanços em termos de concepção de ensino e aprendizagem. Paulo 

Freire explicitava que faltava à escola ações que visassem revistar e repensar práticas 

pedagógicas, construindo caminhos dialógicos, ao considerar que o sujeito que aprende é 

histórico e cultural sendo portador de saberes da práxis, da educação não-formal que 

precisam ser considerados no âmbito educativo formal. 

 

Estudos da psicologia cognitiva contribuíram na avaliação do potencial cognitivo do adulto, 

desmentindo postulados anteriores de que a capacidade de aprendizagem do adulto seria 

igual ou inferior à de crianças. Oliveira (1999) destaca que, ao enfrentar demandas de 

natureza cognitiva, os fatores que determinam boa probabilidade de êxito do adulto são 

basicamente: o nível cultural; a experiência profissional e o tônus vital da pessoa, não seria 

a idade cronológica em si, fator determinante de êxito em aprendizagem. Dessa forma, os 

desempenhos de adultos e de crianças diante de um mesmo desafio cognitivo devem variar, 
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uma vez que os primeiros possuem nível cultural, profissional, motivações e autoconceitos 

diferenciados dos de crianças.  

 

Pesquisas já desenvolvidos que levam em consideração este enfoque têm contribuído para 

nova compreensão e direção de processos de ensino e aprendizagem. Na educação 

matemática, diversas pesquisas na área de Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de 

Pernambuco desenvolvidas desde a década de 1980 (Abreu, 1988; Acioly, 1985; Carraher, 

1998; Carraher et. al, 1988: Lima, 1985; Magalhães & Schliemann, 1989; Schliemann & 

Carraher, 1988, dentre outras), enfocaram a capacidade cognitiva de adultos analfabetos ou 

de pouca escolaridade, seu desempenho na solução de problemas, bem como as 

características do conhecimento matemático adquirido no cotidiano e as relações entre esse 

conhecimento e o conhecimento escolar. Nessa perspectiva, na década de 1990 apresentam-

se os estudos de Carvalho (1995) e Knijnik (1995) dentre outros que têm abordado o saber 

matemático experiencial na interação com o saber escolar. 

 

A presente pesquisa objetivou verificar se, e como os processos de aprendizagem de 

números decimais de crianças e adultos são distintos. Pretendeu-se diagnosticar o quanto 

saberes da práxis social, experiências profissionais ou de outras vivências, interferem nos 

processos metacognitivos de adultos, influenciando desempenhos acadêmicos. Trata-se de 

um estudo comparativo entre o desempenho de adultos e crianças em problemas que 

envolvem números decimais que se justifica por constituir um conhecimento útil para 

enfrentamento de situações onde o domínio dos números inteiros é insuficiente, se 

pretendeu considerar as experiências dos alunos, não necessariamente construídas no 

sistema escolar.  

 

 

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

interpessoais de modo diferente da criança e do adolescente. Ele traz consigo uma longa 

história de experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, 

sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação à inserção em situações de 

aprendizagem, essas peculiaridades dessa etapa de vida em que se encontra o adulto fazem 
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com que ele traga consigo diferentes habilidades e dificuldades em comparação com a 

criança e provavelmente maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre os 

próprios processos de aprendizagem. Reforçando esse pensamento, Fonseca (2002) destaca 

que alunos adultos, muito mais que jovens adolescentes e crianças, comprazem-se na ação 

metacognitiva de conhecer e questionar suas próprias concepções e confrontá-las com as 

dos colegas, dos professores, dos livros, da sociedade.  

 

O domínio conceitual dos números decimais é complexo e já bem investigado em estudos 

anteriores como (1) O efeito da multiplicação e divisão por números menores que 1 (Bell, 

Fischer & Greer, 1984; Bell, Swan & Taylor,1981); (2) Procedimentos de computação com 

números decimais (Hiebert & Wearne, 1985, 1988); (3) Utilização de materiais concretos 

no ensino de números decimais (Thompson, 1992); (4) A compreensão da notação dos 

números decimais (Sackur-Grisvard & Leonard, 1985; Resnick, Nesher, Leonard, 

Magnone, Omanson & Peled, 1988; Lerner, 1995; Porto, 1995; Porto & Carvalho 2000; (5) 

Imagens dos estudantes sobre frações decimais (Irwin,1995); Classificação elaborada por 

(Porto, 1995); exceto a inclusão das pesquisas de Lerner, Irwin, Porto e Porto & Carvalho. 

