
ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELOS ALUNOS DO 7° ANO DA GRANDE ARACAJU NA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS COM E SEM O USO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS

JANAYNA BISPO SANTANA
JOANA KELLY SOUZA DOS SANTOS
LAURINDA GRACIELE ALVES FEITOSA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo
Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo identificar as estratégias adotadas
pelos alunos do 7° ano da rede municipal da grande Aracaju na resolução de problemas matemáticos com e sem o uso
de materiais manipuláveis. Para realização do estudo foi utilizado como fundamentação teórica, Lorenzato (2009) para
tratar dos materiais manipuláveis, Costa (2014) e Polya (1995) para estratégias nas resoluções de problemas. Para
coleta de dados foi elaborado um questionário com quatro problemas matemáticos aplicados, com e sem o uso do
ábaco a cinco turmas. Nas resoluções foram identificadas estratégias aritméticas ao tratarem de sistema de numeração,
expressões numéricas e operações e algébricas ao tratar de regra de três. Nas soluções com o material manipulável, os
alunos conseguiram estabelecer relações que indicaram um melhor entendimento do conteúdo.
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Abstract This paper presents the results of a research that aimed to identify the strategies adopted by students of the
7th year of the great municipal of large Aracaju in solving mathematical problems with and without the use of
manipulatives. To conduct the study was used as a theoretical foundation, Lorenzato (2009) to deal with manipulatives,
Costa (2014) and Polya (1995) for strategies in problem solving. For data collection a questionnaire was designed with
four applied mathematical problems, with and without the use of the abacus five classes. The resolutions arithmetic
strategies were identified to treat numbering system, numeric expressions and operations and algebraic when dealing
with rule of three. In solutions with welding materials, students were able to establish relationships that indicated a better
understanding of the content. Keywords: Strategies. Resolution of mathematical problems. Manipulatives

