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Resumo
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as oficinas realizadas no âmbito de um Projeto de Extensão intitulado
O material concreto como recurso metodológico para o ensino e a aprendizagem matemática nos anos iniciais do ensino
fundamental. Estudos da área de Educação Matemática ressaltam a importância da utilização de materiais manipuláveis
para auxiliar no processo de construção de conceitos matemáticos (Cavalcanti, 2006; Fiorentini e Miorim,1990;
Nacarato, 2005; Sarmento, 2010). Nesse sentido, o projeto ofertou oficinas para professores dos anos iniciais e
licenciandos, com o objetivo de criar um espaço de discussão sobre a temática. Foram escolhidos três materiais: o
Ábaco, o Material Dourado e a Escala de Cuisenaire, e os participantes demonstraram interesse e pouco conhecimento
sobre os mesmos.
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Abstract
The aim of this paper is to reflect on the workshops in the context of an Extension Project entitled The concrete materials
as methodological resource for teaching and learning mathematics in the early years of elementary school. Studies in the
area of Mathematics Education emphasize the importance of using manipulable materials to assist in the process of
construction of mathematical concepts (Cavalcanti, 2006; Fiorentini and Miorim,1990; Nacarato, 2005; Sarmento, 2010).
In this sense, the project offered workshops for teachers in the early years and licensees, with the objective of creating a
space for discussion on the topic. We have chosen three materials: the Abacus, the Material Gold and the Scale of
Cuisenaire, and participants showed interest and little is known about them.
 
 Keywords: Materials manipulative; mathematics; Elementary School.
 

 

1. Introdução
Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental são responsáveis por iniciar a formação matemática das
crianças, devendo despertar atitudes favoráveis para a aprendizagem dessa disciplina, conforme propõe os Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN de Matemática (BRASIL, 1997). De acordo com o PCN de matemática, atualmente, estar
alfabetizado consiste em saber ler, compreender, interpretar, formular, resolver e analisar problemas. Nesta perspectiva,
a alfabetização matemática não se reduz ao reconhecimento dos símbolos adotados na escrita matemática ensinada na
escola, conforme ressalta Fonseca (2007), mas também um modo de proceder matematicamente identificado com os
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princípios e os procedimentos do registro escrito, ou seja, a matemática que se faz “com lápis e papel”.
Nesse sentido, para que o professor promova essa alfabetização matemática é importante que se crie situações de
aprendizagem com ênfase na autonomia, na criatividade, incentivando o espírito investigativo dos alunos desde cedo.
Esta concepção do que é aprender matemática nos anos iniciais requer um repensar das práticas pedagógicas
adotadas nas aulas de matemática. O fracasso escolar na disciplina Matemática tem se revelado tanto pelas avaliações
externas (exames como o ENEM, a provinha Brasil, o SAEB e etc.), como pelas avaliações internas (exames realizados
pela própria escola), gerando a necessidade de novas estratégias pedagógicas que favoreçam a melhoria da
aprendizagem dos alunos dessa disciplina.
Uma alternativa para atender a essa necessidade pode ser a utilização de materiais manipulativos que auxiliem no
processo de construção do conhecimento matemático. A discussão sobre o uso desses materiais no ensino da
matemática ganhou destaque a partir do século XIX, após a defesa de Pestalozzi que dizia que “a educação deveria
começar pela percepção de objetos concretos, com a realização de ações concretas e experimentações” (NACARATO,
2005, p.1). O material manipulável é um recurso metodológico que pode ser utilizado para desenvolver as habilidades
necessárais para fazer matemática na visão mencionada anteriormente. Seu uso pedagogicamente planejado,
possibilita fazer com que os alunos possam entender os procedimentos que fazem no papel. O elo entre o registro no
papel e a manipulação do material é fundamental para que o aluno possa entender os procedimentos que está fazendo,
criar autonomia e desenvolver seu pensamento matemático abstrato. Esta é a função desse recurso pedagógico,
auxiliar no processo de transição do concreto para o abstrato.