O estudo de Porto (1995) versou sobre problemas de comparação e de representação de 

números decimais; Lerner (1995) investigou a produção e interpretação de números 

decimais; Irwin (1995) pesquisou imagens dos estudantes sobre fração decimal; Porto & 

Carvalho (2000) pesquisaram a construção do conceito decimal em intervenção no ensino 

supletivo, dentre outros. Destes, somente Porto & Carvalho (2000) investigaram o 

desempenho de alunos adultos. 

 

Aspectos diversos do aprendizado dos decimais foram enfocados nestes estudos anteriores 

– como a leitura, a comparação e a conversão de números decimais – relacionados a 

aspectos isolados – como os representacionais e os das propriedades dos decimais – e o 

achado mais importante foi o de que a escola tem enfatizado mais a manipulação de 

decimais e pouco tem trabalhado o significado deste campo numérico. Reforça-se desse 

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

conhecimentos socialmente desenvolvidos pelos alunos sobre números decimais.  
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Esta pesquisa que objetiva contribuir para o estudo dos saberes de crianças e adultos sobre 

o número decimal tomou como aporte teórico, estudos de Lev Vygotsky, Paulo Freire e 

Gerard Vergnaud. Vygotsky (1987) defendeu que a aprendizagem dos conceitos tem 

origem nas práticas sociais, nas quais o processo de apropriação do conhecimento se dá no 

decurso do desenvolvimento das relações reais e efetivas do sujeito com o mundo. Em 

consonância com esse pensamento, toma-se aqui, o pensamento de Freire (1986) o qual 

atesta que, indiscutivelmente, há uma sabedoria popular que se gera na prática social que o 

povo participa, evidenciando que processos de aprendizagem têm estreita relação com o 

modo como se está inserido no mundo.  Segundo Vergnaud (2003), é preciso conhecer o 

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

em situação, mas também o desenvolvimento das formas inteligentes de organização da 

atividade de certa pessoa durante determinada experiência.  

 

È importante ressaltar que na Teoria dos Campos Conceituais por trás do problema de 

conceituação, três dimensões básicas se inserem – significados, representações e 

propriedades – pelo fato de que, conceituar abarca todos os registros da atividade e a lógica 

é somente um dos domínios dessa atividade. Embora Vergnaud (2003:30) observe que “a 

noção conceitual não se restringe somente à matemática” , aqui serão enfocadas 

exclusivamente pesquisas desenvolvidas com vista aos processos de ensino-aprendizagem 

da matemática, tais como os estudos de Borba (2002); Selva & Borba (2004); Selva, Borba, 

Torres e Couto (2004) entre outros. Estes estudos na educação matemática que tomaram 

como base a Teoria dos Campos Conceituais e que adotaram uma metodologia que permite 

comparar desempenhos em função da variação das dimensões dos conceitos, embora 

tenham sido realizados a partir de conceitos matemáticos diferenciados – números inteiros 

relativos e divisão – evidenciam as mesmas tendências. São pesquisas que mostram que 

significados dados a números e a operações, representações simbólicas utilizadas na 

resolução de problemas e propriedades invariantes sobre as quais se precisa pensar ao lidar 

com diferentes situações têm uma forte influência no desempenho dos alunos. Estudos com 

mesmo embasamento teórico e semelhantes procedimentos metodológicos poderão 

evidenciar se, e como, estas três dimensões influenciam a resolução de problemas que 

envolvem outros conceitos matemáticos. 
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A presente pesquisa se pautou em procedimento metodológico similar aos estudos supra 

citados, focalizando competências de adultos e crianças em números decimais. Participaram 

da investigação alunos de uma escola rede municipal de ensino da cidade do Recife, sendo 

16 adultos e 16 crianças que estudaram números decimais na escola e 16 adultos e 16 

crianças não escolarizadas neste conteúdo. Tratou-se de um estudo experimental, no qual os 

participantes constituíram quatro grupos para a pesquisa, conforme mostra o quadro I. 