Introdução
O processo ensino-aprendizagem em matemática no Brasil já passou por diversas mudanças, pois de acordo com
Fiorentini (1995) até a década de 50 havia o formalismo em que o ensino era centrado no professor e o aluno não
passava de um mero reprodutor, no final dos anos 60 até o final dos anos 70 pode-se observar o tecnicismo e neste, o
aprendizado se dava através da memorização de algoritmos, existe ainda o construtivismo a partir da década de 60/70
em que há uma melhor aprendizagem através de materiais manipuláveis. Com isso, há alguns anos, pesquisadores em
educação matemática vem estudando e buscando formas de proporcionar uma melhor aprendizagem.
Já foi constatado por D&39;ambrosio (1989) que o ensino em que o professor utiliza apenas de quadro, giz e exercícios
de fixação em que os alunos necessitam apenas repetir o que foi dado em sala e não passam por um processo de
construção de conhecimento, na maioria das vezes não se obtém um aprendizado significativo, é preciso que haja
meios, como a resolução de problemas ou o uso de materiais manipuláveis, que mobilizem os novos e antigos
conhecimentos matemáticos dos alunos.
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No entanto, é preciso se pensar também em como se dá a utilização destes dois recursos ao mesmo tempo, ou seja,
que estratégias os alunos utilizam ao resolver problemas matemáticos com materiais manipuláveis? E sem o material
manipulável? Há diferenças?
A pesquisa teve como objetivo identificar as estratégias adotadas pelos alunos do 7° ano da rede municipal de Aracaju a
partir da resolução de problemas com e sem o uso de recursos manipuláveisi. Utilizamos aqui o entendimento de Silva
(2014 apud JESUS, 2015, p.10) para tratarmos de estratégias, como “conteúdos matemáticos e recursos gráficos
mobilizados pelos alunos para chegar à solução de um problema”.
Para a coleta de dados foi elaborado um questionário contendo quatro problemas matemáticos. O mesmo instrumento
foi aplicado em dois momentos, o primeiro consistiu na resolução dos problemas sem o uso do material manipulável e o
segundo utilizaram o material.
O critério para seleção das escolas, foi aquelas nas quais as turmas do sétimo ano funcionavam no turno matutino, pois
o curso de Licenciatura em Matemática funciona no turno vespertino. Foram as escolas selecionadas, Escola Municipal
de Ensino Fundamental Professor Antônio da Costa Melo, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de
Cássia, Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Thétis Nunes, Escola Municipal de Ensino
Fundamental Presidente Vargas.
A escolha por resolução de problemas se deve a existência de trabalhos como o de Costa (2014) que destaca a
utilização da resolução de problemas em três concepções. O primeiro acontece quando utilizamos ela como meio para
chegar ao conteúdo, neste caso utiliza-se como metodologia. O segundo, o assunto é dado primeiro e a resolução vai
auxiliar na compreensão do conteúdo, dessa forma ela é vista como recurso. Em sua terceira concepção o ensino de
matemática é utilizado sobre a resolução de problemas. Esta pesquisa utiliza esta última concepção já que baseado em
Polyaii, fazemos um estudo das estratégias adotadas pelos alunos aracajuanos ao resolverem problemas matemáticos
com e sem o uso de materiais manipuláveis.
Vale ressaltar que material manipulável é definido a partir do entendimento de Lorenzato (2009, p.18) que defini
inicialmente para material didático “qualquer instrumento útil ao processo de ensino aprendizagem”. Existem portanto
vários tipos de materiais didático, em particular o material manipulável que, de acordo com Santos e Cury (1990 apud
HARTSHOR; BOREN, 2011, p. 50), refere-se a objetos que possibilitam ao aluno tocar, manipular de forma que
introduza ou reforce um conceito matemático. Apesar desses entendimentos sobre materiais manipuláveis para essa
pesquisa utilizaremos apenas o ábaco.
Para a pesquisa desenvolvida foi adotado também para o exame das estratégias na resolução de problemas, Polya
(1995) que descreve quatro passos para resolver um problema matemático. Trata-se primeiro da compreensão do
problema, é necessário que antes de tudo o aluno tente entender o que o problema está pedindo para que depois seja
traçado um plano, deverá nesse momento ser pensado o que será feito para chegar na solução, em seguida coloca-se o
plano em ação para depois chegar ao último passo que é a verificação do resultado, deve ser feito um retrocesso do
que o sujeito realizou nas etapas anteriores para que o conhecimento seja consolidado e aperfeiçoem sua capacidade
de resolver problemas.
Os materiais manipuláveis são grandes auxiliadores na resolução de problemas matemáticos, pois estes possibilitam
aos alunos estabelecerem relações entre a matemática e o concreto, aproximando-os assim da realidade e
possibilitando uma melhor compreensão do problema. A respeito disso, Silva e Martins(2000, p.4 apud SILVA;
ASSUMPÇÃO, p.4) nos afirmam que:
[..] os materiais manipuláveis são fundamentais se pensarmos em ajudar a criança na passagem do concreto para o
abstracto, na medida em que eles apelam a vários sentidos e são usados pelas crianças como uma espécie de suporte
físico numa situação de aprendizagem. Assim sendo, parece relevante equipar as aulas de Matemática com todo um
conjunto de materiais manipuláveis (cubos, geoplanos, tangrans, réguas, papel ponteado, ábaco, e tantos outros) feitos
pelo professor, pelo aluno ou produzidos comercialmente, em adequação com os problemas a resolver, as ideias a
explorar ou estruturados de acordo com determinado conceito matemático. (SILVA; MARTINS, 2000, p.4 apud SILVA;
ASSUMPÇÃO, p.4)

Tendo em vista a necessidade de investigar as estratégias adotadas pelos alunos na resolução de problemas
matemáticos com e sem o uso de materiais manipuláveis, apresentamos a seguir o estudo feito a partir dos
questionários aplicados aos discentes das quatro escolas mencionadas anteriormente, em um total de cinco turmas.

