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"...O homem será o que da sua infância se faça. 

A criança incompreendida, resulta no jovem revoltado e 

este assume a posição de homem traumatizado, violento. 

A criança desdenhada, ressurge no adolescente inseguro 

que modela a personalidade do adulto infeliz. 

A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo 

fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a 

qualidade da semente teremos a colheita." 

 

(Espírito: Amélia Rodrigues, psicografia de Chico Xavier, 

Mensagem: Evangelização, desafio de urgência) 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho descreve os resultados da aplicação de uma alternativa didática a partir de 

uma abordagem com o uso do ábaco romano para o ensino de multiplicação para alunos do 2º 

ano do ensino fundamental, por meio de atividades com o intuito de que os alunos aprendam 

os procedimentos quem envolvem o algoritmo de multiplicação. Foi utilizado como 

abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, visto que o objeto de pesquisa se ajusta aos 

objetivos dessa modalidade de pesquisa. Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser 

tratada como uma pesquisa-ação, desenvolvida no próprio ambiente escolar. Os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados foram: a observação, o diário de bordo, questionários, 

entrevista e a análise documental. O tratamento e análise dos dados colhidos por meio das 

atividades foram classificados e quantificados em quadros para facilitar a visualização, a 

interpretação, a compreensão, a análise desses dados e depois transposto para gráficos. A 

análise confirmou os objetivos da pesquisa e contribuiu para indicar o uso pedagógico do 

ábaco romano para o ensino do algoritmo de multiplicação através de um corpo de atividades. 

Assim, pode-se considerar que este produto educacional trará importantes contribuições para 

o ensino desse conteúdo matemático, na Educação Básica, sobretudo, com relação ao 

processo de multiplicação. 

 

Palavras chave: Matemática. Ábaco romano. Multiplicação. Algoritmo. Atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation describes the construction of a alternative didactic incorporating a historical 

approach with the use of the Roman abacus for teaching multiplication to students of 2nd year 

of elementary school, through activities ranging from the representation of numbers to 

multiplying with the Roman abacus, for learning the multiplication algorithm. Qualitative 

research was used as a methodological approach since the research object fits the goals of this 

research mode. Concerning the procedures, the research can be seen as a teaching experiment 

developed within the school environment. The instruments used for data collection were: 

observation, logbook, questionnaires, interviews and document analysis. The processing and 

analysis of data collected through the activities were classified and quantified in tables for 

easy viewing, interpretation, understanding, analysis of data and then transposed to charts. 

The analysis confirmed the research objectives and contributed to indicate the pedagogical 

use of the Roman abacus for teaching multiplication algorithm through several activities. 

Thus, it can be considered that this educational product will have important contributions for 

the teaching of this mathematical content, in Basic Education, particularly regarding to the 

multiplication process. 

 

Keywords: Mathematics. Roman abacus. Multiplication. Algorithm. Activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A História da Matemática, que pode ser vista como o conhecimento global do 

surgimento e evolução da Matemática através dos tempos, mostra como as ideias relacionadas 

a tal conhecimento apareceram. Uma leitura mais detalhada dessa História permite que o 

leitor perceba essa disciplina como uma construção humana que sempre esteve em evolução 

contínua. Em suma, como aponta Fossa (2010, p. 56), a Matemática “é um produto racional 

do espírito humano”, uma construção puramente ligada ao intelecto humano. 

Diante disso, constata-se que por meio da História da Matemática é possível perceber 

como se deu toda a construção do conhecimento matemático desde a sensação numérica pelos 

homens primitivos até os dias atuais. Além disso, Fossa (2010) destaca que a pergunta “De 

que nasceu a Matemática?” é necessária para a compreensão do que vem a ser o número. 

Acerca do assunto, Fossa (2004, apud FOSSA, 2010, p. 57) ainda mostra que “houve um 

conjunto de atividades práticas, centradas em números e operações com números, que serviu 

como matriz de que a Matemática surgiu”. 

Ainda baseado nos conhecimentos acerca da História da Matemática, sabe-se que houve 

um período em que o ser humano não sabia contar, porém conseguia estabelecer a diferença 

entre algumas quantidades. Diante disso, os números foram construídos sobre bases empíricas 

satisfazendo as preocupações de ordem prática e utilitária. Sabe-se também que alguns 

homens primitivos comparavam quantidades sem ter de recorrer à contagem abstrata; 

reconheciam vários números sem ter que contar e também sem conhecer as quantidades 

envolvidas. 

A contagem, enquanto método matemático, é um fenômeno ligado ao desenvolvimento 

da inteligência de cada ser humano. Nesse contexto, a mão do homem é o instrumento mais 

antigo de contagem e de cálculo. Os vários recursos naturais desse membro permitiram aos 

homens desenvolver a contagem. Mais especificamente, a mão humana é um instrumento 

natural que pode ser utilizado para contar os dez primeiros números e para o aprendizado 

inicial das operações aritméticas. Ainda assim, o homem primitivo utilizou-se também de 

outros elementos para realizar as contagens e seus cálculos, dentre os quais destacou-se, por 

exemplo, a utilização de pequenas pedras e de pequenos pedaços de paus. Contudo, o homem 

foi precisando fazer contagens e cálculos cada vez mais complicados. Foi então, diante dessa 

necessidade, que foi inventado o ábaco. 

O ábaco foi um dos instrumentos de cálculos mais usados pela humanidade até o 

aparecimento dos algarismos indo-arábico e sua devida expansão. Este instrumento teve 
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importância no comércio e é o ancestral das máquinas de calcular e dos computadores. 

Atualmente, apesar de todos os benefícios, principalmente nos anos iniciais, que o uso desse 

instrumento pode trazer para o ensino de Matemática, existem professores que o ignoram e 

procuram ensinar diretamente os algoritmos de cada operação, o que pode provocar 

dificuldades durante o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Outro fator 

problemático é que, dentre os que optam por utilizá-los, alguns fazem tal uso, não pelo que o 

instrumento pode proporcionar ao aluno, mas, apenas como uma ilustração. 

O conhecimento matemático na escola deve levar em consideração o interesse e a 

afetividade dos estudantes. Contudo, devido à insatisfação apresentada por muitos discentes, 

percebe-se que há problemas a serem resolvidos. Dentre estes, destaca-se, por exemplo, o 

desenvolvimento de um ensino centrado em procedimentos mecânicos, sem nenhum 

significado para o aluno e que precisa ser revertido através da busca de metodologias 

compatíveis com a formação que hoje a sociedade necessita. 

Atualmente, como citado anteriormente, muitos alunos não estão abstraindo as 

estruturas necessárias para a construção do conhecimento matemático relacionado às 

operações matemáticas. O que se percebe é que existe uma grande defasagem no 

conhecimento matemático vindo dos anos iniciais do ensino fundamental, sobretudo pelo fato 

de, nessa fase do ensino, relacionarem e, muitas vezes, limitarem, como destaca Fetzer (2011, 

p. 2), “as quatro operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão com o 

desenvolvimento correto de algoritmos que simplesmente resolvem o problema proposto”. 

Tal procedimento resulta em um ensino das operações aritméticas muito ligado a técnicas de 

mecanização e memorização. 

Uma das dificuldades geradas por esse tipo de procedimento pode ser percebida no 

ensino do algoritmo de multiplicação para as crianças do ensino fundamental. Nas 

multiplicações desenvolvidas pelas crianças, é característica a ideia de que multiplicar implica 

que a criança faça uma correspondência de que esta operação é uma adição de parcelas iguais. 

Diante disso, apesar de muitas delas estabelecerem a referida assimilação, na grande maioria 

dos casos, as crianças não conseguem antecipar o resultado. 

Mesmo que os alunos conheçam a tabuada, se estes ainda não identificaram que a 

multiplicação é uma adição de parcelas iguais, significa que os mesmos apenas memorizaram 

e não abstraíram o que representa a multiplicação de dois números naturais. 

Dentre os fatores que podem ser apontados como práticas pedagógicas insatisfatórias, 

destacam-se: transmissão oral de conceitos matemáticos e aplicação de exercícios rotineiros 

como único meio para que o aluno possa exercitar o que foi transmitido. Outro problema que 
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pode ser mencionado nesse sentido fica por conta do fato de muitos professores não 

valorizarem o processo pelo qual muitos iniciantes estruturam o algoritmo, salvo aqueles que 

o fazem conforme o padrão. Em outras palavras, o professor não permite que o aluno efetue 

multiplicações com dois algarismos iniciando da esquerda para direita, pois isso fere o dito 

conhecimento formal que é transmitido há várias gerações. Além de transmitir esta convenção 

ao aluno, o professor não possibilita que os discentes efetuem outro modo de multiplicação e 

nem que os compare. 

Dessa forma, o sistema mostra uma grande desconsideração ao modo como as crianças 

constroem o conhecimento matemático. Ora, se existem várias formas de efetuar uma 

multiplicação e se o principal objetivo é a construção do conhecimento, então por que 

desconsiderar o caminho traçado pela criança em favor de uma padronização? Esses 

procedimentos inclusive divergem do que propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais
1
 para 

o ensino de Matemática. De acordo com este documento (BRASIL, 1997, p. 37): 

 

um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes daquelas que 

serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis as novas situações e 

generalizados, os conhecimentos devem ser descontextualizados, para serem 

contextualizados novamente em outras situações. 

 

Da forma como são trabalhados, os algoritmos assimilados adquirem, muitas vezes, um 

caráter ilusório que pode provocar sérias dificuldades de aprendizagem e até impedir a 

elaboração e o desenvolvimento de esquemas cognitivos, o que praticamente impossibilitaria 

a aprendizagem em Matemática. 

Ainda conforme os PCN (BRASIL, 1997, p. 19), 

 

o conhecimento matemático deve ser apresentado aos alunos como historicamente 

construído e em permanente evolução. O contexto histórico possibilita ver a 

Matemática em sua prática filosófica, científica e social e contribui para a 

compreensão do lugar que ela tem no mundo. 

 

Assim, a História da Matemática mostra que o homem primitivo utilizou-se de técnicas 

concretas para realizar as operações até chegar ao estágio em que ele construiu, para si, as 

estruturas necessárias para a realização das operações. 

Diante destas inquietações e em conformidade com o contexto educacional, percebeu-

se, portanto, a necessidade de repensar a prática pedagógica do docente de Matemática no 

                                                             
1
De agora em diante referenciados apenas como PCN. 
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ensino do algoritmo de multiplicação para alunos do 2º ano do ensino fundamental. Para 

tanto, várias sugestões e ideias foram levantadas e, diante das circunstancias, foi notório que a 

História da Matemática pode ser utilizada durante o processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática como recurso pedagógico. 

A História da Matemática é elemento importante no processo de construção de 

competências em sala de aula, pois pode auxiliar os professores no que condiz a fazer com 

que seus alunos superem as dificuldades apresentadas nas aulas de Matemática. Segundo 

Miguel e Miorim (2008), a perspectiva histórica pode servir aos professores de Matemática 

como fonte para a identificação de obstáculos para enfrentar certas dificuldades que se 

manifestam entre os estudantes no processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

Além disso, História da Matemática fornece diversos meios que podem ser 

reintroduzidos no processo de ensino-aprendizagem atual a fim de apresentar outras 

perspectivas do conceito a ser ensinado. 

Outro argumento importante é que a História da Matemática fornece ainda uma 

diversidade de instrumentos que podem ser adaptados e utilizados como materiais concretos 

para o ensino-aprendizagem atual. Fossa (2001) destaca que a História da Matemática é rica 

em materiais manipulativos e enfatiza que uma das maneiras mais eficazes de ensinar 

Matemática é por meio de atividades utilizando os referidos materiais. Mendes (2006) reforça 

esta ideia afirmando que a História da Matemática efetiva-se através de atividades lúdicas e 

heurísticas incorporadas às atividades de sala de aula. 

A título de exemplo pode ser citado as barras de Napier e a Régua de Cálculo. Esses 

instrumentos surgiram para facilitar cálculos aritméticos. A utilização e a discussão do 

princípio de funcionamento dessas máquinas de calcular podem se constituir como 

importantes materiais para o ensino-aprendizagem de logaritmos, progressões, entre outros 

conceitos. 

Com base nessas considerações, esta pesquisa está inserida em um contexto 

construtivista, cuja intervenção escolar proposta pretendeu, de maneira geral, facilitar a 

abstração do algoritmo de multiplicação a partir da manipulação do ábaco romano. 

O ábaco romano é um tipo de ábaco de mesa com fichas soltas e várias colunas 

verticais, do qual na maioria das vezes era construído em um pano. Cada coluna neste 

instrumento representa um agrupamento, geralmente, em potências de dez. A colocação das 

fichas é arbitrária. Além disso, não há necessidade de uma maneira especial de representar o 

zero, pois a ausência de fichas numa coluna faz o papel de zero na notação posicional. 
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Os romanos também tiveram ábacos portáveis. Segundo Fossa (2010, p. 208), estes 

"consistiram de pequenas pranchas de bronze de sulcos paralelos, nos quais se colocava 

pequenas esferas chamadas claviculi". 

O ábaco romano foi escolhido para o desenvolvimento desse trabalho por ser um 

instrumento de fácil manuseio e que permite rapidez e precisão no registro dos números para a 

realização mais segura dos cálculos matemáticos. Além disso, sua manipulação é semelhante 

ao algoritmo que é ensinado atualmente e sua utilização implica na existência de condições 

básicas de desenvolvimento do aluno. O aparelho funciona como um instrumento de 

contagem, que faz o sujeito acompanhar e entender todos os processos que estão sendo 

realizados, desenvolvendo a memória, o cálculo mental e o raciocínio matemático. Além 

disso, as diferentes possibilidades de uso e de manipulação deste instrumento levam a criança 

a ampliar o conhecimento que possui sobre os conceitos ligados ao sistema de numeração e 

também a entender os porquês dos algoritmos das operações aritméticas. Os PCN (BRASIL, 

1997, p. 67) também apontam para os benefícios do uso desse instrumento: “o recurso à 

história da numeração e aos instrumentos como ábacos e calculadoras pode contribuir para um 

trabalho interessante com os números e, em especial, com o sistema de numeração”. 

No ábaco o número é registrado em forma de notação posicional, o que facilita as 

operações aritméticas. Segundo Fossa (2010, p. 204), 

 

quase todos os povos que usavam o ábaco não dispunham de um sistema de notação 

posicional de numerais escritos e, portanto, depois de trabalhar de modo posicional 

com as fichas no ábaco, tiveram de traduzir o resultado ao seu sistema não-

posicional dos numerais escritos. 

 

Segundo o referido autor, isso mostra que o processo de escrever os numerais e o processo de 

calcular eram distintos. 

O ábaco foi um instrumento que permitiu a computação através da contagem. As 

operações básicas eram feitas por contagem e reagrupamento. Em consequência, segundo 

Fossa (2010), as operações por meio do ábaco são análogas às operações feitas em sistemas 

de agrupamentos simples, o que acarreta duas vantagens: 

 A primeira é que as operações seriam familiares ao operador pelo seu conhecimento 

de um sistema numérico de agrupamentos simples; 

 A segunda é que as operações são mecanizadas através da manipulação das fichas. 

A desvantagem é que o operador não usufrui das propriedades do sistema posicional o 

que provoca a perda em eficiência. 
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A escolha da turma foi realizada com base em dois argumentos. Primeiro, os alunos 

ainda não tinham sido ensinados a multiplicar. Segundo, ela está vinculada ao projeto "O 

habitus de estudar: construtor de uma nova realidade na educação básica da Região 

Metropolitana de Natal" ao qual o pesquisador faz parte. Vale destacar que este projeto está 

vinculado ao Observatório Nacional e que é financiado pela CAPES. 

O pesquisador participou deste projeto como bolsista, desenvolvendo na turma o seu 

projeto de pesquisa e também acompanhando os alunos em outras atividades relacionadas à 

Matemática. 

Portanto, objetivando a facilitação do processo ensino-aprendizagem de Matemática, 

este trabalho pretende mostrar o uso da História da Matemática em atividades com a 

manipulação do ábaco romano pelo aluno. Objetiva-se, também, construir uma alternativa 

didática concreta para o ensino de multiplicação, desenvolvendo atividades que abordem 

desde a representação dos números até a multiplicação, tendo como pré-requisito a adição e 

subtração com o ábaco romano. Acredita-se que esse método permitirá uma participação dos 

estudantes no processo ensino-aprendizagem maior do que costuma haver no processo de 

ensino tradicional desse conteúdo; a expectativa é que, através da utilização de um material 

concreto manipulativo, os alunos sintam-se mais livres e as estruturas Matemáticas fiquem 

mais visíveis ao conhecimento. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

No intuito de fornecer subsídios necessários para responder ao problema foco foram 

estabelecidos alguns objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Verificar a viabilidade do uso do ábaco romano como alternativa didática para o ensino 

de multiplicação para alunos do 2º ano do ensino fundamental, a partir de um corpo de 

atividades que vai desde a representação dos números até a multiplicação com o ábaco 

romano, a fim de que os estudantes construam o algoritmo de multiplicação, partindo do 

concreto para o abstrato. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar e aplicar uma sequência de atividades sobre a representação, adição e 

subtração no ábaco romano; 

 Construir o conceito de multiplicação; 

 Elaborar e aplicar uma sequência de atividades, constituídas de conhecimentos 

matemáticos utilizando o método histórico de multiplicação com o ábaco a partir das 

ordens altas; 

 Investigar as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Auxiliar o processo de construção do conhecimento matemático; 

 Identificar as contribuições e limitações dessas atividades; 

 Apresentar um produto educacional voltado para professores do ensino fundamental, a 

partir da intervenção educacional desenvolvida. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além das considerações finais, 

referências e apêndices. Diante disto, sua organização se apresenta da seguinte forma: 

O primeiro capítulo é o da Introdução, no qual se apresenta a problematização e as 

inquietações que desencadearam a pesquisa, bem como os objetivos dela. 

O Capítulo II, nomeado Construtivismo e História da Matemática: relações e 

contribuições para o ensino de Matemática, expõe um apanhado em relação à prática 

pedagógica e explorando o uso da História da Matemática no ensino, abordando seu uso e sua 

importância, principalmente no condiz à utilização do ábaco. 

Após isso, no Capítulo III, denominado Desenvolvimento metodológico: caminhos 

percorridos, faz-se uma contextualização do ambiente escolar no qual foi desenvolvida a 

prática de intervenção aqui relatada. Além disso, são discutidos os aspectos teórico-

metodológicos adotados e as estratégias de organização e análise de dados utilizados. 

Já o Capítulo IV, cujo título é A experiência educacional: o desenvolvimento em 

relação a proposta pedagógica, relata o processo de intervenção pedagógica, mostrando e 

analisando os aspectos importantes relacionados ao desempenho dos alunos durante a 

participação nas atividades. 



23 

 

Por fim, as Considerações finais trazem reflexões sobre as ideias centrais discutidas, 

suas contribuições para o ensino atual, bem como suas limitações e as possibilidades deixadas 

para o desenvolvimento de estudos posteriores. 
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2 CONSTRUTIVISMO E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: O ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

2.1 CONSTRUTIVISMO 

 

As salas de aulas de Matemática caracterizam-se, sobretudo, pela diversidade. 

Geralmente, na maioria delas predomina o ensino tradicional. Neste tipo de ensino, o 

professor é o centro das atenções e o aluno é um ser idealmente passivo e comportado que 

apenas presencia a toda ação docente, como uma espécie de receptor. A postura do professor 

parece algo mecanizado; primeiro dá aos alunos vários exemplos de um conceito; em seguida, 

define o conceito apresentado; a partir disso, mais exemplos são dados. Ademais, observa-se 

que, durante as aulas, a tentativa de transmissão dos conteúdos acontece de forma linear como 

se todos os alunos estivessem no mesmo nível de conhecimento. Depois disso, para verificar 

se o aluno aprendeu, o professor realiza no final de cada mês letivo uma avaliação objetiva. 

Acerca dessa problemática, von Glasersfeld (1983, p. 12) esclarece que “children, we 

must never forget, are not repositories for adult 'knowledge', but organisms which, like all of 

us, are constantly trying to make sense of, to understand their experience”. Ainda segundo 

von Glasersfeld (1984), nas teorias tradicionais do conhecimento, a atividade do saber é tida 

como algo natural, uma atividade que não requer justificação e funciona como um 

componente inicial. 

No entanto, existem algumas salas de aula em que predomina o ensino construtivista. 

Nestas, o professor já não é considerado o centro das atenções, mas sim o aluno, que, 

trabalhando em pequenos grupos com seus colegas, permanece ativamente engajado no 

desenvolvimento de alguma atividade. Ainda assim, o professor tem um papel de fundamental 

importância; é ele quem organiza as atividades, mostra os erros através de exemplos, estimula 

a criação de novos conceitos pelos alunos, estimula diferentes abordagens. 

De acordo com von Glasersfeld (1984), para os construtivistas, existe a percepção de 

que o conhecimento não pode ser o resultado de uma recepção passiva, mas que se origina 

como produto de uma atividade do sujeito ativo. Esta atividade não é uma manipulação de 

coisas em si, isto é, de objetos quepoderiam serpensados para possuirem, antes de serem 

vivenciados, as propriedades e a estrutura que o experimentador lhes atribui. Conforme von 

Glasersfeld (1989, p. 136), "knowledge is never acquired passively, because novelty cannot 

be handled except through assimilation to a cognitive structure the experiencing subject 

already has". 
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Neste contexto, de acordo com o mesmo autor, é necessário enfatizar que a fonte mais 

frequente de perturbações para o sujeito cognitivo em desenvolvimento é a interação com 

outras pessoas. Por esta razão, professores construtivistas de Ciências e Matemática trabalham 

a aprendizagem em grupo, pois esta prática permite que dois ou três alunos discutam 

abordagens para um determinado problema, com pouca ou nenhuma interferência do 

professor. 

Como se pode perceber, o ensino construtivista é mais voltado à análise de como o 

aluno organiza o conhecimento na medida em que o mesmo progride na sua construção, 

remetendo para uma avaliação formativa centrada na participação, interpretação e utilização 

da informação relativa ao processo de construção de conhecimento. 

Este trabalho foi desenvolvido a partir da concepção construtivista, tendo como 

referenciais para a fundamentação os autores von Glasersfeld (1983), (1984), (1989), (2001); 

Armella e Waldegg (1992); D'Ambrosio e Steffe (1994); Fossa (2001), (1998); Soares (2004); 

Piaget (1970, apud FOSSA, 2001); Dienes (1960, apud FOSSA, 2001); Skemp (1989, apud 

FOSSA, 2001); e Steffe et al.; (1983, apud FOSSA, 1998). 

Durante todo o processo da pesquisa, o aluno foi o centro das atenções. No entanto, o 

professor-pesquisador também teve um papel de fundamental importância, pois foi quem 

organizou as atividades, mostrando os erros através de exemplos e estimulando a criação de 

novos conceitos pelos alunos a partir de diferentes abordagens. 

Dessa forma, o trabalho foi voltado à análise de como o aluno organizou o seu 

conhecimento e como o mesmo progrediu durante a construção. A construção do 

conhecimento se deu por meio de interações entre os sujeitos e o sujeito-objeto, valorizando 

as noções de atividade do sujeito em suas relações com o objeto de estudo. 

 

2.1.1 Ensino Construtivista 

 

O construtivismo é uma teoria relacionada ao conhecimento e a aprendizagem com base 

em pesquisas desenvolvidas em Psicologia, Filosofia e Antropologia. Esta teoria descreve o 

conhecimento como uma construção sempre em desenvolvimento. Segundo essa perspectiva, 

a aprendizagem é um processo autorregulador que constrói novas representações e modelos 

da realidade. Diante disso, o que diferencia o construtivismo das demais teorias é o fato de 

que, aqui, o conhecimento não tem o objetivo de produzir representações de uma realidade 

independente; pelo contrário, ele tem uma função adaptativa. Esta diferença provoca, 

portanto, o rompimento com a tradição epistemológica aceita pelas civilizações ocidentais. 
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A concepção construtivista proporciona aos professores referenciais para que estes 

possam analisar e fundamentar muitas das decisões tomadas no planejamento e no decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem. 

O uso da abordagem construtivista no ensino de Matemática justifica-se pelo fato da 

criança apresentar-se como um ser ativo que age espontaneamente sobre o meio e que possui 

um modo de funcionamento intelectual próprio que a leva a organizar suas experiências. Ora, 

as crianças descobrem sozinhas de acordo com as suas interações com o mundo físico e 

social, uma enorme quantidade de informações que vão se organizando durante a construção 

de sua inteligência. Com isso, a sala de aula pode ser esse espaço formador, no qual estes 

sujeitos aprenderão a pensar e a elaborar e expressar melhor suas ideias. 

O construtivismo privilegia, dessa forma, a noção de construção do conhecimento por 

meio de interações entre os sujeitos e entre sujeito-objeto. Há uma valorização das noções de 

atividade do sujeito em suas relações com o objeto de estudo. Esta perspectiva constitui em 

um conjunto de princípios com base nos quais é possível diagnosticar algum obstáculo 

epistemológico e fornecer ferramentas teóricas importantes para a superação dessas 

dificuldades e também para o entendimento do processo de aprendizagem em sala de aula. 

 

2.1.2 O Conhecimento do ponto de vista construtivista 

 

O conhecimento para o professor tradicional é algo transmissível e o veículo de 

transmissão é a linguagem. Nessa perspectiva, para que esta transmissão ocorra de forma 

eficaz é necessário que o professor seja uma autoridade comportamental e detentor máximo 

do conhecimento. Além disso, o aluno tem de reproduzir o conhecimento da mesma maneira 

que o professor o expôs e ainda tem que se comportar da maneira que o docente recomenda. 

Em contrapartida a esse método tradicional, para o professor construtivista, o 

conhecimento não é algo que ele tem, mas sim algo que ele construiu para si. Em outras 

palavras, para os construtivistas, o conhecimento que cada pessoa possui está estruturado a 

partir da atividade mental que cada uma desenvolve, derivando-se da sua própria experiência 

com o seu objeto de estudo, ou seja, cada indivíduo deverá construir para si suas próprias 

estruturas conceituais através do processo de resolução de problemas experimentais. 

Acerca da noção construtivista de conhecimento, Soares (2004, p. 32) destaca: 
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a criança faz a abstração de forma interativa e operante pela mente e não mais 

simplesmente por algo que já existe, como afirmavam os empiristas. Se o 

construtivismo for observado de forma filosófica e epistemológica, veremos que ele 

parte do pressuposto de que o conhecimento é construído pelo sujeito que conhece e 

não fica apenas na passividade do recebimento e processamento de informações do 

ambiente. 

 

Sendo assim, os conceitos matemáticos devem ser construídos por cada aluno e de 

modo que eles tornem-se pensadores de suas ações, sujeitos ativos na construção das suas 

estruturas cognitivas. Deste modo, o sujeito deve selecionar e organizar suas experiências a 

fim de dar significado a todas as suas aquisições sensoriais. 

Nesse aspecto, o professor não se considera como uma autoridade cognitiva, mas sim 

como um indivíduo que possui mais experiência. Todo o processo deve ser focado na 

interação aluno-aluno e aluno-professor. Nesse contexto, a participação do professor no 

processo de aquisição do conhecimento é ativa. Todavia, o mesmo seria apenas orientador 

para o desenvolvimento do aluno, promotor apenas do processo construtivo em cada um dos 

seus alunos, procurando sempre proporcionar todas as condições favoráveis a aprendizagem, 

valorizando a cooperação entre várias pessoas de modo que elas desenvolvam seus potenciais. 

Durante o desenvolvimento das atividades, o professor procura descobrir como o aluno 

está desenvolvendo o conhecimento matemático e também como ele está o modificando. Para 

tanto, estabelece observações a partir das ações e/ou verbalizações expressas pelo discente. A 

partir disso, o docente pode desenvolver hipóteses sobre as construções desenvolvidas pelo 

sujeito. Ressalva-se aqui que a linguagem é um instrumento impreciso de comunicação, 

porém, ela ajuda os alunos a construírem estruturas análogas às do professor e também a 

verbalizar suas ações. 

Para D'Ambrosio e Steffe (1994), o professor construtivista estuda a construção 

Matemática de seus alunos e interage com os mesmos num espaço de aprendizagem cujo 

desenho está baseado, pelo menos em parte, num modelo de Matemática do aluno. Ainda de 

acordo com estas autoras, “o conhecimento matemático de qualquer indivíduo, inclusive da 

própria professora, está em constante evolução e modificação”. (D'AMBROSIO; STEFFE, 

1994, p. 24) 

Segundo Armella e Waldegg (1992, p. 8) 

 

A tarefa do educador construtivista, muito mais complexa que a do seu colega 

tradicional, consistirá então em esboçar e apresentar situações que, fazendo apelo às 

estruturas anteriores de que o estudante dispõe, lhe permitam assimilar e conformar-

se a novos significados do objeto de aprendizagem e novas operações associadas a 

ele. O passo seguinte consistirá em socializar estes significados pessoais através de 

uma negociação com outros estudantes, com o professor, com os textos. 
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Assim, parte da tarefa do professor é despertar a independência e desenvolver o 

pensamento de cada aluno na sua própria individualidade, sempre através de um maior 

número de exemplos concretos. O professor construtivista deve optar pela prática que melhor 

leve o aluno a pensar intuitivamente. 

O importante é o pensamento concreto que cada indivíduo constrói para si mesmo; 

desse modo, o conhecimento é sempre contextualizado e nunca separado do sujeito. Durante o 

processo, o sujeito vai atribuindo ao objeto uma série de significados, o conhecimento é 

construído progressivamente a partir de estruturas cognitivas anteriores já estabelecidas pelo 

indivíduo. O professor, por exemplo, não se limita a tomar conhecimento de um texto e expô-

lo na aula ou fazer algo semelhante, ele procura fazer com que o aluno aja sobre o objeto 

abstraindo as estruturas necessárias para a construção do conhecimento. 

Segundo von Glasersfeld (2001), o melhor aforismo descrito sobre a linguagem e o 

pensamento foi escrito por Humboldt em 1795, que escreveu o seguinte: 

1. A essência do pensamento consiste em refletir, em outras palavras, significa 

distinguir o que se pensa do que está sendo pensado. 

2. Com o intuito de refletir, a mente deve estar ainda por um momento em sua 

atividade progressiva, entendendo como uma unidade que acaba de se apresentar, e 

portanto, postulá-lo como objeto contra si mesma. 

3. A mente então compara as unidades, das quais algumas podem ser criadas dessa 

forma, separa e conecta-as de acordo com suas necessidades. 

Desse modo, o conhecimento não é algo que já está pronto, acabado, não é dado em 

nenhuma instância como algo terminado. O conhecimento é construído pelo sujeito que age 

espontaneamente com a intenção de aprender. 

Segundo von Glasersfeld (1983), o papel do professor não será mais para dispensar a 

verdade, mas sim ajudar e orientar o aluno na organização conceitual de certas  experiências. 

 

As for the helping and guiding, good teachers have always found ways and means of 

doing it because, consciously or unconsciously, they realized that, while one can 

point the way with words and symbols, it is the student who has to do the 

conceptualizing and the operating. (VON GLASERSFELD, 1983, p. 15) 

 

O autor von Glasersfeld (1989) aponta também que os professores construtivistas 

tendem a explorar a forma como os alunos veem o problema e por isso o caminho em direção 

a uma solução parece promissor para eles. O importante seria mostrar ao aluno a direção que 
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ele deve seguir; ensiná-lo a encontrar seu próprio caminho, a refazê-lo e a continuá-lo. 

Somente desta forma, segundo von Glasersfeld (1989), ele será capaz de assumir uma atitude 

científica com a qual pode aproximar-se também do que o professor almeja para eles em 

termos de aprendizagem. 

De acordo com Fossa (2001), tanto Piaget quanto Dienes e Skemp explicam como 

ocorrem o processo de aquisição de conceitos por crianças em relação a estruturas conceituais 

que foram construídas a partir de suas experiências perceptivas. Nesse aspecto, conforme 

Piaget (1970, apud FOSSA, 2001), o recém-nascido possui poucos reflexos inatos. Com isto, 

a sua experiência tem que se organizar a partir de várias sequências de ações, tanto físicas, 

quanto mentais; nestas sequências, a criança criará uma estrutura conceitual para suas 

habilidades de pensamento. Entretanto, na medida em que a criança vai crescendo, o fator 

mais importante no desenvolvimento das referidas estruturas passa a ser a sua reflexão acerca 

das próprias ações. Ainda em conformidade com o que diz Piaget (1970, apud FOSSA, 2001), 

o que provoca a organização das aludidas estruturas é a reação do corpo às tentativas de 

interação com o mundo ao seu redor. No entanto, isso não significa dizer que o sujeito 

interagirá com os objetos como eles realmente são, mas sim que o sujeito está lidando com 

estruturas cognitivas anteriormente construídas. 