 

 

 

 

Quadro I - Perfil dos participantes 

PARTICIPANTES 

(GRUPOS) 

FAIXA ETÁRIA SEXO 

(MASCULINO) 

SEXO 

(FEMININO) 

GI 9 A 11 ANOS 12 04 

GII 11 A 15 ANOS 08 08 

GIII 24 A 73 ANOS 05 11 

GIV 16 A 39 ANOS 06 10 

                                          TOTAL 

                     

 

Os alunos participaram de entrevista e teste com questões elaboradas com base na Teoria 

dos Campos Conceituais (Vergnaud 2003), objetivando observar que contexto (métrico ou 

monetário), significado (decimal como resultado da divisão ou como parte fracionária), 

representação (escrita ou oral) e propriedade (comparação ou conversão) dos números 

decimais contribui na conceitualização de decimais por adultos e crianças. Em relação aos 

significados do número decimal, oito das questões referiam-se ao decimal como parte 

31 33 
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fracionária e oito ao decimal como resultado de uma divisão. Uma síntese dos dados da 

pesquisa apresenta-se na tabela 1, apresentada a seguir. 

 

Tabela 1 

Efeitos isolados por grupo (base: médias de acertos) 

 variáveis G1 G2 G3 G4 

REPRESENTAÇ

ÃO 

 

Oral 

 

Escrito 

1,62 

 

0,04 

2,25 

 

2,06 

5,5 

 

5,06 

6,37 

 

6,18 

SIGNIFICADO Fração 

 

Divisão 

0,87 

 

1,18 

2,18 

 

2,12 

5,93 

 

4,56 

7,5 

 

5,68 

PROPRIEDADE  

comparaçã

o 

 

conversão 

 

1,81 

 

0,02 

 

3, 06 

 

1,25 

 

5,87 

 

4,,62 

 

 

6,31 

 

6,31 

CONTEXTO métrico 

 

monetário 

0,02 

 

1,81 

1,5 

 

2,81 

6,25 

 

5,62 

6,31 

 

5,62 
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Os dados revelam que o contexto monetário é mais facilmente compreendido pelas crianças 

e que adultos mostram compreender bem o contexto métrico; os adultos têm maior 

facilidade de responder problemas com números decimais tanto oralmente quanto por 

escrito que as crianças; que os problemas de comparação são mais facilmente 

compreendidos que os de conversão e que adultos sem escolaridade no conteúdo resolvem 

problemas com números decimais, especialmente quando abordam o problema oralmente, 

revelando influências dos conhecimentos da prática social em números decimais nas suas 

conceitualizações, mais que a escolaridade no conteúdo. Observou-se que adultos mesmo 

escolarizados no conteúdo, recorriam aos conhecimentos da práxis influenciando 

positivamente na resolução dos problemas por via de processos metacognitivos.  

 

Os alunos participaram de entrevista e teste com questões elaboradas com base na Teoria 

dos Campos Conceituais (Vergnaud 2003), objetivando observar que contexto (métrico ou 

monetário), significado (decimal como resultado da divisão ou como parte fracionária), 

representação (escrita ou oral) e propriedade (comparação ou conversão) dos números 

decimais contribui na conceitualização de decimais por adultos e crianças. Em relação aos 

significados do número decimal, oito das questões referiam-se ao decimal como parte 

fracionária e oito ao decimal como resultado de uma divisão.  
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Figura1. Esquema das questões do teste. 

                    (2) comparação 

         (4) oral 

                     (2) conversão 

                      (08) 

               (2) comparação 

         (4) escrita 

           (2) conversão 

NNNN 

                                         (2) comparação 

         (4) oral 

           (2) conversão 

                      (08)                                                                               (2) comparação 

                 (4) escrita   

                                                                                                              (2) conversão

    

               

As 16 questões Foram apresentadas de maneira variada para evitar efeito de aprendizagem. 

Dos 16 alunos de cada grupo: 

• 8 alunos resolveram primeiramente 8 problemas oralmente e depois 8 por escrito. 

• 8 alunos resolveram primeiramente 8 problemas por escrito e depois 8 oralmente. 

•  

Os problemas foram apresentados na seguinte ordem: 

• Um problema de decimal enquanto parte fracionária, seguido de outro problema de 

decimal enquanto resultado de uma divisão. (Para metade dos alunos iniciou-se com 

Nº de 
Questões 

(16) 

Decimal como 
parte 

fracionária 

Decimal 
como  

divisão 
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o significado fracionário e para a outra metade se iniciou com o outro significado: 

resultante de uma divisão). 

