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RESUMO 

Com o aporte da história das disciplinas escolares consideramos que, para além 
dos estudos dos conteúdos em cada área, as vagas metodológicas também 
compõem tais pesquisas. Partimos da releitura de algumas publicações que se 
debruçaram sobre as propostas de Zoltan Paul Dienes para o ensino do sistema de 
numeração e a ideia de valor posicional, para as séries iniciais, através do uso de 
grupamentos em diferentes bases. Nosso objetivo é buscar como suas ideias 
iniciais, vêm sendo apropriadas pelos sistemas escolares no Brasil a cerca de meio 
século, até mesmo em tempos mais recentes como, por exemplo, no Colégio Pedro 
II e em materiais elaborados pelo Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) em 2014. 
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Boa parte dos pesquisadores que se envolve com história das disciplinas escolares 

se apoia em Chervel. Em texto fulcral de 1988, que foi publicado em 1990 no Brasil, esse 

teórico nos fala sobre a importância da área: “[...] a história das disciplinas escolares pode 

desempenhar um papel importante não somente na história da educação, mas na história 

cultural” (1990, p. 184), uma vez que é através desse estudo que se evidencia “o poder 

eminentemente criativo do sistema escolar” (idem). Posiciona-se contrário à concepção de 

que a pedagogia é “um lubrificante espalhado sobre o mecanismo [educacional]” e 

considera-a “um elemento desse mecanismo, aquele que transforma os ensinos em 

aprendizagens” (CHERVEL, 1990, p. 182), portanto sendo também ponto de interesse para 

os historiadores culturais. 

Propomo-nos, em princípio, a levantar traços já citados em outros trabalhos sobre 

como se instaurou a proposta metodológica de Zoltan Paul Dienes de levar as crianças a 

construírem a ideia de valor posicional nos sistemas de numeração, a partir de diferentes 

formas de se grupar e reagrupar elementos.  

Nosso objetivo neste artigo é buscar como suas ideias iniciais (DIENES, 1962, 1974, 

s/d; DIENES, GAULIN, LUNKENBEIN, 1969; SANFORD, WILLIANS, 1966) vêm, ao longo 
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de meio século, sendo apropriadas1 pelos sistemas escolares no Brasil, até mesmo em 

tempos mais recentes como, por exemplo, no Colégio Pedro II e em materiais elaborados 

pelo Plano Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), em 2014. 

Zoltan Paul Dienes, matemático húngaro (1916-2014), foi um dos grandes pioneiros 

dos estudos alusivos à metodologia para o ensino de matemática nas séries iniciais e é 

considerado referência no campo da Educação Matemática. Afirmava que a Matemática 

devia ser vista como uma estrutura de relações e não apenas considerada como um 

conjunto de técnicas. Suas teorias sobre a aprendizagem exploraram, principalmente, a 

construção de conceitos, processos de formação do pensamento abstrato e o 

desenvolvimento das estruturas matemáticas, desde os primeiros anos na escola. Propôs 

para o ensino uma metodologia alternativa, adequada ao desenvolvimento de processos 

psicológicos, que propiciavam concretizações de conceitos matemáticos abstratos, a partir 

de manipulações de materiais estruturados. 

De início, as experiências envolvendo o estudo do valor posicional por crianças, a 

partir do uso de grupamentos e reagrupamentos em diferentes bases, foram realizadas em 

salas de aula no Condado de Leicestershire, Inglaterra, em 1958 e 1959. As experiências 

vividas durante esse projeto que praticamente foi o único a se preocupar com o ensino de 

matemática nas séries iniciais nesse período, fomentou boa parte de sua produção. 

Divulgou suas concepções através de consultorias sobre o ensino de matemática em 

vários países em todo o mundo e para diferentes organizações, como a Organização 

Europeia de Cooperação Econômica (OECE) e a United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization2 (UNESCO). Participou da fundação do International Study Group for 

Mathematics Learning3 (ISGML), que promovia encontros em vários países sobre Educação 

Matemática, com desdobramentos na América Latina. 

                                            
1
 Estamos considerando o significado atribuído por Chartier (1995, p. 184): “a apropriação tal como a 

entendemos visa a elaboração de uma história social dos usos e das interpretações, relacionados às 
suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os constroem”.  
2
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

3
 Como Sanford e Williams citaram no prefácio de Mathematics in Primary Education: learning of 

mathematics by young children: “A I.S.G.M.L. é uma organização que foi criada em 1962 para 
promover a aprendizagem de matemática, incentivando a investigação dos processos alcançados, 
pela qual é facilitado o intercâmbio e difusão de técnicas e materiais de ensino. Para esses fins 
disponibiliza um serviço de informações, incentiva a partilha de recursos e o início de 
empreendimentos cooperativos e que publica o boletim trimestral com os trabalho recentemente 
concluído e em curso” (SANFORD; WILLIAMS, 1966, p. ii). 
Na lista existente no Apêndice B da tradução portuguesa de La Mathématique Moderne dans 
L’Enseignement Primaire - A Matemática Moderna no Ensino Primário (DIENES, s/ d, p. 117/ 118), 
vê-se que haviam quinze centros filiados no ISGML: nos Estados Unidos (Palo Alto, Minnesota, 
Missouri, California e Cambridge), na Grão Bretanha (Leicester, Surrey e Londres), França (Paris), 
Itália (Florença), Hungria (Budapest), Filipinas (Baguio City), Australia (Adelaide e Melbourne), Havai 
(Hilo). 
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Procuramos na Hemeroteca Digital Brasileira notícias envolvendo o verbete Dienes 

em periódicos das décadas de 1960 e 1970. Encontramos relativamente poucas referências, 

o que muito nos surpreendeu, pois foi um período em que o ensino de matemática no Brasil 

recebeu muitas influências desse autor. Em quadro anexo ao final deste artigo organizamos 

uma síntese do material elencado, onde se vê que em nenhum momento enfatizou-se o que 

estamos abordando neste artigo: as influências metodológicas que Dienes trouxe ao estudo 

do valor posicional nos sistemas de numeração. 