A partir desse ponto de vista, pode-se concluir que as atividades usadas durante o 

processo de ensino-aprendizagem não deveriam se restringir a exercícios rotineiros, mas sim 

conter materiais concretos, pois estes servem como instrumentos facilitadores para a abstração 

dos conceitos. Porém, nas considerações de Fossa (2001), para que essa abstração ocorra de 

maneira eficaz é necessário que o próprio aluno manipule o material. 

Para Dienes (1960, apud FOSSA, 2001), é necessário abstrair os conceitos em várias 

instâncias deles, isso porque os princípios organizadores mais gerais, como, por exemplo, o 

espaço e o tempo pertencem a estruturas inerentes à mente. Outro motivo é que a estrutura da 

mente só se revela por meio de suas operações sobre o conteúdo sensorial. Por isso, faz-se 

necessário fornecer quantidades suficientes à mente para que possam ser feitas as operações 

de organização e abstração. 

Portanto, a formação dos conceitos é um processo natural invariante e que consiste em 

pelo menos três etapas: a brincadeira, que nada mais é do que a investigação inicial; a 

organização gradativa e a comparação. No entanto, segundo Fossa (2001), a partir do trabalho 

de Dienes, pode-se descrever mais algumas características das atividades que podem ser 

aproveitadas durante o processo de ensino-aprendizagem de Matemática. Uma delas é que as 

atividades tenham algum conteúdo lúdico. Nesse sentido, os materiais concretos devem ser 
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usados em atividades não por uma questão de motivação, mas sim por conter um conjunto de 

elementos que auxiliem o aluno a construir conceitos análogos àqueles que o professor está 

tentando comunicar. Para tanto, é necessário sequenciar as atividades de maneira apropriada e 

que a apresentação de uma estrutura Matemática nova seja feita de tal modo que o aluno 

aproveite os elementos já construídos por ele. Além disso, as atividades devem conter um 

componente simbólico no qual o aluno registre por escrito os resultados das atividades para 

promover a segunda abstração e facilitar a manipulação de símbolos abstratos. Por fim, o 

aluno deve ser afastado dos materiais manipulativos na medida em que os conceitos 

matemáticos forem sendo abstraídos. 

No entanto, isso não é tudo, outra característica das atividades que merece destaque é 

que o conceito matemático a ser aprendido deve ser apresentado de várias maneiras 

diferentes, pois as variações dos aspectos das atividades ajudam a mente a abstrair o conceito 

proposto. Para Skemp (1989, apud FOSSA, 2001), existem os conceitos primários e 

secundários: o primeiro são aqueles abstraídos diretamente da nossa experiência motora, 

através dos quais desenvolvemos categorias mentais baseadas nas semelhanças percebidas 

durante nossas experiências; já os conceitos secundários são aqueles abstraídos de outros 

conceitos. Para tanto, é necessário, como dito anteriormente, sequenciar as atividades de 

maneira apropriada, de tal forma que o aluno possa aproveitar os elementos já construídos por 

ele. Ou seja, é preciso relembrar conceitos para serem utilizados na construção de novos 

conceitos. 

Outra característica importante das atividades é que elas deveriam conter componente 

oral, pois, para Skemp (1989, apud FOSSA, 2001), a verbalização de seu entendimento sobre 

a atividade pode favorecer a integração do novo conceito com os conceitos já construídos. Por 

fim, o aluno deveria registrar os resultados das atividades, para que depois pudesse ser 

promovida a segunda abstração e facilitada a manipulação de símbolos abstratos. 

 

2.1.3 Avaliação conforme a teoria construtivista 

 

A avaliação para o professor tradicional é meramente um instrumento para averiguar se 

o aluno realmente aprendeu o que foi transmitido, de modo que o aluno repita sozinho o que 

lhe foi ensinado. Dessa forma, a avaliação é apenas um meio para que se possa verificar se a 

transmissão de conhecimento proposta realmente aconteceu. Nesse tipo de avaliação: 
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desde que a comunicação não apresente qualquer aspecto problemático, além de 

certos macetes de ordem prática, o professor prossegue de maneira "objetiva", 

fazendo o aluno repetir sozinho o que a ele foi ensinado. Se esta chega à mesma 

resposta do professor, pode-se concluir que a transmissão de conhecimento proposta 

realmente aconteceu. (FOSSA, 2001, p. 16) 

 

Como se percebe, na avaliação tradicional, se o aluno atinge a resposta idealizada pelo 

professor, pode-se concluir que o conhecimento foi transmitido. Aqui, é bastante visível que 

todo o processo de aprendizagem é excluído e o que interessa é apenas o produto, o acerto ou 

o erro. 

Mais uma vez contra-argumentando métodos tradicionais, para o professor 

construtivista, o fato de o aluno chegar à mesma resposta não significa que ele construiu para 

si estruturas análogas as suas. Além disso, para o construtivismo, a avaliação escrita é um 

instrumento de pouca exatidão e não reflete adequadamente o pensamento do aluno. Nessa 

perspectiva, o fato de que nenhuma divergência apareceu na prova não é suficiente para 

mostrar que as divergências não existem. 

  

A avaliação é uma tentativa de vislumbrar as estruturas construídas pelo aluno e de 

levá-lo a construir estruturas sempre mais análogas às do professor. Portanto, a 

avaliação não é algo que acontece depois do ato de conhecer, mas é uma parte 

integral do processo de conhecer. Assim, para o intuicionista, a avaliação é contínua 

e diária. (FOSSA, 2001, p. 16 – 17) 

 

Portanto, o professor construtivista tem sempre que manter um diálogo intensivo e 

permanente com o aluno sobre a disciplina e, além disso, deve estar sempre atento às 

divergências que podem aparecer durante o processo cognitivo. 

Como se vê, para o professor construtivista a avaliação é ilustrativa. Ela ocorre durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem; a partir dela, o professor tenta construir uma ideia 

do conhecimento matemático que cada criança possui e a partir disso constrói o trajeto no 

qual a criança vai percorrer até atingir os objetivos educacionais. As dificuldades apresentadas 

pelos alunos são subsídios para orientação do docente em sua prática pedagógica, já que cabe 

ao professor a direção, a definição dos objetivos e o percurso a ser traçado pelas suas ações 

pedagógicas. 

 

2.2 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

A História da Matemática foi utilizada como referencial que pudessem auxiliar ao 

desenvolvimento dos alunos durante as aulas. Com base nela, o ábaco romano foi escolhido 
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como principal instrumento para o desenvolvimento dessa pesquisa devido as suas 

características, as quais serão detalhadas neste tópico. Esta escolha foi fundamentada segundo 

as concepções dos seguintes autores: D’Ambrosio (1996), Ferreira et al. (1992, apud 

MIGUEL, 1993), Ferreira (2001), Fossa (1991), Fossa (2001), Mendes (2006), Mendes 

(2009), Mendes e Sá (2006), Miguel (1993), Vianna, C. (1998), Zuin (1999), Ferreira (1998, 

apud MENDES, 2006, p. 97), Valdés (2006). 

 

2.2.1 Importância do uso da história 

 

A perspectiva histórica é uma tendência metodológica que permite mostrar a 

Matemática como uma construção humana e também como um conjunto de conhecimentos 

que está sempre em evolução, mostrando, por exemplo, uma ideia difícil do modo mais 

natural. Esta perspectiva, como recurso didático em sala de aula, é de grande importância, 

pois, além de motivar as aulas e dar mais emoção às mesmas, pode justificar aos alunos o 

motivo de certos assuntos serem estudados. 

 

O uso da História da Matemática como recurso didático é imprescindível, pois vai 

além de um mero elemento motivador nas aulas de Matemática, ou seja, constitui-se 

em um fator justificante para os porquês conceituais e teóricos da Matemática que 

devem ser aprendidos pelos estudantes. (MENDES, 2006, p. 95) 

 

A História da Matemática é elemento importante no processo de construção de 

competências em sala de aula, pois pode auxiliar aos professores no que condiz a fazer com 

que seus alunos superem as dificuldades apresentadas nas aulas de Matemática. Com base 

nisso, vários autores defendem o uso da História da Matemática. Para Valdés (2006, p. 19), a 

história poderia ser um potente auxiliar para objetivos tais como: 

 enfatizar a forma peculiar de aparecimento das ideias em Matemática; 

 demarcar temporalmente e espacialmente as grandes ideias, problemas, junto com sua 

motivação, os seus precedentes; 

 assinalar os problemas abertos. 

Para Mendes (2006, p. 99), pode-se recorrer ao uso de fontes originais na sala de aula 

por duas razões: “para aproximar os estudantes da experiência de construção Matemática 

(conhecimento histórico e cotidiano) e para iniciá-los de modo prazeroso no mundo da 

Matemática como ciência (conhecimento escolar e cientifico)”. 
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Miguel (1993), em sua tese doutoral, analisou vários argumentos pedagógicos 

atribuídos favoravelmente ao uso da História da Matemática no ensino, destacando as diversas 

formas de utilização da história durante o processo de aprendizagem da Matemática, dentre 

elas: 

 a motivação; 

 história como fonte de objetivos para o ensino; 

 como fonte de métodos adequados de ensino da Matemática; 

 como fonte de seleção de problemas práticos, curiosos, informativos e recreativos; 

 instrumento de desmistificação da Matemática; 

 instrumento de formalização de conceitos; 

 promoção do pensamento independente e crítico 

 instrumento unificador dos vários campos da Matemática; 

 instrumento promotor de atitudes e valores; 

 instrumento de conscientização epistemológica; 

 instrumento que promove a aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática; 

 instrumento que possibilita o resgate da identidade cultural. 

Segundo Miguel (1993), os defensores da História da Matemática como fonte de 

motivação recorrem à categoria psicológica da motivação para justificar a necessidade da 

utilização dela no processo educacional. Para eles, a História da Matemática pode despertar o 

interesse dos estudantes para o conteúdo matemático que está sendo ensinado. Em relação a 

história como fonte de objetivos, o autor ainda afirma que os defensores deste ponto de vista 

acreditam que é possível encontrar nesse estudo histórico uma base de sustentação para se 

atingir, com os alunos, objetivos pedagógicos que os levem a perceber, por exemplo, que a 

Matemática, dentre outros fatores, é um produto humano e as razões pelas quais as pessoas 

constroem a Matemática. Os defensores dessa abordagem acreditam também que podem 

buscar apoio nesse uso da história para escolherem os métodos pedagogicamente adequados e 

interessantes. Por fim, complementa-se que a História da Matemática só intervém a partir do 

momento em que ela propõe dirigir ao leitor algumas palavras sobre o método de 

apresentação dos conteúdos. 

Em relação ao uso da História da Matemática como fonte para a seleção de problemas 

práticos, Miguel (1993) afirma que os referidos defensores deste ponto de vista fundamentam-

se na suposição de que se a resolução de problemas constitui-se, por si só, em uma atividade 
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motivadora, o fato desse problema poder vincular-se a esse estudo histórico aumentaria a 

motivação. 

Quanto ao uso desse método como instrumento que possibilita a desmistificação, os que 

partilham desse ponto de vista acreditam que a história pode mostrar que a Matemática é um 

conhecimento estruturalmente humano, simples e sem mistérios. A estrutura lógica na qual os 

conteúdos são expostos aos alunos não reflete o modo como esse conhecimento foi 

historicamente produzido. No entanto, cabe à História da Matemática acabar com esta falsa 

impressão. 

Segundo Ferreira et al. (1992, apud MIGUEL, 1993), a palavra formalização é 

entendida como “o processo de traçar caminhos para se chegar a um determinado fim”. Sendo 

assim, tratando-se da história como instrumento de formalização dos conceitos matemáticos, 

tem-se que esta possibilita a representação dos conceitos a partir dos aspectos ligados ao 

desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Já os defensores do uso da História da Matemática como um instrumento de promoção 

do pensamento independente e crítico acreditam apenas que uma reconstituição histórica que 

revelasse somente aquilo que é estritamente indispensável para o despertar do jogo dialético, 

sutil e puro poderá fazer o professor atingi-lo. 

Quanto ao uso da História da Matemática como um instrumento unificador dos vários 

campos da Matemática, Miguel (1993) afirma que os partidários desse ponto de vista 

acreditam que a história pode fornecer uma perspectiva globalizadora da Matemática por 

meio do relacionamento de seus diferentes campos. 

Os que a defendem como instrumento promotor de atitudes e valores, acreditam que a 

História da Matemática pode acabar com o fosso que existe entre a Matemática proposta aos 

alunos e ao modo como ela foi construída. Além disso, acreditam que não devem ser deixados 

de lado os erros e as dúvidas que surgiram pelos matemáticos durante a produção do 

conhecimento. Isto é, a percepção dessas discordâncias por parte do educando pode gerar nele 

o desenvolvimento de atitudes positivas, almejáveis tanto na formação do futuro pesquisador 

quanto na formação do cidadão. 

Para Miguel (1993), a História da Matemática como instrumento de conscientização é 

uma tese recomendada por Henri Poincaré, na obra “Science et Méthode”. Segundo o autor, a 

função didática da História da Matemática é psicológica consistindo na possibilidade de se 

trazer para a consciência do principiante a necessidade de se submeter aos padrões atualizados 

de rigor, ou seja, apesar de assumir uma função didática psicológica, o principal objetivo do 

uso da história é estritamente epistemológico. 
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Ainda de acordo com Miguel (1993), os defensores do uso da História da Matemática 

como instrumento que pode promover a aprendizagem significativa e compreensiva da 

Matemática esperam que através da história os estudantes possam ter uma aprendizagem 

significativa e compreensiva da Matemática escolar, pois, a partir dela, será possível que estes 

estabeleçam uma conexão construtivista entre os aspectos cotidiano, escolar e cientifico. 

Já a História da Matemática como instrumento que possibilita o resgate da identidade 

cultural, segundo Miguel (1993), trata-se de uma função na qual procura resgatar a identidade 

cultural da sociedade através da História da Matemática, sendo possível a valorização dos 

saberes matemáticos da tradição e a capacidade criativa da sociedade ao longo dos tempos. 

Para D’Ambrosio (1996, p. 10), a História da Matemática tem as seguintes finalidades: 

 

1. para situar a Matemática como uma manifestação cultural de todas os povos 

em todos os tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças e os 

hábitos, e como tal diversificada nas suas origens e na sua evolução; 

2. para mostrar que a Matemática que se estuda nas escolas é uma das muitas 

formas de Matemática desenvolvidas pela humanidade; 

3. para destacar que essa Matemática teve sua origem nas culturas da 

antiguidade mediterrânea e se desenvolveu ao longo da Idade Média e somente a 

partir do século XVII se organizou como um corpo de conhecimentos, com um 

estilo próprio; 

4. e desde então foi incorporada aos sistemas escolares das nações colonizadas e 

se tornou indispensável em todo o mundo em consequência do desenvolvimento 

cientifico, tecnológico e econômico. 
 

Ainda segundo D’Ambrosio (1996, p. 10), estes pontos “constituem a essência de um 

programa de estudos, poderíamos dizer de um currículo, de História da Matemática”. 

Já para Valdés (2006), o conhecimento da História da Matemática proporciona uma 

visão dinâmica da evolução da Matemática, sendo que tal visão nos capacita para muitas 

tarefas interessantes em nosso trabalho educativo, dentre as quais se destacam: 

 possibilidade de extrapolação até o futuro; 

 imersão criativa nas dificuldades do passado; 

 comprovação do tortuoso caminho da invenção, como a percepção da ambiguidade, da 

obscuridade, das confusões iniciais a meia luz, esculpindo peças inacabadas... 

Ainda conforme Valdés (2006, p. 16), o professor deveria saber como as coisas 

aconteceram, para: 

 compreender melhor as dificuldades da humanidade na elaboração das ideias 

Matemáticas e a partir dela as de seus próprios alunos; 

 entender melhor a dedução das ideias, dos motivos e das variações da Matemática; 

 utilizar este saber como um organizador da sua própria prática pedagógica. 
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Além disso, 

 

A perspectiva histórica nos permite mostrar, entre outras coisas, que a Matemática é 

um conjunto de conhecimentos em evolução contínua e que nesta evolução 

desempenha, amiúde, um papel de primeira ordem, sua inter-relação com outros 

conhecimentos e a necessidade de resolver determinados problemas práticos. 

(VALDÉS, 2006, p. 20) 

 

Contudo, Mendes (2006), afirma que a utilização da História da Matemática como 

recurso pedagógico deve ser revestida de um significado contextual e formativo, tendo como 

principal finalidade a significação do conhecimento matemático produzido ao longo dos 

tempos; com essa prática, será possível transmitir uma maior motivação e criatividade desde a 

construção do conhecimento até as atividades de sala de aula, chegando a provocar uma 

ruptura na prática tradicional educativa existente até hoje nas aulas de Matemática. 

Para Mendes (2006, p. 97), 

 

a história a ser usada no ensino fundamental e médio deve ser, de certo modo, uma 

“história significado” ou uma “história reflexiva”, ou seja, uma história cuja 

finalidade é dar significado ao tópico matemático estudado pelos alunos, levando-os 

a refletir amplamente tais informações históricas de modo a estabelecer conexões 

entre os aspectos cotidiano, escolar e cientifico da Matemática presente nessa 

história. 

 

Vale ressaltar, que a História da Matemática pode também auxiliar à explicação dos 

porquês matemáticos, ou seja, as dúvidas que sempre surgem quando os alunos querem saber 

por que estudar determinados assuntos e como surgiu algo; mas para isso é preciso incorporar 

às atividades de ensino-aprendizagem a atitude investigatória ligada aos aspectos históricos 

necessários à solução desse obstáculo. 

 

2.2.2 O uso da história em atividades 

 

Há várias maneiras de usar a História da Matemática no ensino de Matemática a fim de 

levar o aluno a construção do conhecimento matemático. Alguns educadores utilizam à leitura 

de textos originais, problemas históricos, biografias de grandes matemáticos, entre outros. 

Outras propostas, segundo Ferreira (2001, p. 15), 

 

aparecem entre os educadores, como por exemplo a de Grattan-Guinness com sua 

“história satírica”, na qual os problemas históricos são contextualizados nos dias de 

hoje e também a proposta de Lakatos “história destilada”, onde se “destila” a 

história, conservando os fatores de maior significado para o aprendiz. 
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Porém, segundo Ferreira (2001, p. 15) 

 

Pelo menos em um ponto há consenso entre os educadores; não é dando bibliografia 

de grandes matemáticos, muito menos contando fatos anedóticos sobre a criação de 

conceitos ou vida destes matemáticos, que pode ajudar na educação dos alunos e 

também não é isto que faz com que a História seja esta ferramenta poderosa 

pedagogicamente. 

 

Procurando responder a pergunta “Como usar a História da Matemática durante o 

processo de ensino e aprendizagem?”, Ferreira (2001) propõe o Laboratório de História da 

Matemática, tendo como referencia as ideias de Thom. 

Assim, seguindo as etapas sugeridas por Thom, Ferreira (2001, p. 16) propõe o 

seguinte: 

 

1. isolamos o laboratório para reproduzir a experiência, pode ser tanto a sala de 

aula, quanto a biblioteca ou o laboratório de computação; 

2. os primeiros equipamentos a serem utilizados serão conforme o que se 

dispunha na época pelo qual o fato foi descoberto. Estes equipamentos não se 

constituem de material concreto, mas de conceitos, técnicas e estratégias 

Matemáticas que o autor dispunha; 

3. o processo se dá seguindo o processo histórico. Os equipamentos vão 

mudando conforme as novas aquisições que a matemática nos coloca. Assim como o 

mesmo fato histórico percorrem-se os principais momentos históricos no laboratório 

até nos dias de hoje; 

4. o processo de relacionar a experiência com os fatos históricos é de extrema 

importância para colocar aos alunos o desafio de expressar todo o processo 

experimental. 
 

Zuin (1999, p. 278) propõe o Projeto Paradidáticos: 

 

o Projeto Paradidáticos é uma alternativa que busca contribuir, efetivamente, para a 

melhoria da prática do futuro professor de Matemática, e, consequentemente, para a 

melhoria da qualidade do ensino, trabalhado com conteúdos e temas que não estão, 

necessariamente, ligados ao programa ou à disciplina. 

 

Segundo o autor, para o desenvolvimento dos temas, os alunos devem buscar suporte na 

História da Matemática. O projeto, segundo Zuin (1999, p. 278) almeja: 

 

 apresentar novas metodologias de ensino; 

 promover um maior interesse e pesquisa da História da Matemática; 

 proporcionar o conhecimento de uma bibliografia alternativa para o ensino 

dos conteúdos, nos ciclos médio e fundamental; 

 trabalhar a interdisciplinaridade, procurando relacionar a Matemática com o 

mundo que nos rodeia, dando sentido aos conteúdos estudados; 

 aplicar e extrapolar os conhecimentos adquiridos; 
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 desenvolver a expressão oral e escrita; 

 obter novas interpretações do saber historicamente construído e 

mecanicamente passado por várias gerações; 

 despertar a criatividade; 

 buscar a formação de um profissional mais bem preparado, crítico e 

reflexivo; capaz de propor alternativas; criar novas metodologias; reprogramar e/ou 

inserir, excluir conteúdos adequando-os às necessidades da comunidade em que irão 

trabalhar. 
 

De acordo com Zuin (1999), para o desenvolvimento das pesquisas, as turmas são 

divididas em grupos e cada um deles fica responsável pelo desenvolvimento de um tema, que 

é, em geral, abordado por algum paradidático de Matemática. Em seguida, os alunos devem 

analisar os paradidáticos indicados, os quais darão as diretrizes para novas pesquisas em 

outras fontes. 

Para Fossa (1991, p. 86), 

 

uma maneira de transformar a História da Matemática em um instrumento 

apropriado para o ensino de conceitos matemáticos é através da recriação 

imaginativa de situações históricas em termos de um problema prático. A meta é 

inserir o aluno na situação histórica e confrontá-lo com o problema. A solução, o 

desfecho histórico, deve ser apresentada somente depois que o aluno tem tentado 

resolver o problema em conjunto com os seus colegas. 

 

Em conformidade com o autor, desde que a situação estudada tenha sido problemática 

para o homem em um determinado ponto de sua história, de modo que o aluno nesta situação 

se confronte com um problema não trivial e sim interessante, essa abordagem terá muitas 

vantagens. Assim, o aluno perceberá a importância da Matemática na vida, tomará 

conhecimento do processo de modelagem e, a partir da tentativa de resolver o problema em 

parceria com seus colegas, perceberá que a Matemática é uma construção do homem. 

Outra proposta está relacionada aos materiais concretos. Segundo Fossa (1991), esses 

materiais têm usos importantes na Educação Matemática, dentre os quais, destaca-se a 

possibilidade de apresentar ao aluno várias entidades Matemáticas cuja forma analítica é 

relativamente complexa. Para o autor, a criança abstrai de um modo holístico, ou seja, ela 

integra seus mundos conceituais, sensual e emocional num todo compreensível. 

 

O processo de aprendizagem, portanto, não é meramente uma acumulação de fatos, 

mas uma assimilação de fatos. Para algo ter sentido intuitivo, é necessário que caiba 

na estrutura integrada da criança. Esta estrutura está em vias de formação e está 

sendo constantemente modificada pela tentativa de acomodar novas experiências. 

Portanto, material concreto poderá ser um recurso pedagógico muito importante, se 

for usado de maneira holística consoante com o projeto integrativo da criança. [...] o 

professor que evita o abstrato comete um pecado enorme e arrisca tornar seus alunos 

matematicamente aleijados. (FOSSA, 1991, p. 88) 
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Antes de responder a pergunta de como usar a História da Matemática como um recurso 

pedagógico, o referido autor faz uma relação a utilização da História no ensino da Matemática 

com as vidas de dois irmãos gêmeos: o Uso Ornamental e o Uso Ponderativo da História da 

Matemática. 

 

O primeiro é o irmão que fixou há muito a sua residência entre nós efésios, nos 

nossos livros textos de Matemática. Todos os conhecem: geralmente mora numa 

esquina, cercado por um muro alto e frequentemente pinta sua casa com cores 

inusitadas na vizinhança – ou, não raramente, é removido para um bairro longínquo 

no fim da linha do ônibus. (FOSSA, 2001, p. 54) 

 

Para ele, o Uso Ornamental da História da Matemática são notas históricas que relatam 

o desenvolvimento da Matemática e fatos biográficos relacionados aos matemáticos antigos. 

Segundo o autor, os alunos geralmente gostam desta possibilidade, pois acham divertida e 

podem esquecer por alguns momentos o pensamento matemático. Apesar disso, ele argumenta 

que esta possibilidade não é um instrumento apropriado para o ensino de conceitos 

matemáticos. No entanto, não é necessário retirá-los dos livros textos. O que se pretende é 

apenas delimitar o seu papel para evitar falsas expectativas. 

 

O outro irmão gêmeo, o Uso Ponderativo, tem andado por muitos anos nas terras 

siracusanas e já não é tão bem conhecido entre nós. Em contraste ao Uso 

Ornamental, o Uso Ponderativo utiliza a História da Matemática para ensinar os 

próprios conceitos da Matemática. (FOSSA, 2001, p. 54) 

 

Já aqui, o conteúdo matemático é apresentado aos alunos por meio de uma abordagem 

histórica que envolve uma discussão com temas interessantes e não triviais. Geralmente, 

“remontando-se à Matemática aplicada ou a problemas de um forte cunho prático”. (FOSSA, 

2001, p. 54). O uso Ponderativo trouxe consigo dois irmãos gêmeos, o Uso Novelesco e o Uso 

Episódico. Segundo Fossa (2001, p. 55), “o uso Novelesco é, porém, mais resoluto do que seu 

irmão, pois o aluno é levado por ele a seguir a trilha da História da Matemática durante toda a 

duração da disciplina”. Este procedimento poderá ser, segundo o autor, de grande importância 

para os alunos do curso de Matemática, pois compreenderão, de forma significativa, como se 

deu o desenvolvimento histórico da Matemática.  Já para os alunos de outros cursos, o Uso 

Novelesco poderá oferecer menos interesse. 

O uso Episódico é uma opção para os alunos que não são do curso de Matemática, este 

procedimento se dá através da abordagem de alguns tópicos da História da Matemática dentro 

da disciplina. 
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Contudo, devemos notar que o Uso Episódico tem uma tendência de ser menos 

intensivo, frequentemente limitando o papel da História a uma parte introdutória 

motivadora. Na medida em que esta tendência é realizada, o Uso Episódico tende a 

confundir com o Uso Ornamental. (FOSSA, 2001, p. 55) 

 

Apesar dessas possibilidades, Fossa (2001) ressalta que uma das maneiras mais eficazes 

de ensinar Matemática é por meio de atividades utilizando materiais manipulativos; este 

argumento é o uso Manipulativo. 

 

A História da Matemática, porém, é uma fonte rica em matéria prima para o 

desenvolvimento destes tipos de atividades. E estas podem ser destinadas tanto as 

aulas conduzidas usando o método de redescoberta quando a elaboração de 

exercícios de fixação não rotineiras. (FOSSA, 2001, p. 56) 

 

Segundo Fossa (2001), podemos reunir estas considerações conforme o diagrama 

representado pela fig. 1: 

 

Figura 1 – Diagrama que representa a analogia do Uso Ornamental e Uso Ponderativo 

 
Fonte: Fossa (2001, p. 56) 

 

Inclusive, Mendes (2006, p. 87) é favorável à ideia defendida por Fossa (2001): 

 

Somos da opinião de que os estudantes podem vivenciar experiências manipulativas 

resgatadas das informações históricas, com vistas a desenvolver o seu espírito 

investigativo, sua curiosidade cientifica e suas habilidades Matemáticas, de modo a 

alcançar sua autonomia intelectual, principalmente por percebermos que atualmente 

a escola está deixando cada vez mais de lado esses aspectos indispensáveis para uma 

educação integral e formadora de cidadãos pensantes. 

 

Para Mendes (2001), assim como defende Fossa (2001), o uso investigativo da História 

deve ser configurado em forma de atividades para o aluno. Sobre o assunto, diz ele: 
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o uso da história como recurso pedagógico tem como principal finalidade promover 

ensino-aprendizagem da Matemática que permita uma ressignificação do 

conhecimento matemático produzido pela sociedade ao longo dos tempos. Com essa 

prática, acreditamos ser possível imprimir maior motivação e criatividade cognitiva 

às atividades de sala de aula durante nossa ação docente, pois esperamos que esse 

modo de encarar o ensino de Matemática possa se constituir em um dos agentes 

provocadores de ruptura na prática tradicional educativa vivida até hoje nas aulas de 

Matemática. (MENDES, 2006, p. 84) 

 

Desse modo, desde que se desenvolva em forma de atividades para o aluno, a História 

da Matemática pode ser uma grande parceira para a geração da Matemática escolar, podendo 

ser usada de forma investigativa, de modo a ser um agente de estimulo do ato de aquisição do 

conhecimento matemático em sala de aula. 

A base fundamental para que às atividades históricas se constituam em um processo 

ativo-reflexivo vem dos pressupostos construtivistas. É importante a valorização e adaptação 

das informações históricas às necessidades dos alunos, de modo que o seu uso seja o mais 

produtivo possível. Nesse sentido, experiências desenvolvidas no ensino de Matemática têm 

mostrado que a investigação histórica pode contribuir de forma expressiva para que todo o 

processo de aquisição do conhecimento matemático ocorra da maneira mais significativa 

possível. Essa perspectiva investigatória pode ser conduzida de forma orientada, de modo que 

os alunos possam compreender o processo de construção da Matemática em cada contexto e 

momento histórico. Compactuando com o exposto, Mendes (2006, p. 100) afirma que “o 

princípio que articula as atividades de ensino-aprendizagem via História da Matemática é a 

investigação, constituindo-se no sustentáculo da proposta, fruto das nossas reflexões sobre a 

produtividade acadêmica”. Além disso, o autor afirma ainda, em parceria com Sá, que: 

 

a investigação constitui um fator inerente ao homem e quando esse espírito 

investigador, bem evidente na fase pré-operatória dos estágios de Piaget, permanecer 

se desenvolvendo nas fases posteriores, conduzirá o aluno a um amadurecimento 

científico e matemático que o tornará cada vez mais autônomo e consciente da sua 

capacidade de apostar na curiosidade e na possibilidade de buscar o conhecimento 

através da investigação. (MENDES; SÁ, 2006, p. 13) 

 

Segundo Mendes (2006), o uso desse processo investigativo nas aulas de Matemática 

supõe inicialmente a valorização do saber e do fazer históricos na ação de aquisição do 

conhecimento matemático dos estudantes. Nesse contexto, o conhecimento histórico pode 

estar implícito ou explícito nos problemas suscitados nas atividades, porém, deve sempre 

aparecer em forma de investigação, dando uma maior significação à Matemática escolar. 

Sendo assim,  
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para efetivarmos um ensino-aprendizagem significativo em Matemática, é 

necessário utilizarmos as atividades históricas, buscarmos no material histórico 

existente todas as informações úteis à condução da nossa ação docente e, somente a 

partir daí, orientar os estudantes à realização de atividades. (MENDES, 2009, p. 94) 
 

Percebe-se que a História da Matemática pode ser uma grande aliada na confecção de 

atividades e que existem várias maneiras de utilizá-la. Uma dessas formas é a utilização de 

atividades nas fontes primárias, na qual o professor utilizará as atividades já existentes de 

forma que o aluno também se utilize dos conhecimentos que ele dispunha para resolver uma 

determinada atividade. Ainda nesta situação, o professor pode colocar a disposição do aluno 

atividades semelhantes às anteriores, procurando mostrar como estas mudaram com o passar 

do tempo, mesmo com a ideia central sendo a mesma. Nota-se, porém, que esta proposta de 

trabalho exige do professor um preparo maior, a fim de que este possa reconhecer e identificar 

as construções conceituais desenvolvidas pelos alunos, sendo usada como ponto inicial para o 

ensino formal e procurando cada vez mais superar a concepção tradicional. 

Para Ferreira (1998, apud MENDES, 2006, p. 97), o desenvolvimento histórico não é 

apenas um elemento de motivação, mas também um meio para facilitar uma melhor 

assimilação durante a reconstrução teórica; os conceitos e as noções da Matemática tiveram 

uma ordem de construção histórica. Sendo assim, esse percurso colocará em evidência os 

problemas que surgiram durante a sua edificação e compreensão. 

Outro motivo para a utilização de atividades neste modelo é para que o aluno possa, 

além de abstrair todo o conhecimento matemático existente nestas atividades, perceber como 

os pensamentos das pessoas mudaram com o passar do tempo e que os meios existentes para 

resolução foram mudando. 

Outro meio é a confecção de atividades tendo como referência as atividades existentes 

em fontes primárias e secundárias. A ideia deste modelo é que o pesquisador produza 

atividades semelhantes a outras existentes em variados contextos, sendo que, através disso, ele 

determinará estágios de abstração, ou seja, iniciará atividades em níveis baixos, até chegar a 

um nível mais alto. 