Os professores desse nível de escolaridade possuem uma formação polivalente, muitas vezes precária e, no entanto
são eles responsáveis por lecionar diversas disciplinas dos primeiros anos da Educação Básica. Especialmente na
disciplina de matemática, a maioria dos profesores têm alguma dificuldade. Segundo Moron e Brito (2001), além da
relação desses professores polivalentes com a matemática não ser das melhores, os conteúdos matemáticos são
abordados de forma superficial e rápida nos cursos de formação inicial. Existindo, assim, a crença de que esses
professores optaram pela carreira por não gostarem de matemática, e existe também a questão de que muitos deles
consideram a matemática uma disciplina difícil. Não é nosso objetivo nesse momento analisar a formação dos
professores, mas ponderar que tal carência na formação resulta em uma realidade que precisa ser investigada, trazendo
para cena a necessidade de debate e pesquisas sobre os conceitos, práticas pedagógicas e recursos metodológicos
que possam auxiliar no processo de aprendizagem matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Dentre os recursos metodológicos, o uso de materiais manipulativos é o tema abordado no âmbito do projeto de
extensão no qual apresentamos neste trabalho os principais resultados das oficinas realizadas. O objetivo é fazer uma
reflexão sobre o papel dos materiais abordados nessas oficinas para o desenvolvimento de conhecimento matemático
dos anos iniciais, além das motivações e dificuldades apresentadas pelo grupo de participantes.
Para compreendermos melhor o contexto em que se dá a reflexão a que nos propomos neste trabalho, iniciamos com
uma breve discussão sobre a aprendizagem matemática nos anos iniciais e o papel dos materiais manipulativos
enquanto recurso metodológico desse nível de escolaridade. Na sequência, apresentaremos o desenvolvimento das
oficinas realizadas, refletindo a importância de espaços formativos sobre essa temática e o envolvimento dos
participantes. Por fim, apresentaremos as considerações finais da experiência aqui apresentada.
 
2. Ensino e aprendizagem matemática nos anos iniciais
Ao iniciar sua vida escolar, a criança inicia um processo de alfabetização, não só em sua língua materna como também
na linguagem Matemática. Um bom ensino nesse nível é fundamental para o exercício da cidadania. Nesse sentido,
consideramos que os estudos de Jean Piaget (1896-1980) nos dá pistas do que é importante levar em consideração
quando se deseja trabalhar com crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para Piaget, o conhecimento é uma
construção contínua e ele definiu estágios de desenvolvimento, que dependendo da faixa etária é possível
identificarmos algumas características comuns no desenvolvolvimento das crianças e adolescentes. A crianças dos
anos iniciais do Ensino Fundamental estão em uma faixa etária que coincide com o estágio Operatório (7 a 11 anos)
classificado por Piaget. Segundo Nogueira (2007) nesse nível,
 
[...] apesar de basear suas conclusões muito mais no raciocínio do que na percepção, a criança só pensa
“concretamente”, isto é, precisa de apoio concreto para realizar suas ações mentais. Por isso que a criança nessa faixa
etária precisa de apoio dos dedos, de risquinhos ou desenhos para realizar operações ou resolver problemas. (p. 88)
           
Contudo, embora a criança ainda precise do material concreto para confirmar suas hipóteses e desenvolver novas
formas de pensar, tradicionalmente, os conteúdos de matemática são trabalhados nos anos iniciais de forma mecânica
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não favorecendo a ação do aluno. Esta metodologia não permite que a criança desenvolva sua autonomia, teste
hipóteses, invente suas próprias estratégias de resolução, o que desencadeia em uma aprendizagem repetitiva e sem
compreensão dos procedimentos adotados.
Um exemplo claro dessa abordagem é a ênfase que se costuma dar ao ensino dos algoritmos, que segundo Kamii
provoca efeitos nocivos na aprendizagem das crianças: “Os algoritmos forçam o aluno a desistir de seu raciocínio
numérico; eles desensinam o valor posicional e obstruem o desenvolvimento do senso numérico, tornam a acriança
dependente do arranjo espacial dos dígitos (lápis e papel) e de outras pessoas”. (Kamii, 1999, p.55).
Segundo Nogueira (2007), o processo de ensino e aprendizagem da matemática é muito complexo para que se tenha
conteúdos explicados apenas verbalmente e apresentar exemplos e definições seja suficientes para que as crianças
construam seu pensamento lógico-abstrato. É nesse sentido que a utilização do material manipulativo aparece como
uma das metodologias que podem ser consideradas facilitadoras do processo de aprendizagem dos alunos desse nível
escolar, proporcionando uma aula prazerosa e dinâmica desde que seja uma aula pedagogicamente planejada, e
trazendo resultados significativos aos professores e alunos. Torna-se mais fácil e agradável para os alunos dos anos
iniciais entenderem os conceitos matemáticos a partir da manipulação de qualquer material, seja ele uma simples
representação de uma situação, ou um material, de fato, fabricado para fins didáticos e pedagógicos. E torna-se mais
satisfatório para o professor, ver o bom resultado dos seus alunos.