Instrumento e sujeitos da pesquisa
Para elaboração do instrumento utilizado foram selecionados problemas do livro didático do 7° ano adotado para as
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escolas municipais da grande Aracaju, Sistema de Ensino Aprende Brasil. Composto por quatro volumes em que as
questões foram retiradas do primeiro e segundo volume como garantia de os alunos já terem visto os conteúdos
presentes nos problemas matemáticos.
Os problemas apresentados no livro didático possuem apenas uma solução e uma estratégia de resolução, não foi
constatado nenhum problema que tivesse como objetivo a formulação de um problema pelo aluno. É perceptível a
predominância de problemas padrões, em que necessitava apenas transformar o problema para linguagem matemática
e resolvê-lo de forma direta.
Não é objetivo desta pesquisa avaliar o livro didático utilizado nas escolas da grande Aracaju, mas vale ressaltar a
importância deste no processo ensino-aprendizagem. Ele serve muitas vezes de guia e suporte para o professor e
auxilia o aluno. Logo, é importante que proponha metodologias diferenciadas e traga diversos problemas matemáticos
que possibilitem ao aluno utilizar de conhecimentos prévios e diversas estratégias, estimulando a construção do
conhecimento matemático.
Para a seleção dos problemas matemáticos, entendido como posto por Dante (2002) como situações que exijam de
conhecimentos matemáticos para solucioná-los. Foram utilizados aqueles que pudessem ser resolvidos com um mesmo
recurso, já que o tempo para aplicação era curto, pois as escolas estavam em fase de conclusão do ano letivo. Dessa
forma, foram selecionados quatro problemas, sendo escolhido o ábaco como recurso. Foram selecionados problemas
de reconhecimento, padrão e algoritmo.
A pesquisa foi aplicada a cinco turmas do 7° ano, num total de setenta e seis alunos. Foi traçado um perfil dos
participantes a partir de um questionário posto no cabeçalho do instrumento com o intuito de conhecer os sujeitos que
participaram, pois estes dados podem ser relevantes nas estratégias que os alunos adotam. A partir da tabela abaixo é
possível perceber que a maioria dos alunos não possuem a idade correspondente a série, sendo apenas vinte e quatro
alunos regulares em relação a idade.

Tabela 1: Idade alunos

Idade Quantidade
11 a 12 anos 24
13 anos 23
14 anos 16
Mais de 14 11
Não respondeu 2

Fonte: Dados coletados por meio do instrumento da pesquisa (2014)

Na tabela 2, constatamos que dentre os sujeitos avaliados 50% são regulares e 49% são repetentes, sendo a escola
Santa Rita a que possui mais repetentes no 7° ano, 20 de 31 alunos já repetiram de ano. Nota-se que o número de
repetentes não é diretamente proporcional ao número de alunos que tem idade equivalente a série, ou seja, existe uma
parte que tem idade superior a necessária, mas nunca repetiu de ano.

Tabela 2: Relação de alunos repetentes/ regulares

  Turma Repetentes Regulares

EMEF Santa Rita de Cássia 7° ano B 13 2
7° ano C 7 9

EMEF Maria Thetis Nunes 7° ano 5 7
EMEF Presidente Vargas 7° ano 11 12
EMEF Prof. Antônio da Costa Melo 7° ano 1 8
Fonte: Dados coletados por meio do instrumento da pesquisa

A Matemática hoje é vista por muitos alunos como chata, difícil e algumas vezes alegam que esta não serve pra nada.
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Esta percepção da disciplina não é algo novo, é comum ouvir os pais, tios e avós falarem que esta disciplina é a que
menos gostavam no colégio. Tendo em vista que esta visão negativa pode influenciar no aprendizado dos conteúdos
matemáticos, foi investigado a relação dos participantes da pesquisa com a matemática.
Contatamos que dentre um total de setenta e seis alunos, trinta e três gostam de matemática, quarenta e um não
gostam, um não respondeu e um disse gostar e não gostar. É possível perceber que a maioria dos alunos ainda
possuem uma antipatia pela disciplina. Com isso surge indagações do tipo: O fato de não gostar da disciplina interfere
realmente nas resoluções dos problemas matemáticos? Quais estratégias utilizadas por quem gosta e quem não gosta
da Matemática? Há diferença nas estratégias destes alunos no uso e desuso no material manipulável ao resolver os
prolemas?
Algumas justificativas dadas pelos alunos que afirmam gostar da disciplina são apresentadas a seguir:

 
• “Porque vai ajudar no nosso futuro” (A6E3)iii
• “Porque é uma matéria importante” (A7E2)
• “Porque você gostando da matemática ela fica mais fácil” (A14E4)

Os argumentos dos discentes que não gostam de matemática não são muito diferentes do que se costuma ouvir. São
apresentados aqui as justificativas mais utilizadas:

 
• “Porque acho essa matéria chata” (A9E3)
• “Porque eu não entendo nada” (A8E4)
• “Porque é difícil de de entender” (A3E1)

Os argumentos em ambos os casos se repetem algumas vezes. Podemos perceber que ao justificar não gostar de
Matemática, os alunos a vêm como uma disciplina difícil, complicada onde eles não conseguem entender. Ao trazer os
argumentos sobre o gostar da matemática, eles classificam a matemática como algo importante, por isso se deve
gostar. Mesmo afirmando gostar, ainda consideram a matemática difícil, pois sentem a necessidade de gostar para que
ele seja simplificada.
Ao trazer o entendimento dos alunos sobre o que são problemas matemáticos, pudemos identificar um pouco da relação
deles com a disciplina. O aluno A15E2 diz que problemas matemáticos “são contas de somar ou diminuir”, para ele os
problemas se resumem a isso e porque não pensar que a matemática também? Durante a aplicação do instrumento,
alguns alunos perguntavam se o problema se tratava de uma conta de somar ou diminuir. Dessa forma mostra que para
eles resolver um problema matemático só há dois tipos de estratégia a soma ou subtração.
Outros entendimentos podem ser exemplificados pela fala dos alunos A3E1 que diz que “não entende nada”, A5E2
“algumas coisas” ou A18E4 “entende tudo”. Dessa forma assim como Silva (2014 apud jesus 2015, p.21) diz, parece
que os alunos não entendem bem a pergunta e expressam sua opinião a cerca do que acham dos problemas que são
passados para eles. Como o caso do aluno que responde A8E3 que responde “dever de casa”.