Segundo Mendes (2006, p. 80), 

 

é possível utilizarmos a Matemática produzida por outros povos, e em outras épocas, 

para produzir novas Matemáticas, compará-las com a produção anterior e ampliar o 

corpo de conhecimento já existente. Essa dinâmica implica armazenar, selecionar e 

dispor das informações Matemáticas conforme as necessidades configuradas em 

diferentes contextos e épocas, o que perpassa a produção sociocultural de cada 

sociedade. 
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Pode-se, também, trabalhar atividades problemas no quadro, na qual o professor pode 

convidar os alunos até o quadro para que eles possam resolver a atividade. Nessa proposta, na 

medida em que o aluno resolve a atividade, o professor realiza intervenções de modo a 

provocar o pensamento matemático nos alunos. A participação do professor é mais para 

despertar e, a partir disso, sanar as dúvidas dos alunos. 

Conforme destacado anteriormente, Fossa (2001) assegura que as atividades podem 

também ser desenvolvidas através da manipulação de materiais concretos a partir de um 

contexto de redescoberta. Nessa intervenção, o aluno será um sujeito ativo na construção do 

seu pensamento. Mendes (2006) confirma esta ideia, afirmando que as atividades históricas a 

partir de experiências manipulativas ou visuais contribuem para que se manifestem nos alunos 

as primeiras impressões do conhecimento assimilado durante a interação sujeito-objeto 

vivenciada na produção do conhecimento. Essas primeiras impressões para este autor devem 

ser comunicadas através da expressão oral do aluno em sala de aula, por meio das discussões 

desenvolvidas entre os colegas, em um processo de socialização das ideias apreendidas. 

Diante do exposto, percebe-se, portanto, que a utilização da história em atividades pode 

tornar o ensino de Matemática mais eficaz. Segundo Mendes (2001), o aluno por meio das 

atividades históricas deve ser colocado frente a três fases de construção da aprendizagem: a 

experiência, a comunicação oral das ideias concebidas durante a aprendizagem e a fase da 

representação simbólica através do pensamento abstrativo. 

Vale ressaltar que a construção do conhecimento matemático ocorrerá nas relações 

interativas entre os participantes do processo que podem ser integrados à exploração de 

atividades construtivistas. A possibilidade do uso pedagógico das informações históricas, 

principalmente em atividades didáticas, está fundamentada em um ensino de Matemática a 

partir da investigação, o que leva o professor e o aluno a compreensão do movimento de 

aquisição do conhecimento. O uso dessas informações históricas na elaboração de atividades 

matemáticas tem como um dos objetivos a construção das ideias matemáticas. 

Contudo, as atividades históricas durante o processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática devem favorecer a interatividade entre o sujeito e o seu objeto de conhecimento, 

de modo que exista uma total participação dos alunos na construção de seu conhecimento em 

sala de aula. Para Mendes (2001), tudo isto deve ocorrer sempre em uma perspectiva 

contextualizadora de modo que evidencie os três aspectos: o cotidiano, o escolar e o 

cientifico, principalmente quando rearticulados ao longo do processo de manuseio de 
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qualquer componente do processo de ensino-aprendizagem, tais quais os materiais 

manipulativos. 

 

2.2.3 O papel do professor 

 

A participação do professor durante o processo de ensino-aprendizagem é ativa, este 

deve adotar um papel de orientador das atividades, podendo ser até espelho para que os alunos 

desenvolvam seus conceitos. Para tanto, ele deve envolver todos os alunos nas atividades de 

modo que promova em cada um todo o processo construtivo e que estes construam todos os 

conceitos necessários para o seu desenvolvimento intelectual e despertem sua independência 

mental. Além disso, compete ao docente procurar os erros que indicam que o aluno está 

desviando-se do seu objeto e, na medida do possível, fazer uso de meios que os auxiliem na 

construção de conceitos semelhantes àqueles que ele quer que os discentes construam. 

Segundo Mendes e Sá (2006), o professor, na execução das atividades, é visto como 

componente central do processo de ensino-aprendizagem, desde que aja como orientador ou 

os próprios alunos quando os mesmos forem auto-orientados. Para isto, é necessário que o 

professor desenvolva atividades através de demonstração em classe ou de forma experimental 

individualmente ou em grupos. 

As atividades na forma de demonstração são desenvolvidas pelo professor, de modo que 

este oportunize aos seus alunos habilidades que lhes permitam a redescoberta ou até mesmo o 

descobrimento do conhecimento matemático contido nas mesmas. Já as atividades de forma 

experimental, devem ser desenvolvidas individualmente ou em grupos pelos alunos. Nesse 

ponto, o professor fornecerá as orientações para que estes, através da experiência, 

desenvolvam as atividades abstraindo o conhecimento matemático gerado durante a prática. 

De maneira geral, na abordagem aqui defendida, o professor deve agir como um 

historiador durante o processo de ensino-aprendizagem, mas, para isso, é necessário que sua 

atividade docente seja revestida também pela pesquisa. Além disso, é necessário que o 

professor, através da História da Matemática, levante questionamentos a fim de que as 

respostas encontradas contribuam para que os estudantes entendam os porquês matemáticos 

que surgiram durante o processo. 

Contudo, o professor deve estar preocupado com a passagem entre as atividades 

introdutórias, a organização dos conteúdos e as atividades de fixação do conteúdo, visando 

evitar um fosso no seu procedimento didático durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Permanecendo atento a essa preocupação, o professor poderá conduzir o processo de ensino-
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aprendizagem a partir das ideias apoiadas no conhecimento histórico, orientando os alunos a 

desenvolverem as ideias gradualmente, sempre partindo de experiências concretas ou reais. 

Além disso, durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor pode intervir 

fazendo perguntas e considerações a fim de entenderem as ideias das crianças e também de 

ajudá-las para que construam os conceitos matemáticos da melhor maneira possível. 

Para tanto, o professor deve proporcionar também todas as condições favoráveis a 

aprendizagem dos alunos, valorizando a cooperação entre todos da sala, de modo que cada um 

desenvolva e auxilie os demais companheiros a desenvolverem seus potenciais. 

 

O ensino de Matemática através de atividades pressupõe mútua colaboração entre 

professor e aluno durante o ato de construção do saber, pois a característica essencial 

desse tipo de abordagem metodológica de ensino está no fato de que os tópicos a 

serem aprendidos serão descobertos pelo próprio aluno durante o processo de busca 

que é conduzido pelo professor até que ele seja incorporado à estrutura cognitiva do 

aprendiz. (MENDES; SÁ, 2006, p. 13) 

 

Todavia, consideramos de fundamental importância que o professor conheça, nos 

mínimos detalhes, os tópicos históricos da Matemática que serão apresentados aos seus 

alunos, pois será nessa base teórica que ele se apoiará para sustentar as discussões provocadas 

pelos estudantes durante o desenvolvimento das atividades. 

 

Um bom professor tem que ser paciente e flexível: paciente porque é a criança que 

aprende – é a criança que desenvolve seu próprio projeto integrativo; flexível por 

que é o professor que ensina – é o professor que proporciona à criança as 

experiências e conceitos novos que devem estimular o desenvolvimento deste 

projeto. (FOSSA, 1991, p. 88) 

 

Desta forma, para que ocorra um significativo processo de ensino-aprendizagem em 

Matemática, é necessário que os professores busquem, nos materiais históricos, todas as 

informações úteis à condução da sua ação docente, de modo a fazer com que os estudantes 

participem da construção do seu próprio conhecimento de forma ativa, reflexiva e crítica, 

relacionando cada saber construído com as necessidades históricas. 

 

2.3 O ÁBACO 

 

Para fundamentar a importância do ábaco, tomou-se como referência: Fossa (2010), 

Almeida (2011), Smith (1958, apud FOSSA, 2010), Smith (1925) e Ferreira (2008). Para 

mostrar como o ábaco é utilizado hoje em dia no ensino das operações aritméticas, teve-se 
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como referência: Núñez (2003), Azevedo (2002) e Saad (1998). Já para explicar como o 

ábaco romano era manipulado, o aporte teórico foi Fossa (2010). 

 

2.3.1 O Ábaco: breve histórico 

 

Sabe-se que com o passar do tempo o homem precisou fazer contagem e cálculos cada 

vez mais complicados. A busca por processos e instrumentos que permitissem registrar e 

simplificar as contagens e cálculos levou a humanidade a inventar instrumentos e métodos 

que pudessem agilizar o ato de calcular. Diante disso, para a facilitação da contagem e dos 

cálculos o homem inventou o ábaco. 

O ábaco foi um dos instrumentos de cálculo mais usados pela humanidade até o 

aparecimento dos algarismos indo-arábico. Ele também foi utilizado pelos contadores do 

estado para realizar as contas nacionais e até mesmo por comerciantes comuns para o 

comércio em seu negócio. 

 

Figura 2 – Operadores do ábaco 

 
Fonte: Medler (1556) 

 

A fig. 2 mostra um operador do ábaco de fichas. Na imagem pode ser visto o operador 

mais duas pessoas que acompanhavam os cálculos. Já na fig. 3 pode ser visto um comerciante 

e um ábaco sobre uma mesa. 
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Figura 3 – Comerciante com um ábaco 

 
Fonte: Wikipédia (2014) 

 

O número era registrado no ábaco em notação posicional, o que facilitava as operações 

aritméticas. A representação não era cifrada como no sistema indo-arábico, mas sim iterada 

como no sistema babilônico. 

As operações no ábaco são análogas às operações feitas em sistemas de agrupamentos 

simples, o que segundo Fossa (2010, p. 279) traz as seguintes vantagens: 

 as operações  seriam familiares ao operador pelo seu conhecimento de um sistema 

numérico de agrupamento simples; 

 as operações são mecanizadas através da manipulação de materiais concretos (as 

fichas). 

A desvantagem é que o operador não usufrui das propriedades do sistema posicional e, 

com isto, perde em eficiência. Em virtude disso, novos procedimentos foram inventados que 

aproximaram a computação com o ábaco de algoritmos apropriados a sistemas posicionais. 

Em relação à origem do ábaco, não se tem muitos registros. Para Almeida (2011), o 

ábaco pode ter sido construído ainda quando a história não era escrita, começando como 

simples seixos arranjados em colunas traçadas de areia, evoluindo para caixas de areia ou de 

poeira, suas precursoras. 

Segundo Smith (1958, apud FOSSA, 2010), existem três formas básicas de ábaco: a 

primeira que é uma mesa coberta de pó, a segunda, uma mesa com fichas soltas e a terceira, 

uma tábua com contas presas em fileiras de arame ou outro material semelhante. Em síntese, o 
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primeiro tipo nada mais é do que uma mesa coberta com pó ou com areia, cujas marcas 

podem ser feitas com o dedo. A partir deste artefato, surgiram pequenas pranchas portáteis 

com beiras levantadas para conter a areia ou cobertas de cera. Na realidade, a mesa de pó nada 

mais foi do que um simples instrumento para registrar um escrito ou uma figura, enquanto o 

ábaco é um instrumento de cálculo. 

Portanto, o ábaco de mesa com fichas soltas, segundo Fossa (2010), são os primeiros 

ábacos verdadeiros, frequentemente denominados de tabuleiros de contagem ou 

coutingboards; constituído basicamente de mesas ou pranchas de madeira com várias colunas 

verticais, das quais cada uma representa um agrupamento que geralmente está em potencias 

de base dez. Mais especificamente, dez fichas em uma coluna, neste tipo de ábaco, equivalem 

a uma na coluna imediatamente à esquerda. Para representar o zero não há uma maneira 

especial, basta deixar a coluna vazia, pois a ausência de fichas numa coluna faz o papel do 

zero na notação posicional. 

Segundo Fossa (2010), os ábacos romanos, geralmente, tinham a estrutura conforme a 

fig. 4. Porém, com os numerais do sistema de numeração romano. Inicialmente, as fichas 

foram feitas de pedra, vidro ou metal, sem nenhuma imagem estampada nelas. Mais tarde, já 

no Século XIII, na França, foi que as fichas começaram a ser estampadas com várias imagens. 

Devido ao problema de visualização de unidades grandes, poucos ábacos tinham a 

estrutura conforme a fig. 4 (a). Para simplificar a sua forma, muitos utilizavam uma sub-base, 

como mostra a fig. 4 (b). As fichas nas colunas abaixo representam unidades, enquanto as 

fichas na coluna acima dos números representam cinco unidades. 

 

Figura 4 – Modelo do ábaco romano 
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Figura 4 (b) 

 

Os romanos tiveram ábacos portáteis consistindo em pequenas pranchas de metal, 

geralmente de bronze com segmentos paralelos, por onde deslizavam pequenas esferas. Estes 

segmentos estão divididos em duas partes, inferior e superior, como mostra a fig. 5. 
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Figura 5 – Ábaco portátil romano 

 
Fonte: Smith (1925, p. 167) 

 

Porém, segundo Fossa (2010), durante a Idade Média houve uma grande inovação 

quando Gerbert d’Aurillac (c. 950 – 1003), que mais tarde se tornou o Papa Silvestre II (999 – 

1003), inventou um ábaco com fichas marcadas com símbolos numéricos. Gerbert, ao invés 

de colocar traços ou marcas em cada coluna, construiu fichas com a numeração hindu-arábica 

que trouxera da Espanha. 

Segundo Ferreira (2008), os nove símbolos da numeração de um a nove que Gerbert 

usou no ábaco pode ser visto na fig. 6: 

 

Figura 6 – Sistema de numeração usado por Gerbert 

 
Fonte: Ferreira (2008, p. 47) 

 

Segundo Fossa (2010), o único ábaco que tem sobrevivido da Grécia Antiga é o ábaco 

da fig. 7, um ábaco de tabuleiro de mármore. Segundo Ferreira (2008), Fibonacci refere-se 

aos ábacos de tabuleiros como ábaco pitagórico. 

 

Figura 7 – Ábaco de tabuleiro 

 
Fonte: Smith (1925, p. 163) 
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A fig. 8 mostra o operador do ábaco de linha, segundo Smith (1925) esta era a forma 

mais comum em toda a Europa Ocidental por várias centenas de anos. A linha mais próxima 

do operador representa unidades, o espaço acima dele, cinco unidades; a segunda linha, 

dezenas; o segundo espaço, cinquenta; e assim por diante. 

 

Figura 8 – Ábaco de linha 

 
Smith (1925, p. 182) 

 

E o terceiro tipo de ábaco é o ábaco de fichas presas, no qual as fichas corriam sobre um 

fio vertical, dividido em duas partes por um pedaço de madeira, no qual as contas eram feitas 

movimentando as fichas de um lado para o outro, dependendo do número. 

No ábaco japonês, o soroban, possui cinco fichas na parte inferior e apenas uma na 

parte superior. Na fig. 9 pode ser vista como é o Soroban, o ábaco japonês. 

 

Figura 9 – Ábaco Japonês (soroban) 

 
Fonte: Smith (1925, p. 173) 
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Já o suanpan, chinês, possui duas fichas na parte superior. Cada fio do ábaco representa 

uma potencia de base dez e as fichas são contadas quando são deslocadas para o artefato que 

separa em partes superiores e inferiores. A fig. 10 mostra como é o suanpan, o ábaco chinês. 

 

Figura 10 – Ábaco chinês (suanpan) 

 
Fonte: Smith (1925, p. 169) 

 

Os ábacos foram instrumentos concretos na qual necessitava da manipulação do mesmo 

para a representação e realização de qualquer operação nele. A percepção dos números se 

fazia através de sua disposição no material, o seu uso é uma técnica concreta de representação 

de números. 

Hoje em dia, o ábaco é utilizado durante o ensino das operações aritméticas, entre outras 

finalidades. Nos tópicos a seguir serão utilizados três trabalhos dos seguintes autores: Núñez 

(2003), Azevedo (2002) e Saad (1998) para mostrar a representação, adição, subtração e 

multiplicação. Sendo finalizado com a demonstração de como era usado o ábaco romano nas 

operações de adição, subtração e multiplicação, com a sua devida representação. 

 

2.3.2 Representação no ábaco 

 

Inicialmente, os autores Núñez (2003) e Azevedo (2002) sugerem que a pessoa aprenda 

a representar os números no aparelho. Os ábacos, na sua maioria, apresentam a mesma 

estrutura: a primeira coluna da direita para a esquerda representa as unidades; a segunda, as 

dezenas; a terceira, as centenas e assim por diante. Vale resaltar que uma unidade na coluna 

da esquerda é sempre dez vezes maior do que na coluna da direita correspondente adjacente. 
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Núñez (2003) desenvolveu um trabalho relacionado ao ábaco medieval. Este ábaco é 

composto por uma placa de madeira simples, com uma série de incisões paralelas sobre as 

quais foram colocadas pequenas pedras ou outros objetos para representar as quantidades 

numéricas. 

Entretanto, conforme Núñez (2003), este ábaco tinha uma inovação simples, as linhas 

eram traçadas verticalmente, pois com a incorporação de novas quantidades este modelo não 

exigia a eliminação dos números representados. Esta inovação foi construída sobre a estrutura 

do ábaco romano, porém construída verticalmente. Claro que não podia ser executada sobre 

algo fixo, era necessário ter uma superfície onde as novas linhas pudessem ser adicionadas 

sem dificuldade e, além disso, com um certo número de peças ilimitadas que pudessem ser 

facilmente renovadas. 

A representação dos números no ábaco da fig. 11 ocorre na vertical e de baixo para 

cima. Cada coluna irá acomodar apenas um número. No primeiro espaço, mostra as unidades; 

no segundo, as dezenas; no terceiro, centenas; e na quarta, unidade de milhar. Para representar 

quantidades superiores as que estão na fig. 11, é necessário construir outras linhas para 

acomodar os números. 

Um fato importante que se deve ter em mente é que em cada espaço há dois níveis. No 

mais baixo, está reservado às fichas que representam uma, duas, três, quatro ou nenhuma 

unidade conforme a ordem. Já na parte superior, coloca-se o agrupamento de cinco unidades 

quando for necessário. 

 

Figura 11 – Representação de um número no tabuleiro medieval 

 
Fonte: Núñez (2003, p. 191) 

 

A fig. 11 apresenta a representação do número 1718 no tabuleiro medieval. No espaço 

das unidades, foram colocadas quatro fichas, três na parte representando três unidades e uma 

na parte superior representando um grupo de cinco unidades. No segundo espaço, tem uma 

ficha na parte inferior representando uma dezena. No terceiro espaço, tem três fichas, duas 

fichas na parte inferior representando duas centenas e uma na parte superior representando um 
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grupo de cinco centenas. Já no quarto espaço, na parte inferior, tem uma ficha representando 

uma unidade de milhar. 

 

Figura 12 – Representação de dois números no tabuleiro medieval 

 
Fonte: Núñez (2003, p. 191) 

 

A fig. 12 mostra a representação de dois números no tabuleiro medieval. O número da 

coluna esquerda já foi representado na fig. 11, enquanto que o número da coluna da direita, 

2185, é representado da seguinte forma: no primeiro espaço, é colocado uma ficha na parte 

superior representando cinco unidades; no segundo espaço, é colocado quatro fichas, sendo 

três na parte inferior e uma na parte superior; no terceiro espaço, é colocado uma ficha, 

representando uma centena; e no quarto espaço, é colocado duas fichas na parte inferior, 

representando duas unidades de milhar. 

Apesar dos ábacos de Saad (1998) e Azevedo (2002) serem diferentes, a representação 

dos números neles são semelhantes, começa da direita para a esquerda: unidades, dezenas, 

centenas e assim por diante. 

 

2.3.3 Adição 

 

Saad (1998), ao demonstrar a operação de adição no ábaco chinês, afirma que na soma 

não é necessário mover as duas fichas superiores mais altas, pois as contas superiores 

equivalem a uma ficha da coluna imediata a esquerda. Além disso, não é necessário mover 

todas as fichas mais baixas já que cinco fichas equivalem a uma ficha superior. 

O exemplo que Saad (1998) mostra apresenta a adição de quatro parcelas, entretanto 

demonstraremos apenas as adições das duas primeiras parcelas propostas pelo autor. 

Exemplo: some as quantidades 73 e 49. 

Primeiramente representa o número 73 como mostra a fig. 13. 
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Figura 13 – Representação no ábaco chinês 

 
Fonte: Saad (1998, p. 2) 

 

Logo, para somar o número 49, o autor propõe que se comece somando quatro fichas na 

coluna das dezenas. Como esta coluna já tem uma ficha na parte superior e duas na parte 

inferior, retira-se uma ficha da parte inferior e uma da parte superior e coloca uma na coluna 

das centenas, restando apenas uma ficha na coluna das dezenas: 

 

Figura 14 – Adição no ábaco chinês começando pelas dezenas 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 14 mostra o primeiro passo proposto por Saad (1998) para a adição dos números 

no ábaco chinês. 

Agora, acrescenta-se 9 a 3 na coluna das unidades. Como 9 + 3 = 12, retira-se uma ficha 

da coluna das unidades e acrescenta uma na coluna das dezenas, o que dá: 

 

Figura 15 – Adição das unidades no ábaco chinês 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 
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A fig. 15 mostra o resultado da adição de 73 e 49. Ela mostra o último passo para 

finalizar a operação que é a adição das unidades. 

Núñez (2002) propõe primeiramente que o tabuleiro seja preparado. Como o exemplo 

dado é este: MCCVIII + DLXII, o autor afirma que devem ser construídas quatro linhas e seis 

colunas conforme mostra a fig. 16. Então, nas duas primeiras colunas representam-se os dois 

números que serão adicionados. Na terceira coluna vai reunir os registros de ambos os valores 

das duas parcelas mantendo sua posição relativa dentro de cada linha. Porém, ainda não pode 

ser considerado como o resultado final. Como se pode ver na parte de baixo das unidades não 

devem ter mais do que quatro fichas e no agrupamento de cinco ter mais do que uma ficha. 

Assim, devem ser feita as correções necessárias, começando com as classes mais baixas 

e em ordem crescente. Pois, dessa forma, segundo o autor, evita-se a necessidade de modificar 

os valores já revisados. Como na primeira linha no nível das unidades existem cinco fichas, 

então é necessário trocá-las por uma ficha que equivale ao grupo de cinco fichas na linha das 

unidades. Como já existem uma ficha que equivale a cinco unidades então suprime ambas 

fichas e transfere uma ficha a coluna das dezenas. Como não há nenhuma outra correção a ser 

feita, a quarta coluna registra a soma dos dois números apresentados. 

 

Figura 16 – Adição no tabuleiro medieval 

 
Fonte: Núñez (2003, p. 191) 

 

Segundo Núñez (2002), um abacista experiente não precisa de tantas colunas para a 

quantia proposta, apenas uma. Na verdade ele propõe escrever o primeiro número na coluna e 

depois colocaria o segundo ao lado do primeiro, respeitando as linhas e níveis. Isto é, faria 

diretamente o que foi feito na terceira coluna. 

Finalmente, na mesma coluna faria as correções necessárias, removendo e adicionando 

os símbolos para obter o resultado final. Entretanto, como ele está propondo uma situação de 

aprendizagem, é mais ilustrativo distinguir o seu controle em ambas as etapas intermediárias e 
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a mesma soma, pois segundo o autor, isso leva a uma melhor compreensão do método 

utilizado e também a oportunidade de rever o processo. 

Já o método proposto por Azevedo (2002), no Soroban, difere do método convencional 

de adição dos números naturais que propõe que se escrevam as parcelas uma abaixo da outra e 

que se adicione da direita para a esquerda. 

 

No Soroban pode-se operar em qualquer sentido. Representam-se apenas uma das 

parcelas na extremidade direita e se recomenda representar a maior parcela para 

maior agilidade do cálculo. A adição se dá por meio de sobreposição de parcelas. 

Azevedo (2002, p. 8) 

 

O autor dá como exemplo o seguinte 1265 + 1224. Para a operação Azevedo (2002) 

propõe: 

a) registrar a primeira parcela 1265; 

b) acrescentar as quatro fichas referentes às unidades da segunda parcela às cinco 

unidades da primeira parcela; 

c) acrescentam-se as fichas referentes às dezenas da segunda parcela às seis dezenas da 

primeira parcela; 

d) acrescentam-se duas centenas da segunda parcela às duas centenas da primeira; 

e) acrescenta-se uma ficha referente à unidade de milhar da segunda parcela a uma 

unidade de milhar da primeira parcela. 

Assim, finaliza a operação conforme abaixo. 

 

Figura 17 – Adição no soroban proposto por Azevedo (2002) 

 
Fonte: Azevedo (2002, p. 08) 

 

A fig. 17 mostra os passos para a adição no Soroban. Na primeira parte, mostra-se a 

representação de uma das parcelas, na segunda já adição a outra parcela e na terceira parte o 

resultado da adição. 
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2.3.4 Subtração 

 

Quanto a subtração, Saad (1998) explica através do seguinte exemplo: 

Exemplo: 884 − 498: 

1) Representa-se o número 884. 

 

Figura 18 – Representação no ábaco chinês para iniciar a subtração 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 18 mostra a representação do número 884 antes de iniciar a subtração no ábaco. 

2) Ele começa a subtração pelas ordens maiores. Inicia subtraindo quatro fichas da 

coluna das centenas: 8 − 4 = 4, o que resulta em quatro fichas na coluna das centenas. 

 

Figura 19 – Subtração a partir das ordens maiores 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 19 mostra a subtração a partir das ordens maiores. O operador retira quatro 

centenas de oito centenas. 

3) Como na coluna das dezenas tem apenas oito fichas para serem retiradas nove fichas, 

retira-se uma ficha da coluna das centenas e acrescenta uma ficha na coluna das dezenas, 
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Figura 20 – Subtração das dezenas 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 20 mostra o operador retirando uma centena da coluna das centenas e 

acrescentando na coluna das dezenas para realizar a operação. 

4) Como na coluna das unidades tem apenas quatro fichas, retira-se uma ficha da coluna 

das dezenas e transforma em unidades, adicionando na coluna das unidades. Assim, desce 

uma ficha da parte superior e desce três fichas da parte inferior. 

 

Figura 21 – Subtração das unidades 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 21 mostra o operador retirando uma dezena da coluna das dezenas e 

acrescentando na coluna das unidades para realizar a operação. 

Núñez (2003) explica como a subtração é realizada no tabuleiro medieval a partir desse 

exemplo: MCCXVIII – CXII. 

Inicialmente, a autora propõe a construção de uma placa 4 × 6 onde na primeira coluna 

coloca-se o minuendo e na segunda o subtraendo. Na terceira coluna volta-se a construir o 

minuendo, no qual deve ser certificado se em cada nível há um número igual ou maior que os 

referentes ao subtraendo, caso contrário é necessário fazer as conversões necessárias. 
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Se for esse o caso, tal como é mostrado na fig. 22, remove-se em cada linha e nível as 

quantidades de fichas iguais ao da mesma linha e nível do subtraendo. As fichas em branco 

correspondem as fichas que serão retiradas. O número obtido, mostrado na quarta linha, é a 

subtração ou diferença que está sendo buscada. 

 

Figura 22 – Subtração no ábaco medieval 

 
MCCXVII – CXII =                   MCVI 

Fonte: Núñez (2003, p. 191) 

 

A fig. 22 mostra a subtração no ábaco medieval. Na primeira coluna está representado o 

minuendo; na segunda, o subtraendo; na terceira, repete-se o minuendo, sendo que as bolinhas 

brancas representam a quantidade que será retirada e na quarta coluna está o resultado. 

Para operar a subtração no Soroban, Azevedo (2002) propõe o seguinte exemplo para 

mostrar com a subtração é realizada:  

Exemplo 2: Efetuar a subtração: 21 – 13 = 

O autor propõe: 

 registrar o número 21 

 retirar uma dezena 

 retirar três unidades. O autor explica que na haste das unidades só há uma unidade, 

então como não é possível retirar três de uma, deve-se retirar uma dezena; 

 assim, como foi retirada uma dezena deve-se adicionar sete unidade, isto é, 10 – 3 = 7, 

e registrar na haste das unidades, obtendo o resultado oito unidades, conforme a fig. 

23. 

 

Figura 23 – Subtração no soroban 

 
Fonte: Azevedo (2002, p. 10) 
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A fig. 23 mostra os procedimentos para a subtração no soroban. Na primeira parte 

mostra a representação do número 21. Na segunda a subtração de uma dezena. Na terceira 

mostra retirando uma dezena para transformar em unidades para poder realizar a subtração 

nas unidades. Na quarta parte mostra o que sobrará e na quinta o resultado final. 

 

2.3.5 Multiplicação 

 

Segundo Saad (1998), quando se multiplica com o suanpan se coloca o multiplicador no 

lado esquerdo do ábaco com o único propósito de não esquecer. O multiplicando é colocado 

na parte direita do ábaco, deixando colunas vagas ao lado direito do multiplicador conforme a 

quantidade de dígitos. 

Exemplo: Resolva 28 × 67. 

Primeiro escolha o 67 como multiplicando e 28 como multiplicador. Portanto, coloca-se 

o número 67 à direita, deixando duas colunas livres, pois o multiplicador tem dois dígitos. Já 

na extremidade a esquerda coloca-se o número 28 para não esquecer. 

 

Figura 24 – Representação dos números no ábaco 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 24 mostra a representação dos dois números no ábaco antes de iniciar a 

multiplicação. 

Começa multiplicando 8 por 7 e o produto 56 é colocado nas duas colunas à direita. 
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Figura 25 – Multiplicação parcial 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 25 mostra a multiplicação de oito unidades por sete unidades. O resultado é 

colocado nas duas últimas colunas. 

Em seguida, multiplica-se dois por sete que é igual quatorze, adicione quatro na 

segunda coluna da direita: 5 + 4 = 9, e em seguida, retira-se sete da terceira coluna e coloca 

uma no lugar, conforme a seguinte sequência: 

 

Figura 26 – Multiplicação de duas dezenas por sete unidades 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 26 mostra a multiplicação de duas dezenas por sete unidades. O resultado é 

acrescentado nas três últimas colunas fazendo as transformações necessárias. 

Em seguida, multiplique oito por seis. O produto quarenta e oito é adicionado na 

segunda e terceira colunas a partir da direita. Para adicionar oito, adiciona-se uma ficha na 

terceira coluna da direita para a esquerda e cancela-se duas fichas na segunda coluna. 

Adicione quatro na terceira coluna, adicionando uma ficha superior e retirando uma ficha. 
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Figura 27 – Multiplicação de oito unidades por seis dezenas 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

A fig. 27 mostra a multiplicação de 8 unidades por 6 dezenas. O resultado é colocado 

nas três últimas colunas com as devidas transformações. 

Finalmente 2 × 6 = 12, 2 é adicionado na terceira coluna, retira-se as seis fichas da 

quarta coluna e se coloca uma ficha. 

 

Figura 28 – Multiplicação de duas dezenas por seis dezenas 

 
Fonte: Saad (1998, p. 3) 

 

Que dá o resultado do produto 28 × 67 = 1876. 

A fig. 28 mostra a finalização da multiplicação de vinte oito por sessenta e sete. Nela, 

pode-se ver ele multiplicando duas dezenas por seis dezenas e o resultado final da 

multiplicação. 

Segundo Núñez (2002), uma notável propriedadedo tabuleiro é que todo número 

representado nele pode ser multiplicado por X, C, M, e assim por diante. Apenas deslocando, 

simultaneamente, todas as fichas uma, duas, três casas para cima. Além disso, a multiplicação 

pode ser considerada como uma adição repetida do multiplicando tantas vezes como indica o 

multiplicador. 

Uma vez que se afirma que XXI = X + X + I, o produto CLXIII * XXI equivale, pela 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, a CLXIII * (X +X+I) = CLXIII 
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* X + CLXIII * X + CLXIII * I. Bastará mover o multiplicando uma casa acima duas vezes 

(colunas três e quatro) e adicionar com o número em questão (quinta coluna), o resultado final 

é contido na sexta coluna. 

 

Figura 29 – Multiplicação no tabuleiro medieval 

 
Fonte: Núñez (2003, p. 191) 

 

A fig. 29 mostra todos os passos para a multiplicação no tabuleiro medieval, o 

procedimento foi detalhado anteriormente. 

Observe que na multiplicação anterior, foram necessárias várias colunas auxiliares 

conforme o número de letras que tem o multiplicador. 

Azevedo (2002) afirma que para o uso do Soroban na operação de multiplicação é 

necessário o conhecimento da tabuada básica da multiplicação nas casas de 2 até 9. O autor 

afirma que para essa operação com o Soroban é adotado o processo de decomposição do 

número em unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Na qual ele exemplifica da 

seguinte forma: 3 × 74 = (3 × 70) + (4 × 3). Primeiro multiplica-se unidade por dezena, neste 

caso 3 × 70 e registra-se o resultado 210 no Soroban. Depois se multiplica unidade por 

unidade, no caso 4 × 3 e adiciona-se o resultado 12 a 210 nas hastes correspondentes. 

O autor afirma que para efetuar a multiplicação, tanto o multiplicador quanto o 

multiplicando devem ser registrados, respeitando a unidade de referência e separados por 

hastes vazias. Os números devem ser registrados sempre a esquerda do Soroban e o resultado 

deve ser registrado à direita. 