 
3. O papel dos materiais manipulativos nos anos iniciais
Na literatura o termo material concreto, por vezes é tratado como materiais manipulativos, manipuláveis ou
pedagógicos. Utilizaremos esses termos sem distinção, por considerar que as definições têm como essência a utilização
de materiais para a aprendizagem de conceitos matemáticos.  Segundo Reys (1971 apud MATOS E SERRAZINA,
1996) os materiais manipuláveis são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar.
Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma
idéia (p.192).” Segundo Moyer (2001)
Materiais manipulativos são objetos projetados para representar explícita e concretamente idéias matemáticas que são
abstratas. Eles têm apelo visual e táctil e podem ser manipulados pelos alunos. Os fabricantes anunciam esses
materiais como materiais que tornarão o ensino e a aprendizagem de matemática “divertidos” e promovem seus
produtos como catalisadores para engajar os estudantes na aprendizagem matemática.
Barbosa (2003 apud CAVALCANTI, 2006) considera que a situação que está inserido o material é de extrema
importância para defini-lo ou não, como um material pedagógico:
Alguns materiais são construídos para favorecer a aprendizagem ao final do processo e assumem a denominação de
material pedagógico como o ábaco, o material dourado, tangrans, pecas retangulares etc. Outros materiais, nas
situações da vida cotidiana como bananas ou laranjas na feira, não são considerados como entes pedagógicos, pois
são apenas materiais concretos. Mas, caso as frutas façam parte de um contexto com fins didáticos em que se
caracterize uma atividade que tenha um fim pedagógico, será apropriado que se considere como entes pedagógicos.
(p.18)
O autor considera ainda que existem dois tipos e materiais pedagógicos: convencionais (concebido com fins didáticos,
como por exemplo, o material dourado) e não convencionais (objetos que passam a serem usados com fins didáticos,
como pedrinhas ou frutas, por exemplo).
Na literatura o termo material concreto, por vezes é tratado como materiais manipulativos, manipuláveis ou
pedagógicos. Utilizaremos esses termos sem distinção, por considerar que as definições têm como essência a utilização
de materiais para a aprendizagem de conceitos matemáticos.  Segundo Reys (1971 apud MATOS E SERRAZINA,
1996) os materiais manipuláveis são “objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar.
Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma
idéia (p.192).” Segundo Moyer (2001)
Materiais manipulativos são objetos projetados para representar explícita e concretamente idéias matemáticas que são
abstratas. Eles têm apelo visual e táctil e podem ser manipulados pelos alunos. Os fabricantes anunciam esses
materiais como materiais que tornarão o ensino e a aprendizagem de matemática “divertidos” e promovem seus
produtos como catalisadores para engajar os estudantes na aprendizagem matemática.
Barbosa (2003 apud CAVALCANTI, 2006) considera que a situação que está inserido o material é de extrema
importância para defini-lo ou não, como um material pedagógico:
Alguns materiais são construídos para favorecer a aprendizagem ao final do processo e assumem a denominação de
material pedagógico como o ábaco, o material dourado, tangrans, pecas retangulares etc. Outros materiais, nas
situações da vida cotidiana como bananas ou laranjas na feira, não são considerados como entes pedagógicos, pois
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são apenas materiais concretos. Mas, caso as frutas façam parte de um contexto com fins didáticos em que se
caracterize uma atividade que tenha um fim pedagógico, será apropriado que se considere como entes pedagógicos.
(p.18)
O autor considera ainda que existem dois tipos e materiais pedagógicos: convencionais (concebido com fins didáticos,
como por exemplo, o material dourado) e não convencionais (objetos que passam a serem usados com fins didáticos,
como pedrinhas ou frutas, por exemplo).
Moyer (2001) considera que diversos fatores contribuíram para a popularidade dos materiais manipulativos no ensino da
matemática, dentre os quais a teoria de Piaget (1952) ao destacar que as crianças não têm maturidade mental para
apreender conceitos matemáticos abstratos apresentados somente por meio de palavras ou símbolos e precisam de
muitas experiências com materiais concretos e desenhos para que a aprendizagem ocorra. Segundo o autor, “o impacto
de teorias e pesquisas que conectam as ações dos estudantes sobre objetos físicos à aprendizagem matemática teve
uma influência importante na emergência e no uso de materiais manipulativos em salas de aula do Ensino
Fundamental.”.