Vários autores (CHISTE, 2010; FRANÇA 2012; SOARES, 2001; SOARES e PINTO, 

2014; VALENTE e PINHEIRO, 2012; VILLELA, 2009) comentaram sobre o que se vivia nas 

décadas de 60 e 70, época que envolvia o Movimento da Matemática Moderna, e todos 

citam o papel ocupado por Dienes principalmente junto às alterações de natureza 

pedagógica para o ensino de Matemática das séries iniciais. Os pesquisadores citados 

nessa compilação afirmam que, nessa fase, era muito frequente a circulação de ideias por 

meio de publicações, cursos e congressos, envolvendo a formação inicial e continuada de 

docentes. Apontam que uma característica marcante dessa fase foi a ênfase dada às 

contribuições da Psicologia e Pedagogia e que Dienes as utilizou com propriedade em suas 

propostas, considerando-as, por isso, em constante evolução, a fim de adaptar-se ao 

desenvolvimento das pesquisas mais recentes a aquela época, tanto na Matemática como 

na Psicologia e, portanto, sujeitas a mudanças significativas. O diferencial acrescido por 

Dienes refere-se à preocupação com a metodologia e a introdução de materiais 

manipuláveis para a realização das atividades, predominantemente em trabalho em grupo. 

Podemos dizer que Dienes disseminou nas salas de aula o uso de materiais estruturados 

que já existiam, como os blocos lógicos e o material dourado. Além disso, seguindo a lógica 

desse último que fora pensado para a base decimal, ele “projetou os blocos de aritmética 

Multibase4 cujo uso era para ser fundamentado no princípio da variabilidade matemática” 

(SANFORD; WILLIAMS, 1966, p. 22): usado desde a década de 1950, esse material foi 

essencial para desenvolver junto às crianças as ideias de grupamentos e reagrupamentos 

em diferentes grupos. Lembramos que as atividades que propunha nas salas de aulas e 

divulgava em suas obras eram para ser realizadas com esses recursos. 

                                                                                                                                        
Esse exemplar que consultamos foi impresso em Lisboa, por Livros Horizonte Ltda e traduzido por 
António Simões Neto. Não consta o ano da publicação, mas, ao enumerar as edições do original 
francês, aponta a 4ª edição em maio de 1977, o que nos garante ter sido publicada minimamente 
neste ano. 
Valente e Pinheiro (2013, p. 64) afirmam que Ester Grossi (no Rio Grande do Sul) e Lucilia Bechara 
Sanchez (São Paulo) participaram, no Brasil, como membros do ISGML. 
4
 A partir de 1961 Dienes publicou manuais específicos sobre o uso do Multibase Arithmetic Blocks 

(MAB): A short introduction to the use of the multibase arithmetic blocks: 'M A B' Unknown Binding – 
1961; Tasks and Manual for Use with the Multibase Arithmetic Blocks. Sets of cards, with a manual 
Unknown Binding – 1962. Ao que parece estes textos não foram publicados em português. 



 
 
 
 

 

 42 

XII Seminário Temático 
Saberes Elementares Matemáticos do Ensino Primário (1890 - 1970): o que 
dizem as revistas pedagógicas? (1890 – 1970) 
Local: Auditório Tristão de Athayde, Escola de Educação e Humanidades - PUCPR 

Data: 8, 9 10 e 11 de abril de 2015.                                                                                                       ISSN 2357-9889 

De modo particular, no Brasil, como se vê no quadro elaborado por França (2012), 

muitos de seus livros constituíram literatura obrigatória para os cursos de formação 

oferecidos pelas Secretarias de Educação para seus professores, num momento de 

transformação do ensino de Matemática. Estas obras auxiliaram em muito a disseminação 

das ideias de Dienes junto ao professorado. 

TÍTULO 
PUBLICAÇÃO 

CIDADE 
PUBLICAÇÃO 

BRASIL 

Aprendizado 
Moderno de 
Matemática 

Building up Mathematics. 
Londres: Hutchinson 
Educational, 1960. 

Rio de Janeiro: Zahar 
1967. Tradução do inglês. 

A Matemática 
Moderna no 
Ensino Primário 

Mathematics in the 
primary school. 
Melbourne: Macmillan, 
1964. 

São Paulo, Rio de 
Janeiro: Ed. Fundo de 
Cultura S.A., 1967. 
Tradução do francês. 

As seis etapas do 
processo de 
aprendizagem 

Paris: OCDL, 1967. 
São Paulo: Herder, 1969. 
Tradução do original 
francês 

O Poder da 
Matemática 

The Power of 
Mathematics. Londres: 
Hutchinson Educational, 
1963. 