O exemplo sugerido é conduzido pelos seguintes procedimentos: 

 registrar o multiplicando setenta e quatro, salta uma haste e registra-se o multiplicador 

três; 
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 multiplicar três por sete, ou seja, o produto das unidades por dezenas e registra no lado 

direito vinte e um, desta forma acrescentando 1 na haste das dezenas e 2 na haste das 

centenas; 

 em seguida, multiplica-se três por quatro, ou seja, o produto das unidades por unidades 

e registra-se o resultado doze no lado direito do Soroban; 

 o resultado final 222. 

 

Figura 30 – Multiplicação no soroban 

 
Fonte: Azevedo (2002, p. 08) 

 

A fig. 30 mostra a multiplicação no soroban. Na primeira parte está a representação dos 

números. Na segunda a multiplicação de sete dezenas por três unidades. Na terceira parte a 

multiplicação de quatro unidades por três unidades. E por fim, o resultado da multiplicação de 

setenta e quatro por três. 

 

2.3.6 Representação, adição, subtração e multiplicação no ábaco romano 

 

O ábaco romano é um instrumento muito fácil e a facilita os cálculos, sem contar a 

agilidade com que os operadores manipulavam o aparelho. Além disso, as operações nele são 

semelhantes as operações utilizadas através do algoritmo de adição, subtração e multiplicação 

hoje em dia. Isto, tornará o seu uso mais eficaz no ensino. 

Para representar o número 587 no ábaco romano é preciso observar o valor numérico 

de cada algarismo e corresponder a cada número a quantidade de fichas necessárias para 

representar o valor de cada algarismo. 

Não há uma ordem para o início da representação dos números no ábaco. Entretanto, 

para a exemplificação neste trabalho, será começado da direita para a esquerda. Na primeira 
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coluna no sentido descrito anteriormente coloca-se sete fichas como mostra a figura abaixo, 

na segunda coluna do mesmo sentido coloca-se oito fichas e na terceira cinco fichas. 

 

M C X I 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dependendo da quantidade de colunas, pode-se representar no ábaco qualquer número 

natural. Vale ressaltar que não há necessidade de representar o zero, pois a ausência de fichas 

numa coluna faz o papel do zero na notação posicional. 

 

2.3.6.1 Adição 

 

Segundo Fossa (2010), é provável que as primeiras somas no ábaco eram feitas 

conforme o exemplo abaixo. Representavam as parcelas no aparelho e depois reagrupavam-

nas de acordo com a característica do instrumento. 

Exemplo: Adicione 245 a 6231. 

1. Representavam inicialmente no ábaco os dois números. 

 

M C X I 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2. Em seguida, reagrupavam cada coluna adicionando uma parcela a outra. Assim, tem-

se. 

 

M C X I 
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Unidades: 1 + 5 = 6 

Dezenas: 3 + 4 = 7 

Centenas: 2 + 2 = 4 

Unidade de milhar: 6 + 0 = 6 

Portanto, 6231 + 245 = 8476 

É provável que as primeiras somas tenham sido feitas desse modo. No entanto, Fossa 

(2010) depois de olhar várias representações artísticas antigas de pessoas usando o ábaco, 

observou que o operador está frequentemente acompanhado por outras pessoas. Assim, 

conforme o referido autor é provável que usar o ábaco não era uma atividade realizada 

sozinho; no mínimo tinha-se o operador, a pessoa que movimenta as fichas, e um assistente, a 

pessoa que dita o problema e registra o resultado. 

Assim, a adição era realizada da seguinte maneira: 

M C X I 

 

 

 

  

 

 
 

 

O assistente anuncia o valor da primeira 

parcela: "seis mil, duzentos e trinta e um." 

O operador representa o número no ábaco. 

Depois, o assistente diz: "Soma 

duzentos..." pausa, o operador coloca duas 

fichas na coluna das centenas. 

 

M C X I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

M C X I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

O assistente prossegue, "e quarenta". O 

operador coloca quatro fichas na coluna 

das dezenas. 

 

Prosseguindo, o assistente diz: "e cinco". 

Coloca-se cinco fichas na coluna das 

unidades. 

 

M C X I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2.3.6.2 Subtração 

 

A subtração era feita de forma análoga a adição. 

Fazendo 6832 – 421, tem-se: 
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M C X I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O assistente anuncia o valor do minuendo 

e o operador representa o número no 

ábaco. 

 

 

O assistente diz: "Menos quatrocentos..." 

O operador remove quatro fichas na 

coluna das centenas. 

 

M C X I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

M C X I 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

O assistente prossegue, "e vinte...". O 

operador retira duas fichas na coluna das 

dezenas. 

 

 

Prosseguindo, o assistente diz: "e um...". 

Remove-se uma ficha na coluna das 

unidades. 

 

M C X I 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

2.3.6.3 Multiplicação 

 

A multiplicação no ábaco romano era realizada de duas maneiras. A primeira conforme 

Datzig (1930, apud FOSSA, 2010) era feita através de uma sequência de duplicações 

sucessivas. Fossa (2010) confirma esta ideia afirmando que ao lembrar-se dos métodos 

egípcios de multiplicação, bem como a analogia entre a operação do ábaco, devido a sua 

estrutura iterativa e os sistemas de agrupamentos simples, será percebido que a multiplicação 

no ábaco foi semelhante ao método egípcio, que era a duplicações sucessivas. O que poderia 

ocorrer era que o operador teria que fazer várias duplicações, de modo que as sequências de 

operações poderia não caber no ábaco. 

Assim, o assistente teria de anotar os resultados parciais. A seguir será ilustrada a 

multiplicação usando esse método com o mencionado produto: 

Exemplo: Multiplique 83 por 62. 
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M C X I 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

O assistente anuncia o primeiro fator e o 

operador o registra no ábaco. 

 

O assistente começa a anunciar o segundo 

fator: "Vezes sessenta..." O operador 

desloca uma coluna à esquerda (× 10). 

 

M C X I 

  

 

 

 

 

 

 

 

M C X I 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

O operador começa a dobrar o número. 

Retira duas fichas da coluna das centenas 

e coloca uma ficha na coluna das unidades 

de milhar (2 × 8 = 10 + 6). Depois, coloca 

três fichas na coluna das dezenas. 

Inicia o segundo dobramento. Acrescenta 

uma ficha na coluna das unidades de 

milhar. Depois retira quatro fichas da 

coluna das centenas e acrescenta uma na 

coluna das unidades de milhar (2 × 6 = 10 

+ 2). Continuando, retira quatro fichas da 

coluna das dezenas e acrescenta uma na 

coluna das centenas (2 × 6 = 10 + 2). 

M C X I 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

M C X I 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

O operador pede que o assistente repita 

pausadamente o resultado do primeiro 

dobramento para ele adicionar a este 

resultado parcial. "Mil..." 

"seiscentos..." 

 

 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

"e sessenta". 
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Encerrando esta parte, o assistente 

continua e diz: "e dois". O operador pede 

ao assistente que repita o primeiro fator e 

representa na parte inferior do ábaco, 

traçando uma linha para separar do 

resultado anterior. 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

O operador dobra o número da parte 

inferior. Retira duas fichas da coluna das 

dezenas e acrescenta uma na coluna das 

centenas. Em seguida, acrescenta três 

fichas na coluna das unidades. 

 

 

Agora o operador começa a somar os dois 

resultados parciais. No primeiro passo, 

junta a ficha na parte inferior da coluna 

das centenas nas nove da parte superior. 

Retira todas as fichas da coluna das 

centenas da parte superior e acrescenta 

uma na coluna das unidades de milhar. 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

M C X I 

 

 

 

  

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

Deixa cinco fichas na coluna das dezenas 

e acrescenta uma na coluna das centenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

Passa as fichas da parte inferior da coluna 

das unidades para a parte superior e 

anuncia o resultado. 
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O outro método de multiplicação é o da multiplicação pelas ordens numéricas mais 

altas. Este método é semelhante ao que é usado hoje em dia, porém começa-se pelas ordens 

numéricas mais altas. Neste método, as fichas em cada parte de uma coluna de um fator são 

multiplicadas pelas fichas em cada parte de cada coluna do outro fator. 

Pelo fato de se iniciar a multiplicação pelas ordens mais altas, Fossa (2010, p. 302) 

afirma que é preciso de uma regra que determine onde colocar os produtos parciais e esta 

regra é o seguinte: 

 

sejam as fichas em coluna m ‘multiplicadas’ pelas fichas em coluna n, então as 

unidades do produto são colocadas na coluna m + n – 1, onde as colunas são 

numeradas começando com as das unidades. (FOSSA, 2010, p. 32) 

 

Iniciavam multiplicando a coluna de ordem maior do fator superior pela ordem maior 

do fator inferior. Para determinarem onde colocar os produtos parciais utilizavam a seguinte 

regra m + n - 1, onde m e n representavam as colunas. Elas eram numeradas começando das 

unidades. 

Exemplo: Multiplique 43 por 12: 

1º Passo: O operador registra os fatores no ábaco. 

 

M C X I 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

   

 

 

Multiplicador (u) 

 

Multiplicando (m) 

 

Produto (P) 

 

Observe que os produtos parciais serão registrados na parte inferior do ábaco. 

2º Passo: Ele começa com as quatro fichas na coluna das dezenas do multiplicador e 

uma da coluna das dezenas do multiplicando. Então: 4 × 1 = 4 e coloca na coluna 2 + 2 – 1 = 

3, que é a coluna das centenas. 

Continuando, tem-se: 

4 x 2 = 8 em coluna 2 + 1 – 1 = 2. Portanto, ele deixa oito fichas na coluna das dezenas. 
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M C X I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

u 

 

m 

 

p 

 

 

3º Passo: Ele faz o mesmo procedimento com as três fichas da coluna das unidades do 

multiplicador. 

3 × 1 = 3 em coluna 1 + 2 – 1 = 2. Retira-se sete fichas da coluna das dezenas do 

produto e acrescenta uma na coluna das centenas do produto. 

3 × 2 = 6 em coluna 1 + 1 – 1 = 1. Coloca seis fichas na coluna das unidades. 

 

M C X I 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

u 

 

m 

 

 

p 

 

 

Segundo Fossa (2010), o que é notável em relação a essa maneira de multiplicar é que 

se afasta da estrutura iterativa do ábaco e aproxima-se da estrutura posicional implícita no 

instrumento. Para isto, há um aumento nos cálculos mentais, pois neste método necessita-se 

aprender a tabuada de multiplicação, em vez de contar as fichas. 

Além disso, o procedimento é bastante parecido com o método atual de multiplicação, 

baseado na notação posicional. Entretanto, a operação inicia com as ordens numéricas mais 

altas e isto faz com que seja necessário o uso de uma regra para determinar a coluna em que 

as fichas devem ser colocadas. 
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O capítulo a seguir está reservado para a apresentação do desenvolvimento 

metodológico, dos participantes da pesquisa e da escola. Além disso, serão discutidos os 

instrumentos de coleta de dados adotados e como transcorreu o percurso da experiência 

educacional. 
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3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Como posto, neste capítulo, será abordada a metodologia utilizada para a pesquisa, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, o campo empírico e as atividades tendo o 

ábaco um instrumento histórico como recurso pedagógico. Mas antes, será feita a 

identificação e caracterização da escola e da turma no qual a pesquisa foi realizada. 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

A Escola Municipal Prof. Ulisses de Góis, apresentada na fig. 31, está situada na Rua 

Padre Raimundo Brasil, s/n, no bairro de Nova Descoberta, na cidade de Natal no estado do 

Rio Grande do Norte. Sua data de fundação é entre 1959 e 1960. Esta escola foi construída no 

local onde havia um mercado público para o bairro que por razões desconhecidas nunca 

funcionou. 

 

Figura 31 – Frente da Escola Municipal Prof. Ulisses de Góis 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

O Patrono, Ulisses de Góis, nasceu no dia 25 de abril de 1896, no bairro de Igapó, então 

Distrito do Município de São Gonçalo do Amarante, que hoje integra o município de Natal-
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RN. Foi para Natal em 1901, onde cursou primário em uma Escola Municipal e concluiu o 

curso secundário no Ateneu Norte-rio-grandense. 

A referida escola foi criada oficialmente através do ato nº 1.902 de 03 de abril de 1977. 

Tendo sido autorizada a funcionar através da Portaria nº 719/80, Publicada no Diário Oficial 

do Estado em 30 de outubro de 1980. 

Por meio do Decreto nº 3.942-GP, publicado no Diário Oficial de 07/89, a escola 

conseguiu um terreno e uma residência que tinha ao lado da mesma, possibilitando a ela 

aumentar suas dependências físicas. 

Hoje sua estrutura física está constituída por: uma sala de diretoria, uma sala de 

professores, uma sala de coordenação pedagógica, uma sala que funciona a secretaria, uma 

sala para colocar os arquivos, uma biblioteca, uma sala multifuncional, um laboratório de 

informática, uma sala de vídeo, doze salas de aula, uma cozinha, banheiros masculino e 

feminino, uma quadra coberta e pátio. 

Para dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem a escola utiliza alguns recursos 

tecnológicos, tais como: computadores, retroprojetor, multimídia, aparelhos de som, câmara 

fotográfica e de vídeo, assim como recursos pedagógicos: livros e revistas, entre outros. 

A clientela é formada por crianças, jovens e adultos de famílias com perfis bem 

diversificados, onde a maioria reside no bairro em que a escola está localizada. 

No ano de 2013 a escola funcionou nos seguintes turnos: 

Manhã: Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com um total de 215 

alunos. 

Tarde: Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano com 259 alunos. 

Noite: EJA – Educação de Jovens e Adultos com 190 alunos. 

 

3.2 A TURMA 

 

A turma, na qual foi feita a pesquisa, era formada por vinte alunos, sendo doze meninos 

e oito meninas, com a seguinte faixa etária: 
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Gráfico 1 – Idade dos alunos 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Como pode-se perceber através do graf. 1, as idades são diversificadas, o que contraria a 

orientação do MEC
2
 que é a conclusão do Ensino Fundamental em 9 anos, que corresponde a 

faixa etária de 6 aos 14 anos. Assim, o 1º ano deve ser cursado por alunos cuja faixa etária é 

de 6 anos, o 2º ano por alunos de 7 anos e assim sucessivamente. Esta é uma medida 

contextualizada nas políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. 

Os alunos da turma já sabiam somar e subtrair números com apenas um algarismo. 

Algumas das adições e subtrações já sabiam realizar sem o auxílio de materiais. Já outras eles 

ainda usavam os dedos para chegar ao resultado, mas quase todos sabiam somar ou subtrair 

números com apenas um algarismo. Entretanto, números com mais de dois algarismos eles 

não sabiam efetuar estas operações. Além disso, não sabiam efetuar multiplicações, pois ainda 

não lhes haviam sido ensinados. 

  

3.3 PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS ADOTADAS 

 

Este estudo utiliza como abordagem metodológica a investigação qualitativa. Através 

dessa abordagem pretende-se compreender como se dá o processo de aprendizado do 

algoritmo de multiplicação pelos alunos do 2º ano do ensino fundamental a partir do concreto. 

A análise dos dados descritivos, com o envolvimento do pesquisador, é um dos fatores que 

permitirá isso. 

Em suma, de acordo com o que elenca Godoy (1996, apud OLIVEIRA, 2012, p. 38) e 

Bogdan e Biklen (1994), esta pesquisa pode ser qualitativa, pois ela apresenta as mesmas 

características que, segundo eles, configuram esse tipo de estudo: 

                                                             
2
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 ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental; 

 caráter descritivo; 

 significado que as pessoas dão as coisas e à sua vida, que deve ser uma preocupação 

do investigador; 

 enfoque indutivo. 

Além disso, esta pesquisa comunga com a abordagem qualitativa por utilizar-se de 

alguns instrumentos inerentes a essa abordagem metodológica, como entrevistas (que se dará 

através do diálogo do professor-pesquisador com os alunos), observações, o diário de bordo, 

questionários, análise documental e estudo de caso. O uso específico desses instrumentos 

nesse trabalho será abordado mais adiante. 

Coloca-se também que a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos a partir do contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o 

processo do que o produto e preocupando-se mais em retratar a perspectiva dos participantes. 

Foram utilizados dados mensuráveis a fim de detalhar mais ainda o desenvolvimento 

dos alunos durante as atividades desenvolvidas em sala de aula. Os dados foram quantificados 

a partir das atividades desenvolvidas e também dos questionários respondidos durante a 

aplicação do projeto. Estes dados foram utilizados para dar mais precisão ao que já havia sido 

coletado, para detalhar o desenvolvimento dos alunos e para traçar o perfil dos mesmos. 

Dentre as modalidades da pesquisa qualitativa foi optado pela pesquisa-ação, devido ao 

fato do pesquisador introduzir-se “no ambiente a ser estudado não só para observá-lo e 

compreendê-lo, mas sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das 

práticas e maior liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes”. (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006, p. 112) 

A pesquisa foi desenvolvida no próprio ambiente escolar, onde o pesquisador estava 

inserido a fim de observá-lo, compreendê-lo e também mudar sempre que possível algumas 

situações para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Trata-se de um processo investigativo de intervenção em que caminham juntas 

prática investigativa, prática reflexiva e prática educativa. Ou seja, a prática 

educativa, ao ser investigada, produz compreensões e orientações que são 

imediatamente utilizadas em sua própria transformação, gerando novas situações de 

investigação. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 112-113) 

 

O pesquisador, nessa perspectiva, encontra-se engajado na situação; ele procura unir a 

pesquisa à prática, isto é, desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática.  
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Este tipo de pesquisa pode ser visto como uma modalidade que “torna o participante da 

ação um pesquisador de sua própria prática e o pesquisador um participante que intervém nos 

rumos da ação, orientado pela pesquisa que realiza”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 

114) 

Como citado no início, um dos instrumentos de coleta de dados foi a observação. Para 

Vianna, H. (2003, p. 12), este método consiste em “uma das importantes fontes de 

informações em pesquisas qualitativas em educação”; é uma técnica de coleta de dados que 

ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos aos quais quer 

alcançar, pois ele terá um contato mais direto com a realidade. Além disso, a observação é 

instrumento importante para enriquecer os dados coletados por meio dos questionários, dos 

documentos e das atividades. 

Vianna, H. (2003) aponta algumas vantagens sobre esse instrumento: 

1. durante a observação, o observador pode identificar comportamentos à medida que 

eles ocorrem; pode registrar em seu diário de campo aspectos relevantes dos 

comportamentos; 

2. o observador pode fazer o seu estudo no meio natural dos sujeitos observados e 

desenvolver o seu trabalho ao longo do período de tempo necessário. 

Já Lakatos e Marconi (2010) aponta as seguintes vantagens: 

a) possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de 

fenômenos; 

b) exige menos do observador do que as outras técnicas; 

c) permite a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes comportamentais típicas; 

d) permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou de 

questionários; 

Dentre as modalidades de observação, optou-se pela observação participante: “Uma das 

vantagens da observação participante é a de que, com seu próprio comportamento, é possível 

ao pesquisador testar hipóteses por intermédio da criação de situações que normalmente não 

ocorreriam”. (VIANNA, H., 2003, p. 50). Aqui, o observador é parte dos eventos que estão 

sendo pesquisados e participa dos acontecimentos como se fosse um membro integrante da 

ação, bem como influencia o que observa devido à sua participação. Por meio desta técnica o 

pesquisador integrar-se-á e participará na vida de um grupo para compreender-lhe o sentido 

de dentro deste. Em outras palavras, o pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, cujo objetivo é realizar uma investigação científica. Ele fica em relação direta 
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com os pesquisados, mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da 

pesquisa. 

Esse tipo de observação apresenta algumas outras vantagens. Wilkinson (1995, apud 

VIANNA, H., 2003), por exemplo, aponta que o referido método: 

i) possibilita a entrada de determinados acontecimentos que seriam privativos e aos quais 

um observador estranho não teria acesso aos mesmos; 

ii) permite a observação não apenas de comportamentos, mas também de atitudes, 

opiniões, sentimentos, além de superar a problemática do efeito do observador. 

Além disso, esse instrumento facilita o acesso aos dados e também possibilita ao 

pesquisador apreender as palavras de esclarecimentos que acompanham o comportamento dos 

observados. 

A observação, no caso específico desta pesquisa, iniciou-se no próprio contexto escolar, 

a partir da visita do pesquisador à escola, cujo objetivo foi conhecer a turma e o ambiente 

escolar como um todo. Para o registro das observações realizadas neste estudo, foi elaborado 

um diário de campo. Os dados foram registrados sempre o mais próximo possível da estadia 

do professor-pesquisador no contexto da pesquisa. Os relatos assumiram tanto uma 

perspectiva descritiva, procurando detalhar os fatos, diálogos e outros acontecimentos 

ocorridos em sala de aula, quanto interpretativa, na qual se procurou analisar a reação dos 

participantes. 

Foi feito uso também do questionário como fonte complementar das informações. Este 

instrumento foi utilizado a fim de caracterizar e descrever os sujeitos do estudo, destacando 

algumas variáveis como idade, sexo, entre outros aspectos. Este método foi escolhido também 

devido à facilidade de aplicação a um grande número de sujeitos. 

Em regra geral, conforme Oliveira (2012, p. 83), “os questionários têm como principal 

objetivo descrever as características de uma pessoa ou de determinados grupos sociais”. 

Dentre as modalidades de questionário, optou-se pela aberta. Esta modalidade não apresenta 

alternativas para as respostas. 

Para o registro das observações foi utilizado um diário de campo. Segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006), este é um dos instrumentos mais ricos de coleta de informações durante o 

trabalho de campo, pois é nele que o pesquisador registra observações de fenômenos, faz 

descrições de pessoas e cenários, descreve episódios ou retrata diálogos. 

Os diários assumiram, aqui, uma dupla perspectiva: uma descritiva, na qual se ateve à 

descrição das atividades e afetividades, de diálogos, de gestos, de procedimentos didáticos, do 

ambiente e da dinâmica da prática do próprio comportamento do observador. A outra 
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interpretativa, que, por sua vez, apontou o olhar para a escola e a sala de aula como espaços 

socioculturais produzidos por seres humanos, isto é, “por sujeitos que participam da trama 

social com seus sentimentos, ideias, sonhos, decepções, intuições, experiências, reflexões e 

relações interpessoais”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 119) 

Em relação à entrevista, ela foi utilizada para aprofundar e esclarecer alguns elementos 

que permeiam a presente pesquisa. De um modo geral, este instrumental foi utilizado como 

uma avaliação final dos alunos. O método, nesse sentido, permite uma obtenção mais direta e 

imediata dos dados. Segundo Oliveira (2012, p. 86), a entrevista “é um excelente instrumento 

de pesquisa por permitir a interação entre pesquisador (a) e entrevistado (a) e a obtenção de 

descrições detalhadas sobre o que se está pesquisando”. 

Na pesquisa aqui relatada, adotou-se especificamente uma entrevista semi-estruturada, 

pois nesta modalidade o pesquisador, pretendendo aprofundar-se sobre várias questões 

especificas, organizará um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista e, de 

acordo com o desenvolvimento da mesma, ele poderá alterar a ordem desses pontos e até 

mesmo formular questões não previstas inicialmente. 

Para análise documental, foram utilizados os principais documentos relacionados a 

pesquisa; mais especificamente, as observações da pesquisa-ação, questionários, notas de 

campo, as atividades desenvolvidas durante as aulas e as avaliações inicial e final. Todos estes 

documentos foram usados a fim de contextualizar o objeto, aprofundar o estudo e completar 

as informações coletadas através de outras fontes. 

Depois de reunir todo o material, o mesmo foi organizado em partes, para que se 

estabelecesse uma análise mais detalhada; agrupando, por exemplo, aqueles que apresentavam 

dados em comum, bem como colocando-os em ordem cronológica, conforme as etapas da 

pesquisa. 

O desenvolvimento dos alunos durante as atividades foi organizado conforme o quadro 

1, elencando os erros e acertos dos mesmos: 
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Quadro 1 – Instrumento avaliativo das atividades 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

PARTICIPANTES DO GRUPO: 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DIA ____ / _____ / 2013 

ITENS CORRETO Nº ITENS ERRADO Nº ITENS EM BRANCO Nº 

 

 

 

     

 

 

 

     

   

OBSERVAÇÕES REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Essa organização inicial facilitou a categorização dos dados. Segundo Fiorentini e 

Lorenzato (2006), os dados de uma pesquisa podem ser categorizados em três tipos: 

categorias definidas a priori, no qual o pesquisador já dispõe previamente a ida a campo; 

categorias emergentes, que surgem a partir do momento em que pesquisador se insere no 

contexto da pesquisa; e as categorias mistas, são aquelas que surgem da relação entre a 

fundamentação teórica e os registros coletados no campo. Dentre estas, foi utilizada, neste 

trabalho, a categorização mista. 

Os dados obtidos e triangulados foram: os questionários, os relatos nos diários de 

campo do professor-pesquisador, as atividades escritas resolvidas pelos alunos. A 
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triangulação destes dados foi realizada a partir da leitura destes materiais coletados e os 

procedimentos de categorização e análise até aqui mencionados permitiram a interpretação 

dos dados. 

Posto isto, finalmente, serão apresentados, no capítulo seguinte, os resultados obtidos no 

âmbito do presente estudo. 
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4 A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL: O DESENVOLVIMENTO EM RELAÇÃO A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Neste capítulo será feita a apresentação e análise dos resultados considerando os 

aspectos qualitativos. Para facilitar a compreensão, serão registrados os pontos importantes da 

participação dos alunos, do pesquisador e da professora da turma, procurando identificar o 

interesse e o desempenho dos alunos durante a pesquisa. 

Além disso, na sequência, serão analisados, através de gráficos, os dados colhidos 

diante da resposta dos alunos nas atividades, observando também o desempenho deles durante 

a aplicação da pesquisa. 

A investigação foi desenvolvida entre os meses de abril e setembro do ano de 2013, 

tendo um recesso no mês de julho devido as férias escolares. O pesquisador frequentou a 

escola entre uma e duas vezes por semana. As aulas tinham duração de duas horas. 

A pesquisa foi dividida em três etapas: a primeira está relacionada à visitação a turma, 

na qual foi aplicado um questionário com os alunos. A segunda etapa consistiu na aplicação 

das atividades. Já a terceira, foi quando se aplicou a avaliação final. 

Foram desenvolvidas cinco atividades com os alunos, todas envolvendo a utilização do 

ábaco. Primeiro, houve a construção do ábaco pelos próprios alunos, depois representação, 

adição, a de subtração e a de multiplicação utilizando o ábaco romano. Além disso, no final de 

todo o trabalho de pesquisa, foi feita uma avaliação final. 

Nem todas essas atividades contaram com a participação de todos os alunos. Para o 

desenvolvimento das atividades de construção, representação, adição e subtração a turma foi 

dividida em grupos com dois alunos, apenas nos dias em que o número de alunos era ímpar, 

era aceito que um dos grupos fosse composto por três alunos. 

Apesar dessa predefinição em relação à quantidade de membros por grupo, a 

composição dos mesmos, no que condiz à escolha dos membros do grupo, ficava a critério 

dos alunos. Na oportunidade, eles agrupavam-se a outros alunos obedecendo a critérios, 

sobretudo, relativos à afinidade e esses grupos podiam configurados com membros distinto de 

aula para aula. No entanto, nem todos os grupos foram desfeitos, muitos deles preferiram 

continuar com o mesmo parceiro durante todo o desenvolvimento da ação. Entretanto, alguns 

reclamavam da (falta) participação do seu companheiro. Este problema, de não aceitação do 

parceiro, apresentava-se quando um dos membros, de qualquer grupo, era algum aluno que 

apresentava dificuldades durante as aulas. 
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Mesmo sabendo que o trabalho em grupo é uma boa proposta para a resolução das 

atividades e que quando os alunos estão engajados e possuem o espírito da cooperatividade, o 

desempenho dos mesmos é bastante eficiente a ponto de construírem as estruturas necessárias 

que servem de base para o conhecimento matemático, existem alunos que ainda não tem 

consciência do seu papel durante o trabalho coletivo, de modo que o desenvolvimento de 

algumas atividades chega a ser atrapalhado em virtude dessa falta de consciência de alguns 

alunos. Nesses momentos, é de suma importância que o professor interaja com os membros 

do grupo, a fim de que estes envolvam a participação do aluno que não está contribuindo para 

o desempenho do conjunto. Para tanto, se necessário, o professor pode mudar os alunos dos 

grupos para que aqueles que não estejam participando envolvam-se e sintam-se motivados 

durante as atividades. 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DO ÁBACO 

 

Antes da confecção do ábaco foi perguntado aos alunos como era que eles achavam que 

as pessoas de outras épocas realizavam as contas quando não existiam as calculadoras. Alguns 

falaram que contavam nos dedos, outros falaram que faziam tracinhos e outros falaram que 

era com pedrinhas. 

Diante disso, foi comentado com os alunos que estes meios realmente eram utilizados 

para se fazer contas, mas que com o passar do tempo os homens mais antigos precisaram fazer 

contas e cálculos cada vez mais complicados e, para simplificar suas contas e os cálculos, eles 

inventaram o ábaco. 

Foi dito a eles que existem três formas básicas de ábaco: a primeira, que é uma mesa 

coberta de pó; a segunda, uma mesa com fichas soltas e a terceira, uma tábua com contas 

presas em fileiras de arame ou outro material semelhante. 

Na mesa coberta de pó as pessoas registravam seus escritos ou suas figuras e quase não 

a utilizava para, de fato, calcularem. Depois foi comentado com os alunos o que foi o ábaco 

de fichas soltas, que consistiam em mesas ou pranchas de madeira com várias colunas 

verticais, nas quais eram colocadas as fichas. Na oportunidade, foi desenhado no quadro um 

modelo de como era esse tipo de ábaco. Só então foi mencionado com eles que seria aquele o 

tipo de instrumento com o qual iriam trabalhar. Além disso, foi comentado com eles que 

existiu um ábaco de fichas com numerais inscritos, representando as quantidades. 

Finalizando esta etapa foi explicado sobre o ábaco de fichas presas no qual as fichas 

corriam sobre um fio vertical. Foi dito que um exemplo desse tipo de ábaco era o ábaco 
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japonês e o ábaco chinês, o soroban e suanpan, respectivamente. Foi feito um desenho no 

quadro mostrando os dois tipos de ábacos. 

Os alunos apenas ficavam observando a narração e perguntando que horas eles iriam 

começar a fazer os ábacos. 

Mas só depois da explanação supracitada foi iniciado a construção dos ábacos com os 

alunos. O objetivo, nesse primeiro momento, foi a construção do instrumento pelos próprios 

alunos. Para tanto, os alunos utilizaram régua, pincel e cartolina. Anteriormente, no início do 

processo de confecção do aparelho, foi apresentado a eles qual seria o modelo a partir do qual 

construiriam os seus ábacos. Menciona-se aqui que as fichas foram construídas anteriormente 

pelo pesquisador e que foram confeccionadas em um papel do tipo cartão e depois 

plastificadas. Este material é de fácil acesso e de baixo custo o que torna mais viável a sua 

utilização durante as aulas. 

A fig. 32 mostra a cooperação de dois alunos durante a construção do ábaco. Pode-se 

perceber que um aluno fixa a régua na cartolina, enquanto o outro aluno com o pincel desenha 

as colunas do instrumento. 

 

Figura 32 – Alunos construindo o ábaco 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Inicialmente, foi perguntado como eles fariam para construir as colunas do ábaco. 

Muitos sinalizaram com os dedos fazendo o desenho do instrumento. Deste modo, os alunos 

ficaram a vontade para fazer o aparelho como eles acreditavam que fosse. 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS NO ÁBACO 

 

A segunda atividade abordou a representação dos números no ábaco. O objetivo foi 

representar as quantidades no instrumento, identificar as características do material e 
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manipulá-lo, identificar as quantidades representadas no ábaco associando as peças com os 

valores numéricos, reconhecer e utilizar o valor posicional como característica do Sistema de 

Numeração Decimal e identificar no valor posicional a importância do zero. 

Durante a atividade os alunos foram estimulados a representarem os números conforme 

os romanos. Inicialmente, foi perguntado a eles como fariam para representar o número quatro 

no ábaco. Eles responderam que colocariam quatro fichas no aparelho. Quanto a qual coluna 

colocar houve um conflito entre as respostas. Todas as casas chegaram a ser mencionadas. 

Com a percepção das divergências, os alunos foram confrontados com os números que 

estavam na parte superior do aparelho. Foi perguntado a eles o que significava aqueles 

números. Apenas um dos alunos soube dizer que aquele numeral um na coluna das unidades, 

significava que a cada ficha colocada na coluna uma unidade seria representada, ou seja, que 

o dez na coluna das dezenas, significava que cada ficha representava dez unidades e assim por 

diante. 