Apesar da popularidade, é fundamental termos uma visão crítica sobre a utilização de materiais manipulativos nos anos
iniciais, para que o suporte da materialidade seja efetivamente um recurso eficaz no processo de ensino e
aprendizagem.
Uma das questões que o professor precisa tomar conhecimento ao fazer uso desse recurso é a necessidade de um
“planejamento minucioso”, como ressalta Sarmento (2010). Segundo o autor,
Um mesmo material pode servir para a realização de diferentes atividades com diferentes níveis de complexidade
visando objetivos diferentes em espaços e momentos diversos, por isso é importante conhecer as possibilidades de uso
buscando uma adequação aos interesses previstos no planejamento (SARMENTO, 2010, p.3).
Um exemplo dessa adequação, poderia ser o uso do material dourado, para auxiliar o aluno a compreender o sistema
de numeração decimal e, em um outro estágio, o mesmo material poderia ser utilizado com atividades que envolvesse a
compreensão dos algoritmos das operações de adição ou subtração. Nesse contexto, o aprendizado do algortimo não
seria mecânico, reduzido à memorização de regras.
Segundo Pais (2006) o algoritmo é um dispositivo utilizado na resolução de situações-problema com a intenção de
simplificar o cálculo, porém, para que haja real compreensão dos fundamentos desse procedimento convencional é
necessário que se tenha um amplo conhecimento matemático. A inserção incorreta dos procedimentos convencionais,
no ensino da aritmética, tem contribuído para a não compreensão desse dispositivo como, por exemplo, a concepção
equivocada de que a repetição das ações nele prevista pode levar ao seu entendimento. Para que não ocorra esse
equívoco o algoritmo pode ser ensinado para a criança com o auxílio dos materiais manipulativos, através deles o aluno
entenderá para que serve e como funciona o algoritmo.
Um outro aspecto ressaltado por Carvalho (1990) sobre a utilização de materiais concretos é que a ação deve ser
centrada não no objeto, mas nas operações que se realizam sobre ele:
Na manipulação do material didático a ênfase não está sobre os objetos e sim sobre as operações que com eles se
realizam. Discordo das propostas pedagógicas em que o material didático tem a mera função ilustrativa. O aluno
permanece passivo, recebendo a ilustração proposta pelo professor respondendo sim ou não a perguntas feitas por ele.
 (CARVALHO, 1990, P.107 apud SARMENTO, 2010)
Moyer (2001) também ressalta o papel da significação dos materiais manipulativos como ferramentas potenciais e sua
significação como uma função da tarefa para a qual um professor concebe que eles sejam usados:
A compreensão ou significado de materiais manipulativos particulares se torna conhecida aos usuários no processo de
usá-los em ambientes compartilhados. Os materiais manipulativos não são necessariamente transparentes. Devemos
examinar como são usados pelos estudantes antes de podermos julgar se a transparência emerge ou não. Se a
transparência emerge, isso acontece cada vez que um material é usado para o ensino da matemática no contexto e
propósito de cada aula em particular. É a mediação por estudantes e professores em práticas compartilhadas e
significativas que determina a utilidade dos materiais manipulativos. Portanto, o aspecto físico de materiais
manipulativos concretos não carrega o significado das idéias matemáticas por trás deles. Os estudantes devem refletir
sobre suas ações com os materiais manipulativos para construir significados. (MOYER, 2001)
Cavalcanti (2006) em sua pesquisa, ressalta que o uso dos materiais concretos ou manipulativos por si só não garante o
desenvolvimento de conceitos. Nacarato (2001) também ressalta o uso equivocado do material concreto pelos
professores. Segundo a autora, alguns desses equívocos é a “falta de interação dos alunos com o material no sentido
de perceber quais as relações entre as suas peças; solicitação ao aluno para que faça a representação – via desenho –
de quantidades usando as peças do material”.