Estudo das estratégias.
Durante a aplicação do instrumento, alguns alunos nos chamaram afirmando que não estavam conseguindo resolver os
problemas, então imaginamos que não haviam entendido o enunciado. Logo, como alternativa para sanar o problema foi
feito algumas perguntas para esclarecer o problema: “O que o problema diz?”,“O que é unidade e dezena?”, “Qual a
unidade neste número?”. Com as respostas, foi perceptível que eles antes mesmo de lerem o problema, afirmam não
saber resolver. Assim eles pulam a primeira etapa sugerida por Polya (1995), a compreensão do problema.
O primeiro problema pedia que os alunos completassem duas tabelas para o número 345 627, uma com o algarismo na
ordem da centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade e a outra com o valor do
algarismo nas ordens citadas anteriormente. Em seguida pede para que indiquem quantas unidades, dezenas,
centenas, unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar há no número 345 627.iv
Dentre as resoluções sem o material manipulável, o aluno A5E3, na primeira parte do problema coloca o valor
correspondente a unidade, dezena e assim por diante, ou seja, em vez de colocar o número correspondente a dezena,
ele colocou 10. Outros três alunos fizeram desta mesma forma. Na segunda parte, ele repete o mesmo procedimento,
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dez sujeitos fizeram o mesmo. Assim, estes alunos não associaram o sistema de numeração com o número dado e para
eles o algarismo da ordem da dezena, por exemplo, é o mesmo que o valor deste.
Já o aluno A20E4 mostrou um entendimento sobre os algarismos na ordem da unidade, dezena, centena, unidade de
milhar, dezena de milhar e centena de milhar. No entanto, ao tratar do valor do algarismo este o associa ainda ao
algarismo na ordem pedida, mas não ao seu valor. Vinte e oito alunos realizaram o mesmo procedimento na segunda
parte, no entanto cinquenta e três alcançaram o objetivo da questão na primeira parte. Dezessete sujeitos colocaram o
valor do número na ordem indicada.
Cinco alunos, assim como os alunos A2E3 e A5E1 desconsideraram o enunciado e colocaram números aleatórios.
Assim, antes de compreender o problema já procura estratégias para resolvê-lo, mesmo que estas não façam sentindo
para aquele problema matemático. Dessa forma, pulam a etapa de compreensão do problema definida por Polya
(1995,p.25).
Pode-se perceber a partir das resoluções apresentadas anteriormente que alguns alunos se mostraram meio confusos
em relação ao conteúdo, não sabiam ao certo diferenciar algarismo correspondente a dezena do valor deste algarismo
na ordem da dezena. Ao resolverem o problema com o ábaco foi pedido para que eles representassem o número nele e
resolvessem somente utilizando o material didático proposto. Vale ressaltar que os sujeitos desta pesquisa até então
não conheciam o ábaco.
Com o material manipulável, as resoluções só se diferenciaram das obtidas anteriormente pelo número de alunos que
aderiram a cada uma delas. Na primeira parte do problema de setenta e seis alunos, somente um sujeito colocou o valor
do algarismo em vez do número na ordem, enquanto setenta e dois colocaram o que foi pedido e dois fizeram de outra
forma.
Já na segunda, sete alunos repetiram a primeira parte e cinco alunos colocaram o valor não correspondente ao
algarismo, dois fizeram de outra forma, enquanto sessenta e dois indicaram o valor do algarismo equivalente a ordem.
Algo que chamou a atenção foi a forma dos registros nas resoluções com o ábaco, alguns discentes detalharam bem,
mostrando haver um certo domínio do conteúdo, foi o caso do A14E2 que colocou “a centena vale dez, então duas vale
20”. Mesmo este tendo confundido centena com dezena, mostra uma maior visualização e entendimento já que foi
possível estabelecer relações.
Esta diferença no entendimento do conteúdo matemático pode se dar pelo fato do ábaco auxiliar na estruturação das
ideias dos alunos. Lorenzato diz que para se chegar no abstrato é preciso partir do concreto e ainda que “[..] de posse
do MD, as observações e reflexões deles serão mais profícuas, uma vez que poderão em ritmos próprios, realizar suas
descobertas e, mais facilmente, memorizar os resultados obtidos durante suas atividades” (LORENZATO, 2006, p.27)
Ao que tudo indica o recurso auxiliou na organização e sistematização do conteúdo, proporcionando ao aluno a
visualização de forma concreta do assunto. Portanto os conteúdos matemáticos que estavam num ambiente apenas
abstrato, parte agora do concreto mostrando uma eficacia no processo de aprendizagem.
Esta questão fica ainda mais evidente na terceira fase do problema, em que é pedido para que os alunos digam quantas
unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar, dezens de milhar e centenas de milhar existem no número 45 627.
Esta parte foi a que houve maior dificuldade, não houve ninguém que conseguisse alcançar o objetivo da questão ao
resolvê-la sem o recurso.
Houve algumas estratégias iguais na resolução sem e com o ábaco. Uma parte dos participantes da pesquisa
mostraram entender a quantidade de unidades , dezenas ou centenas de um número como o valor delas
correspondente ou não ao algarismo, ou seja, repetiram a segunda parte do problema, enquanto outros assimilaram da
mesma forma que a primeira parte e repetiram-na. Sem o material manipulável vinte e quatro alunos adotaram o