Esse conflito pode ter sido apresentado devido ao modo de como os alunos colocam os 

símbolos no qual eles representam os números. É comum a maioria das pessoas, quando 

escrevem os símbolos numéricos, começar a escrevê-los da esquerda para a direita. Inclusive, 

talvez tenha sido por isso que um dos grupos construíram o ábaco escrevendo o valor de cada 

coluna da esquerda para a direita. 

 

Figura 33 – Erro dos alunos na construção do ábaco 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

A fig. 33 mostra um dos alunos do grupo traçando a reta para separar os valores do 

espaço onde é realizada a operação. De acordo com o que se percebe, o aluno escreveu a 

ordem das colunas do ábaco da esquerda para a direita. 



86 

 

A fig. 34 mostra três alunos representando os números no ábaco em uma atividade que 

foi desenvolvida oralmente. Na ocasião, foi solicitado aos alunos a representação do número 

três no ábaco. Os alunos em interação procuraram representar os números. Eles pegaram três 

fichas e colocaram na coluna das unidades. 

 

Figura 34 – Alunos representando no ábaco 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 35 mostra os alunos representando o número dez no ábaco. Esta resposta foi 

comum entre todos os alunos. Eles representaram dez fichas na coluna das unidades. Esta 

resposta não está errada, mas de acordo com a estrutura do ábaco, quando uma coluna possui 

dez fichas, as fichas devem ser trocadas por uma na casa subsequente. 

 

Figura 35 – Aluno representando dez fichas na coluna das unidades 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Logo foi perguntado quanto valia cada ficha nas unidades. Um aluno disse que valia 

“um” e justificou explicitando que este era o valor de cada ficha porque era o número que 

estava na parte superior da coluna. Depois disso, foi perguntado qual o número que estava na 

coluna seguinte e o aluno disse que era “dez”. Assim, foi perguntado o que significava aquele 

dez na coluna seguinte. Ele disse, então, que cada ficha naquela coluna representava dez 

unidades. Depois foi perguntado aos demais alunos como fariam para representar o dez. Neste 

momento os alunos não responderam, apenas representaram o número corretamente no 

aparelho. 

Em seguida, os alunos foram orientados a representarem o número vinte e cinco no 

ábaco e a proposição foi desenvolvida sem dificuldades. Na oportunidade, pediu-se que fosse 

observada a forma como o número era representado no ábaco e a sua representação simbólica 

e, depois, discutiu-se com eles as semelhanças existentes entre as duas representações. 

Os alunos conseguiram notar que o numeral dois significava que era duas fichas na 

coluna das dezenas e que valia vinte unidades. Perceberam também que o numeral cinco era 

equivalente a cinco fichas na coluna das unidades. Na fig. 36 pode ser visto a representação 

do número 25. 

 

Figura 36 – Aluno representando o número 25 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Foi proposto também aos alunos que representassem o número trinta e sete, o cinquenta 

e cinco e o noventa. Nesta etapa os alunos também não sentiram dificuldades em fazer o que 

foi proposto. 
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A atividade escrita de representação no ábaco, que pode ser consultada no 'Apêndice B', 

foi dividida em quatro itens e cada item contém vários subitens. Nesse momento, foram 

abordados os processos de contagem e de representação do número no ábaco. Além disso, 

abordou-se tanto a representação simbólica dos números, quanto a representação dos números 

no ábaco. 

Durante a resolução das atividades, os alunos representavam inicialmente os números 

no aparelho. Em seguida, eles desenhavam as fichas em um ábaco que estava desenhado nas 

atividades escritas. Eles olhavam para o material e procuravam registrar através dos desenhos 

o que estavam vendo no ábaco. 

A fig. 37 mostra o desenho feito pelos alunos das fichas referente à atividade proposta. 

Como se percebe os alunos representavam, nas atividades, os números tanto nos aparelhos, 

quanto nos desenhos do ábaco. Antes de realizarem os desenhos, eles registravam os números 

no ábaco e depois procuravam desenhar o que fizeram. 

 

Figura 37 – Representação dos números no ábaco desenhado nas atividades 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Nesta etapa todos os grupos, exceto um, alternaram a representação no aparelho e no 

desenho. Enquanto um aluno representava no aparelho, o outro representava no desenho. Na 

medida do possível um dava assistência ao outro. Antes disso, eles haviam determinado o 

número de itens que cada um iria fazer. 

No grupo que adotou um procedimento diferente, um componente respondia a atividade 

sem o uso do ábaco, apenas registrando através dos desenhos, e o outro aluno apenas 

observava o seu companheiro responder à atividade. Apenas quando o primeiro cometia erros 

o observador o auxiliava corrigindo suas respostas. Depois de responder aos itens propostos, 

este passava o material para o seu companheiro e assim ficavam revezando nas atividades. 
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O docente pesquisador acompanhava toda ação da dupla procurando saber como o aluno 

chegou àquele pensamento e na medida do possível realizava intervenções a fim de corrigir o 

pensamento dos alunos. 

 

4.3 ADIÇÃO 

 

Quanto às atividades de adição, foi realizada uma atividade oral com apenas três 

questões e duas atividades escritas que podem ser consultadas nos 'Apêndices C e D'. A 

primeira atividade continha três questões e quatorze subitens e a segunda trazia quatro 

questões e dezoito subitens. O objetivo das atividades foi identificar na adição as ideias de 

reunir, juntar e acrescentar, reconhecer a necessidade do agrupamento e resolver as adições, 

com ou sem as conversões. 

Na atividade oral de adição, a ideia era situar os alunos quanto ao modo de operar no 

ábaco. Inicialmente foi perguntado a eles como fariam para adicionar ou somar dois números. 

Foi consenso entre eles o dito de que "bastava juntar os dois números". 

Logo após, foi pedido que eles respondessem, usando o ábaco, quanto era dois mais 

dois. Como eles já sabiam da resposta, alguns responderam sem usar o ábaco. Outros usaram 

a mão para contar e o restante utilizou o próprio ábaco. Entretanto, eles apenas representaram 

um dos números e acrescentaram o outro. 

Alguns alunos fugiram da proposta da atividade. Com isto, foi pedido que os alunos 

usassem o ábaco. Assim, mais uma vez foi proposto que os alunos adicionassem os números 

três e seis. Neste item, quatro duplas representaram o primeiro número e em seguida 

acrescentaram o restante, ou seja, representaram o número três inicialmente e depois 

acrescentaram o seis. Enquanto duas duplas representaram os dois números. 

Foi perguntado a um dos alunos que apenas representou um dos números e depois 

acrescentou o outro, o porquê dele ter feito desta forma. A resposta foi vaga, segundo o 

mesmo, foi "por que assim era melhor". Também, foi perguntado a outro aluno o por que dele 

ter representado os dois números inicialmente e depois ter juntado eles. A resposta foi a 

mesma do aluno anterior: "por que assim era melhor". 

A ideia era que eles representassem inicialmente os dois números e em seguida 

juntassem as fichas para obter o resultado. Entretanto, quase todas as duplas estavam achando 

melhor representar o primeiro número e em seguida apenas adicionar a outra parcela para 

obter o resultado. Foi perguntado como era que eles iriam saber quais os números que eles 
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estavam somando se muitos deles estavam apenas representando o primeiro e acrescentado o 

outro sem representar no ábaco. Um deles respondeu que "ficava guardado na cabeça" (sic). 

Logo, foi pedido que eles adicionassem cinco a quatro. As mesmas duplas continuaram 

representando a primeira parcela e adicionando a outra para obter o resultado, enquanto as 

outras representavam os dois números e depois apenas juntavam eles dando a resposta em 

seguida. 

Quanto às atividades escritas, a primeira, como já foi citada, tinha três questões com um 

total de quatorze subitens. A primeira questão tinha três subitens. Nela, os alunos iriam 

interpretar problemas nos quais reconheceriam as características da adição. 

Os problemas abordados foram os seguintes: "Para o início das aulas, Pedro ganhou 9 

caixas de lápis de cor, com 6 lápis em cada caixa. Quantos lápis Pedro ganhou"? "Na classe 

de Pedro tem 7 fileiras de carteiras, com 5 carteiras em cada fileira. Quantas carteiras há na 

classe de Pedro"? "Na cantina da escola de Pedro, no primeiro dia de aula foram vendidas 37 

caixinhas de suco de uva, 28 caixinhas de suco de caju. Quantas caixinhas de suco foram 

vendidas"? 

A segunda questão tinha cinco subitens cujo objetivo era semelhante ao dos itens da 

atividade oral. Foi proposto que os alunos adicionassem dois números cuja soma era menor 

do que dez. As adições propostas aos alunos foram as seguintes: 3 + 5, 7 + 0, 6 + 2, 8 + 1, 4 + 

3. 

Como se percebe um dos subitens era adicionar zero a sete. Neste subitem os alunos não 

observavam qual era o item que eles iriam adicionar. Eles representavam o primeiro e em 

seguida acrescentavam o segundo número. Ao chegar a este subitem, ao ver que o número que 

eles iriam adicionar, eles ficavam surpreso e diziam: "sete mais zero é sete". 

Quanto a terceira questão, a ideia era diferente da anterior. Nos dois primeiros subitens 

o objetivo era que os alunos realizassem a soma de dois números, cujo o resultado era dez. Os 

subitens propostos foram estes: 4 + 6, 2 + 8. O intuito destes dois subitens era fazer com que 

eles fossem observando que na adição, a cada dez fichas eles representariam uma ficha na 

casa subsequente. 

Como esperado, ao adicionarem eles deixavam as dez fichas na coluna das unidades. 

Assim, foi necessário intervir lembrando que dez fichas na coluna das unidades são 

equivalentes a uma ficha na casa subsequente, conforme é destacado pelos números que estão 

na parte superior de cada coluna. 

Algumas duplas continuavam representando os dois números e depois juntavam, 

enquanto outros apenas representavam um número e em seguida acrescentava o outro. A fig. 
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38 mostra um dos alunos representando os dois números antes de realizar a adição. 

Inicialmente ele representou o número seis e depois representou o número quatro. Em 

seguida, ele apenas juntou as fichas levando para a parte de cima as duas fichas de baixo. 

 

Figura 38 – Alunos adicionando representando os dois números 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 39 mostra um aluno representando o primeiro número e em seguida 

acrescentando a outra parcela para obter o resultado. 

 

Figura 39 – Uma dupla juntando as fichas 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 39 deixa transparecer o sentido que o aluno fez para juntar as fichas. Ele retirou 

duas fichas do monte que estava ao lado e depois juntou com as outras seis fichas. A figura o 

mostra já aproximando as fichas enquanto o seu parceiro anota o resultado. 

Aos poucos os alunos que estavam representando os dois números no aparelho e em 

seguida juntando as fichas foram percebendo que era melhor representar apenas o primeiro 

número e depois acrescentar a outra parcela para obter o resultado e assim foram deixando de 

lado a representação dos dois números no ábaco para efetuar a adição. 

Os quatro subitens restantes estavam relacionados à adição de unidades a dezenas. As 

adições abordadas foram estas: 10 + 3, 10 + 6, 20 + 8, 20 + 7. Apenas uma dupla representou 

os dois números no ábaco e depois juntou as peças para obter o resultado. Um dos alunos 

deste grupo ao representar os números e depois de juntar, observou que na coluna das 

unidades, para representar o zero do dez não tinha nada. Então, foi perguntado que número 

era aquele. Respondeu que era "dez". Foi perguntado como era que se escrevia o numeral 

"dez". Ele disse que era escrevendo o "um" e depois escrevia o "zero". Com isto, foi 

perguntado onde estava o "um" no ábaco e o "zero". Ele apontou para o instrumento 

identificando a representação do número no ábaco. Então foi perguntado quanto era "zero" 

mais "três" e ele respondeu apenas juntando as fichas. 

 

Figura 40 – Aluno adicionando duas dezenas a oito unidades 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 40 mostra a dupla representando os dois números antes de juntarem as fichas. 

Como pode-se perceber, eles colocaram as dezenas na parte superior e as unidades na parte 

inferior, em seguida apenas juntam as fichas. 

Quanto a segunda atividade de adição, ela foi dividida em quatro questões com um total 

de dezoito subitens. No primeiro item pedia-se que os alunos efetuassem a adição de dois 

números naturais com dois algarismos. Os subitens propostos foram: 37 + 21, 46 + 23, 52 + 

35, 32 + 14. 

Neste item, não era necessário fazer a conversão de unidades a dezenas. Durante a 

resolução, os alunos representaram o primeiro número e em seguida apenas acrescentavam a 

outra parcela. Duas duplas confundiram na hora o resultado. Eles contaram apenas a 

quantidade das fichas sem considerar a ordem de cada uma delas. 

Diante isso, houve uma intervenção a fim de que cada dupla considerasse a ordem de 

cada ficha. Foi perguntado as duplas qual o significado dos números que estavam na parte 

superior das colunas. Um dos alunos apontou para a coluna das dezenas e disse que cada ficha 

ali valia "dez". Então, foi perguntado qual total que tinha ali. Ele saiu contando as fichas das 

dezenas e depois contou as unidades dando o resultado em seguida. 

 

Figura 41 – Aluna representando dois números que irá adicionar e o resultado 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 41 mostra uma das duplas representando os dois números no instrumento e em 

seguida juntando as fichas. Nesta atividade, como pode-se perceber não era necessário fazer 

nenhuma conversão, apenas juntar as fichas. 

A segunda questão estava relacionada apenas a adição das dezenas. Os alunos tiveram 

que resolver as seguintes adições: 40 + 20, 50 + 30, 60 + 10, 20 + 0. Eles como sempre, 

representavam o primeiro número no instrumento e depois acrescentavam outra parcela, 

enquanto isso a única dupla que não procedia dessa forma representava os dois números. Para 

dizer qual era a resposta eles contavam dez, vinte, trinta e assim por diante. Eles não tiveram 

dificuldades no desenvolvimento da resolução deste item. 

A terceira questão desta atividade exigia dos alunos a conversão das unidades em 

dezenas, sendo que nos três primeiros itens as respostas eram dezenas exatas. No primeiro 

item foi pedido que os alunos adicionassem dezenove a onze. Eles representaram inicialmente 

o número onze e em seguida acrescentavam dezenove fichas. Quatro duplas não se atentaram 

na conversão das dez unidades em uma dezena e deram o resultado contando as dez unidades 

e em seguida as duas dezenas. 

Foi realizada outra intervenção não por que eles tivessem errado, mas para que eles 

realizassem as conversões conforme a estrutura do ábaco. A intervenção foi feita ‘chamando a 

atenção’ dos alunos para o fato de quando a coluna das unidades possuírem dez fichas, as dez 

fichas correspondem a uma ficha na coluna das dezenas. Após isso, eles fizeram conforme a 

proposta. Vale ressaltar que, toda a operação era realizada com a manipulação do ábaco. Ao 

calcular o resultado eles escreviam os mesmos nas atividades. 

Um dos alunos ao resolver a adição de trinta e três a trinta e sete, quando juntou as 

unidades e depois contou, viu que tinha passado de dez unidades ai disse: "tira dez fichas e 

depois coloca uma aqui" (apontando para a coluna subsequente). 

Este procedimento foi observado em todos os subitens nos quais os alunos notavam que 

tinham que converter as unidades em dezenas. Eles contavam todas as fichas das unidades, 

quando observavam que tinha ultrapassado as dez fichas, eles repetiam a contagem e quando 

chegavam à décima ficha, eles retiravam as dez fichas e acrescentavam uma na casa seguinte. 

Na última questão tinha algumas figurinhas e iriam os alunos teriam que realizar os 

problemas propostos. Os problemas foram estes: "Quantas figurinhas têm Pedro? E Marcos"? 

"Quem dos dois tem mais figurinhas"? "Se juntarem suas coleções, com quantas figurinhas 

Pedro e Marcos ficarão"? Todos os alunos conseguiram resolver sem dificuldades essa 

questão. 
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O interessante de se trabalhar com a adição no ábaco romano é o fato de que o modo de 

operar ser semelhante ao algoritmo da adição no sistema de numeração indo-arábico. É 

interessante utilizar este material nesta operação, pois muitas características da operação de 

adição podem ser percebidas, dentre elas a de juntar os números, a de que a expressão "vai 

um" significa a conversão de dez unidades em uma dezena. 

O fato dos alunos já saberem adicionar foi um problema durante o desenvolvimento das 

atividades com o ábaco, pois muitos deles não quiseram fazer uso do instrumento. A mesma 

pesquisa foi desenvolvida em uma turma de 4º ano no qual os alunos já sabiam as operações. 

Muitos deles preferiram resolver as adições sem o instrumento. 

Nesta turma os alunos já sabiam as adições com números com apenas um algarismo e os 

que não sabiam procuravam resolver apenas com os dedos. Como citado, foi explicado a eles 

a importância deles utilizarem o material durante a resolução das atividades. É interessante 

que os mesmos manipulem o material, pois eles podem descobrir com mais facilidade as 

propriedades do Sistema de Numeração Decimal e a descobrir as características desta 

operação. Além disso, o ábaco pode auxiliar os alunos durante a aprendizagem do algoritmo 

de adição e ainda a compreender o significado de certas expressões como "vai um". 

 

4.4 SUBTRAÇÃO 

 

A atividade de subtração foi realizada tanto de forma oral, quanto escrita. A atividade 

escrita de subtração pode ser consultada nos 'Apêndices E, F e G'. A atividade oral foi 

desenvolvida com três perguntas. Enquanto a atividade escrita foi desenvolvida em três 

partes, na primeira continha três questões e quatorze subitens. Enquanto a segunda continha 

três perguntas com treze subitens e a última uma questão e cinco subitens. 

O objetivo das atividades foi subtrair dois números naturais com o auxílio do ábaco 

romano, sem agrupamento; reconhecer a partir da subtração de dois números naturais, com o 

ábaco romano, a necessidade de realizar agrupamento; identificar as propriedades da 

subtração; subtrair dezenas; reconhecer o algoritmo da subtração; identificar a relação entre a 

subtração com o ábaco romano e o algoritmo da subtração. 

A primeira atividade desenvolvida que abordava a subtração foi oral. A ideia era situar 

os alunos quanto ao significado da operação de subtração. Inicialmente foi perguntado a eles 

como eles fariam para subtrair ou diminuir dois números. Foi consenso entre eles que 

"bastava tirar um número de outro". 
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Em seguida, foi pedido que eles respondessem usando o ábaco quanto era cinco menos 

três. Todos eles usaram os dedos para realizar esta operação. Eles não erraram, mas como a 

proposta era que eles subtraíssem manipulando o ábaco, então foi pedido que fizessem de 

novo a operação, mas usando o instrumento. 

Eles, ao responderem, apenas registravam o primeiro número no aparelho e em seguida 

retiravam as fichas correspondentes sem antes representar o segundo número. Assim, foi 

pedido que eles registrassem os dois números no ábaco e que em seguida retirassem as fichas 

correspondentes ao segundo número. 

 

Figura 42 – Alunos calculando 5 – 2 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 42 mostra um dos membros de uma dupla realizando a operação de subtração. A 

partir da representação dos dois números no aparelho e posteriormente, retirando as fichas. 

Inicialmente ele tirou duas fichas na parte superior e depois duas na inferior. Em seguida tirou 

uma ficha na parte superior e outra na parte inferior. 

Entretanto, os alunos continuaram calculando representando inicialmente o minuendo, 

em seguida realizando a diferença. As subtrações propostas foram: sete menos três e oito 

menos seis. Pode-se perceber que eles não sentiram dificuldades em realizar a subtração 

representando os dois números, mas eles sentiram-se mais à vontade representando apenas um 

número e em seguida já efetuando a subtração. Assim é mais prático e os próprios romanos 

realizaram a operação de subtração dessa forma. 



97 

 

Quanto às atividades escritas, como citado anteriormente, foram realizadas três. A 

primeira continha três problemas nos quais os alunos teriam que interpretar e depois resolver. 

Os problemas propostos foram: "Em um dado momento uma lanchonete que possui 

capacidade para 9 pessoas, tinha 4 pessoas. Quantas pessoas ainda faltavam para a lanchonete 

ter a sua capacidade preenchida?", "Mário tinha 8 bolas de gude, porém teve que dar 3 bolas 

de gude para seu irmão. Com quantas bolas de gude Mário ficou?" e "Paulo tem fichas 

numeradas de 11 até 23. Quantas fichas Paulo possui"? 

Cinco duplas acertaram todos os itens e três acertaram parcialmente. Com os que 

erraram parcialmente, procurou-se ver o que erraram e muitos deles estavam errando na hora 

da representação. O erro foi mais por interpretação dos problemas, eles estavam adicionando e 

não subtraindo. Foi feita a intervenção e procurado corrigir essas falhas. 

A segunda questão continha estes seis subitens: 9 – 7, 5 – 0, 8 – 1, 6 – 6, 4 – 2 e 9 – 6. O 

nível das subtrações era semelhante ao da atividade oral. O que chamou atenção neste item foi 

como os alunos resolveram os seguintes cálculos: cinco menos zero e seis menos seis. No 

primeiro caso, eles representaram o cinco e alguns deles perguntaram: "professor, como é que 

vamos tirar nada de cinco"? Afirmaram também que a resposta de seis menos seis é "nada". 

Com esta pergunta e esta afirmação, pode-se perceber que os alunos têm a concepção de 

que o "nada", ou seja, nenhuma quantidade é representada pelo numeral "zero". Muitos 

esqueciam até o numeral "zero" e afirmavam que era "nada". 

A terceira questão da atividade estava relacionada à subtração de dois números naturais, 

no qual o primeiro era com dois algarismos e o segundo apenas com um. As subtrações 

foram: 16 – 4, 27 – 6, 58 – 5, 39 – 7 e 45 – 2. Os alunos não apresentaram dificuldades 

durante a resolução. Eles representaram o primeiro número e em seguida retiravam as fichas 

das unidades conforme a correspondência de fichas do subtraendo com o minuendo. Em 

seguida falavam o resultado e escreviam na folha. 

A primeira questão da segunda atividade estava relacionada à subtração de dezenas 

exatas. Neste item os alunos também não apresentaram dificuldades. As subtrações propostas 

consistiram em: 90 – 60, 70 – 50, 50 – 10, 90 – 20 e 80 – 30. Eles fizeram semelhante ao que 

fizeram nas unidades. Representaram o primeiro número e em seguida realizavam a 

subtração. Depois de terem realizado as subtrações, eles contavam as fichas, dez, vinte, trinta 

e assim por diante. 
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Figura 43 – Alunos calculando 80 – 30. 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 43 mostra o aluno com a mão sobre três fichas indicando que ele iria retirar as 

fichas. Ele representou as oito dezenas no instrumento e em seguida retirou três dezenas. 

A segunda questão tinha três subitens. Esta atividade pedia que os alunos resolvessem 

alguns problemas propostos. Apenas três alunos erraram o último subitem, cuja pergunta era a 

seguinte: "Sabendo que cada um ganhou três bolinhas, a diferença aumentou ou diminuiu"? 

Erraram, pois acrescentaram três bolinhas em apenas um dos valores. Os outros problemas 

abordados foram: "Quantas bolinhas de gude têm João? E Mateus"? "Quem dos dois tem mais 

bolinhas? Quantas bolinhas a mais"? 

Quanto à terceira questão, a mesma continha cinco subitens. O objetivo do primeiro 

item era subtrair dois números naturais com dois algarismos, sem a necessidade de conversão 

de uma dezena para dez unidades. As subtrações realizadas nesta questão foram estas: 26 – 

13, 34 – 20, 58 – 34, 33 – 33 e 45 – 14. 

 

Figura 44 – Alunos subtraindo 20 de 34 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 44 mostra quando um dos alunos está realizando a subtração de trinta e quatro por 

vinte. Percebem-se os dois números representados e a sinalização de que o aluno retirará as 

duas fichas na parte inferior. Essa dupla realizava a subtração a partir das ordens altas. 

Nesta etapa, seis duplas resolveram a subtração com apenas um dos números 

representados. Enquanto o restante representou os dois números no aparelho e em seguida 

efetuavam a subtração. O interessante é que as duplas que representaram apenas um número 

iniciavam a subtração com as ordens mais altas. Quando era para calcular cinquenta e oito 

menos trinta e quatro, eles representavam o cinquenta e oito no instrumento e em seguida 

iniciava a subtração. 

Geralmente, eles falavam: "Cinquenta e oito menos trinta", ai retiravam três fichas das 

dezenas e depois prosseguiam "oito menos quatro" e com isso retiravam quatro fichas das 

unidades. Eles achavam melhor iniciar a operação a partir das ordens maiores, enquanto os 

que representaram os dois números no ábaco se dividiram entre as ordens maiores e menores. 

Quanto à terceira atividade escrita de subtração, o objetivo era subtrair dois números 

naturais com dois algarismos fazendo, sempre que necessário, a conversão de uma dezena 

para dez unidades. As subtrações trabalhadas constituíram: 63 – 29, 72 – 36, 41 – 34, 52 – 29 

e 30 – 17. Nesta etapa os alunos que estavam subtraindo a partir das unidades, sentiram 

dificuldades em realizar a subtração quando as unidades do subtraendo eram maiores do que 

as do minuendo. O mesmo aconteceu com os alunos que iniciaram a subtração a partir das 

ordens mais altas. 

Como a dificuldade foi apresentada por todos da turma houve a intervenção. Foi 

perguntado aos alunos por que não dava para fazer a operação, várias vozes foram ouvidas 

dizendo o seguinte: "Por que não dá para tirar nove de três". Então, foi perguntado a eles se 

era possível transformar dezenas em unidades. Eles responderam que "sim". Com isto, 

perguntou-se a eles quantas unidades valia cada ficha na coluna das dezenas. Eles 

responderam "dez". 

Assim, foi perguntado a eles se podiam tirar uma ficha das dezenas e colocar dez fichas 

nas unidades. Eles responderam que "não". Logo, foi perguntado "por que não podia já que 

eles disseram que uma ficha na coluna das dezenas era equivalente a dez fichas nas unidades". 

Neste momento eles ficaram em silêncio e aos poucos se percebeu alguns baixando a cabeça e 

iniciando a manipulação do ábaco. 

Foi preciso mais duas intervenções individuais com duas duplas, pois eles não 

entenderam que deveriam retirar uma ficha das dezenas e acrescentar dez fichas na coluna das 

unidades, nas unidades eles realizavam subtraendo menos minuendo e na coluna das dezenas 
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eles realizavam minuendo menos subtraendo. A intervenção foi semelhante ao procedimento 

geral. Entretanto, enquanto se dialogava com as duplas, eles manipulavam o instrumento. 

Neste momento a professora da turma saiu para resolver um problema com dois de seus 

alunos. Ao retornar percebeu que os demais alunos estavam resolvendo a subtração e fazendo 

as conversões quando necessário. Assim, ela perguntou ao pesquisador se os alunos tinham 

sido explicados a como fazer a conversão. Diante disso, foi explicado a ela, então, como 

ocorreu a intervenção. 

Assim, ela disse que o ábaco era interessante pois dava para entender a questão do 

"pede emprestado". A mesma disse que leciona em uma escola particular e que lá as famílias 

acompanhavam os alunos e que toda vez que eles chegam à escola "vem com a mania do 

pedir emprestado". Ela complementou: "ai lá vou eu ter que explicar dizendo que não é pedir 

emprestado e sim transformar uma dezena em dez unidades". 

No último subitem a proposta era subtrair dezessete de trinta. Uma das duplas 

perguntou como fazer para tirar sete de zero. Um dos alunos de outra dupla que estava 

próximo falou: "Do mesmo jeito que as outras". Assim, um dos alunos da dupla que 

perguntou exclamou: "Ah! Já sei"! 

 

Figura 45 – Aluno representando o número 26 e em seguida realizando a subtração 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 45 mostra um discente representando o número vinte e seis no aparelho para em 

seguida realizar a operação. Na primeira figura pode-se perceber que ele está elevando as duas 

fichas para a representação. Na segunda, ele retira uma ficha, pois nesta atividade pedia-se 
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que eles calculassem vinte e seis menos treze. Então, pode-se notar que ele retira uma ficha 

das dezenas e com a outra mão conta a quantidade de fichas que vai retirar das unidades. 

A mesma observação feita com relação a adição pode ser feita quanto a subtração. Os 

alunos que sabiam subtrair com números de apenas um algarismo não queriam fazer uso do 

material. Entretanto, depois de explicar a importância do material eles usaram o ábaco para 

realizar a operação. Já quando envolveu números com dois algarismos não houve necessidade 

de chamá-los a atenção para o uso do ábaco. O instrumento ajuda na aprendizagem do 

algoritmo de subtração e também na compreensão de sua estrutura. 

 

4.5 MULTIPLICAÇÃO 

 

A operação de multiplicação era algo novo para os alunos, pois eles ainda não tinham 

conhecido e muito menos estudado esta operação. Como o objetivo desta pesquisa é que os 

alunos aprendam o algoritmo de multiplicação a partir do ábaco romano, a turma não foi 

dividida em duplas para o desenvolvimento das atividades. O motivo para isso é o fato de que 

assim seria melhor para analisar o desenvolvimento individual de cada criança durante as 

atividades. 

As atividades foram desenvolvidas nas formas oral e escrita. Os objetivos das 

abordagens foram: conhecer a multiplicação; possibilitar descobertas na operação de 

multiplicação, compreender que uma das ideias da multiplicação é a adição de parcelas iguais; 

facilitar o ensino e a aprendizagem da multiplicação por meio da manipulação do ábaco; 

reconhecer a necessidade do agrupamento durante as multiplicações; resolver as 

multiplicações com ou sem as conversões por meio do ábaco; perceber a relação existente 

entre a quantidade de zeros dos fatores e com a quantidade de zeros dos produtos; 

compreender o algoritmo da multiplicação. 

A primeira atividade foi desenvolvida de forma oral. Inicialmente foi perguntado aos 

alunos se eles já tinham ouvido falar em multiplicação. Todos os alunos disseram não, exceto 

um, que disse sim. Então, foi perguntado a este como ele fazia para multiplicar. Ele disse que 

"somava os números bem grandes". A ideia de somar números grandes que ele tem é a adição 

de parcelas cujo um dos fatores apresenta valor absoluto alto. Foi perguntado quais eram esses 

números, como era feito esta soma e em seguida qual era a multiplicação de dois por quatro, 

mas ele não soube responder. 

A primeira pergunta relacionada à atividade foi a seguinte: “Se uma pessoa tem dois 

olhos, então quantos olhos têm três pessoas”? Neste momento vários alunos pegaram os seus 
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dedos e começaram a separar de dois em dois até chegar a seis. Eles separaram três grupos, 

onde cada grupo tinha dois dedos que estavam relacionados aos dois olhos. Após terem feito 

isso eles disseram que eram seis olhos. A professora observava atentamente ao 

desenvolvimento dos alunos. Quando eles deram a resposta, ela levantou o rosto e olhou com 

uma cara de surpresa pelo modo como os alunos desenvolveram o seu raciocínio. 

 

Figura 46 – Aluno somando nos dedos parcelas repetidas 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 46 mostra um aluno contando nos dedos a quantidade de olhos que três pessoas 

possuem. Apesar da foto mostrar os dedos um pouco desfocados, pode-se notar que com um 

dos dedos ele toca o segundo dedo. A partir disso ele realizou as adições somando de dois em 

dois. 

A segunda pergunta feita foi a seguinte: "Se uma pessoa tem dois braços, quantos 

braços têm cinco pessoas"? Alguns dos alunos, neste momento, resolveram separando de dois 

em dois dedos, seguindo o mesmo procedimento anterior. Entretanto, um dos alunos apontava 

para seus amigos da classe e ia contando os braços de cada um. 

A terceira pergunta foi a seguinte: "Se uma pessoa tem uma cabeça, quantas cabeças 

têm cinco pessoas"? A pergunta mal tinha sido terminada e vários alunos foram logo 

respondendo que eram cinco. 

A quarta pergunta realizada foi esta: “Se uma mão tem cinco dedos, então quantos 

dedos têm cinco mãos”? Todos os alunos, exceto um, saíram contando os seus dedos e se 

atentando para quantas mãos iriam ser contadas. Após a contagem eles deram o resultado 

sinalizando para vinte e cinco dedos. 
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Figura 47 – Desenho das mãos 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 47 mostra um desenho feito pelos alunos durante a resolução da quarta atividade. 

Como se perceber, o aluno desenhou as cinco mãos na sua carteira e em seguida contou a 

quantidade de dedos. 

Logo após, foi perguntado aos alunos se eles sabiam qual era o símbolo da 

multiplicação. Eles responderam que "não". Assim, foi apresentado a eles que o sinal de 

multiplicação era a letra "×". Depois, foi perguntado quanto era cinco vezes dois. Como 

esperado, os alunos não souberam dizer qual era o resultado desta multiplicação. 

Então, foi repetida a pergunta: "Se uma pessoa tem dois braços, quantos braços têm 

cinco pessoas"? Em seguida foi perguntado como eles responderam. Todos procuraram 

responder, mas para expressar o que eles estavam transmitindo foi o seguinte: "pegamos dois 

depois somamos mais dois, depois mais dois...". 