A autora também destaca resultados negativos de algumas pesquisas com relação ao uso de materiais concretos,
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alegando a distância entre o material e as relações matemáticas existentes, como destacam Matos e Serrazina (1996):
Dizer que as crianças compreendem ideias quando lhe são apresentados materiais concretos é dizer que as crianças
constroem relações que conduzem a uma estrutura de conexão contendo representações dos materiais e as suas
interações com eles. As crianças devem fazer isto ou presentando os materiais de uma forma que os liga com estruturas
já existentes ou construindo relações que conduzam a uma reorganização das estruturas (MATOS & SERRAZINA,
1996, P. 197 apud CAVALCANTI, 2006).
De acordo com Nacarato (2001) podemos trabalhar os contextos de significacao em várias tendências
didático-pedagógicas, como projetos, tarefas exploratórias, resolução de problemas, modelagem e, em todas essas
tendências é possível utilizar materiais manipulativos.
4. Conhecendo o projeto e os participantes
No presente trabalho vamos apresentar nossa vivência no âmbito do Projeto de Extensão Universitária “O material
concreto como recurso metodológico para o ensino e aprendizagem matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental”. O projeto está locado no Departamento de Educação - DEd, vinculado à Pró-Reitoria de Atividades de
Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco - PRAE/UFRPE. O projeto conta com a participação dos
autores do presente artigo: uma bolsista, acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia e duas professoras do
Departamento de Educação da UFRPE, dos cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia.
O objetivo do referido projeto é discutir o uso de material concreto para o ensino de matemática com professores que
atuem nos anos iniciais do Ensino Fundamental e licenciandos de cursos de Pedagogia ou Matemática.  Para tanto, ao
longo do ano de 2015, ano de execução do projeto, estão previstas oficinas sobre o uso de materiais manipulativos que
podem favorecer o processo de ensino de aprendizagem de matemática nos anos iniciais.
A primeira delas foi denominada “Ábaco, Material Dourado e Escala de Cuisenaire: conhecendo o potencial e as
limitações”. A escolha dos materiais se deu pelo fato de serem materiais estruturados, clássicos, facilmente encontrado
nas escolas e que se complementam entre si, uma vez que possibilitam o desenvolvimento de conceitos no campo dos
Números e Operações, permitindo atividades com diferentes graus de complexidade.
A proposta inicial era oferecer uma oficina com 4 horas de duração e duas possibilidades de horário, na tentativa de
permitir ao professor conciliar a oficina com seu trabalho.  A intenção foi oferecer uma ação de curta duração mas
abordando de forma crítica e orientadora um recurso metodológico importante para a prática docente desses
profissionais.
Optamos por um processo de divulgação que envolvia visitas às escolas públicas e particulares em bairros próximos da
universidade, afim de convidar pessoalmente os professores, explicando sobre a proposta do projeto. Nas visitas
realizadas identificamos um primeiro problema, apesar de demonstrarem grande interesse pela temática, muitos
profissionais alegavam não ter disponibilidade de horário para realização de cursos como o nosso. Muitos dos
professores trabalham em dois turnos e as escolas não têm uma organização que possibilite a ausência do professor
para essa finalidade. Percebendo o interesse dos mesmos mas a dificuldade de liberação da escola, decidimos ampliar
o processo de divulgação utilizando as redes sociais. E como consequência dos dois métodos de divulgação, tivemos
um número de inscritos muito superior ao número de vagas disponíveis: para um total de 60 vagas, tivemos 111
inscritos. Assim, uma solução encontrada para oferecer a oficina à todos os inscritos, foi oferecer duas turmas extras,
em uma nova data. Mesmo com as desistências já esperadas, realizamos 4 oficinas totalizando 49 participantes, entre
professores e licenciandos.
A fim de conhecer o perfil dos participantes, no momento da inscrição online solicitamos o preenchimento de um
formulário com questões a respeito da formação acadêmica, atuação profissional e conhecimento sobre materiais
concretos. Dentre os 49 participantes, 35 eram professores e 14 eram alunos. Dos professores participantes, 16 atuam
em escolas públicas, e 19 em escolas particulares. Dos três materiais objeto de estudo da oficina, observou-se que
Ábaco e Material Dourado, eram materiais conhecidos pela maior parte dos participantes (75,5%), já a Escala de
Cuisenaire revelou-se como o material que os professores tinham menor familiaridade (26,5%). Notamos ainda que
mesmo tendo conhecimento desses materiais, apenas 12% dos participantes já tinham feito uso dos três materiais em
suas aulas. Por isso, apresentavam como expectativa para o curso:
P1 - “Conhecer e adiquirir conhecimento sobre o uso destes materiais para trazer uma nova proposta para as aulas de
matemática”;
P2 - “Aprender a trabalhar com esses materiais com segurança para passar para os meus discentes”;
P3 - “Buscar estratégias para compreensão da matemática e facilitar na hora dos alunos construírem seu conhecimento
matemático”;
P4 - “Aprender outras maneiras de ensinar matemática”;
P5 - “Aprender a utilizar os materiais concretos e identificar qual a melhor opção para o ensino de cada conteúdo”;
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P6 - “Aprender a utilizar o máximo de recursos para quando for atuar em sala de aula ser uma professora lúdica e com
aulas estimulantes. Quero poder usar de vários recursos para poder atender a demanda dos meus futuros alunos”.