primeiro procedimento e vinte e seis a segunda, enquanto vinte obtiveram outras soluções e seis não fizeram. Com o
ábaco, oito realizaram a primeira estratégia e vinte e quatro a segunda.
Houve estratégias que foram encontradas somente nas resoluções com o material manipulável, como o A2E3 que
somou apenas os algarismos e não valor deles. Enquanto o A13E4 somou os algarismos sempre correspondendo a
unidade. Estes sujeitos mostram terem percebido quais números continham dezena, centena e assim por diante, no
entanto não compreenderam o valor que cada um carregava. Oito realizaram o primeiro procedimento e sete o segundo.
Já o aluno A30E2, assim como outros onze, realiza a soma dos valores do algarismo correspondendo ao que era
indicado na pergunta. Todos os alunos que realizaram esta última estratégia afirmam gostar de matemática, talvez isto
tenha instigado eles a estabelecerem as relações necessárias e se preocuparem em detalhar os seus entendimentos
neste problema com o ábaco. Doze fizeram de outras maneiras e cinco não fizeram.
Jesus(2015), destaca em seu trabalho os tipos de estratégias utilizadas em problemas matemáticos a partir de Polya
(1978), são elas: “estratégia aritmética quando o aluno fizer uso apenas das operações fundamentais e estratégia
algébrica, quando de alguma forma ele mobilizar letras para resolver o problema” (JESUS, 2015, p.10). Dessa forma,
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nas resoluções citadas anteriormente, os alunos utilizaram-se apenas de estratégias aritméticas.
O segundo problema propunha a resolução de três expressões numéricas, são elas: a) 12-15+11-10; b) 9 - (6-8) – 3; c)
-2 - (-5 +5) -3. Houve maior dificuldade no item b, pois exigia que eles soubessem o “jogo de sinais”, a letra c não exigia
tanto porque resolvendo primeiro o que tinha dentro dos parênteses não seria necessário mudar o sinal do resultado
porque este seria zero. Sem o ábaco dezenove alunos não responderam o item a, vinte e dois o b e vinte e três o c, com
o recurso foram dezenove, vinte e oito e vinte e seis.
Para a resolução com o recurso, pedimos que utilizassem somente o ábaco. As duas hastes da direita equivaleram aos
números positivos, enquanto as da esquerda aos negativos. Uma delas representava a unidade e a outra a dezena. As
estratégias com e sem o material manipulável se deram de forma bem semelhante diferindo apenas pela quantidade de
aluno que aderiu a cada estratégia.
No item a, o A5E4 identificou os números positivos e negativos, relacionando-os ao tenho e devo e utilizou como
estratégia somar os dois números positivos e os dois negativos, em seguida somar o resultado. Já o A6E1 preferiu
somar dois a dois e o A7E2 somar os dois primeiros, em seguida o resultado com o terceiro e depois com o quarto. Sem
o ábaco, a estratégia mais utilizada foi somar termo a termo, vinte e dois sujeitos. Já com o ábaco, preferiram resolver o
problema somando dois a dois, sendo vinte e quatro alunos.
No item b, as estratégias encontradas no item anterior se repetem, no entanto surgem ainda outras. Como havia nesta
expressão os parênteses, três alunos sem o recurso, assim como o A2E3 da figura, e vinte e três com preferiram
interpretar o problema como a soma dos extremos mais a soma do que havia dentro dos parênteses, no entanto não
mudaram o sinal do resultado desta última soma. Outros, como o AE2 acharam ainda que somar termo a termo seria a
melhor estratégia, então resolveram o que havia dentro do parêntese e depois somaram termo a termo. Dos
participantes vinte e quatro optaram por este entendimento sem o ábaco e onze com.
A resolução do A3E4 nos chama atenção pelo fato de quatro e três alunos sem e com o material manipulável
respectivamente, entenderem mesmo com o sinal de menos antecedendo o parêntese que este representava uma
multiplicação do que havia dentro pelos números anteriores. Isto nos faz pensar que há uma dificuldade no
entendimento do que representa o parêntese em cada situação nas expressões, além da dificuldade com o “jogo de
sinais”
Na letra c, com recurso, não houve nenhum aluno que somou termo a termo ou somou positivos e negativos e em
seguida somou os resultados. Os sujeitos utilizam das mesmas estratégias do item anterior, por este motivo não
apresentaremos com mais detalhes as resoluções deste item.
Com os dados apresentados anteriormente é possível perceber que em relação expressão numérica a forma como
entendem o problema muda de acordo com o uso ou desuso do material. Em todos os itens, sem o ábaco, houve a
predominância de sujeitos que associam a expressão a uma soma de quatro números, adotando a estratégia de somar
termo a termo, mas com o recurso eles identificaram como uma soma de dois a dois. Ainda com os parênteses essa
preferência continua, os alunos resolvem os parênteses e somam termo a termo sem o ábaco. Com o uso dele,
resolvem os extremos e o que está dentro do parêntese, somando em seguida os dois.
(Problema 3) André, Gabriel e Márcio estão participando de um jogo pela internet. O objetivo do jogo é derrubar os
tijolos de um muro. Em uma rodada, cada um tem direito a jogar três bolas. O número de pontos ganhos depende da
quantidade de tijolos derrubados. Cada jogador tem direito a bônus de mais uma bola se fizer 250 pontos, mais duas
bolas 375 e mais três bolas 425. Após jogar duas bolas, o total de pontos de André foi 286, Márcio 310 e Gabriel 190.