• Quatro problemas de comparação vieram primeiro, seguidos de quatro problemas de 

conversão, e assim sucessivamente. 

• Sucessivamente dois problemas apresentaram-se num contexto métrico 

(quantidades contínuas) seguidos de dois problemas num contexto monetário 

(quantidades discretas). 

 

Dentro de cada grupo houve quatro tipos de testes. Dessa forma, 4 alunos de cada grupo 

experimental responderam a um tipo de teste (mesmas questões em ordens diferentes). 

 

Regras de estudos anteriores orientaram a observação das produções dos estudantes nesta 

pesquisa. Pode-se conferir, por exemplo, as regras oriundas dos seguintes estudos: 

 

Sackur, Grisvard & Leonard (1985) ao investigar as dificuldades de crianças francesas da 4ª 

e 5ª séries em compreender e representar números decimais identificaram que as crianças 

utilizaram as seguintes regras: 

 

R1. O número maior é aquele cuja parte decimal contém o maior número de dígitos; assim 

3,214 é maior que 3,8. 

R2. O número com menos casas decimais é maior. Então, dados os números 10,5 e 1,2 este 

último seria considerado maior; 

R3. O número é tanto menor quanto são os zeros existentes imediatamente depois da 

vírgula. Associada a isto a criança usa a regra para comparar os outros números. Assim os 

números 3,09; 3,8 e 3,214 ficariam assim ordenados: 3,09(O menor porque tem zero após a 

vírgula); 3,8 e 3,214 (porque 214 possui mais algarismos que 8).  

 

Resnick, Nesher, Leonard, Magnone, Omanson, & Peled (1988) investigaram a 

possibilidade de as crianças cometerem erros sistemáticos a partir da generalização de 

conceitos de um domínio familiar (representações mentais), para interpretar um outro 

domínio de conhecimentos. O trabalho envolveu 113 crianças dos Estados Unidos, Israel 
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(onde frações são ensinadas antes de decimais), e França (onde os decimais são ensinados 

antes das frações). Duas regras emergem da ordem instrucional adotada na abordagem dos 

decimais: 

 

R1.Regra dos números inteiros – Aplicação do conhecimento sobre números inteiros aos 

decimais, sem coordenação com informações sobre frações – Ex. ao comparar os números 

0,5 e 0,25 a criança justificava que 0,25 é maior porque 25 é maior; ou ao comparar 4,7 e 

4,08 este último seria maior porque o zero “não faz sentido”  ou “não tem valor”  e 8 é maior 

que 7. 

R2.Regra da fração – Ao responder que 4,7 é maior que 4,08 a criança justificava que era 

“porque 4,08 tem 8 centésimos e 7 décimos” ou ainda que 4,457 é maior que 4,4502 

“porque estes 4,457 são centésimos e estes 4,4502 são milésimos...”  justificando que 

centésimos são maiores que milésimos; ajusta inapropriadamente as partes decimais dos 

números para centésimos e milésimos. As crianças ao ordenar números decimais, realizam 

relação entre as partes (parte/parte): “décimos são maiores que centésimos”, “centésimos 

maiores que milésimos” e assim sucessivamente, o que evidencia a dificuldade de 

coordenar simultaneamente o todo e as partes.  

 

Na conclusão deste estudo, confirmaram-se as hipóteses levantadas pelos autores: A regra 

de fração foi mais amplamente utilizada por crianças dos Estados Unidos e Israel, onde o 

ensino de frações ordinárias precede o ensino dos decimais 

 

No estudo em tela, verificou-se a emergência de tais regras na abordagem dos problemas, 

em especial na produção das crianças. Os adultos às vezes não conseguiam fazer a 

representação da forma convencionalmente utilizada – utilizando a virgula adequadamente, 

representando por escrito processos mentais, etc. No entanto, abordavam oralmente os 

problemas por meios cognitivos refinados revelando seus saberes experienciais como 

amplificadores de possibilidades de significativas aprendizagens. Trata-se de uma diagnose 

que pode favorecer tratar com cautela processos de ensino ao considerar diferenças entre os 

aprendizes, seja de saberes experienciais, ou dos seus distintos ritmos para a aprendizagem 