Com isto, os alunos foram questionados quantas vezes eles somaram o número dois. 

Eles disseram que "foram cinco vezes". Então, foi perguntado "cinco vezes qual número"? Ao 

mesmo tempo era escrito "5 ×" no quadro. Os alunos disseram "cinco vezes dois". Então, foi 

colocado no quadro 5 × 2. Apesar dos alunos terem dito que somaram para encontrar o 

resultado, foi perguntado mais uma vez como eles tinham feito. Assim, foi colocado no 

quadro o seguinte: 5 × 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. 
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A próxima etapa foi representar três vezes dois no quadro e perguntar: "três vezes qual 

número"? Os alunos responderam dois. Em seguida foi perguntado qual número iria ser 

repetido. Eles responderam que era o número "dois". Foi perguntado ainda quantas vezes e 

eles disseram "3 vezes". Logo, foi colocado no quadro o seguinte: 3 × 2 = 2 + 2 + 2 = 6. 

Para finalizar a atividade oral, foi perguntado quanto era quatro vezes três. Os alunos 

somaram nos dedos e deram o resultado. Depois, foi perguntado qual número que eles 

repetiram a adição e quantas vezes. Responderam que repetiram o três e disseram que foi 

quatro vezes. Com isto, foi colocado no quadro 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3. O erro do 

pesquisador foi intencional, o intuito foi para perceber se os alunos estavam atentos ao que 

estavam fazendo. Logo, todos os alunos disseram que estava errado. Um deles se levantou e 

foi até o quadro dizendo quais números deveriam ser retirados. 

 

Figura 48 – Aluno apontando quais números deveriam ser apagados 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 48 mostra quando o aluno se levantou e foi até o quadro para mostrar quais os 

números deveriam ser apagados. Ele apontou para o penúltimo número três como mostra a 

imagem e puxou o dedo para dizer que o último três também deveria ser apagado. 

Quanto às atividades escritas foram desenvolvidas em cinco etapas. A primeira tinha 

três questões com um total de vinte subitens. Enquanto a segunda tinha duas questões com 

seis subitens cada. Já a terceira, possuía apenas um item com dez subitens. A quarta possuía 

duas questões com dez subitens. Por último, a quinta possuía uma questão com oito subitens. 

A primeira questão da atividade escrita era semelhante aos primeiros itens da atividade 

oral. Os problemas propostos foram os seguintes: "Joana tem 2 cachorros. Sabendo que cada 
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cachorro tem 4 patas, quantas patas tem os 2 cachorros"? "Um ferreiro precisa colocar 

ferraduras em 6 cavalos. Sabendo que cada cavalo possui 4 patas, quantas ferraduras serão 

colocadas"? "Marcos com 3 caixas de bolinhas de gude. Cada caixa tem 6 bolinhas. Quantas 

bolinhas de gude Marcos comprou ao todo"? "Uma fábrica de brinquedos colocou 8 petecas 

em cada caixa para mandar às lojas. Uma loja recebeu 4 caixas de petecas. Quantas petecas a 

loja recebeu"? 

Os alunos responderam desenhando no espaço da resposta os cachorros, os cavalos, as 

bolinhas e as petecas. Outros já fizeram conforme o algoritmo. Representaram a operação e 

depois colocaram o resultado. 

 

Figura 49 – Desenhos dos "cavalos" 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 49 mostra uma das respostas quando foi perguntado quantas ferraduras serão 

colocadas em seis cavalos. Os alunos se dividiram durante a resposta, uns procuraram 

desenhar os cavalos e outros fizeram a soma de parcelas iguais. 

 

Figura 50 – Adição de parcelas iguais 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 50 mostra um dos cálculos através da adição de parcelas iguais. Os alunos 

escreviam os números em adições de parcelas iguais e iam somando número por número nos 

dedos. 
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Já na segunda questão, era proposto que os alunos resolvessem as multiplicações cujo o 

multiplicador era um ou dois. As multiplicações propostas foram: 1 × 4, 2 × 3, 2 × 7, 1 × 9, 2 

× 1, 2 × 5, 1 × 8 e 1 × 0. 

Quando o multiplicador era dois, os alunos antes de colocar o resultado, representavam 

em forma de adições repetidas. Já para o multiplicador igual a um, eles apenas colocavam o 

resultado. Isso pressupõe que eles colocaram o resultado direto devido a ser apenas uma 

parcela. Alguns chegaram até a expressar oralmente, por exemplo, que "um vezes nove era 

igual a nove, por que era o nove uma vez". 

A terceira questão da primeira atividade tinha oito subitens. Os subitens desta questão 

foram: 3 × 5, 4 × 7, 6 × 9, 7 × 8, 7 × 4, 0 × 2, 1 × 6 e 5 × 3. A ideia era que os alunos 

resolvessem as multiplicações com diferentes multiplicadores. Muitos alunos responderam 

usando a adição de parcelas repetidas. Outros usaram os dedos ou as próprias fichas do ábaco 

para contar e colocaram apenas os resultados. 

 

Figura 51 – Respondendo a multiplicação de sete por quatro 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 51 mostra que um dos alunos ao resolver a multiplicação de sete por quatro, ele 

fez quatro grupos com sete traços e depois os ligou contando a quantidade de traços que tinha 

para em seguida escrever o resultado. 

A ideia destas duas primeiras atividades era apenas que os alunos conhecessem como 

realizar a operação da multiplicação, que eles fossem se familiarizando com ela, já que os 

mesmos nunca tinham ouvido falar da multiplicação. Como era algo novo para eles, a tabuada 

da multiplicação de 1 até 6 foi construída durante a aula. Algumas das outras multiplicações 

foram desenvolvidas durante as atividades. Embora tenha ocorrido isso, foi pedido que eles 

estudassem a tabuada de multiplicação em casa para que eles pudessem lograr êxito nas outras 

atividades já que para maior agilidade na manipulação do ábaco exigia que os mesmos 

soubessem a tabuada da referida operação. 
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Este fato não interferiu, pois os alunos já sabiam multiplicar alguns números e a 

dificuldade maior era apenas em antecipar o resultado. Eles sabiam que 7 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 

+ 5 + 5 + 5 e que para realizar esta operação necessitava apenas realizar a adição dessas 

parcelas. Sabiam ainda que o resultado de cinco vezes sete era o mesmo de sete vezes cinco. 

Embora não especificando a eles que se tratava da propriedade comutativa da multiplicação, 

foi mostrado a eles que a ordem dos fatores não altera o produto. 

Vale ressaltar que mesmo propondo que os alunos estudassem a tabuada, na aula 

seguinte foi levado a tabuada de multiplicação para cada um. Apesar de todos terem a 

tabuada, nem todos fizeram uso da mesma durante as atividades. Algumas das operações com 

unidades mais baixas eles já tinham aprendido. 

 

Figura 52 – Manipulação do ábaco e a tabuada do lado 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 52 mostra um aluno multiplicando trinta e um por três. Ao lado do aparelho está a 

tabuada que ele faz uso sempre que necessário. 

A primeira questão da segunda atividade escrita abordou a multiplicação de dois 

números naturais, na qual um deles era constituído de apenas um algarismo, enquanto os 

outros possuíam dois ou três algarismos, ou seja, os três primeiros subitens abordaram a 

multiplicação de dois números naturais, dos quais um dos números possuía um algarismo, 

enquanto o outro, dois algarismos. Os subitens citados são estes: 3 × 12, 2 × 34 e 4 × 21. Os 

três últimos subitens era multiplicação de dois números naturais com um algarismo e o outro 

com três. Estes são os subitens citados: 122 × 4, 223 × 3 e 341 × 2. Nesta questão não era 

necessário fazer a conversão de dez unidades em dezenas. 

As multiplicações foram realizadas a partir da manipulação do ábaco. Os alunos 

representaram os dois números no aparelho e em seguida cinco alunos apenas juntaram as 
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fichas e deram o resultado e outros apenas multiplicaram as unidades e colocaram as mesmas 

fichas das dezenas no resultado, como se tivessem somado. 

Por exemplo, se a proposta era multiplicar doze por três, eles representavam o doze e o 

três no aparelho, em seguida apenas juntava as fichas totalizando quinze. Outros 

representavam os dois números no aparelho e em seguida multiplicava dois por três, colocava 

o resultado na parte de baixo e na coluna das dezenas colocava uma ficha. Os demais 

realizaram a soma de parcelas repetidas, como fizeram na multiplicação de dois números com 

apenas um algarismo. 

 

Figura 53 – Primeiras multiplicações com o ábaco 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 53 mostra como os alunos resolveram as primeiras multiplicações usando o ábaco 

romano. Pode-se ver que a primeira figura o aluno resolveu através da adição de parcelas 

iguais, enquanto na segunda a aluna multiplicou as unidades e apenas repetiu as dezenas. 

Como os alunos não responderam conforme os romanos faziam, o que já era esperado, 

foi feita uma intervenção. Aos alunos que fizeram com adição de parcelas iguais, foi dito que 

o modo como eles responderam estava certo, mas que o objetivo da atividade era responder de 

outra forma e que pode ser até mais fácil para eles. Os mesmos não disseram nada, apenas 

retiraram as fichas do instrumento. 

Foi colocado no quadro o modo como a maioria das pessoas fizeram, no caso era o 

modo que já estava sendo trabalhado. Como o objetivo era multiplicar doze por três, foi 

colocado que 3 × 12 = 12 + 12 + 12. Com isso, perguntou-se a eles quantas vezes o dois 

estava aparecendo. Alguns disseram que era três vezes, os outros ficaram calado. Então, foi 

perguntado: "Já que o dois está sendo somado três vezes, pode-se dizer que isso é três vezes 

dois, ou seja, três vezes dois é igual a dois mais dois mais dois que é igual a seis?" 
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Depois foi perguntado quantas vezes o "um" estava sendo somado. Todos disseram três 

vezes. Então, foi perguntado se isso era o mesmo que três vezes um. Eles pararam para pensar 

e depois de algum tempo um aluno disse que sim, outros três confirmaram. 

Em seguida, foi perguntado se eles estavam observando alguma relação na 

multiplicação que eles fizeram. Um aluno disse que "era como se multiplicasse o um e o três". 

Logo, foi dito que ele estava certo e foi explicado aos demais o raciocínio do aluno e como os 

alunos deveriam resolver a multiplicação. Assim, os alunos foram estimulados a resolver as 

demais multiplicações. 

Durante a resolução, os alunos resolveram de três modos: um a partir da multiplicação 

de ordens altas, outro a partir da multiplicação de ordens baixas, além disso, um aluno ainda 

resolveu um dos subitens através da adição de somas repetidas. 

 

Figura 54 – Multiplicação com o ábaco 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 54 mostra como três alunos responderam a multiplicação de vinte e um por 

quatro. Na primeira figura pode-se perceber que o aluno começou a multiplicação nas ordens 

mais altas, enquanto a segunda figura mostra o aluno resolvendo pela adição de parcelas 

iguais. A última imagem mostra o aluno colocando as fichas relacionadas à multiplicação de 

quatro por vinte. Como se observa, ele multiplicou primeiro as unidades e depois multiplicou 

unidade por dezena. 

Como se percebe através da fig. 54, uma das alunas mesmo tendo iniciado as 

multiplicações a partir das unidades em outras atividades, passou a efetuar as multiplicações 

começando das dezenas do multiplicador. Este fato foi comentado com a professora da turma 

e esta se mostrou preocupada quando os alunos fossem aprender o algoritmo, pois a mesma 

achava que o resultado não seria o mesmo. Logo, foi explicado a ela através de exemplos que 

não tinha diferença quanto ao resultado entre as multiplicações começando pelas dezenas ou 

unidades do multiplicando. 

Quanto aos três últimos subitens da primeira questão, as dificuldades apresentadas pelos 

alunos relacionavam-se à leitura do número, pois eles não sabiam ler os números com mais de 

três algarismos. Por exemplo, na letra "e" pedia-se para multiplicar duzentos e vinte e três por 

três. Um dos alunos ao encontrar o resultado chegou e perguntou: "Eu coloco sessenta e seis e 

depois o nove, né?" (Sic). Mas em se tratando da multiplicação eles não apresentaram 

dificuldades. 

Quanto à segunda questão desta atividade, a única dificuldade apresentada pelos alunos 

foi apenas em falar o resultado quando envolvia as centenas. As multiplicações citadas foram: 

25 × 3, 17 × 2, 14 × 5, 132 × 8, 5 × 128 e 3 × 256. Eles efetuaram as multiplicações conforme 

o item anterior. Entretanto, eles neste item tiveram que fazer as conversões de unidades em 

dezenas. Mas, apesar disso, não apresentaram dificuldades, pois os mesmos já tinham 

desenvolvido atividades semelhantes anteriormente. 

Já na terceira atividade escrita, as multiplicações dos três primeiros subitens eram 

semelhantes às atividades anteriores. Os subitens trabalhados foram: 31 × 3, 36 × 2 e 43 × 6. 

Estas multiplicações foram utilizadas para reforçar o que já tinha sido trabalhado a fim de 

facilitar as multiplicações dos subitens seguintes. Os alunos não tiveram dificuldades em 

resolver as multiplicações. Todos resolveram conforme o que já tinha sido trabalhado. 

Quanto aos subitens seguintes, eles abordavam multiplicações de números com dois 

algarismos. As multiplicações foram: 12 × 23, 14 × 11 e 22 × 33, 17 × 23, 14 × 16, 31 × 29 e 

22 × 15. Os alunos iniciaram as multiplicações normalmente, por exemplo, na multiplicação 

entre os números doze e vinte e três, eles representaram os dois números no ábaco e iniciaram 
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multiplicando as unidades do multiplicador pelas unidades do multiplicando e depois 

multiplicaram as unidades do multiplicador pelas dezenas do multiplicando. 

Quando foram multiplicar as dezenas do multiplicador, todos os alunos efetuaram as 

multiplicações. Eles colocaram os resultados seguindo o mesmo raciocínio da multiplicação 

das unidades do multiplicador, colocaram os resultados abaixo do anterior, sem considerar o 

valor posicional de cada algarismo. 

Com isto, foi necessário realizar uma intervenção. Foi mostrado a eles que a parte 

inicial da multiplicação estava correta. Quanto à segunda parte da multiplicação foi dito que 

não estava certo por causa da disposição das fichas. Para chamar a atenção dos alunos, foi 

perguntado a eles qual era o número que estava faltando ser multiplicado. Todos disseram que 

era o número dois. Questionou-se também qual a multiplicação que estava sendo proposta. 

Eles disseram que era "doze por vinte e três". Então, foi perguntado a eles se a segunda parte 

da multiplicação era doze por vinte ou doze por dois. Ficaram em silêncio e depois um aluno 

disse que era por vinte. 

Com isto, foi pedido que eles multiplicassem doze por vinte. Eles multiplicaram dois 

por vinte efetuando a adição de duas parcelas de vinte. Em relação ao número dez, eles 

somaram o vinte, dez vezes. Logo após realizarem estas multiplicações foi pedido que eles 

juntassem com a multiplicação das três unidades do multiplicador, pois a ideia era multiplicar 

doze por vinte e três e o numeral 23 é formado por 20 + 3. 

 

Figura 55 – Multiplicação com dois algarismos 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 



112 

 

A fig. 55 mostra inicialmente o aluno realizando a multiplicação de doze por vinte e 

três. Ele calcula primeiro doze por três e em seguida registra o resultado. Depois multiplica 

doze por vinte e registra o resultado. 

Quanto aos dois subitens subsequentes, alguns alunos apresentaram as mesmas 

dificuldades. Com isto, foram realizadas outras intervenções seguindo o mesmo raciocínio. 

Assim, nos subitens restantes eles conseguiram desenvolver todas as multiplicações fazendo 

as conversões necessárias. 

A primeira questão da atividade seguinte era semelhante a atividade anterior. O objetivo 

foi enfatizar a multiplicação com dois algarismos. Os subitens propostos foram: 17 × 21, 36 × 

13, 28 × 22 e 15 × 23. Os alunos ficaram a vontade para multiplicar. Os alunos não 

apresentaram dificuldades nesta parte. Como sempre, iniciavam multiplicando unidades por 

unidades, em seguida unidades por dezenas. Depois, dezenas por unidades e por fim, dezenas 

por dezenas. Sempre que necessário, fazendo as conversões e colocando as fichas conforme 

os valores de cada ordem. 

 

Figura 56 – Outras multiplicações 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 56 mostra dois alunos realizando as multiplicações a partir da manipulação do 

ábaco. Muitos deles realizaram, sem saber, conforme o algoritmo de multiplicação. 

A segunda questão abordava a multiplicação das dezenas. Os subitens trabalhados 

constituíram em: 10 × 20, 10 × 30, 10 × 40, 30 × 20, 40 × 20 e 30 × 30. Apesar dos alunos 

efetuarem multiplicações semelhantes antes, nesta etapa eles chegaram ao resultado a partir da 

adição de parcelas iguais. Entretanto, só a partir do terceiro subitem e depois de serem 
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confrontados sobre a relação da quantidade de zeros com a quantidade de casas vazias que 

alguns alunos perceberam a relação. 

Para o desenvolvimento da atividade seguinte, a turma foi dividida em dois grupos, um 

para trabalhar com o ábaco romano e transcrevendo os passos que davam durante a 

manipulação e o outro grupo para realizar a multiplicação utilizando o ábaco de Gerbert. Os 

subitens trabalhados foram: 32 × 12, 41 × 32, 15 × 64, 47 × 21, 70 × 10, 20 × 20, 32 × 30 e 17 

× 40. 

Os alunos que trabalharam com o ábaco de Gerbert foram escolhidos através de um 

sorteio. Os nomes de todos os alunos foram escritos em alguns papéis e em seguida enrolados. 

Depois, foram retirados seis papéis na qual constavam os nomes dos alunos que iriam utilizar 

este instrumento. 

 

Figura 57 – Multiplicação com o ábaco romano e o ábaco de Gerbert 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 57 mostra os alunos resolvendo as multiplicações com os ábacos. A primeira 

figura mostra o aluno registrando os passos realizado no ábaco romano. A segunda imagem 

mostra a multiplicação através do ábaco de Gerbert. A terceira imagem é o registro que o 

aluno fez nas atividades. 

Os alunos que utilizaram o ábaco romano e que escreveram cada passo, acharam ruim 

ter que multiplicar e ficar escrevendo, alguns pediram para realizar a multiplicação utilizando 

apenas o ábaco. Um dos alunos perguntou se podia fazer a multiplicação escrevendo, ou seja, 

através do algoritmo. Embora achassem mais trabalhoso esses procedimentos, eles não 

apresentaram dificuldades durante o desenvolvimento da atividade, mas demoraram a 

terminarem a atividade. 

Enquanto isso, o outro grupo se sentiu mais motivado para a realização da atividade. 

Muitos alunos chegaram a comentar que este ábaco era melhor que o outro, pois não era 

preciso colocar muitas fichas. Neste ábaco, em vez de várias fichas eles estavam trabalhando 

com numerais que simplificavam a quantidade de fichas, o que facilitava a manipulação e 

também a visualização de todo o processo. 

Eles não sentiram dificuldades durante a execução da atividade. Além disso, eles 

terminaram primeiro que o outro grupo. Isso é aceitável, pois o outro grupo além de estar 

utilizando o ábaco com fichas estava escrevendo cada passo. 

Para finalizar o ciclo de aplicação das atividades, foi realizada uma atividade avaliativa 

sem o auxilio do ábaco. A avaliação pode ser consultada no 'Apêndice M'. Pode-se perceber 

que os alunos que utilizaram o ábaco de Gerbert na atividade anterior sentiram dificuldades na 

hora de passar para o algoritmo. Muitos deles sentiram a necessidade de que o pesquisador 

realizasse várias intervenções. 

As intervenções foram feitas lembrando aos alunos como eles realizaram as operações 

com o ábaco. Esses alunos demoraram um pouco mais a terminar e na hora das adições 

parciais, mas depois conseguiram superar as dificuldades. Enquanto os alunos que usaram o 

ábaco romano na atividade anterior não apresentaram dificuldades e não demoraram a 

terminar a atividade. 
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Figura 58 – Resposta de um dos alunos durante a avaliação 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Por fim, a fig. 58 mostra uma das respostas feitas pelos alunos durante a avaliação. 

Como se percebe, o aluno fez todos os cálculos, exceto durante a multiplicação de vinte por 

quarenta, pois muitos deles perceberam a relação com os zeros dos fatores com o do produto. 

Não só este aluno, mas a maioria deles não colocou o sinal da adição no final. 

 

4.6 ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

Como citado anteriormente, nem todos os alunos participaram de todas as atividades. 

Apesar de a turma conter vinte alunos, a participação deles variou entre doze e dezoito alunos. 

Os gráficos expostos nesta seção mostram como foi o desenvolvimento dos alunos em cada 

atividade, mostrando claramente a variação dos acertos e erros cometidos pelos alunos. Vale 

ressaltar que as atividades não representam exatamente o número de acertos, mas sim uma 

média de acertos e erros em cada atividade, visto que essas atividades são compostas por 

questões com mais de um item. 

As médias foram calculadas a partir das intervenções realizadas durante as aulas. Cada 

intervenção foi relatada anteriormente. Apesar de terem sido desenvolvidas quatro atividades 

escritas além da avaliação final e quatro atividades orais, nos gráficos não contém o 

desempenho dos alunos durante as atividades orais. 

O gráf. 2 mostra a quantidade de alunos que acertaram todos os itens e parcialmente a 

primeira atividade de adição. Como pode ser visto no gráf. 2, na primeira questão quatro 

duplas acertaram todos os itens, enquanto duas duplas acertaram parcialmente. Dessas duplas 
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que acertaram parcialmente, uma errou o item "a" e "b", e outra errou apenas o item "a". Na 

segunda e terceira questão todos acertaram. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de alunos que acertaram todos os itens e parcialmente a primeira 

atividade de adição 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Os alunos não tiveram dificuldades em realizar as operações. Isto se deve a vários 

fatores, dentre eles o fato deles já saberem adicionar principalmente números com um 

algarismo. Embora eles manipulassem o material, isto não isenta o fato deles utilizarem outros 

meios. 

Na primeira questão da segunda atividade, os alunos iriam somar duas parcelas com 

dois algarismos cada uma, sem realizar a conversão. O gráf. 3 mostra que cinco duplas 

acertaram todos os subitens, enquanto três acertaram parcialmente. Dessas que acertaram 

parcialmente, uma dupla errou a letra "a" e "d". Na letra "a", a dupla trocou os algarismos do 

número. A resposta era cinquenta e oito, mas eles colocaram oitenta e cinco. Na letra "d", a 

soma era trinta e dois mais quatorze, eles, então, somaram as unidades e repetiram o três de 

uma das parcelas na coluna das dezenas totalizando trinta e seis. 

 

Figura 59 – Uma das atividades de adição respondida por uma das duplas. 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 59 expõe o erro cometido por uma dupla, ela trocou os algarismos durante o 

registro do resultado nas atividades. A resposta era cinquenta e oito e a dupla colocou com 

resposta oitenta e cinco. O que houve foi falta de atenção na hora de escrever o resultado. A 

dupla acertou todos os outros resultados. 

Outra dupla errou a letra "c" e deixou os itens "b" e "d" em branco. Na letra "c", a 

proposta era somar vinte e três a quarenta e seis. Eles somaram as unidades e repetiram o dois 

de uma das parcelas, totalizando vinte e nove. 

A outra dupla errou o item "c". Eles erraram na soma das unidades das parcelas vinte e 

três e quarenta e seis. Colocaram como resposta nas unidades oito, enquanto o certo era nove. 

Quanto a segunda questão, ela aborda a adição de dezenas. Conforme o gráf. 3, seis 

duplas acertaram todos os itens e apenas duas acertaram parcialmente. Uma dupla errou o 

item "a" e "c". No item "a" repetiu a primeira parcela da adição que era quarenta e no item "c" 

subtraiu as parcelas. A outra dupla cometeu o erro, pois não deu para identificar qual o 

resultado da adição, por isso que foi considerada como erro a resposta. 

 

Figura 60 – Adição de dezenas 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 60 mostra o registro de uma dupla na hora de escrever o resultado da operação no 

ábaco. Na letra "a" a dupla apenas registrou como resultado a primeira parcela e na letra "c" 

efetuou a subtração. 

Já na terceira questão, como mostra o gráf. 3, cinco duplas acertaram todos os itens e 

três parcialmente. Nesta questão os alunos iriam adicionar parcelas com a necessidade de 

fazer a conversão. Uma das duplas errou quatro itens, as letras "a", "c", "d" e "f". 

Na letra "c", a dupla errou a adição de vinte e cinco a dezessete. Ela colocou como 

resposta quarenta e seis. Essa dupla adicionou cinco a sete e colocou uma ficha na coluna das 

unidades e acrescentou uma ficha na coluna subsequente a esquerda e depois acrescentou dois 

a um totalizando quatro. 
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Já a dupla que errou a letra "a", apenas repetiu a segunda parcela, outra o item "d" e 

uma o item "a". 

O gráf. 3 mostra que na última questão os alunos acertaram todos os itens. Esta 

atividade abordava alguns problemas matemáticos no qual eles teriam que adicionar e 

comparar duas quantidades. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de alunos que acertaram todos os itens e parcialmente a segunda 

atividade de adição 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Quanto a atividade de subtração, elas vão ser analisadas em um único gráfico, pois o 

número das duplas permaneceu o mesmo durante a aplicação da mesma e os alunos não 

faltaram permanecendo as mesmas duplas. Na primeira questão, conforme o gráf. 4, apenas 

cinco duplas acertaram todos os itens e três acertaram parcialmente. Uma das duplas que 

acertaram parcialmente errou os itens "a" e "b", enquanto as outras duas erraram o item "a". 

Esta questão abordava a resolução de problemas envolvendo subtração. 

 

Gráfico 4 – Quantidade de alunos que acertaram todos os itens e parcialmente a atividade de 

subtração 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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Na segunda questão, como mostra o gráf. 4, sete duplas acertaram todos os itens, 

enquanto apenas uma acertou parcialmente. Os erros foram cometidos nas letras "a" e "b". Já 

na terceira questão, seis duplas acertaram todos os itens, enquanto duas acertaram 

parcialmente. Uma delas errou os itens "a", "b" e 'c" e outra deixou os itens "b" e "e" em 

branco. Vale destacar que nesta questão e na seguinte uma das duplas resolveu separar os 

itens que cada um dos membros iria resolver. 

 

Figura 61 – Separação das letras antes de responder 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Pode-se ver através da fig. 61 que uma das duplas separou os itens em que cada membro 

iria responder. Colocaram as iniciais M e Y identificado pelo nome da dupla nas atividades. 

Na quarta questão, cinco duplas acertaram todos os itens e três acertaram parcialmente. 

Dos que erraram, duas duplas erraram o item "c" e um deles deixou em branco. Uma dupla 

somou os números e a outra repetiu o minuendo. A outra dupla deixou em branco toda 

questão, disseram que não queriam responder, pois queriam era brincar. Depois de uma 

conversa com eles foi pedido que eles respondessem, mesmo assim disseram que iriam fazer 

só a próxima. Foi perguntado se estavam achando difícil, disseram que não. Eles afirmaram 

que estavam cansados de fazer e queriam era brincar e deixaram em branco, fizeram só a 

questão seguinte depois de algum tempo. 

Na quinta questão, a quantidade de duplas que acertaram todos os itens foi de cinco 

duplas e três acertaram uma parte. Nesta atividade eles iriam resolver alguns problemas que 

envolviam subtração. As três duplas erraram o item "c", duas delas disseram que aumentaram 

a diferença e a outra que diminuiria. Já na sexta questão, todas as duplas acertaram todos os 
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itens. Nesta questão, os alunos teriam que resolver subtrações de números com dois 

algarismos. 

Na última questão da atividade de subtração, os alunos foram desafiados a resolverem 

as subtrações com conversão. Nesta questão, cinco duplas conseguiram resolver todos os itens 

e três acertaram parcialmente. Dos que acertaram parcialmente, dois erraram a letra "c" e três 

erraram a letra "d". As duplas erraram, pois na letra "c", eles não retiraram uma ficha da 

coluna das dezenas ao transformar em unidades. E o erro da letra "d" foi por que eles apenas 

repetiram o minuendo depois que retirou uma ficha das dezenas quando transformou em 

unidades. 

 

Figura 62 – Subtração de números com dois algarismos 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Na fig. 62 pode-se ver que na letra “c” a dupla acrescentou dez unidades na coluna das 

unidades, mas não retirou uma dezena da coluna da dezena e na letra “d” os alunos 

acrescentaram dez unidades na coluna das unidades e efetuaram a subtração. Já na coluna das 

dezenas eles apenas repetiram as dezenas do minuendo. 

Para as atividades de multiplicação, foram desenvolvidas oito questões respondidas 

individualmente pelos alunos. Na primeira questão, abordou problemas de multiplicação cuja 

finalidade era introduzir as ideias de multiplicação aos alunos, pois os mesmos ainda não 

foram ensinados a multiplicar. Nesta questão, oito alunos acertaram todos os itens e quatro 

acertaram parcialmente. Desses que acertaram parcialmente, quatro erraram o item "a" e três 

erraram o item "b". O erro foi mais na contagem das parcelas, pois como eles estavam 

desenvolvendo em soma de parcelas iguais ou faltava uma parcela para completar o resultado 

ou faltava uma unidade para chegar ao resultado. O desempenho dos alunos nesta questão 

pode ser observado no gráf. 5. 
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Gráfico 5 – Quantidade de alunos que acertaram todos os itens e parcialmente a atividade de 

multiplicação 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Na segunda questão, os alunos efetuaram multiplicações por um e por dois. Como pode 

ser visto através do gráf. 5, onze alunos acertaram todos os itens e apenas um acertou 

parcialmente. Esse errou a letra "e", no qual pedia para multiplicar dois por um, ele apenas 

colocou como resultado um. Seguindo o desenvolvimento dos itens anteriores, o aluno iria 

adicionar um a um e encontrar o resultado da multiplicação. Entretanto, colocou apenas uma 

parcela. Em algumas multiplicações, os alunos colocavam o resultado direto, enquanto em 

outras eles colocavam as somas de parcelas iguais. 

Na terceira questão, o número de alunos que acertaram todos os itens foi de sete alunos 

e que acertaram parcialmente foi de cinco alunos. Desses cinco alunos, um deixou os itens 

"b", "c", "d" e "e", pois disse que eram muitos números e que estava com preguiça para fazer. 

Outro aluno errou as letras "b", "c", "d" e "e", colocou como resposta um dos fatores. Outro 

aluno errou as letras "c", "d", "e" e "h" colocou também como resposta um dos fatores. Outro 

errou o item "e" ao somar as parcelas e deixou os itens "b", "c" e "d" em branco e um errou os 

itens "c" e "d", colocando como resposta um dos fatores. Ele não chegou a efetuar a operação, 

apenas colocou o fator como resposta. 

Na quarta questão, sete alunos acertaram por completo os itens e cinco acertaram 

parcialmente. Desses que acertaram parcialmente, três erraram somente a letra "c", um errou 

as letras "c" e "d" e deixou em branco as letras "a" e "b". Este aluno que errou e deixou as 

letras em branco, não estava interessado em fazer as atividades. Na letra "c" ao multiplicar 

quatro por vinte e um, ele colocou como resultado oitenta e na letra "d" ao multiplicar cento e 

vinte e dois por quatro, colocou como resultado quatro centos e vinte e dois. Mesmo com as 

intervenções e com as conversas ele disse que não queria fazer e que estava era com sono, 

pois foi dormir tarde. 
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Outro aluno errou as letras "c" e "d". Na letra "c" não deu para reconhecer o resultado 

que ele colocou. Foi perguntado ao aluno que número era aquele que o mesmo colocou como 

resposta e ele não soube responder. Na letra "d" ele colocou como resultado quatrocentos e 

quarenta e oito. 

Em relação a quinta questão, seis alunos acertaram todos os itens e seis acertaram 

parcialmente. Um errou as letras "a", "d", "e" e "f", outro errou as letras "a", "e" e "f" e deixou 

a letra "e" em branco. Já outro errou as letras "d", "e" e "f". Um errou a letra "a" e deixou a 

letra "d" em branco, enquanto um dos que está faltando errou as letras "a", "d", e "e" e o outro 

as letras "d" e "e". Pode-se perceber que o erro de quatro alunos nesta questão foi pelo fato 

deles terem esquecido de acrescentar uma ficha na coluna das dezenas ao realizar a conversão 

das unidades em dezena. Enquanto o erro dos outros dois foi por que repetiram os fatores. 