• Quantos pontos cada um deles terá que fazer ao jogar a terceira bola pra ganhar mais três bolas de bônus?
• André obteve 164 pontos ao jogar a terceira bola. Qual o total de pontos de André no final da partida?
• Márcio jogou a terceira bola e ganhou, de bônus, duas bolas a mais. Quantos pontos Márcio fez com a terceira

bola?
O terceiro problema posto acima, era um problema padrão que exigia apenas operações aritméticas. Sem o material
manipulável vinte e dois alunos não fizeram nenhuma das letras e com ele sessenta e três.
A12E3 utiliza como estratégia diminuir o total de pontos pelo que já havia feito nas duas jogadas, ele assim como outros
evidenciam ter dificuldade na subtração de números em que é preciso “pedir emprestado”. Esqueceram que ao
emprestar um, da centena para dezena por exemplo, o que está emprestando na realidade é uma centena e não uma
dezena logo, diminui esse um que foi emprestado. Essa dificuldade ocorreu tanto na resolução sem o material
manipulável quanto com. No entanto, devido ao tempo destinado a resolução com o ábaco não foi possível obter um
estudo com um quantitativo maior. Quatorze alunos adotaram esta estratégia sem o ábaco e doze com.
Nas resoluções do problema com o ábaco nos chamou atenção o fato de dois dos três alunos que ao mesmo tempo que
parecem não entender a subtração, decompõem o resultado encontrado por eles em centena, dezena e unidade, ou
seja, fazem 169=100+60+9. Com esse detalhamento é possível perceber que houve um melhor entendimento da
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representação dos números.
. O participante A2E4 utiliza a estratégia de somar os dois números que deveriam ser subtraídos, este procedimento foi
adotado pelos alunos sem e com a utilização do material manipulável. O A7E1 apresentou em sua solução a soma das
duas jogadas anterior com o valor que ele deveria encontrar, o da terceira jogada. Isto dá a entender que ele fez a conta
em outro local e como uma maneira de conferir o resultado somou os dois valores. Dessa forma, esses alunos fizeram o
que Polya(1995) nos aconselha no último passo da resolução de problemas, a verificação. Identificamos este passo
apenas na resolução de três alunos sem o ábaco.
Na letra b, A5E4 apresenta na sua solução a soma do que a questão dá com o que ele já tinha ao jogar as duas bolas,
indica dificuldade taambém em realizar soma com números grandes. Já o A4E1 realizou a subtração para encontrar o
valor desejado. Esta última só foi encontrada nas resoluções sem o ábaco.
A estratégia adotada pelo A12E4, somar o valor encontrado anteriormente pelo dado na questão, nos chama atenção
para o que Polya (1978 apud Costa, 2014 p. 32) fala: “De fato ao resolver um problema, sempre aproveitamos algum
problema anteriormente resolvido, usando o seu resultado, ou o seu método, ou a experiência adquirida ao resolvê-lo”.
Talvez este aluno, tenha em mente essa necessidade de utilizar de resultados anteriores, mas não se atentou que o
valor encontrado anteriormente não servia para aquele problema. Esse procedimento foi adotado com e sem o uso do
material manipulável.
No terceiro item os participantes também estabeleceram relação entre o que havia feito antes e o que estava sendo
pedido. Nesta parte do problema também houve dificuldade tanto na subtração quanto na adição. As estratégias
utilizadas com e sem o ábaco foram iguais.
Levando em consideração a quantidade de discentes que responderam o terceiro problema, houve indícios de haver
menos dificuldade nas operações já que o quantitativo dos que apresentaram a dificuldade com o ábaco foi menor.
Houve também um maior detalhamento nas soluções com o material manipulável o que evidencia um melhor
entendimento quanto ao sistema de numeração e representação dos números. Neste problema, identificamos apenas
estratégias aritméticas.
O quarto e último problema pedia para que os participantes respondessem quantos litros de água seriam gastos por
uma pessoa que leva tês minutos e meio para escovar os dentes, sendo gastos sessenta litros de água em cinco
minutos.
A maioria dos alunos assim como o A6E3 sem e com material manipulável identificaram nesta questão uma regra de
três, utilizando assim estratégia algébrica. Colocaram que se sessenta equivale a cinco, x equivale a três, esquecendo
que a questão pedia os três minutos e meio, talvez isto revele uma dificuldade em trabalhar com números racionais.
Treze discentes fizeram desta forma sem o ábaco e oito com.
Sem o ábaco oito alunos optaram pela divisão do sessenta por cinco para encontrar o valor gasto por minuto, somaram
o doze três vezes ou multiplicaram por três, mas somente quatro lembraram de somar com seis que equivalia a metade.
O A8E1 somou todos os valores dado na questão, isto nos fez lembrar que alguns alunos antes mesmo de lerem o
problema nos perguntavam se era conta de somar ou diminuir. A respeito disso os PCN afirmam que “para grande
maioria dos alunos resolver problemas significa fazer cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que
aprenderam nas aulas” (PCN, 1997, p.32). Seis alunos somaram todos os valores dado na questão, todos estes
respondem gostar de matemática, justificando aprender a fazer contas.