São Paulo: Herder, 1969. 
Tradução do inglês com 
supervisão do GEEM. 
São Paulo: EPU, 1974. 
Tradução do francês. 

Pensando em 
estruturas 

Thinking in Structures. 
Harlow: Hutchinson 
Educational, 1965. 

São Paulo: EPU, 1974. 
Tradução do francês. 

Exploração do 
espaço e prática 
de medição 

Harlow, Eng.: Educational 
Supply Association, 1966. São Paulo: Herder, 1969. 

Primeiros passos 
em Matemática 
Vol.1 - Lógica e 
jogos lógicos 
Vol.2 - Conjuntos, 
números e 
potências 
Vol.3 – Exploração 
do espaço  

First Years in 
Mathematics. Harlow: 
Hutchinson Educational, 
1966. 
 
OCDL: Paris, 1967 

1ª edição. São Paulo: 
Editor Herder, 1967, com 
supervisão do GEEM-
Tradução do Inglês, 1969. 
 
São Paulo: EPU, 1974. 
Tradução do francês. 

Geometria pelas 
transformações: 
Vol.1 
Vol.2 
Vol.3 - Grupos e 
coordenadas 

Geometry through 
transformations. Harlow: 
Hutchinson Educational, 
1967. 

São Paulo: 1ª edição: 
Editor Herder, 1967 (com 
supervisão do GEEM) 
São Paulo: EPU, 1975. 
Tradução do francês: La 
geométrie par les 
transformations 

Frações com 
fichas de trabalho 

Nova York: Herder and 
Herder, 1967. 

São Paulo: 1ª edição: 
Editor Herder, 1969. 
São Paulo: EPU, 1979. 

Fonte: APLBS; Biblioteca IME-USP; Editoras Herder; EPU; OCDL; entre 
outras.      (FRANÇA, 2012, p. 97) 
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Em seus livros, o autor atribuía vantagens a seus métodos sobre os tradicionais, 

remetendo-se sempre a Piaget. O que é compreender, aprender Matemática? O ensino de 

Matemática, segundo ele, deve refletir as concepções e avanços da disciplina, “deve dar 

ênfase às estruturas matemáticas e lógicas, bem como aos conceitos unificadores de 

relações, funções (operadores) e morfismos” (DIENES, s/d, p. 31). 

Uma das novidades trazidas pelo autor para a didática da Matemática foi a revelação 

da necessidade de uma “Matemática anterior” à escolar, do ponto de vista pedagógico. 

Trata-se de uma “pré-Matemática”, que explora atividades condizentes com o período de 

desenvolvimento psicológico. Sempre pautado em Piaget, Dienes afirmava que antes dos 

sete anos, aproximadamente, são construídas estruturas lógicas simples, sem as quais não 

há possibilidade de elaboração de conceitos matemáticos elementares. Tradicionalmente, 

inicia-se a Matemática escolar com a introdução do conceito de número, considerado 

elementar; porém, nessa perspectiva, tal conceito, aos 6 anos, não é concreto, ou seja, 

ainda não existe mentalmente. 

Segundo ele, para compreender realmente um conceito ou estrutura matemática, 

além de abstrair, é necessário analisar, perceber relações entre os conceitos já elaborados 

e os utilizar, de modo a permitir o início de outro processo, para a compreensão de um novo 

conceito. Apoiado na teoria psicogenética de Piaget divulga uma teoria análoga sobre os 

processos de aprendizagem, identificando seis etapas distintas5. 

Resta-nos localizar o leitor como era abordada a ideia de valor posicional antes 

dessas influências. Para tal, consultamos algumas orientações metodológicas anteriores, e 

as encontramos na publicação Matemática na Escola Primária (BRASIL, MEC, 1962). Este 

livro foi o de número dois da Coleção “Biblioteca da Professora Primária”, composta por oito 

volumes e circularam com a chancela do Ministério da Educação e Cultura. Segundo 

afirmava Darcy Ribeiro, que à época ocupada o cargo de Ministro, este material era uma 

reedição da Coleção “Guias de Orientação Didática”, inicialmente elaborada em 1934 

durante a gestão de Anysio Teixeira. A reedição de 1962 foi financiada por verba do 

Programa de Emergência, sendo, segundo Darcy Ribeiro, oferecida gratuitamente ao 

professorado, visando “atender à professôra brasileira muito poucas vêzes ajudada no 

sentido de melhor cumprir sua missão” (BRASIL, MEC, 1962, p. 9). 