dos conceitos. 
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Em linhas gerais as conclusões advindas da comparação de desempenhos de adultos e 

crianças na conceitualização de números decimais reveladas nos dados da pesquisa foram: 

que o contexto monetário é mais facilmente compreendido pelas crianças e que adultos 

mostram compreender bem o contexto métrico; os adultos têm maior facilidade de 

responder problemas com números decimais tanto oralmente quanto por escrito que as 

crianças; que os problemas de comparação são mais facilmente compreendidos que os de 

conversão e que adultos sem escolaridade no conteúdo resolvem problemas com números 

decimais, especialmente quando abordam o problema oralmente, revelando influências dos 

conhecimentos da prática social em números decimais nas suas conceitualizações, mais que 

a escolaridade no conteúdo. Observou-se que adultos mesmo escolarizados no conteúdo, 

recorriam aos conhecimentos da práxis influenciando positivamente na resolução dos 

problemas por via de processos metacognitivos.  

 

Embora não sendo objetivo desta pesquisa focar concepções dos professores em números 

decimais – seja em relação ás dificuldades dos alunos ou às suas próprias dificuldades de 

lidar com o conteúdo – entende-se que tais aspectos necessitam ser estudados, sobretudo 

em momentos de formação continuada do professor objetivando reconhecer dificuldades 

presentes na conceitualização de números decimais, considerando-se que é preciso saber 

bem o conteúdo para ensinar. A título de exemplo destaca-se  aqui o estudo realizado por 

Kaye Stacey et. al. (2001) com 522 professores em quatro universidades na Austrália e 

Nova Zelândia acerca da percepção dos professores sobre as dificuldades dos estudantes em 

números decimais, da qual participaram estudantes de pedagogia respondendo a questões 

de um teste de compreensão decimal, marcando os itens que os professores consideravam 

difíceis para os estudantes e explicando o porque. Partiu-se do reconhecimento de que a 

numeração decimal é significativamente fonte de dificuldades de aprendizagem e ensino e 

buscou-se diagnosticar a natureza das dificuldades na conceitualização decimal, no tocante 

ao conhecimento pedagógico bem como no conhecimento do conteúdo. 

Quatro questões nortearam esta pesquisa. Foram elas: 

1. Quanto os professores sabem sobre numeração decimal? 

2. Até que ponto os professores estão conscientes de suas dificuldades? 
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3. O que os professores pensam sobre o que fazem as comparações decimais difíceis 

para os estudantes? 

4. Quais são as características das explicações dos professores sobre as dificuldades 

dos alunos? 

 

Para análise das respostas dos itens do teste, tomou-se como variável, como o professor 

pensava em decimais e como pensava sobre o conhecimento dos seus alunos, considerando 

as diferentes universidades e os diferentes tipos de erro apresentados. 

 

Como os professores pensavam sobre os erros dos alunos: 

- A maior quantidade de números para a criança quer dizer nº maior, sem 

prestar atenção que ele é maior no valor. Ex. 1,480 > 1,9 

- Crianças também pensam que um número decimal simples seria considerado 

maior que um com vários decimais. Ex. 0,4 > 0,476 

- Na comparação com zero, consideram por ex. 0,22 como sendo número 

negativo. 

- Na presença do dígito zero, desconsiderar o zero, admitindo que não altera o 

valor numérico. Ex. 3,72 < 3,073 

 

Identificou-se quatro características dos números usados nas comparações, considerando 

que fazem as comparações de números decimais difíceis para os estudantes. 
�

 O tamanho 
�

 Comparação com zero 
�

 Presença do zero como dígito 
�

 Similaridade entre números 

 

Na conclusão desse estudo, observou-se que os erros dos professores são indicativos de que 

eles não entendem decimais, frações etc. Dos participantes 13% erram ao comparar o 

número decimal com o zero; mostram evidência do não entendimento da lógica decimal 

quando pensam que maior é menor e outros pensam que mais curto é maior (erro presente 

em todas as universidades), considerando-se apenas o número de dígitos. Do grupo 
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pesquisado 52% não conseguia identificar o lugar do número.  Portanto, os dados deste 

estudo apontam para que na formação dos professores se busque enfatizar o conhecimento 

conceitual que abordem diferentes aspectos dos números. Observou-se que 80% do pessoal 

testado pareciam saber o conteúdo, no entanto, reconheciam suas dificuldades e estavam 

conscientes das dificuldades dos estudantes, e atribuíam tais dificuldades como associadas à 

natureza fragmentária da abordagem do conhecimento. 