Considerações finais

A partir das estratégias identificadas é possível afirmar que sem o recurso há uma certa dificuldade dos alunos no
entendimento das relações de ordem, valor e quantidade entre unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena
de milhar. Com o ábaco os sujeitos estabeleceram relações e utilizaram de estratégias aritméticas no item c, que
demonstrou domínio do conteúdo tratado.
Constatamos ainda que no problema que envolve expressões numéricas os discentes optaram pela estratégia de somar
termo a termo sem o material manipulável. Já com o material eles optaram pelo procedimento de somar dois a dois. E
apresentaram dificuldades em resolver expressões com parênteses tanto com, como sem o uso do ábaco.
Foi possível constatar que nos problemas que envolvem operações matemáticas, a maioria dos alunos possuem
dificuldades em subtrair número que necessitem “pedir emprestado”. As estratégias com e sem o material manipulável
se deram de forma semelhantes, ambos optaram pela aritmética, no entanto ao usar o ábaco os sujeitos detalharam
seus resultados mostrando um melhor entendimento da representação dos números.
Foi possível identificar o uso de estratégias algébricas, por meio do problema que exigia a utilização da regra de três e a
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aritmética ao utilizarem operações matemáticas. Constatamos que pode haver uma possível dificuldade deles ao
resolver problemas que envolvam números racionais.
Identificamos que mesmo com a utilização de apenas um recurso, o tempo destinado à resolução dos problemas
matemáticos com o material manipulável não foi suficiente, ocasionando um baixo índice de resoluções nos dois últimos
problemas.
O fato dos discentes levarem mais tempo para a resolução da atividade com o ábaco já era esperado, pois a maioria
destes teriam ali o primeiro contato com o material manipulável. De acordo com Lorenzato (2006, p 26), quando o
material didático é algo novo para o aluno, deve-se dar um tempo para que eles possam observar, conhecer e explorar
o material a ser trabalhado.
No entanto, não foi encontrado alternativas pra sanar este problema, pois como justificado anteriormente as escolas
estavam em fase de conclusão do ano letivo. Para uma próxima aplicação, será revisto o tempo dado para resolução
destes problemas com o recurso manipulável.
Apesar do uso do material manipulável demandar maior tempo para a resolução de problemas matemáticos,
percebemos que este traz ajuda no entendimento de conteúdos matemáticos, já que a partir dele foi possível obter uma
melhor visualização, estabelecendo as relações necessárias para um melhor entendimento do conteúdo abordado. Essa
percepção aconteceu a partir dos detalhamentos que os alunos foram dando ao decorrer de suas resoluções.
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i Este estudo faz parte do projeto de iniciação científica da Universidade federal de Sergipe, orientado pela Prof.ª Drª
Ivanete Batista dos Santos.
ii Polya é o autor de um livro utilizado por quase todos os pesquisadores que abordam resolução de problemas. Ele é
autor do livro a arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático.
iii Ao tratar dos sujeitos utilizarem o código A1E1, por exemplo, que se refere ao aluno 1 da escola EMEF Profº Antônio
da Costa Melo, A15E2 ao aluno 15 da EMEF Santa Rita de Cássia, A02E3 da EMEF Profª Maria Thétis Nunes e A03E4
aos alunos da EMEF Presidente Vargas.
iv Devido as normas de apresentação do texto não foi possível apresentar os recortes do problema e das resoluções.
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