Nessa publicação do MEC, de 1962, no que tange à construção do sistema de 

numeração, não se vê nenhuma referência à ideia de valor posicional. Recomendava-se a 

                                            
5
 Aos interessados em aprofundar o tema, recomendamos a obra As Seis Etapas da Aprendizagem. 
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“contagem rítmica6”, a “contagem concreta7” e a “contagem por meio de tabelas8”, recitadas 

mecanicamente sem maiores preocupações. Por fim, aconselhava a “contagem por grupos”: 

As crianças gruparão a 2, 3, etc. (insistindo-se especialmente em 6, 10, 12 – 
meia dúzia, dezena e dúzia), vários objetos, tais como: lápis, tentos

9
, 

pauzinhos, dados (cubos), bolas e sementes. [...] Formados os grupos, 
farão a contagem correspondente, a qual poderá ir prescindindo dos objetos 
desde que os alunos revelem firmeza de conhecimentos e, portanto, a 
inutilidade dêsse auxílio. 
A formação de grupos e a respectiva contagem conduz naturalmente à 
compreensão da numeração, adquirindo as crianças fàcilmente à noção de 
unidade, dezena e centena, que lhes será dada, de tal sorte, 
concretamente.  Obtida a compreensão da dezena completa, ou grupo de 
dez, virá a noção de dezenas e unidades, por meio de grupos de dez e 
grupos menores de dez. (BRASIL, MEC, 1962, p. 45) 

No restante da obra, quanto à abordagem das noções de valor dos algarismos no 

registro numérico, nada mais se cita sobre encaminhamentos metodológicos.  

Figura 1 – Trecho do volume 2 da Biblioteca da Professora Brasileira 

 
(BRASIL, MEC, 1962, p. 72/ 73) 

                                            
6
 “As crianças recitarão ou cantarão enquanto jogarem bola, marcharem, etc.” (BRASIL, MEC, 1962, 

p. 41) 
7
 “O professor aproveitará todas as oportunidades para contar [...] pode utilizar-se do contador 

mecânico (esferas), ou de pequenos objetos colecionados pelos alunos” (BRASIL, MEC, 1962, p. 41-
42) 
8
 “Os alunos irão pouco à pouco completando as tabelas numéricas, de acôrdo com o aumento de 

seus conhecimentos numéricos.” (BRASIL, MEC, 1962, p. 45). 
9
 Peças com que se marcam pontos nos jogos (HOUAISS, 2009, p. 722). 
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Nela não se vê menção ao uso do quadro valor de lugar e, mesmo no trabalho com 

adições com reserva e subtrações com recursos, destinado ao segundo ano, o trabalho com 

grupamentos não era explorado com maiores cuidados: 

A partir dessas considerações gerais sobre o cenário que estava posto no Brasil 

antes da chegada dos encaminhamentos de Dienes, vejamos o que a experiência ocorrida 

na Cidade de Leicester acrescentou ao ensino de valor posicional no sistema de 

numeração. 

Em relatório elaborado para contribuir com os debates no Research Symposium on 

School Mathematics, realizado em Budapest em 1962 e com a chancela da UNESCO, 

Dienes apresentou uma síntese dos estudos que vinham sendo desenvolvidos por vários 

grupos de pesquisa, em diferentes países. Dentre eles, citava o que vinha ocorrendo na 

maioria das escolas do Condado de Leicester, localizado a cerca de 160 km de Londres: 

Projeto de Matemática de Leicestershire. Sob a direção de Sealey, 
Dienes e Oldridge, um grupo de professores e administradores introduziu 
alterações revolucionárias na concepção de currículo e no método de 
ensino no Condado de Leicester. 
Aritmética nos sistemas de numeração em qualquer base, é iniciada com a 
idade de sete anos, desenvolvendo todas as quatro operações 
fundamentais simultaneamente em um número em bases diferentes. 
Materiais especialmente projetados são usados para ajudar crianças a 
desenvolverem os conceitos necessários para atingirem o nível desejado de 
generalidade. [...] Mais da metade das escolas em Leicestershire são 
afetadas pelo projeto, que é oficialmente aprovado e apoiado pela 
autoridade de educação local. (DIENES, 1962, p. 9

10
) 

Nas “Palavras Prévias” da sua publicação de 1964, traduzida no Brasil em 1967, 

informava: 

Entronca este livro nos trabalhos de William Hull, pioneiro da utilização dos 
blocos lógicos, Paul Rosenbloom e Patrick Suppes, os primeiros a ensinar 
“conjuntos” a crianças, e na parte da obra do autor relativa à introdução 
explícita das potências e dos diferentes sistemas de numeração. As 
sugestões que a seguir se propõem representam  uma tentativa de síntese 
de todas estas investigações, a respectiva formulação prática foi elaborada 
em Adelaide (Austrália), em 1962-1964, e ainda não se considera concluída. 

(DIENES, s/d, p. 7
11

). 

Aqui Dienes explicitou quais os autores que iniciaram o uso dos blocos lógicos e do 

ensino das ideias de conjuntos para as crianças. Falou sobre sua contribuição com a 

“introdução explícita das potências e dos diferentes sistemas de numeração”. Mas a que 

                                            
10

 Versão livre, elaborada pelas autoras. Obs. A esta época Dienes já estava trabalhando no 
Departamento de Psicologia da Universidade de Adelaide, Austrália. 
11

 Relembramos ao leitor que usamos um exemplar de Portugal, onde não há indicação do ano de 
publicação. 
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efetivamente ele chamava de “potências”? Para melhor entendê-lo, é necessário seguir seu 

pensamento ao longo da obra citada: 

1) Desde o início desse livro, Dienes coloca a concepção de que “[...] o número é uma 

abstracção. Os números não têm existência real, são simples propriedades; mas são 

propriedades dos conjuntos de objetos, e não dos próprios objetos” (DIENES, s/d, p. 1412); 

2) Mais à frente ele afirma que é ao considerarmos conjuntos de conjuntos que estaremos 

conduzindo o aluno “à operação aritmética de multiplicação”: diz que “num produto um dos 

factores pertence à família dos conjuntos, o outro à dos conjuntos de conjuntos” (DIENES, 

s/d, p. 59) e exemplifica separando, por meio de repartições13, as 48 peças que considerou 

dos blocos lógicos em 4 possíveis conjuntos de 12 coisas. Surge assim a representação 4 X 

12, onde o 4 indica a quantidade de conjuntos (família dos conjuntos de conjuntos) e o 12, à 

quantidade de elementos de cada conjunto da partição (família dos conjuntos). 