 

Nos dados desta pesquisa apontam-se aspectos a serem observados na formação do 

professor, dentre eles: 

- Abordar conhecimento integrado da numeração decimal, evitando erro no 

ensino aos estudantes; 

- Reconhecer os erros dos professores como indicativos para se trabalhar na 

formação, observando que ensino eficaz requer conhecimento profundo, 

conhecimento da matemática, ou seja, não bastam conhecimentos 

pedagógicos é preciso domínio do conhecimento do conteúdo. 

 

Vinculada à questão curricular e abordagem para o ensino dos números decimais, em 

estudo (Guy Brousseau, Nadine Brousseau & Virgínia Warfield, 2003) enfoca Racionais e 

decimais no Currículo escolar por via de experiência construtivista – perspectiva vinculada 

à didática da matemática, tratando-se de estudo experimental utilizando folhas de papel 

empilhadas umas sobre outras objetivando introduzir a idéia de decimal como pouco/fino 

orientando-se pelas seguintes perguntas: 

A. Se as folhas são de diferentes tipos, o mesmo nº de folhas corresponderiam a 

diferentes tipos de folhas? 

B. Se os papéis são do mesmo tipo, o número de folhas corresponde à mesma 

grossura? 

C. Duas vezes mais folhas, a grossura seria a mesma? 

D. Nº diferente de folhas corresponde à mesma grossura? 

Considerou-se na análise do desempenho dos aprendizes: 

- O esforço individual 

- Diferentes resultados 
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- Comparação de métodos 

- Discussão e avaliação dos resultados / processo que seria mais adequado. 

 

Na conclusão deste trabalho Brousseau ressalta que a prática de introduzir o número 

decimal e frações e aplicar, não considera os conhecimentos dos alunos. Salienta que a 

matemática não pode se reduzir à seqüência de algoritmos para ser aplicado, refere-se à 

resposta a questões de oportunidades para colocar novas questões. A matemática é como 

destaca o autor, uma arte de organizar essas questões e respostas assim apóiam o uso e 

aprendizagem das perguntas e questões. Apoiar o uso e aprendizagem de questões e 

respostas.  

 

O pensamento de Brousseau (2001), conclama educadores a observarem que a utilização de 

números representados na forma decimal faz-se presente em várias situações da vida do 

aluno, especialmente do aluno adulto trabalhador. Este se depara freqüentemente com 

situações nas quais o domínio conceitual dos números inteiros é insuficiente para enfrentá-

las. Entende-se que este adulto trabalhador sabe muito desse campo conceitual a partir de 

suas experiências da práxis social e é necessário que a escola reconheça esses saberes. O 

levantamento deste conhecimento poderá subsidiar a organização de seqüências didáticas 

que facilitem a ampliação dos saberes já possuídos. Dessa forma, reconhece-se como são 

importantes tanto as inteligências acadêmicas quanto a inteligência prática. 

 

Neiser (apud Carraher at al. 1995:171) atribui diferenças entre tarefas acadêmicas e aquelas 

que precisamos resolver na vida cotidiana, argumentando que nas tarefas acadêmicas as 

soluções são criadas e apresentadas aos sujeitos por outras pessoas, tendo freqüentemente 

baixo valor intrínseco. Contrasta na vida cotidiana, a solução de situações problemas 

definidas pelos sujeitos, eles próprios buscando soluções e tomando decisões. 

 

Aspectos observados nestes estudos, relativos às dificuldades na conceitualização de 

números decimais, orientam a condução de processos didáticos que possam atingir 

eliminando tais entraves.  Comparações de desempenhos de adultos e crianças como as 

efetuadas no estudo dos saberes de adultos e crianças em números decimais, aqui 
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apresentado, devem ser considerados, possibilitando que a escola reflita sobre a 

necessidade de tratar diferentemente alunos de diferentes níveis de ensino. Revela que na 

sala de aula de matemática é preciso considerar os saberes dos alunos de cada uma das 

modalidades de ensino em números decimais e em outros conteúdos, saberes oriundos das 

suas práxis enquanto fortes componentes para significativas aprendizagens. 
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