Na sexta questão a quantidade de alunos que acertaram todos os itens foi seis alunos e 

que acertaram parcialmente foi seis alunos também. Um aluno errou as letras "b", "f" e "i", 

outro errou a letra "i", outro as letras "a, "f", "g", "h" e "i" e deixou as letras "d", "e" e "j" em 

branco. Este aluno é o mesmo que tem deixado outros quesitos em branco em algumas 

questões anteriores. Por mais que buscasse retirar algo deste aluno ou incentivá-lo a 

participar, ele não dava muita atenção ao que era falado. Quando não abaixava a cabeça 

dizendo que estava com sono e queria dormir, ele queria brincar. Outro errou a letra "f", um 

as letras "d" e "h" e outro as letras "b", "c", "d", "f", "h", "i" e "j". 

Em relação à sétima questão, sete alunos acertaram todos os itens e cinco alunos 

acertaram parcialmente. Dois alunos erraram a letra "b". Estes alunos erraram a multiplicação 

de trinta e seis por treze, colocaram como resultado quatro centos e vinte e oito. Outro aluno 

errou a letra "c", pois colocou como resposta trezentos e quarenta e cinco que é a resposta da 

multiplicação seguinte. Outros dois alunos erraram a letra "c" e "d", colocaram como 

respostas os primeiros fatores de cada multiplicação. Estes alunos nem chegaram a efetuar as 

multiplicações, apenas colocaram como resposta os primeiros fatores. 

 

Figura 63 – Erro de um aluno durante a multiplicação 

 
Fonte: Acervo Pessoal 
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A fig. 63 mostra o registro das respostas de algumas multiplicações. Pode-se ver que na 

letra “c” o aluno repetiu o resultado da letra "d". Ele efetuou os cálculos das letras "a", "b" e 

"d" e deixou o da letra "c" em branco, assim que foi entregar a atividade foi advertido sobre a 

letra que estava em branco, mas devido à pressa de ir para o recreio, apenas repetiu o 

resultado da letra "d" sem efetuar cálculos. 

Na oitava questão, oito alunos acertaram todos os itens e quatro alunos erraram 

parcialmente. Os quatro alunos erraram os itens "a" e "b". Os alunos erraram, pois apenas 

estavam repetindo um dos fatores. Depois da intervenção, todos eles conseguiram responder 

corretamente os itens seguintes. Nesta questão, os alunos observaram a semelhança entre a 

quantidade de "zeros" dos fatores com o do resultado e a partir do terceiro e quarto item, os 

alunos não estavam mais usando o ábaco. Eles estavam apenas efetuando na mente algumas 

multiplicações e acrescentando os zeros. 

 

Figura 64 – Erro de um aluno durante a multiplicação de dezenas 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Na fig. 64 pode-se perceber que o aluno repetiu nas duas primeiras letras apenas os 

fatores diferentes de dez. Entretanto, pode-se ver que na letra “b” o aluno apagou um dos 

zeros deixando como resposta apenas trinta. Isso não quer dizer que ele não tenha aprendido a 

multiplicar dezenas, pois ele resolveu as outras multiplicações corretamente. 

Quanto ao desempenho dos alunos na atividade de multiplicação usando tanto o ábaco 

de Gerbert quanto o ábaco romano, pode ser observado nos graf. 6 e graf. 7. O graf. 6 

apresenta os resultados dos alunos que manipularam o ábaco de Gerbert. Pode-se perceber 

que seis alunos da turma manipularam o ábaco de Gerbert, dos quais três alunos acertaram 

todos os itens e três acertaram parcialmente. Um aluno errou os itens “b, e, f, g”. O erro 

cometido por ele no item "b" foi na multiplicação de unidade por unidade, ele em vez de 

colocar como resposta dois colocou seis. Os erros nos itens “e, f, g” foram por que ele não 

colocou a quantidade de zeros correspondentes aos zeros dos fatores. O outro aluno errou 
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apenas o item "b", este aluno trocou os algarismos da resposta, confundiu-se ao transcrever do 

resultado para o ábaco. O terceiro aluno errou os itens "e, f, g". Ele não colocou a quantidade 

de zeros correspondentes aos zeros dos fatores. 

 

Gráfico 6 – Desempenho dos alunos em uma atividade usando o ábaco de Gerbert 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 65 – Erro de um dos alunos que multiplicaram usando o ábaco de Gerbert 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Já na fig. 65, pode-se ver que um dos alunos que multiplicou usando o ábaco de Gerbert 

trocou os algarismos na hora de escrever o resultado. Na fig. 66 mostra o erro de outro aluno 

durante a multiplicação, ele errou ao registrar o resultado na letra "b" colocando nas unidades 

o número "seis", sendo que o correto era "dois". Nas letras "e" e "f" errou na quantidade de 

zeros, colocou apenas um. 

 

Figura 66 – Erro de outro aluno 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Item a Item b Item c Item d Item e  Item f Item g Item h 

Acertou 

Errou 



125 

 

 

No graf. 7 pode ser visto o desempenho dos alunos durante a resolução das atividades 

usando o ábaco romano e fazendo o algoritmo conforme cada passo. Pode-se perceber que 

três alunos deixaram os dois últimos itens em branco. Estes alunos deixaram em branco, pois 

a aula tinha sido encerrada e estava na hora do recreio. Uma das dificuldades apresentadas foi 

que os alunos estavam achando muito complicado realizar a operação no ábaco e registrar o 

resultado, além de demorar muito para desenvolver o processo. 

 

Gráfico 7 – Desempenho dos alunos em uma atividade usando o ábaco romano 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 67 – Registro de um dos alunos que estava usando o ábaco romano 

 
Fonte: Acervo Pessoal 

 

A fig. 67 mostra como os alunos que estavam usando o ábaco romano registravam os 

passos. Na primeira multiplicação ele multiplicou as unidades do segundo fator pelo primeiro 
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fator, depois multiplicou a dezena do segundo fator pelo primeiro fator e em seguida somou 

os resultados parciais. Na segunda multiplicação ele inicialmente multiplicou as unidades do 

segundo fator pelo primeiro fator, em seguida multiplicou as três dezenas do segundo fator 

por uma unidade do primeiro, depois, multiplicou as três dezenas do segundo fator por quatro 

unidades do primeiro fator e em seguida adicionou os resultados parciais. Já na terceira 

multiplicação, ele multiplicou quatro unidades do segundo fator por cinco unidades do 

primeiro fator, depois, quatro unidades do segundo fator por uma dezena do primeiro fator. 

Ele, então, continuou multiplicando seis dezenas do segundo fator por cinco unidades do 

primeiro fator, finalizando multiplicando seis dezenas do segundo fator por uma dezena do 

primeiro fator. Em seguida ele adicionou os resultados parciais. 

O graf. 8 apresenta o desempenho dos alunos que usaram anteriormente o ábaco de 

Gerbert durante a avaliação. Na avaliação três alunos acertaram todos os itens e três acertaram 

parcialmente. Desses alunos que acertaram parcialmente, um deles deixou em branco a letra 

"d', outro errou a letra "b", pois efetuou a multiplicação com fatores errados. Este aluno 

multiplicou vinte e um por treze, mas acertou o resultado. O outro aluno que acertou 

parcialmente, deixou os itens "d", "e" e "f" em branco, não quis continuar com a avaliação, 

alegou que estava cansado e que queria ficar com a cabeça baixa. 

 

Gráfico 8 – Desempenho dos alunos que usaram o ábaco de Gerbert na avaliação 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Já o graf. 9 apresenta o desempenho dos alunos que usaram anteriormente o ábaco 

romano na avaliação. Na avaliação, três alunos acertaram todos os itens, dois deixaram em 

branco e um errou. Um deles deixou em branco a letra "b", outro efetuou as multiplicações 

parciais corretamente, mas errou ao colocar o resultado da multiplicação e o outro aluno 
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deixou os itens "c" e "d" em branco e alegou que não estava conseguindo resolver. Entretanto, 

ele respondeu os itens anteriores e os outros dois seguintes. 

 

Gráfico 9 – Desempenho dos alunos que usaram o ábaco romano na avaliação 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Como se nota nos graf. 8 e 9, os erros cometidos pelos alunos foram quase os mesmos, 

isso devido a falta de interesse do aluno ou a falta de tempo e não pela dificuldade 

apresentada durante a resolução. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste tópico serão apresentadas as conclusões da presente pesquisa. Para tanto, serão 

refletidos os momentos que marcaram este trabalho: as considerações sobre o contexto 

educacional, os objetivos, os referenciais teóricos, o contato com os participantes, as 

avaliações e recomendações para o uso do produto educacional. 

As dificuldades relacionadas ao ensino e aprendizagem das operações de adição, 

subtração e multiplicação foram alvo de investigação de vários pesquisadores em Educação 

Matemática, inclusive do autor deste trabalho que focou principalmente na multiplicação. 

Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo geral verificar a viabilidade do uso do 

ábaco romano como alternativa didática para o ensino de multiplicação para alunos do 2º ano 

do ensino fundamental a partir de um corpo de atividades que vai desde a representação dos 

números até a multiplicação com o ábaco romano, a fim de que os estudantes construam o 

algoritmo de multiplicação, partindo do concreto para o abstrato. 

Para responder a esta questão, a pesquisa focou os seguintes objetivos: 

 Elaborar e aplicar uma sequência de atividades sobre a representação, adição e 

subtração no ábaco romano; 

 Introduzir aos alunos o conceito de multiplicação; 

 Elaborar e aplicar uma sequência de atividades, constituídas de conhecimentos 

matemáticos utilizando os métodos históricos de multiplicação com o ábaco; 

 Investigar as dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Auxiliar o processo de construção do conhecimento matemático; 

 Identificar as contribuições e limitações dessas atividades; 

 Desenvolver competências e habilidades multiplicativas para que atendam as 

demandas sociais; 

 Apresentar um produto educacional voltado para professores do ensino fundamental, a 

partir da intervenção educacional desenvolvida. 

Assim, consideramos que em resposta a questão de investigação proposta, pode-se 

perceber que, com base na análise das atividades e nas observações realizadas durante o 

desenvolvimento das atividades, a manipulação do ábaco romano nas aulas de Matemática no 

ensino fundamental pode ajudar a melhorar o processo de ensino e aprendizagem do sistema 

de numeração e as operações de adição, subtração e multiplicação. De fato, o ábaco 
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apresentou-se como um instrumento capaz de auxiliar o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem da criança sobre o sistema de numeração indo-arábico. 

Durante as atividades de representação, os alunos puderam conhecer algumas 

características do sistema de numeração decimal, entre elas a de que cada algarismo 

representa uma determinada quantidade de acordo com a posição que ele ocupa na 

representação do numeral. Isso significa que a cada dez unidades de uma ordem ou dez fichas 

em uma coluna, forma-se uma unidade da ordem seguinte, ou seja, conforme a posição 

ocupada por cada algarismo em uma ordem, o número tem alterado seu valor em uma 

potência de dez (na base 10) para cada casa à direita. 

10 unidades = 1 dezena 

10 dezenas = 1 centena 

10 centenas = 1 unidade de milhar 

Como se pode notar, o ábaco permite ao aluno o estudo e o conhecimento das 

características do sistema de numeração decimal, no que condiz a passagem da unidade para a 

dezena, da dezena para a centena, da centena para a unidade de milhar e assim por diante. A 

representação dos números do ábaco permitiu também que os alunos pudessem ordenar os 

números, comparar, interpretar e produzir novos números. 

Durante as atividades de adição, os alunos puderam notar que para adicionar dois 

números naturais ou mais, bastava juntar as fichas. Durante a manipulação, eles apenas 

representavam o primeiro número e em seguida juntavam a segunda parcela. Tal 

procedimento foi algo que se desenvolveu de forma natural. Neste caso, apesar de ter sido 

proposto inicialmente a representação dos dois números, os alunos deixaram isso de lado, para 

apenas representar a primeira parcela. 

Eles não sentiram dificuldades durante estas atividades e, além disso, efetuaram as 

adições de forma mais rápida. Os alunos deixaram bem claro, por meio das palavras e das 

atitudes, que preferiam realizar as adições apenas representando uma das parcelas e 

acrescentando a outra, do que representando os dois números. 

As atividades também possibilitaram aos alunos o reconhecimento da necessidade do 

agrupamento conforme as ordens. Eles adicionavam as fichas e, quando em cada coluna se 

atingia a quantidade de dez fichas, retiravam as dez fichas e acrescentavam uma na coluna 

subsequente a esquerda. Isso possibilitou que os alunos pudessem perceber o porque deles 

colocarem o numeral 1 na coluna seguinte quando eles estão utilizando o algoritmo de adição, 

ou seja, puderam entender a expressão "vai um". 
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A proposta também permitiu aos alunos adicionarem facilmente dois números de um, 

dois ou mais algarismos e permitiu, também, que os alunos efetuassem adições mentalmente. 

Já nas atividades de subtração, os alunos compreenderam que para subtrair dois 

números naturais ou mais era preciso retirar uma quantidade da outra. Os alunos durante a 

manipulação realizaram a operação semelhante a da adição, entretanto, obviamente, ao invés 

de adicionarem, eles retiravam as fichas. Eles representavam o primeiro número e em seguida 

retiravam a segunda quantidade do primeiro. 

Apesar de ter sido proposto inicialmente aos alunos representarem os dois números e 

em seguida realizar as operações, eles acharam melhor apenas representar o minuendo e 

depois realizar a subtração. Eles não sentiram dificuldades, efetuaram as subtrações de forma 

rápida. 

As atividades possibilitaram que os alunos desenvolvessem a capacidade de realização 

das conversões de uma dezena em dez unidades conforme as necessidades. Eles retiravam as 

fichas conforme a operação e, sempre que era preciso, retiravam as fichas de uma coluna e 

acrescentavam dez fichas na coluna subsequente à direita. Isso possibilitou que os alunos 

percebessem o porquê de algumas expressões que eles utilizavam como: "pedir emprestado a 

uma coluna à esquerda". Quanto a isso, a própria professora fez uma observação comentando 

que isto era algo comum até mesmo com os pais dos alunos e os mesmos procuravam repassar 

aos seus filhos. 

As atividades permitiram aos alunos a capacidade de subtraírem com mais facilidade 

dois números e também permitiu que os alunos praticassem subtrações mentalmente. Os 

alunos, ao término, puderam identificar as características da subtração e também a resolver as 

subtrações com ou sem agrupamento por meio do ábaco. 

Os alunos, por meio das atividades, puderam aprender a multiplicar. Para introduzir esta 

operação, abordou-se inicialmente a adição sucessiva para o conceito de multiplicação, 

incluindo a antecipação do produto de dois números com um algarismo. Entretanto, devido as 

sequências das atividades os alunos foram abandonando progressivamente a ideia de adição 

sucessiva e indo direto ao resultado. 

É interessante desenvolver atividades nesse sentido, pois os alunos vão construindo as 

ideias iniciais de multiplicação. Além disso, aos poucos vão aprendendo a tabuada e 

progredindo em cada etapa da atividade, deixando de lado a adição sucessiva para o raciocínio 

multiplicativo. 
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A aprendizagem da tabuada permite uma maior agilidade com os cálculos escritos e 

também com o cálculo mental. Na medida em que os alunos foram aprendendo a tabuada, eles 

foram desenvolvendo as multiplicações mais rapidamente e calculando mentalmente. 

Já as multiplicações iniciais de um número de um algarismo por um número de dois 

algarismos com ou sem conversões, permitiram que os alunos fossem adquirindo agilidade e 

conhecendo a estrutura multiplicativa. Puderam decompor um deles em dezenas e unidades e 

utilizar a propriedade distributiva para efetuar as multiplicações. Assim, conhecendo a partir 

do concreto a estrutura do algoritmo de multiplicação. 

Deixar os alunos multiplicarem da esquerda para direita ou da direita para a esquerda 

permitiu que eles pudessem comparar os resultados e ver que os resultados são os mesmos e, 

com isto, ganharam independência quanto a escolha do método. 

A multiplicação de um número de dois algarismos por um outro número de dois 

algarismos, com ou sem conversões, permitiu que os alunos pudessem compreender o 

algoritmo de multiplicação. Além disso, as atividades permitiram que os alunos fossem 

ganhando agilidade nos cálculos, domínio do cálculo mental e a visualização da relação da 

multiplicação com a adição dos resultados parciais. 

O aprendizado do algoritmo da multiplicação a partir da manipulação do ábaco é 

interessante, pois o aluno, ao manipular o instrumento, pode visualizar toda a estrutura 

matemática contida na operação. Isto é interessante porque a criança ainda necessita do 

contato com o concreto, necessita entender todo o processo a partir da visualização e do 

manuseio. Ir direto ao algoritmo fica muito vago e sempre que a criança não entende o 

professor procurar fazer uma relação com o concreto. 

Com a utilização do ábaco, as crianças puderam conhecer a estrutura posicional contida 

no sistema de numeração decimal. Além disso, procedimentos adotados nas operações 

aritméticas podem ser compreendidos e não apenas memorizados e aceitos sem explicação. 

O ábaco não pode ser ignorado, principalmente porque ele auxilia na construção e 

compreensão de alguns procedimentos utilizados nos algoritmos das operações de adição, 

subtração e multiplicação. Além disso, desenvolve a agilidade de cálculos mentais, 

melhorando a coordenação motora e a concentração, pois, além de exigir que aluno aprenda a 

tabuada, ele permite que os alunos trabalhem com resultados parciais, o que exige do mesmo 

a lembrança de números anteriores, bem como cálculos mentais. 

Pode-se perceber que os alunos se sentiram mais a vontade em realizar às operações e 

que a participação deles era frequente. Além disso, o material conseguiu prender a atenção 
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deles e provocar a participação na sala de aula, pois à medida que não conseguiam realizar as 

atividades chamavam o professor-pesquisador para tirar suas dúvidas. 

Assim, o planejamento de cada atividade possibilitou aos alunos a construção dos 

conhecimentos acerca do sistema de numeração decimal e das operações de adição, subtração 

e multiplicação com ou sem agrupamento. Isto permitiu que os alunos construíssem o 

conhecimento matemático sequenciadamente. 

A linguagem permitiu que o docente orientasse seus alunos ao desenvolvimento de 

estruturas cognitivas semelhantes as suas, mas, vale salientar que a aprendizagem não ocorreu 

por meio da transmissão oral do conhecimento, mas sim pela interação do aluno com o 

instrumento e através das intervenções realizadas durante o processo, sobretudo com as 

perguntas chaves. 

A aplicação dessa sequência de atividades possibilitou a análise de seu uso por alunos 

do 2º ano do ensino fundamental, o que indicou que a manipulação deste instrumento didático 

pode ser utilizada em situações previamente elaboradas para o ensino e a aprendizagem dos 

algoritmos de adição, subtração e multiplicação. 

Assim, diante do que foi exposto pode-se constatar que a História da Matemática é um 

recurso didático de grande importância para o ensino de Matemática, em especial das 

operações aritméticas. Com base no que foi discutido aqui, notou-se que ela permite que o 

professor proporcione ao aluno mais do que construir competências. Aliado ao pensamento 

construtivista e ao uso de material manipulativo, o recurso da História da Matemática permite 

que os educandos superem as dificuldades apresentadas nas aulas de Matemática. Com isto, 

vale destacar que essas fontes fornecem diversos métodos que podem ser reintroduzidos no 

processo de ensino-aprendizagem a fim de apresentar outras perspectivas ao conceito a ser 

ensinado. 

A perspectiva histórica permite, por exemplo, mostrar na Matemática como um 

problema mais difícil pode ser resolvido de um modo mais natural. Esta perspectiva, além de 

motivar as aulas e dar mais emoção às mesmas, pode justificar aos alunos o motivo de certos 

assuntos serem estudados. 

Uma dessas maneiras seria, como foi visto, através de atividades com o uso do material 

manipulativo, que no caso deste trabalho foi o ábaco romano. Para tanto, a História da 

Matemática possui um acervo imenso do qual o professor poderá utilizar-se para o 

desenvolvimento destes tipos de atividades. Esses materiais têm usos importantes na 

Educação Matemática, dentre eles a possibilidade de apresentar ao aluno várias entidades 

Matemáticas cujas as estruturas devem ser aprendidas pelo aluno. 
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Quanto à participação do professor, ela será ativa tendo como papel a orientação das 

atividades com suas perguntas, e não a “transmissão” de conhecimento. Ele deve procurar 

envolver os alunos nas atividades promovendo a participação de todos afim de que estes 

construam todos os conceitos necessários para o seu desenvolvimento intelectual e despertem 

sua independência de raciocínio. 

Assim, o professor deve ser facilitador deste processo, deve propiciar condições para 

que o aluno tenha, além de contato com este material, a possibilidade de manipulá-lo a fim de 

que abstraia todo conteúdo matemático que o mesmo oferece. O professor deve atuar de 

forma significativa e constante, estimulando os alunos com as perguntas, observando os erros 

os modos de desenvolvimento e propiciando meios para a aprendizagem do aluno. 

Em outras palavras, é necessário que o professor crie condições que permitam com que 

as crianças apropriem-se dos princípios que regem o sistema de numeração e compreendam 

que os procedimentos utilizados para resolver as operações estão inseridos no contexto deste 

sistema. 

Assim, com essa experiência verificou-se que o ábaco romano contribui de forma 

significativa no aprendizado dos alunos sobre o conteúdo proposto. Em suma, a utilização 

deste material para o ensino da adição, subtração e multiplicação proporcionou contribuições 

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, pois, dessa forma, são mostrados outros 

caminhos. Dessa forma, acredita-se que os alunos passarão a ter um desenvolvimento mais 

satisfatório nessa disciplina. O produto educacional pode ser encontrado no 'Apêndice O' 

deste trabalho. 

Recomenda-se que as fichas utilizadas não sejam de cores diferentes, por exemplo: as 

unidades de cores pretas, dezenas de cores azuis, centenas de cores amarelas. Pois ao 

convencionar as cores o aluno não estará abstraindo que cada ficha na coluna subsequente 

vale dez fichas da coluna anterior, ele estará convencionando a sua aprendizagem. Além 

disso, as fichas do ábaco romano eram apenas de uma cor. 

Aconselha-se também que o professor deixe seus alunos à vontade para manipularem o 

aparelho na realização das operações. Se o aluno quiser iniciar da direita ou da esquerda não 

tem problema, o que importa é que o aluno conheça as características do sistema de 

numeração decimal e que ele aprenda a realizar as operações. 

Vale destacar que este trabalho pode ser desenvolvido também com alunos do curso de 

pedagogia e licenciatura em Matemática nas disciplinas de metodologia da Matemática ou em 

algum componente curricular semelhante. Os alunos podem ter acesso a esse material para 
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conhecer as características dele, manuseá-lo e poderem passar pelas mesmas etapas que seus 

alunos passarão. Também pode ser trabalhado com alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Foi deixado em aberto algumas questões para estudos posteriores. Na oportunidade, o 

ábaco de Gerbert foi trabalhado com um grupo bem reduzido de alunos, mas isso não se deu 

em todas as atividades, visto que o foco principal era a atividade de multiplicação com o 

ábaco romano. Assim, uma possibilidade de aprofundamento da proposta seria o 

desenvolvimento de atividades de multiplicação com o ábaco de Gerbert, tendo como pré-

requisito a adição e subtração. Outro ponto deixado em aberto está sendo a aprendizagem do 

algoritmo de multiplicação a partir das duplicações sucessivas. Por fim, outro ponto que 

merece um estudo é a aprendizagem da operação de divisão com o ábaco romano. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

 

 

Prezado(a) aluno(a): 

 

Este questionário é um importante instrumento de coleta de dados para a pesquisa que 

está sendo feita. Os dados aqui obtidos se destinam exclusivamente à pesquisa do Mestrado 

em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN. 

 

Desde já agradecemos. 

 

01. Qual a sua idade? _____________________________________________________ 

 

02. Sexo 

(    ) Masculino (    ) Feminino 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: REPRESENTAÇÃO NO ÁBACO 

1 – CONTE QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO NA IMAGEM ABAIXO, DESENHE NO 

QUADRO UM TRAÇO PARA CADA UMA DELAS, EM SEGUIDA REPRESENTE NO 

ÁBACO A QUANTIDADE DE CRIANÇAS QUE HÁ NA IMAGEM. 

 
Fonte: http://www.imwaustin.com.br/images/children.jpg 

 

 

 

 

 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 – OBSERVE AS PEDRINHAS ABAIXO, EM SEGUIDA FAÇA O QUE É PEDIDO: 

 

Fonte: http://www.produtosterapeuticos.com.br/produtos/12vermelhas.jpg 

 

A. CIRCULE 8 PEDRINHAS. 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ULISSES DE GÓIS 

NATAL, _____ DE MAIO DE 2013 

ALUNO (A): ___________________________________________________________ 

PROFESSORA: LIANE   PESQUISADOR: WILTER IBIAPINA     TURMA: 2º ANO 
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B. QUANTAS PEDRINHAS FICARAM SEM CIRCULAR? REPRESENTE NO 

ÁBACO A QUANTIDADE DE PEDRINHAS QUE ESTÃO SEM CIRCULAR. 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. REPRESENTE NO ÁBACO QUANTAS PEDRINHAS TEM AO TODO. 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – REPRESENTE NO ÁBACO AS QUANTIDADES PEDIDAS. 

A. TRÊS (3) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. OITO (8) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. SEIS (6) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

F. DEZ (10) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C. SESSENTA E UM (61) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

G. OITENTA E OITO (88) 

1000 100 10 1 
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D. DUZENTOS E NOVENTA E SETE (297) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

H. QUATROCENTOS E SEIS (406) 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 – ESCREVA POR EXTENSO OS SEGUINTES NÚMEROS, EM SEGUIDA 

REPRESENTE-OS NO ÁBACO E TAMBÉM NO “QUADRO DE ORDENS”. 

A. 46 – _____________________________________________________________________ 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Classe das 

unidades 

simples 

C D U 

   

 
 

 

B. 98 – _____________________________________________________________________ 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Classe das 

unidades 

simples 

C D U 

   

 
 

 

C. 499 – ____________________________________________________________________ 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Classe das 

unidades 

simples 

C D U 

   

 
 

 

D.703 – ____________________________________________________________________ 

1000 100 10 1 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Classe das 

unidades 

simples 

C D U 
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5 – DIGA QUAIS SÃO AS QUANTIDADES REPRESENTADAS NOS ÁBACOS 

ABAIXO: 

A. _______________ 

 

1000 100 10 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

B. _______________ 

 

1000 100 10 1 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

C. _______________ 

 

1000 100 10 1 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2: ADIÇÃO 
 

1 – UTILIZANDO O ÁBACO, RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO. 

A) PARA O INÍCIO DAS AULAS, PEDRO GANHOU 9 CAIXAS DE LÁPIS DE COR, 

COM 6 LÁPIS EM CADA CAIXA. QUANTOS LÁPIS PEDRO GANHOU? 

 

 

B) NA CLASSE DE PEDRO TEM 7 FILEIRAS DE CARTEIRAS, COM 5 

CARTEIRAS EM CADA FILEIRA. QUANTAS CARTEIRAS HÁ NA CLASSE DE 

PEDRO? 

 

 

C) NA CANTINA DA ESCOLA DE PEDRO, NO PRIMEIRO DIA DE AULA FORAM 

VENDIDAS 37 CAIXINHAS DE SUCO DE UVA, 28 CAIXINHAS DE SUCO DE 

CAJU. QUANTAS CAIXINHAS DE SUCO FORAM VENDIDAS? 

 

 

2 – CALCULE: 

A) 3 + 5 = _________ D) 8 + 1 = _________ 

B) 7 + 0 = _________ E) 4 + 3 = _________ 

C) 6 + 2 = _________  

 

3 – RESOLVA AS OPERAÇÕES ABAIXO: 

B) 4 + 6 = __________ F) 10 + 6 = _________ 

D) 2 + 8 = __________ G) 20 + 8 = _________ 

E) 10 + 3 = _________ H) 20 + 7 = _________ 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ULISSES DE GÓIS 

NATAL, _____ DE MAIO DE 2013 

ALUNO (A): ___________________________________________________________ 

PROFESSORA: LIANE    PESQUISADOR: WILTER IBIAPINA   TURMA: 2º ANO 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3: ADIÇÃO II 

 

1 – RESOLVA AS OPERAÇÕES ABAIXO: 

A) 37 + 21 = __________________  B) 52 + 35 = __________________ 

C) 46 + 23 = __________________  D) 32 + 14 = __________________ 

 

2 – RESOLVA ESTAS OPERAÇÕES UTILIZANDO O ÁBACO E REGISTRE OS 

RESULTADOS: 

A) 40 + 20 = _________ 

B) 50 + 30 = _________ 

C) 60 + 10 = _________ 

D) 20 + 0 = __________ 

 

3 – JUNTO COM SEUS COLEGAS, UTILIZE O ÁBACO E EFETUE OS CÁLCULOS: 

A) 11 + 19 = _________ 

B) 22 + 28 = _________ 

C) 33 + 37 = _________ 

D) 17 + 25 = _________ 

E) 24 + 30 = _________ 

F) 36 + 29 = _________ 

G) 45 + 45 = _________ 

 

4 – PEDRO E MARCOS SÃO COLECIONADORES DE FIGURINHAS. VEJA NO 

QUADRO ABAIXO A QUANTIDADE DE FIGURINHAS QUE CADA UMA TEM E 

RESPONDA O QUE SE PEDE. 

PEDRO 

 
FONTE:HTTP://MOTOCA.NET/MOTOCA/FLASH

BACK/PUBLICA/PROFISSOES_DISNEY2.JPG 

MARCOS 

 
FONTE: HTTP://1.BP.BLOGSPOT.COM/-

8SE5IFMBYBW/TBCCGUVJNEI/AAAAAAAAAD4/71B

AJTQ6LXY/S1600/1+A+30.JPG 

 

ESCOLA MUNICIPAL ULISSES DE GÓIS 

NATAL, _____ DE MAIO DE 2013 

ALUNO (A): ___________________________________________________________ 

PROFESSORA: LIANE   PESQUISADOR: WILTER IBIAPINA   TURMA: 2º ANO 

http://motoca.net/motoca/flashback/publica/profissoes_disney2.jpg
http://motoca.net/motoca/flashback/publica/profissoes_disney2.jpg
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A) QUANTAS FIGURINHAS TÊM PEDRO? E MARCOS? 

 

 

B) QUEM DOS DOIS TEM MAIS FIGURINHAS? 

 

 

C) SE JUNTAREM SUAS COLEÇÕES, COM QUANTAS FIGURINHAS PEDRO E 

MARCOS FICARÃO? 
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4: SUBTRAÇÃO I 

1 – UTILIZANDO O ÁBACO, RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO. 

A) EM UM DADO MOMENTO UMA LANCHONETE QUE POSSUI CAPACIDADE 

PARA 9 PESSOAS, TINHA 4 PESSOAS. QUANTAS PESSOAS AINDA 

FALTAVAM PARA A LANCHONETE TER A SUA CAPACIDADE 

PREENCHIDA? 

 

 

 

 

B) MÁRIO TINHA 8 BOLAS DE GUDE, PORÉM TEVE QUE DAR 3 BOLAS DE 

GUDE PARA SEU IRMÃO. COM QUANTAS BOLAS DE GUDE MÁRIO FICOU? 

 

 

 

 

C) PAULO TEM FICHAS NUMERADAS DE 11 ATÉ 23. QUANTAS FICHAS 

PAULO POSSUI? 

 

 

 

2 – CALCULE: 

A) 9 – 7 = __________ D) 6 – 6 = _________ 

B) 5 – 0 = __________ E) 4 – 2 = __________ 

C) 8 – 1 = __________ F) 9 – 6 = __________ 
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3 – RESOLVA ESTAS OPERAÇÕES UTILIZANDO O ÁBACO E REGISTRE OS 

RESULTADOS: 

A) 16 – 4 = __________________ 

B) 27 – 6 = __________________ 

C) 58 – 5 = __________________ 

D) 39 – 7 = __________________ 

E) 45 – 2 = __________________ 
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5: SUBTRAÇÃO II 

1 – RESOLVA ESTAS OPERAÇÕES UTILIZANDO O ÁBACO E REGISTRE OS 

RESULTADOS: 

A) 90 – 60 = _____________________ 

B) 70 – 50 = _____________________ 

C) 50 – 10 = _____________________ 

D) 90 – 20 = _____________________ 

E) 80 – 30 = _____________________ 

 

2 – PEDRO E MARCOS SÃO COLECIONADORES DE BOLINHAS DE GUDE. VEJA 

NO QUADRO ABAIXO A QUANTIDADE DE BOLINHAS QUE CADA UMA TEM E 

RESPONDA O QUE SE PEDE. 

João 

 

 
Fonte: http://www.inglesnosupermercado.com.br/wp-

content/uploads/2009/10/bolas-de-gude-marbles.jpg 

 Mateus 

 
Fonte: http://www.debatesculturais.com.br/wp-

content/uploads/Bolas-de-gude.jpg 

 

A) QUANTAS BOLINHAS DE GUDE TÊM JOÃO? E MATEUS? 

 

B) QUEM DOS DOIS TEM MAIS BOLINHAS? QUANTAS BOLINHAS A MAIS? 