Criaram-se assim condições para que possamos entender o que Dienes, ao trabalhar 

com a noção de valor posicional, chama de “potências”: 

O valor posicional deriva da noção de potência; essa noção de potência 
corresponde à repartição dos conjuntos em conjuntos com o mesmo 
número de elementos, conjuntos esses que por sua vez serão repartidos em 
conjuntos de igual número de elementos, e assim por diante. (DIENES, s/d, 
p. 69) 

Nas próximas vinte páginas, através de exemplos, explorou o jogo dos 

agrupamentos e exercícios de contagem nas várias bases. Dessa parte do livro 

consideramos merecer destaque o trecho: 

Um grupo de nove objetos conterá sempre nove objetos, estejam eles 
dispostos em quadrado ou atirados a monte para dentro de uma tigela. 
Podem-se arranjar tigelas ou caixas de cores diferentes para as diferentes 
ordens de grupos, ou então trabalhar com o material de “blocos aritméticos 
multibase”, concebido especialmente para o efeito. (DIENES, s/d, p. 80).  

As possibilidades de se realizar o amadurecimento dessas ideias de agrupamentos e 

trocas continuaram no restante da obra, que não é longa, mas que possivelmente trouxe 

novos olhares ao ensino de valor posicional. No apêndice A ilustrava-se o que seria o 

multibase (DIENES, s/d, p. 116). 

                                            
12

 Nas páginas 54 e 55 o autor desenvolvia melhor essa ideia. 
13

 O tradutor coloca, em nota de rodapé, o conceito matemático de repartição ou partição de 
conjuntos. 
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A obra Building up Mathematics, de 1960, só foi traduzida no Brasil em 196714, a 

partir da terceira edição inglesa. Nesse livro ficou mais claro o que o autor propunha para o 

uso do M.A.B. 

Figura 2 – Trecho de apresentação dos M.A.B, em obra de Dienes 

 
(DIENES, 1974, p. 51) 

Um novo encaminhamento pedagógico para se ensinar o sistema de numeração 

estava se disseminando e este corroborava as orientações de se considerar as noções 

estruturais do pensamento matemático: a Matemática Moderna chegava ao ensino primário 

e não era só no título do livro escrito por Dienes. 

Para a exploração do valor posicional ele também orientava seguir os quatro 

princípios sugeridos para o aprendizado da Matemática:  

1. Princípio Dinâmico: Devem ser apresentados jogos preliminares 
estruturados e de prática como experiências necessárias das quais os 
conceitos matemáticos poderão, eventualmente, ser construídos, desde que 
cada tipo de jogo seja introduzido na época apropriada. Um gostinho desse 
mais fascinante do todos os jogos, a pesquisa Matemática. 
2. Princípio da Construtividade: Ao estruturar os jogos, a construção deve 
sempre preceder a análise, que esta quase completamente ausente do 
aprendizado pelas crianças com menos de doze anos. 
3. Princípio da Variabilidade Matemática: Os conceitos que envolvam 
variáveis devem ser aprendidos por meio de experiências que incluam o 
maior número possível de variáveis. 
4. Princípio da Variabilidade Perceptiva: Para permitir o maior campo 
possível para variações individuais na formação dos conceitos, tanto quanto 
induzir as crianças a perceber a essência Matemática de uma abstração, a 
mesma estrutura conceitual deve ser apresentada na forma de tantos 

equivalentes perceptivos quanto possível. (DIENES, 1974, p. 41) 

De acordo com esses princípios, as crianças deveriam ser expostas a diferentes 

situações em que era explorada a mesma estrutura, os seja, variar as representações de um 

mesmo conceito. 

Na abordagem do valor posicional, utilizamos o conceito de variabilidade perspectiva 

e variabilidade matemática. No caso da variabilidade perceptiva, quando usamos materiais 

diferentes, para classificar blocos lógicos, plantas e animais, mas é sempre uma 
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 Tivemos acesso à segunda edição brasileira, publicada em 1974. 
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classificação ligada à percepção. Já a variabilidade matemática é ligada à estrutura. Ao 

trabalharmos sistema de numeração em diferentes bases, utilizamos o conceito de 

variabilidade matemática, pois estão ligadas as estruturas matemáticas. 

Pelo já exposto, essa proposta começou a circular no Brasil em fins dos anos 1960 

(D’AMBROSIO, 1987, p. 121 apud VILLELA, 2009, p. 70), quer por meio de suas obras, 

quer por meio de professores brasileiros que tiveram a oportunidade de conhecê-la em 

encontros/ cursos no exterior15. Em janeiro de 1970, Manhucia Liberman ofereceu curso 

sobre o uso de blocos lógicos em São Paulo; Lucilia Bechara em abril desse mesmo ano 

deu curso em Campos, Rio de Janeiro (SOARES, 2001, p. 86). Ester Grossi ocupou papel 

importante nessa divulgação no Rio Grande do Sul. Dienes também esteve presencialmente 

oferecendo cursos em vários estados brasileiros (ver, no Anexo a este artigo, a síntese do 

texto publicado em 8/10/1974, no Diário do Paraná, edição 5788, 1º caderno, p. 7). 