 
Observamos, que independente de ser aluno ou professor em exercício, essa era uma temática que os participantes
tinham interesse em obter mais conhecimento que pudesse contribuir para a melhoria da sua atuação em sala de aula.
 
5. Os materiais e o conhecimento matemático discutido nas oficinas
Escolhemos para o primeiro módulo três materiais estruturados, tradicionalmente encontrado nas escolas e que também
podem ser facilmente confeccionado pelos alunos com sucata ou material de baixo custo. A intenção era que a
disponibilidade do material não fosse um impedimento para o seu uso em sala de aula. Além disso, escolhemos três
materiais que dialogavam entre si, na medida que possibilitam o desenvolvimento de conceitos, principalmente, do bloco
de conteúdos Números e Operações, em diferentes graus de complexidade. Seguem os materiais abordados nas
oficinas:
5.1 -  Escala de Cuisenaire
Em cada oficina iniciamos a discussão pelo material menos conhecido e utilizado pelos participantes: a Escala de
Cuisenaire. O material Cuisenaire foi criado pelo professor belga Georges Cuisenaire Hottelet (1891-1980). Decidiu criar
um material que ajudasse no ensino dos conceitos básicos da Matemática. Então cortou algumas réguas de madeira em
10 tamanhos diferentes e pintou cada peça de uma cor tendo assim surgido a Escala de Cuisenaire. O material permite
trabalhar, por exemplo, ideia de número, sucessão numérica, comparação e inclusão, as quatro operações, o dobro e o
triplo de uma quantidade, frações, expressão numérica, minimo múltiplo comum, máximo divisor comum, equações, etc.
Em nossa oficina, priorizamos sua utilização para trabalhar as relações de equivalência, composições e decomposições
de um número, as propriedades comutativa e associativa da adição, a subtração com a ideia de completar, a
multiplicação como soma de parcelas iguais e a propriedade comutativa, divisão exata e com resto e o papel do zero.
Os participantes ficaram encantados com as possibilidades de uso do material e a cada desafio proposto reconheciam
que se eles estavam empolgados os alunos poderiam ficar ainda mais, pois além do caráter lúdico, a Escala de
Cuisenaire permitia introduzir conceitos matemáticos importantes, envolvendo apenas valores compreendidos entre 1 e
10. Salientamos porém que, apesar de tantas possibilidades que as atividades apresentadas permitiam, o material
também tem suas limitações. O material não contribui para a compreensão, por exemplo, do valor posicional e dos
algoritmos das operações fundamentais.
5.2 - Material Dourado
O Material Dourado foi criado por Maria Montessori (1870-1952), primeira mulher a se formar em Medicina na Itália no
ano de 1896 e ao trabalhar com crianças definidas na época como “desequilibradas” numa clínica de psiquiatria. A
educadora Maria Montessori foi uma das pioneiras no uso de peças para representar o sistema decimal. O Material
Dourado foi desenvolvido com o intuito de destinar-se a atividades que auxiliassem o ensino e a aprendizagem do
Sistema de Numeração Decimal-Posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Mas felizmente,
essa utilização evoluiu e hoje esse material pode ser utilizado para o estudo de frações, conceituação e cálculo de áreas
e volumes, trabalho com números decimais, porcentagem, raiz quadrada e outras atividades.
Na oficina, direcionamos as atividades com o material dourado para explorar conceitos como representação numérica e
relações de inclusão, compreensão do algoritmo da adição com reserva ,algoritmo da subtração com empréstimo,
multiplicação enquanto adição de parcelas iguais, multiplicação com a ideia de organização retangular, a importância da
decomposição e propriedade distributiva para a compreensão do algoritmo da multiplicação, algoritmo da divisão exata
e com resto, introdução de números decimais e frações.