Ao longo da década de 1970 aumentava a massa de profissionais brasileiros, 

principalmente das séries iniciais16, que procurava se informar e experimentar tais 

orientações metodológicas: no começo eram visões enrijecidas, arraigadas a simbologias, 

que carregavam nas cores sobre a teoria de conjuntos e muitas vezes esvaziavam a 

valoração dada por Dienes de aplicá-las à construção de propriedades dos sistemas de 

numeração.  

Arrefecido os exageros iniciais, por meio de apropriações realizadas em suas 

práticas e atendendo às suas necessidades, prevaleceu a absorção das ideias de 

grupamentos e reagrupamentos de quantidades. Pelas pesquisas já publicadas em história 

da educação matemática no Brasil é possível colocarmos que, se nem todos os profissionais 

ousavam ou tinham possibilidade de usar o multibase, pelo menos o quadro valor de lugar e 

o material dourado passaram a fazer parte das práticas da quase totalidade das salas de 

                                            
15

 Citando Beatriz d’Ambrosio (1987, p. 118), Villela (2009, p. 70) comenta que Manhucia Liberman 
conhecera e se tornara familiar com a metodologia de Dienes em 1969, por ocasião de sua visita aos 
Estados Unidos.  
16

 Jairo Bezerra afirmara que a Matemática Moderna chegou às turmas do Curso Normal do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro a partir de 1966 (BEZERRA, 1980 apud SOARES, 2001, p. 88). 
Apesar dessa informação, a segunda autora do presente texto frequentou esse curso de 1967 a 
1969, e relembra que metodologicamente nada fora acrescentado a esta abordagem do MEC, de 
1962, aqui resenhada. Exigia-se que a normalista construísse uma caixa com materiais de contagem, 
mas nada se falava nem mesmo sobre o quadro valor de lugar, isto é, não se trabalhava com a 
quantidade de agrupamentos e trocas sendo ali representadas.  
Visitando suas memórias, Villela relembra que o primeiro contado com as propostas sobre a 
Matemática Moderna e, no bojo as de se explorar o uso de outras bases na construção das 
propriedades fundamentais do sistema de numeração; afirma que estas informações lhe chegaram 
através de cursos de extensão realizados, no próprio Instituto de Educação, nos primeiros anos da 
década de 1970 – eram os cursos do Projeto Três a que o professor Arago Back se referiu no texto 
publicado na Revista de Domingo do Jornal do Brasil (21/10/1973, edição 196, p. 3), citado no Anexo 
ao presente artigo. 
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aula. Mas a ideia dos grupamentos em outras bases não foi abortada das práticas 

pedagógicas e inúmeros seriam os exemplos a se citar.  

Dentre essas absorções das orientações de Dienes, ressaltamos o que foi realizado 

nas séries iniciais do Colégio Pedro II – o chamado carinhosamente “Pedrinho”: desde o seu 

início, no campi São Cristóvão I, em 1984, trabalhava-se com grupamentos em diferentes 

bases. Em conversa informal com Diva Noronha, fomos informadas de que ela e Leila 

Alcure foram as responsáveis por essa implantação naquela época. Segundo Rita Alves da 

Silva Lima, atual chefe de Departamento do Primeiro Segmento do Ensino Fundamental 

(“Pedrinhos”), só houve alguma redução neste uso em 2002: “a partir do PPP publicado em 

2002, com enfoque na função social do número e na análise da evolução da escrita 

numérica, o trabalho com as outras bases foi reduzido em alguns campi e não foi mais 

realizado em outros”17. 

Um exemplo mais atual, onde se vê adequações realizadas nas atividades 

envolvendo agrupamentos e reagrupamentos em diferentes quantidades propostos por 

Dienes desde a década de 1960, está no material que vem sendo usado em larga escala na 

formação de professores através do PNAIC (MEC, 2014). Analisando este material foi-nos 

possível elaborar o mapeamento que se segue: 

Quadro 1 - Indícios das ideias de Dienes sobre sistema de numeração, 
encontrados no material do PNAIC (2014) 

C
a
d
e
rn

o
 2

 

p. 15 – da contagem um a um à contagem em grupos  

p. 18 – argolinhas, pulseiras e colares base 5. Refere-se ao 
material elaborado pela 
Coordenadoria de 
Estudos e Normas 
Pedagógicas, de São 
Paulo, 1989. 

p, 19 – afirma que não usará outras bases  

C
a
d
e
rn

o
 3

 

p. 5 –fala dos objetivos do caderno A ideia de valor posicional 

p. 13 –os dedos das mãos como forma limitadora para a 
contagem 

 

p. 24 - Por que entender sistemas de numeração que não 
sejam de base dez é importante para o professor? 

 

p. 27 – agrupamentos e trocas  

p. 29 - embora, em atividades de formação, seja comum 
trabalhar com professores a contagem e o registro em 
diferentes bases, para que o professor compreenda e 
consolide seu conhecimento sobre a construção do 

 

                                            
17

 Na fala de Rita Alves, a sigla PPP significa Projeto Político Pedagógico. Essa informação nos foi 
passada por e-mail, enviado em 6/2/2014 à segunda autora do presente texto. Por outro lado, Villela 
teve a oportunidade de vivenciar tais apropriações, trabalhando nessa instituição de 1981 a 1994: 
“Brincávamos no “País do Nunca 5”, do nunca 4, etc. Eu mesma, muitas vezes usei essas ideias ao 
trabalhar com turmas da então quinta série, que misturavam alunos oriundos de fora do Pedro II, 
aprovados em concursos, e os que vinham do “Pedrinho”. Nos anos 1990 adaptei a proposta também 
para os alunos do curso de técnico de processamento de dados, no primeiro ano do ensino médio”. 
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Sistema de Numeração, não se recomenda gastar tempo 
com qualquer tipo de sistematização do trabalho com 
bases diferentes de dez com as crianças. 

p. 34 - par de cinco  

p. 36 – o desenvolvimento de atividades de agrupamentos 
e trocas possibilita à criança perceber semelhanças e 
diferenças envolvidas nas situações de contagem, 
favorecendo a abstração e a compreensão do sistema de 
numeração. 

 

p. 36/ 37 – jogo das fichas coloridas  Adaptado de Toledo e 
Toledo (2009). 

p. 39 – nunca dez  

Ca
der
no 
8 

p. 23 – cita Zoltan Paul Dienes e os Blocos Lógicos  

p. 77 –referência ao livro Seis Etapas, de Dienes  

Fonte: Dado da pesquisa (análise dos cadernos do PNAIC, realizada pelas autoras) 

No encarte Jogos na Alfabetização Matemática que compõe o material acima citado, 

há inúmeras atividades envolvendo agrupamentos e trocas, algumas inclusive repetindo 

sugestões propostas por Dienes em suas obras, embora não lhe façam referência nesses 

momentos. 

Diante de todo o exposto neste artigo, é possível concluirmos que as propostas 

metodológicas de Dienes para a abordagem de agrupamentos e reagrupamentos em 

diferentes bases foi um divisor de águas nas metodologias de ensino sobre o valor 

posicional e o sistema de numeração. Esta visão continua sendo apropriada nas práticas 

docentes de hoje, mesmo sem que os professores percebam a origem da proposta e seu 

papel nessa construção histórica. 
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ANEXO 

Episódios envolvendo o verbete Dienes, em publicações disponibilizadas na 
Hemeroteca Digital Brasileira, de 1960 a 1979

18
 

Data Jornal De que se tratava 

31/12/1967 Diário de Notícias. Rio de 
Janeiro 2ª seção, p. 2.. 

Anúncio do livro “A Matemática Moderna no Ensino 
Primário”, de Dienes, publicado pela Editora Fundo de 
Cultura. 

23/5/1970 Suplemento Literário. São 
Paulo, ano 14, nº 671, p. 2. 

Divulgação de três livros de Dienes publicados pela 
Herder Editôra Livraria Ltda. Foram eles: 1) Lógica e 
Jogos Lógicos; 2) Conjuntos, Números e Potências; 3) 
Exploração do espaço, e dos blocos lógicos. 

8/6/1970 Correio da Manhã. Rio de 
Janeiro. Edição 23663, 1º 
Caderno, p. 13. 

Na reportagem elaborada por Mariza Coutinho, o 
professor Arago de Carvalho Back descreve uma aula 
para crianças da primeira série primária, dinamizada por 
Fredérique Papy, que assistira em uma escola de 
Bruxelas. 

14 e 
15/6/1970 

Luta Democrática, Rio de 
Janeiro. Ano XVII, edição 
5057, 2º Caderno, p. 5. 

Informe sobre a publicação dos dois primeiros volumes 
da “nova Biblioteca lançada por Zahar Editores”, cujo 
título era Ciências da Educação. Um desses livros era 
“Aprendizado Moderno da Matemática”, de Dienes. 

21 e 
22/11/1971 

Luta Democrática, Rio de 
Janeiro. 21 e 22/11/1971, 
edição 5500, p. 4. 

Na coluna Livros, o redator Paulo de Medeiros e 
Albuquerque anunciava ter recebido da Herder Editôra 
(São Paulo) três livros de Dienes, traduzidos por Maria 
Pia de Macedo Charlier e René François Charleir. Eram 
eles: Frações – Fichas de Trabalho, com a colaboração 
de E. W. Golding; os dois volumes de Geometria pelas 
transformações (Topologia, Geometria Projetiva e Afim, 
e Geometria Euclidiana)..  

30/7/1973 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 113, 1º 
caderno, p. 10. 

Sob o título “Matemático húngaro dará curso”, 
anunciava-se a chegada de Zoltan Paul Dienes ao Rio 
de Janeiro e que três dias depois se iniciariam dois 
cursos de uma semana no Centro Educacional de 
Niterói: um para os professores de 1ª a 4ª séries e o 
outro para os de 5ª a 8ª. Além de atender aos 
professores do colégio, em cada curso seriam oferecidas 
mais dez vagas a outros professores interessados. 