Mesmo sendo um material conhecido pela maior parte dos participantes, observou-se que eles estavam conhecendo
possibilidades de uso que até então eles desconheciam: é instrumento poderoso para a compreensão não só do
sistema de numeração decimal mas para os algoritmos das operações fundamentais. Durante as atividades, foi
ressaltado que para essa finalidade, o uso do material deve ser associado ao registro no papel, dos procedimentos
feitos no material. É esse trabalho em conjunto que possibilita uma maior compreensão de etapas do algoritmo que
tradicionalmente são vistas de forma mecânica na sala de aula.
Salientamos ainda, que apesar do potencialidade do material, o mesmo não é o mais apropriado para favorecer a
compreensão do valor posicional do nosso sistema numérico.
5.3 - Ábaco
Eliane Gerhardt (2007) declara que esse material é "a primeira máquina de calcular inventada pelo homem, sendo seu
inventor desconhecido." É um material de origem oriental e tem como referência as contagens realizadas por povos
antigos. O ábaco que nos é familiar provavelmente foi desenvolvido na China. A utilização do instrumento por parte dos

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/vivencias_e_reflexoes_sobre_materiais_manipulativos_nas_aulas_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



chineses e japoneses foi de grande importância para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
O ábaco é utilizado como recurso para desenvolver atividades envolvendo composição e decomposição de um
número, o Sistema de Numeração Decimal, a base 10 e o valor posicional dos algarismos, as operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão  (com mais ênfase na compreensão dos algorítmos da adição e na subtração), além
da representação e operações com números decimais.
Existem vários tipos de ábaco, mas o ábaco de pino, utilizado em nossas oficinas, tem uma grande vantagem frente ao
ábaco horizontal, pela possibilidade de movimentação das peças, que podem ser retiradas e não só "passadas" de um
lado para outro, como no ábaco horizontal. Nas atividades de subtração, essa estratégia facilita muito o manuseio do
aluno, que necessita retirar e reagrupar peças em diferentes posições.
Nas oficinas, o foco das atividades foi o uso do ábaco como aliado no processo de compreensão da representação dos
números destacando o valor posicional, algorítmos da adição, subtração, multiplicação e divisão, além de operações
com números decimais.
Nas atividades propostas, percebemos que embora fosse um material conhecido dos participantes, os mesmos não
tinham muita familiaridade com o ábaco e desconheciam seu potencial para a compreensão da adição com reserva e
subtração por decomposição. A descoberta de que o material auxilia no entendimento do “vai um” ou “empresta um” fez
com que muitos professores se sentissem atraídos pelo uso do material com as crianças.  Vale lembrar que, embora
apresente muitas vantagens, a utilização do ábaco para a multiplicação e divisão com valores altos não é muito
favorável.
 
6. Conclusão
            Refletimos aqui sobre o ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a importância de
renovação dos recursos metodológicos adotados nas aulas de matemática desse nível de ensino. Usamos como
cenário para essa reflexão o Projeto de Extensão Universitária “O material concreto como recurso metodológico para o
ensino e aprendizagem matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, em específico, as oficinas realizadas
com professores que atuam nesse nível de ensino, bem como licenciandos de Matemática e Pedagogia.
Foram exploradas as potencialidades e limitações de três materiais frequentemente encontrados nas escolas: o Ábaco,
o Material Dourado e a Escala de Cuisenaire. Observou-se que embora os professores tenham acesso a tais materiais,
não tinham conhecimento suficiente para realizar atividades em sala envolvendo seu uso. Isso denota uma carência de
cursos de formação continuada que privilegie o uso de materiais concretos para as aulas de matemática, bem como, a
incorporação dessa temática nos cursos de formação inicial.
Os três materiais abordados transitaram por conteúdos matemáticos que os professores trabalham com frequência,
contudo, de forma tradicional. As oficinas despertaram o interesse dos participantes em ensinar e aprender matemática
a partir de atividades que envolvam a manipulação de materiais que auxiliam a compreender conceitos, propriedades e
procedimentos matemáticos. Todos os participantes gostaram das oficinas e manifestaram interesse em participar de
outras que possibilitem conhecer outros materiais manipulativos para aulas de matemática.
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