4/8/1973 Jornal do Brasil.. Rio de 
Janeiro. Edição 118, 1º 
caderno, p. 13. 

Em “Húngaro considera falsa a noção de que 
Matemática é útil para a vida prática”, Dienes colocava 
sua posição quanto à necessidade de se mudar objetivos 
da escola e de se repensar metodologias para o ensino 
da Matemática. 

21/10/1973 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 196, 
Revista de Domingo, p. 4.  

“Velhos problemas com a nova matemática” é o título da 
reportagem de Norma Curi. Envolve entrevistas com os 
professores Arago de Carvalho Back e Eduardo Wagner. 
O primeiro apontou a desatualização das propostas 
curriculares dos cursos das Escolas Normais e falou 
sobre cursos de “reciclagem” que estavam sendo 
oferecidos para minorar este problema. O segundo 
entrevistado enalteceu o trabalho que fora realizado no 
Colégio São Bento, mas sinalizou o “elitismo” dessa 
forma de ensino. 

17/2/1974 O Estado de Mato Grosso. 
Cuiabá, ano XXXV, nº 
6737, p. 2 e 5 

Artigo “Quem tem medo da Matemática?”, onde se cita 
os cursos realizados e vídeos produzidos em São Paulo. 
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 Resultado da procura, na Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional,  dentre 
2.349.316 páginas da década de 1960 digitalizadas, e 1.589.760 da década de 1970. 
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6/4/1974 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 359. “Guia 
quinzenal de idéias e 
publicações”, ano 3, nº 49, 
p. 3 

Em “A velha Matemática moderna”, Renato Rocha 
informa sobre o novo exemplar da Enciclopédia de Bolso 
Bertrand: tratava-se do livro “Compreender a Matemática 
Moderna”, de Paul E. Gennart, traduzido por Maria Luisa 
de Almeida Oliveira. 

8/5/1974 O Estado de Mato Grosso. 
Cuiabá ano XXXV, nº 
6.798, p. 6 

Artigo “Utilizando Jogos na Matemática”, em que 
comentava-se como se dera a participação de Dienes 
em um seminário multinacional, realizado em Santiago 
(Chile). 

14/5/1974 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 36, 
Caderno B, p. 4 

Em entrevista publicada em “Psicomatemática. Aprender 
a vida, não os números” Dienes coloca sua concepção 
sobre a psicomatemática. Informou-se sobre os 
seminários que vinham sendo realizados por ele naquele 
momento no Brasil: do Instituto Cultural Nilton de Paiva, 
em Belo Horizonte, ele estava vindo a São Paulo (para 
visitar o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática – 
GEEM – e depois iria ao Rio Grande do Sul. .  

8/10/1974 Diário do Paraná. Edição 
5788, 1º Caderno, p. 7. 

“Ney determina esforços para pesquisas no ensino” 
refere-se às iniciativas  tomadas pelo Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos, de acordo com as orientações 
dadas pelo ministro Ney Braga. Dentre estas ações 
falava-se de cursos oferecidos no Rio Grande do Sul. 
Também informava-se que Dienes viera ao Brasil por 
três anos seguidos, “orientando mestres em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul com a 
participação de representantes de outros Estados”. 

29 e 
30/12/1974 

Luta Democrática. Rio de 
Janeiro. Edição 6403, p. 6 

Anuncia-se o lançamento do livro O Pensamento em 
Estruturas, de Z. P. Dienes e M. A, Jeeves, pela Editora 
Pedagógica e Universitária (antiga Herder). 

18/7/1976 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro, Edição 101, 
Caderno B, p. 4 

“As crianças aprendem (o quê?) no jogo livre dos 
brinquedos educativos” tenta responder “o que seria 
exatamente o brinquedo educativo”. Informa o leitor 
sobre o I Congresso Latino-Americano de Educação 
Montessoriana que se realizaria, de 18 a 25/7, no 
Colégio São Bento.  

3/10/1976 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 178. 
Revista de Domingo, nº 26, 
p. 12 

A reportagem de Christina Lira, “A dúvida de quem pode 
pagar: ensino tradicional ou experimental?”, tal como 
indica o título, aborda como conhecidas escolas estavam 
se posicionando em relação às concepções de ensino. 

26/12/1976 O Estado de São Paulo 
Suplemento Literário. São 
Paulo, Ano 1, nº 11, p. 6-7 
e 8 

Em longo artigo -“O Ensino da Matemática Elementar no 
Brasil” - Ubiratan d’Ambrosio discorreu sobre as 
mudanças ocorridas na história da matemática e da 
história da educação matemática. 

20/2/1978 Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. Edição 314, 1º 
Caderno, p. 4 

No artigo “Reforma do 1º grau tem no professor o maior 
problema”, fala-se sobre o curso de 58 horas realizado 
pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, 
por ocasião do “treinamento” de 317 professores dos 
diferentes municípios que iriam disseminar a proposta do 
Laboratório de Currículos. Há trechos da entrevista com 
Circe Navarro, coordenadora do projeto e da opinião de 
Lauro de Oliveira Lima sobre a proposta. Destacamos a 
fala desse último: “a inspiração dos programas de 
Matemática da Secretaria é de Dienes, que não tem 
nenhuma afinidade com o pensador suíço”, referindo-se 
a Piaget. 

 