 

C) SABENDO QUE CADA UM GANHOU TRÊS (3) BOLINHAS, A DIFERENÇA 

AUMENTOU OU DIMINUIU? 
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3 – RESOLVA ESTAS OPERAÇÕES UTILIZANDO O ÁBACO E REGISTRE OS 

RESULTADOS: 

A) 26 – 13 = __________ 

B) 34 – 20 = __________ 

C) 58 – 34 = __________ 

D) 33 – 33 = __________ 

E) 45 – 14 = __________ 
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APÊNDICE G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 6: SUBTRAÇÃO III 

1 – RESOLVA OS CÁLCULOS ABAIXO: 

A) 63 – 29 = _____________________ 

B) 72 – 36 = _____________________ 

C) 41 – 34 = _____________________ 

D) 52 – 29 = _____________________ 

E) 30 – 17 = _____________________ 
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APÊNDICE H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7: MULTIPLICAÇÃO I 

 

1 – RESOLVA: 

A) JOANA TEM 2 CACHORROS. SABENDO QUE CADA CACHORRO TEM 4 

PATAS, QUANTAS PATAS TEM OS 2 CACHORROS? 

 

 

 

B) UM FERREIRO PRECISA COLOCAR FERRADURAS EM 6 CAVALOS. 

SABENDO QUE CADA CAVALO POSSUI 4 PATAS, QUANTAS FERRADURAS 

SERÃO COLOCADAS? 

 

 

C) MARCOS COM 3 CAIXAS DE BOLINHAS DE GUDE. CADA CAIXA TEM 6 

BOLINHAS. QUANTAS BOLINHAS DE GUDE MARCOS COMPROU AO 

TODO? 

 

 

D) UMA FÁBRICA DE BRINQUEDOS COLOCOU 8 PETECAS EM CADA CAIXA 

PARA MANDAR ÀS LOJAS. UMA LOJA RECEBEU 4 CAIXAS DE PETECAS. 

QUANTAS PETECAS A LOJA RECEBEU? 

 

 

2– CALCULE AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 1 × 4 = _________ 

B) 2 × 3 = _________ 

C) 2 × 7 = _________ 

D) 1 × 9 = _________ 

E) 2 × 1 = _________ 

F) 2 × 5 = _________ 

G) 1 × 8 = _________ 

H) 1 × 0 = _________ 
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3 – EFETUE AS MULTIPLICAÇÕES: 

A) 3 × 5 = _________ 

B) 4 × 7 = _________ 

C) 6 × 9 = _________ 

D) 7 × 8 = _________ 

E) 7 × 4 = _________ 

F) 0 × 2 = _________ 

G) 1 × 6 = _________ 

H) 5 × 3 = _________ 
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APÊNDICE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 8: MULTIPLICAÇÃO II 

1 – EFETUE AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 3 × 12 = ________ 

B) 2 × 34 = ________ 

C) 4 × 21 = ________ 

D) 122 × 4 = _______ 

E) 223 × 3 = _______ 

F) 341 × 2 = _______ 

 

2 – CALCULE: 

A) 25 × 3 = ____________ 

B) 17 × 2 = ____________ 

C) 14 × 5 = ____________ 

D) 132 × 8 = _____________ 

E) 5 × 128 = _____________ 

F) 3 × 256 = _____________ 
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APÊNDICE J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 9: MULTIPLICAÇÃO III 

1 – RESOLVA AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 31 × 3 = ________ F) 22 × 33 = _______ 

B) 36 × 2 = ________ G) 17 × 23 = _______ 

C) 43 × 6 = ________ H) 14 × 16 = _______ 

D) 12 × 23 = _______ I) 31 × 29 = _______ 

E) 14 × 11 = _______ J) 22 × 15 = _______ 
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APÊNDICE K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 10: MULTIPLICAÇÃO IV 

1 – UTILIZANDO O ÁBACO, CALCULE: 

A) 17 × 21 = ____________ 

B) 36 × 13 = ____________ 

C) 28 × 22 = ____________ 

D) 15 × 23 = ____________ 

 

 

2 – EFETUE AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 10 × 20 = _________ 

B) 10 × 30 = _________ 

C) 10 × 40 = _________ 

D) 30 × 20 = _________ 

E) 40 × 20 = _________ 

F) 30 × 30 = _________ 
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APÊNDICE L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 11: MULTIPLICAÇÃO V 

1 – EFETUE AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 32 X 12 = ___________ 

B) 41 X 32 = ___________ 

C) 15 X 64 = ___________ 

D) 47 X 21 = ___________ 

 E) 70 X 10 = _____________ 

F) 20 X 20 = _____________ 

G) 32 X 30 = _____________ 

H) 17 X 40 = _____________ 
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APÊNDICE M 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 12: AVALIAÇÃO 

1 – EFETUE AS MULTIPLICAÇÕES ABAIXO: 

A) 16 × 4 = ____________ 

B) 23 × 13 = ___________ 

C) 17 × 21 = ___________ 

 D) 15 × 15 = _____________ 

E) 40 × 20 = _____________ 

F) 24 × 20 = _____________ 
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APÊNDICE N 

TABUADA DE MULTIPLICAÇÃO 
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Apresentação 

Nos últimos anos muitos foram os trabalhos desenvolvidos com o intuito de se 

discutir o processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. Uma das propostas é o 

ensino de Matemática através da abordagem histórica. 

A História da Matemática mostra que a mão do homem é o instrumento mais 

antigo de contagem e de cálculo. Ela possui vários recursos naturais que permitiram aos 

homens desenvolver a contagem. O homem primitivo utilizou-se também de outros 

elementos para realizar as contagens e seus cálculos. Um deles foi o da utilização de 

pedrinhas ou de pauzinhos. Entretanto, o homem precisou fazer contagem e cálculos cada 

vez mais complicados. Assim, para a facilitação da contagem e dos cálculos o homem 

inventou o ábaco. 

O ábaco foi um dos instrumentos de cálculos mais usado pela humanidade até o 

aparecimento dos algarismos indo-arábicos e sua devida expansão. Este instrumento teve 

grande importância no comércio e foi o ancestral das máquinas de calcular e dos 

computadores. Hoje em dia esse instrumento é utilizado no ensino das operações 

aritméticas em Matemática. 

Considerando esses aspectos e com objetivo de auxiliar professores de Matemática 

do ensino fundamental I e II em exercício ou em formação, apresentamos esse caderno de 

atividades de ensino do algoritmo de multiplicação usando o ábaco romano, tendo como 

pré-requisitos a adição e subtração. Nele, a aprendizagem do algoritmo de multiplicação é 

configurada através de cinco atividades. 

A primeira atividade foi a de construção do ábaco pelos alunos, a segunda de 

representação, a terceira de adição, a quarta de subtração e a quinta de multiplicação 

utilizando o ábaco romano. Antes de cada atividade será apresentado ao professor como o 

ábaco romano pode ser manipulado. O professor pode dividir a turma em grupos com dois 

alunos ou três alunos. O importante é que os alunos fiquem a vontade para o 

desenvolvimento das mesmas. 

Por fim, esperamos que esse caderno possa contribuir para os estudantes que estão 

desenvolvendo suas estruturas matemáticas, em especial o algoritmo de multiplicação. 
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1 – BREVE HISTÓRIA SOBRE O ÁBACO 

O ábaco foi um instrumento de cálculo usado pela humanidade até o aparecimento 

dos algarismos indo-arábicos. Este instrumento teve grande importância no comércio e foi o 

ancestral das máquinas de calcular e dos computadores. Nele, o número era registrado em 

notação posicional, a representação não era cifrada como no sistema indo-arábico e sim 

iterada como no sistema babilônico. 

As operações no ábaco são análogas às realizadas nos sistemas de agrupamentos 

simples, o que de acordo com Fossa (2010, p. 279) traz duas vantagens: 

 as operações seriam conhecidas do operador devido a seu conhecimento de 

um sistema numérico de agrupamento simples. 

 as operações são mecanizadas através da manipulação das fichas. 

A desvantagem é que o operador não desfruta das propriedades do sistema 

posicional. 

O ábaco foi um instrumento concreto que necessitava da manipulação do mesmo 

para a representação e principalmente para a realização de qualquer operação nele. Hoje 

em dia, ele é utilizado durante o ensino dos números, das operações aritméticas, entre 

outros. 
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2 – CONSTRUÇÃO DO ÁBACO 

DESCRIÇÃO 

 A construção do ábaco pelos alunos estimula-os a valorizar e usar o instrumento. 

Durante a construção, os alunos podem identificar os componentes, as 

características do ábaco. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DO ÁBACO 

 1 cartolina; 

 1 régua; 

 1 Tesoura; 

 1 Pincel; 

OBJETIVOS 

 Construir o ábaco pelos próprios alunos; 

 Identificar os componentes do ábaco; 

 Aprender a manusear uma régua. 

COMO CONSTRUIR UM ÁBACO 

1. Corte a cartolina na metade do seu comprimento; 

2. Pegue a régua e na parte superior meça o espaçamento das colunas, fazendo 1 

ponto para indicar o local em que será traçada a coluna. O espaçamento de uma 

coluna a outra é de 8 cm. Na parte inferior realize o mesmo procedimento. Em 

seguida trace retas unindo os pontos; 

 

 
 

 

 

8cm 8cm 8cm 8cm 
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3. Em seguida meça 8 cm da borda superior para baixo de um lado do instrumento, 

marcando um ponto. Do outro lado meça mais 8 cm da borda superior para baixo, 

marcando outro ponto. Em seguida trace uma reta unindo os 2 pontos. 

 

 
 

4. Escreva os numerais 1, 10, 100, 1000 conforme o valor posicional de cada coluna. 

 

 
 

5. Como a cartolina foi dividida em duas partes, a outra metade será trocada com outro 

aluno por uma de cor diferente. Por fim, confeccione 40 fichas redondas. 

1000 100 10 1 

    

 


8c

m


 

  


8cm
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3 – REPRESENTAÇÃO NO ÁBACO 

Para iniciar as operações no ábaco é necessário que o operador represente os números 

no aparelho e também conheça as características do instrumento. Antes das atividades 

relacionadas a representação dos números no ábaco, será mostrado como os operadores do 

ábaco romano representavam os números no aparelho. 

Para representar o número 213 no ábaco romano o operador deve observar o valor 

numérico de cada algarismo e colocar a quantidade de fichas necessárias para representar o 

valor de cada algarismo. 

Não existe uma ordem para o início da representação dos números no ábaco, o 

professor pode deixar o aluno a vontade para isso. Entretanto, para a exemplificação, será 

começado da direita para a esquerda. Na primeira coluna, conforme o sentido descrito, 

coloca-se três fichas. Na segunda coluna do mesmo sentido coloca-se uma ficha e na terceira 

duas fichas. 

 

Cada um dos algarismos do nosso sistema de numeração decimal, exceto o 0, pois 

este serve para representar quando não há quantidade, representam quantidades. Para 

representar o zero no ábaco romano, basta deixar a coluna vazia, pois a ausência de fichas 

em uma coluna, segundo Fossa (2010) fará o papel do zero na notação posicional. 

Para representar o número 406 no ábaco romano o operador coloca 4 fichas na 

coluna das centenas, deixa a coluna das dezenas vazia e coloca 6 fichas na coluna das 

unidades. 

M C X I 
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OBJETIVOS: 

 Identificar as características do material; 

 Manipular o material; 

 Representar os números no ábaco; 

 Comparar um método antigo de registro dos numerais com o ábaco; 

 Relacionar a representação dos números no ábaco com o desenho da 

representação deles no instrumento; 

 Identificar as quantidades representadas no ábaco associando as peças com os 

valores numéricos; 

 Compreender as semelhanças entre o ábaco romano e o quadro de ordens; 

 Reconhecer e utilizar o valor posicional como característica do Sistema de 

Numeração Decimal; 

 Identificar no valor posicional a importância do zero; 

 Escrever e ler os numerais. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Recomenda-se que as fichas utilizadas não sejam de cores diferentes, por exemplo: as 

unidades de cores pretas, dezenas de cores azuis, centenas de cores amarelas. Pois ao 

convencionar as cores o aluno não estará abstraindo que cada ficha na coluna subsequente 

vale dez fichas da coluna anterior, ele estará convencionando a sua aprendizagem. Além 

disso, as fichas do ábaco romano eram apenas de uma cor. 

Aconselha-se também que o professor deixe a vontade seus alunos para manipularem 

o aparelho para a realização das operações. Se o aluno quiser iniciar da direita ou da 

esquerda não tem problema, o que importa é que o aluno conheça as características do 

sistema de numeração decimal e que ele aprenda a realizar as operações. 

M C X I 
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01. Conte quantas crianças estão na imagem abaixo, desenhe no quadro um 
traço para cada uma delas, em seguida represente no ábaco a quantidade 
de crianças que há na imagem. 

 
Fonte: http://www.imwaustin.com.br/images/children.jpg 

 

 

02. Observe as pedrinhas abaixo, em seguida faça o que é pedido: 

 
Fonte: http://www.produtosterapeuticos.com.br/produtos/12vermelhas.jpg 

a) Circule 8 pedrinhas. 

 

 

 

1000 100 10 1 
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b) Quantas pedrinhas ficaram sem 
circular? Represente no ábaco a 
quantidade de pedrinhas que estão 
sem circular. 

 

 

c) Represente no ábaco quantas 
pedrinhas tem ao todo. 

 
 
 

 
 

03. Represente no ábaco as quantidades pedidas. 

a) Três (3) 

 

b) Oito (8) 

 

c) Seis (6) 

 

d) Dez (10) 

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 
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e) Sessenta e um (61) 

 

f) Oitenta e oito (88) 

 

g) Duzentos e noventa e sete (297) 

 

h) Quatrocentos e seis (406) 

 
 

04. Escreva por extenso os seguintes números, em seguida represente-os no 
ábaco e também no “quadro de ordens”: 

a) 46  

  

b) 98  

  

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

C D U 

   

 

1000 100 10 1 

    

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

C D U 

   

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 

    

 

1000 100 10 1 
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c) 499  

  

d) 703  

  

05. Diga quais são as quantidades representadas nos ábacos abaixo: 
 

a)  b)  

  

c)  d)  

  

1000 100 10 1 

  

 

 

 

     

  

 

 

1000 100 10 1 

 
 

 

 

 

   

  

  

  

1000 100 10 1 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

1000 100 10 1 

 
 

 

 

 

    

 

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

C D U 

   

 

1000 100 10 1 

    

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

C D U 

   

 

1000 100 10 1 
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4 – ADIÇÃO 

Conforme Fossa (2010), é provável que as primeiras somas no ábaco fossem feitas 

conforme o exemplo abaixo. Representavam-se as parcelas no aparelho e depois 

reagrupavam-nas segundo a característica do instrumento. 

Exemplo – Adicione 42 a 23. 

01. Representavam inicialmente no ábaco os dois números. 

 
 

02. Em seguida, reagrupavam cada coluna adicionando uma parcela a outra. 
Assim, teremos. 

 

M C X I 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

M C X I 
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É provável que as primeiras somas foram desenvolvidas desse modo. Porém, Fossa 

(2010) depois de olhar várias representações artísticas antigas de pessoas manipulando o 

ábaco, notou que o operador frequentemente estava acompanhado por outras pessoas. 

Assim, o referido autor afirma que é provável que para usar o ábaco no mínimo tinha-se o 

operador, a pessoa que movimentava as fichas e um assistente, a pessoa que ditava o 

problema e registrava os resultados. 

Assim, a adição era realizada da seguinte maneira: 

 

O assistente anunciava o valor da primeira 

parcela: "Quarenta e dois." O operador 

representava o número no ábaco. 

Em seguida, o assistente dizia: "Soma 

vinte..." e pausa, enquanto o operador 

coloca cinco fichas na coluna das dezenas. 

 

 

O assistente prossegue, "e três". O operador 

coloca três fichas na coluna das unidades. 

 

M C X I 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

M C X I 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

M C X I 

  

 

 

 

  

  

  

UNIDADES: 2 + 3 = 5 

DEZENAS: 4 + 2 = 6 

PORTANTO, 42 + 23 = 65 
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OBJETIVOS: 

 Adicionar 2 números naturais com o auxílio do ábaco romano, sem conversão; 

 Reconhecer a partir da adição de 2 números naturais, com o ábaco romano, a 

necessidade de realizar as conversões; 

 Adicionar 2 números naturais com o auxílio do ábaco romano, com conversão; 

 Identificar as propriedades da adição; 

 Adicionar dezenas; 

 Reconhecer o algoritmo da adição; 

 Identificar a relação entre a adição com o ábaco romano e o algoritmo da adição. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Antes de iniciar as atividades escritas é recomendável que o professor desenvolva uma 

atividade oral de adição a fim de que os alunos se familiarizem quanto ao modo de operar 

no ábaco. Quanto as perguntas a serem desenvolvidas, o ideal seria que o professor 

colocasse algumas situações problemas que envolva adição de números com um algarismo 

ou que pedisse que os alunos efetuassem adição com apenas um algarismo. 

É esperado que os alunos representem a primeira parcela e em seguida acrescentem 

apenas a segunda parcela. O professor deve deixar o aluno a vontade para que ele possa 

adicionar do jeito que o aluno achar melhor. Se o aluno preferir iniciar das ordens maiores 

ou menos não tem importância, o importante é que eles observem e abstraiam o modo de 

como a operação é realizada e as características que o aparelho proporciona. 

É interessante que o professor também explique o por que de alguns vícios 

desenvolvidos durante o processo de aprendizagem como a expressão "vai um" que muitos 

alunos usam, mas não sabem o por que. 

Caso os alunos já saibam adicionar e não queiram usar o instrumento, o professor 

deve conversar com eles e explicar a importância de tal atividade para o desenvolvimento 

deles em Matemática. 

01. Utilizando o ábaco, resolva os problemas abaixo. 

a) Para o início das aulas, Pedro ganhou 9 caixas de lápis de cor, com 6 lápis em cada 
caixa. Quantos lápis Pedro ganhou? 
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b) Na classe de Pedro tem 7 fileiras de carteiras, com 5 carteiras em cada fileira. 
Quantas carteiras há na classe de Pedro? 

 

c) Na cantina da escola de Pedro, no primeiro dia de aula foram vendidas 37 caixinhas 
de suco de uva, 28 caixinhas de suco de caju. Quantas caixinhas de suco foram 
vendidas? 

 

 

02. Calcule: 

a) 3 + 5 = __________ 

b) 7 + 0 = __________ 

c) 6 + 2 = __________ 

d) 8 + 1 = __________ 

e) 4 + 3 = __________ 

03. Resolva as operações abaixo: 

a) 4 + 6 = __________ b) 10 + 6 = _________ 

c) 2 + 8 = __________ d) 20 + 8 = _________ 

e) 10 + 3 = _________ f) 20 + 7 = _________ 

04. Resolva as operações abaixo: 

a) 37 + 21 = __________ b) 52 + 35 = _________ 

c) 46 + 23 = __________ d) 32 + 14 = _________ 

05. Resolva estas operações utilizando o ábaco e registre os resultados: 

a) 40 + 20 = __________ b) 50 + 30 = _________ 

c) 60 + 10 = __________ d) 20 + 0 = _________ 

06. Junto com seus colegas, utilize o ábaco e efetue os cálculos: 

a) 11 + 19 = __________ b) 22 + 28 = _________ 

c) 33 + 37 = __________ d) 17 + 25 = _________ 

e) 24 + 30 = __________ f) 36 + 29 = __________ 

g) 45 + 45 = __________ h) 53 + 15 = __________ 
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07. Pedro e Marcos são colecionadores de figurinhas. Veja no quadro abaixo a 
quantidade de figurinhas que cada uma tem e responda o que se pede. 

PEDRO 

 
FONTE:http://motoca.net/motoca/flashback/publica/profissoes_disney2.jpg 

MARCOS 

 
FONTE:http://1.bp.blogspot.com/-8se5ifmbybw/tbccguvjnei/  

aaaaaaaaad4/71bajtq6 lxy/ s1600/1+a+30.jpg 

a) Quantas figurinhas têm Pedro? E Marcos? 

b) Quem dos dois tem mais figurinhas? 

c) Se juntarem suas coleções, com quantas figurinhas Pedro e Marcos ficarão? 
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5 – SUBTRAÇÃO 

A subtração deveria ser feita de forma análoga a adição. 

Fazendo 32 - 21, tem-se: 

 

 

O assistente anuncia o valor do minuendo e 

o operador representa o número no ábaco. 

O assistente diz: "Menos vinte..." O 

operador remove duas fichas na coluna das 

dezenas. 

 

 

O assistente prossegue, "e um...". O 

operador retira uma ficha na coluna das 

unidades. 

 

 

 

 

 

M C X I 

  
  

 

  

M C X I 

  
  

 

   

M C X I 
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OBJETIVOS: 

 Subtrair 2 números naturais com o auxílio do ábaco romano, sem conversão; 

 Reconhecer a partir da subtração de 2 números naturais, com o ábaco romano, a 

necessidade de realizar as conversões; 

 Subtrair 2 números naturais com o auxílio do ábaco romano, com conversão; 

 Identificar as propriedades da subtração; 

 Subtrair dezenas; 

 Reconhecer o algoritmo da subtração; 

 Identificar a relação entre a subtração com o ábaco romano e o algoritmo da 

subtração. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

O professor pode iniciar as atividades de subtração com uma atividade oral no qual ele 

abordará situações problemas ou que pedisse que os alunos efetuassem subtração com 

apenas um algarismo. 

O professor deve deixar o aluno a vontade para que ele possa subtrair do jeito que o 

aluno achar melhor. Se o aluno preferir iniciar das ordens maiores ou menos não tem 

importância, o importante é que eles observem e abstraiam o modo de como a operação é 

realizada e as características que o aparelho proporciona. 

01. Utilizando o ábaco, resolva os problemas abaixo. 

a) Em um dado momento uma lanchonete que possui capacidade para 9 pessoas, tinha 
4 pessoas. Quantas pessoas ainda faltavam para a lanchonete ter a sua capacidade 
preenchida? 

b) Mário tinha 8 bolas de gude, porém teve que dar 3 bolas de gude para seu irmão. 
Com quantas bolas de gude Mário ficou? 

c) Paulo tem fichas numeradas de 11 até 23. Quantas fichas Paulo possui? 

02. Calcule: 

a) 9 – 7 = __________ b) 6 – 6 = _________ 

c) 5 – 0 = __________ d) 4 – 2 = __________ 

e) 8 – 1 = __________ f) 9 – 6 = __________ 
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03. Resolva estas operações utilizando o ábaco e registre os resultados: 

a) 16 – 4 = __________ 

b) 27 – 6 = __________ 

c) 58 – 5 = __________ 

d) 39 – 7 = __________ 

e) 45 – 2 = __________ 

04. Resolva estas operações utilizando o ábaco e registre os resultados: 

a) 90 – 60 = __________ b) 70 – 50 = _________ 

c) 50 – 10 = __________ d) 90 – 20 = __________ 

e) 80 – 30 = __________ f) 30 – 20 = __________ 

05. Pedro e Marcos são colecionadores de bolinhas de gude. Veja no quadro 
abaixo a quantidade de bolinhas que cada uma tem e responda o que se 
pede. 

JOÃO 

 
Fonte: http://www.inglesnosupermercado.com.br/ 

wp-content/uploads/2009/10/bolas-de-gude-marbles.jpg 

MATEUS 

 
Fonte: http://www.debatesculturais.com.br/wp-content/uploads/Bolas-de-gude.jpg 

a) Quantas bolinhas de gude têm João? E Mateus? 

b) Quem dos dois tem mais bolinhas? Quantas bolinhas a mais? 

c) Sabendo que cada um ganhou três (3) bolinhas, a diferença aumentou ou diminuiu? 

06. Resolva estas operações utilizando o ábaco e registre os resultados: 

a) 26 – 13 = __________ b) 34 – 20 = _________ 

c) 58 – 34 = __________ d) 33 – 33 = __________ 

e) 45 – 14 = __________ f) 22 – 20 = __________ 
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07. Resolva os cálculos abaixo: 

a) 63 – 29 = __________ b) 72 – 36 = _________ 

c) 41 – 34 = __________ d) 52 – 29 = __________ 

e) 30 – 17 = __________ f) 20 – 12 = __________ 
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6 – MULTIPLICAÇÃO 

Existiam dois métodos de multiplicação. Entretanto, para o desenvolvimento destas 

atividades será focado apenas um deles. Este método era conhecido como multiplicação 

pelas ordens numéricas mais altas. Ele é semelhante ao que é usado hoje em dia, porém 

começa-se pelas ordens numéricas mais altas. Neste método, as fichas em cada parte de 

uma coluna de um fator são "multiplicadas" pelas fichas em cada parte de cada coluna do 

outro fator. 

Por iniciar a multiplicação pelas ordens mais altas, Fossa (2010, p. 302) sugere o uso 

de uma regra que determine a coluna dos produtos parciais e esta regra é o seguinte: 

sejam as fichas em coluna m “multiplicadas” pelas fichas em coluna 
n, então as unidades do produto são colocadas na coluna m + n – 1, 
onde as colunas são numeradas começando com as das unidades. 
(FOSSA, 2010, p. 32) 

Iniciavam multiplicando a coluna de ordem maior do fator superior pela ordem 

maior do fator inferior. Para determinarem onde colocar os produtos parciais utilizavam a 

regra m + n - 1, onde m e n representavam as colunas. Elas eram numeradas iniciando das 

unidades. 

Exemplo – Multiplique 13 por 27: 

 

1º Passo: 
O operador registra dois 
fatores no ábaco. 

 

 

Multiplicador 

Multiplicando 

Produto 

M C X I 
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Os produtos parciais serão registrados na parte inferior do ábaco. 

 

2º Passo: 
Ele começa com uma ficha na coluna das 
dezenas do multiplicador e as duas da 
coluna das dezenas do multiplicando. 
Então: 1 x 2 = 2 e coloca na coluna  
2 + 2 – 1 = 3, que é a coluna das centenas. 
Continuando, tem-se: 1 x 7 = 7 em coluna  

2 + 1 – 1 = 2. Portanto, ele deixa sete fichas 

na coluna das dezenas. 

3º Passo: 
Ele faz o mesmo procedimento com as três 
fichas da coluna das unidades do 
multiplicador. 
3 x 2 = 6 em coluna 1 + 2 – 1 = 2. Retira-se 
três fichas da coluna das dezenas do 
produto e acrescenta uma na coluna das 
centenas. 
3 x 7 = 21 em coluna 1 + 1 – 1 = 1. Coloca 

uma ficha na coluna das unidades e duas na 

coluna das dezenas. 

 
 

 

M C X I 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

  

  

 

  

 

  

  

 

 

M C X I 
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Segundo Fossa (2010), o que é notável em relação a essa maneira de multiplicar é 

que se afasta da estrutura iterativa do ábaco e aproxima-se da estrutura posicional implícita 

no instrumento. Para isto, há um aumento nos cálculos mentais, pois neste método 

necessita-se aprender a tabuada de multiplicação, em vez de contar as fichas. 

Além disso, o procedimento é bastante parecido com o método atual de 

multiplicação, baseado na notação posicional, com algumas diferenças. Em primeiro lugar, o 

processo começa com as ordens numéricas mais altas e isto faz com que seja necessário o 

uso de uma regra para determinar a coluna em que as fichas devem ser colocadas. A outra 

diferença entre este procedimento e o método atual é que as somas dos produtos parciais 

continuam a ser feitas pela contagem. 

A analogia com os sistemas simples oferece outro recurso, pois a multiplicação por 

10 seria efetuada deslocando as fichas uma coluna para esquerda. Assim, para cada potência 

de dez seriam necessárias três duplicações. O procedimento seria indicado quando 

existissem 2, 4 ou 8 nas ordens numéricas, pois não seria necessário fazer algumas adições 

subjacentes e isto liberaria espaço no instrumento. 

 

OBJETIVOS: 

 Possibilitar descobertas das características da multiplicação; 

 Compreender que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais; 

 Reconhecer a necessidade de aprender a tabuada de multiplicação; 

 Facilitar o ensino e a aprendizagem da multiplicação por meio da manipulação do 

ábaco; 

 Multiplicar dois números naturais com um algarismo por meio do ábaco sem as 

conversões; 

 Multiplicar dois números naturais um deles com dois algarismos e o outro com um 

por meio do ábaco, com ou sem as conversões; 

 Multiplicar dois números naturais com dois algarismos com ou sem as conversões; 

 Identificar as propriedades da multiplicação; 

 Perceber a relação existente entre a quantidade de "zeros" dos fatores com 

dezenas exatas e com a quantidade de "zeros" dos produtos. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

Antes de iniciarem a multiplicar usando o ábaco é interessante que os professores, 

caso os alunos não saibam multiplicar, desenvolva uma atividade oral com alguns problemas 

para que os alunos usem os dedos ou outros meios para que construam as ideias iniciais de 

multiplicação. Pode até ser as fichas do próprio ábaco. 

É recomendável que o professor inicie as operações a partir de números com apenas 

um algarismo. Além disso, que os valores absolutos deles sejam baixos e na medida do 
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possível vai aumentando. Logo após, ele pode iniciar as multiplicações de dois números com 

dois algarismos e com um algarismo. Finalizando com multiplicações com números de dois 

algarismos. 

O professor durante as atividades pode desenvolver atividades que abordem as 

propriedades da multiplicação aos alunos, não é interessante ser voltado na aprendizagem 

dos nomes delas, até por que para os alunos não tem muita importância e sim na afirmação 

passada em cada uma das propriedades. 

01. Resolva: 

a) Joana tem 2 cachorros. Sabendo que cada cachorro tem 4 patas, quantas patas tem 
os 2 cachorros? 

b) Um ferreiro precisa colocar ferraduras em 6 cavalos. Sabendo que cada cavalo possui 
4 patas, quantas ferraduras serão colocadas? 

c) Marcos com 3 caixas de bolinhas de gude. Cada caixa tem 6 bolinhas. Quantas 
bolinhas de gude Marcos comprou ao todo? 

d) Uma fábrica de brinquedos colocou 8 petecas em cada caixa para mandar às lojas. 
Uma loja recebeu 4 caixas de petecas. Quantas petecas a loja recebeu? 

02. Calcule as multiplicações abaixo: 

a) 1 x 4 = _________ 

b) 2 x 3 = _________ 

c) 2 x 7 = _________ 

d) 1 x 9 = _________ 

e) 2 x 1 = _________ 

f) 2 x 5 = _________ 

g) 1 x 8 = _________ 

h) 1 x 0 = _________ 

03. Efetue as multiplicações: 

a) 3 x 5 = _________ 

b) 4 x 7 = _________ 

c) 6 x 9 = _________ 

d) 7 x 8 = _________ 

e) 7 x 4 = _________ 

f) 0 x 2 = _________ 

g) 1 x 6 = _________ 

h) 5 x 3 = _________ 
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04. Efetue as multiplicações abaixo: 

a) 3 x 12 = ________ 

b) 2 x 34 = ________ 

c) 4 x 21 = ________ 

d) 122 x 4 = _______ 

e) 223 x 3 = _______ 

f) 341 x 2 = _______ 

05. CALCULE: 

a) 25 x 3 = ________ 

b) 17 x 2 = ________ 

c) 14 x 5 = ________ 

d) 132 x 8 = ________ 

e) 5 x 128 = ________ 

f) 3 x 256 = ________ 

06. Resolva as multiplicações abaixo: 

a) 31 x 3 = ________ 

b) 36 X 2 = ________ 

c) 43 x 6 = ________ 

d) 12 x 23 = _______ 

e) 14 x 11 = _______ 

f) 22 x 33 = _______ 

g) 17 x 23 = _______ 

h) 14 x 16 = _______ 

i) 31 x 29 = _______ 

j) 22 x 15 = _______ 

07. Utilizando o ábaco, calcule: 

a) 17 x 21 = ____________ 

b) 36 x 13 = ____________ 

c) 28 x 22 = ____________ 

d) 15 x 23 = ____________ 

08. Efetue as multiplicações abaixo: 

a) 10 x 20 = _________ 

b) 10 x 30 = _________ 

c) 10 x 40 = _________ 

d) 30 x 20 = _________ 

e) 40 x 20 = _________ 

f) 30 x 30 = _________ 
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7 – ÁBACO DE GERBERT 

No ábaco de Gerbert, em vez de colocar traços, marcas ou fichas sem numeração, 

passou a ter fichas com marcas da numeração hindu-arábica. Assim, numa coluna onde 

deveria haver nove fichas sem numeração colocavam uma só ficha com a representação do 

número nove. 

 

Figura 1 – Sistema de numeração usado por Gerbert 

 
Fonte: Ferreira (2008, p. 47) 

 

Segundo Ferreira (2008), estes são nove símbolos de um a nove apresentados na 

fig. 1 foi que Gerbert usou no seu ábaco, não se conhecia até então o zero. 

Progressivamente, o ábaco de Gerbert e de seus rivais caiu em desuso. 

 

OBJETIVOS: 

 Calcular as multiplicações usando o ábaco de Gerbert e o ábaco romano; 

 Calcular as multiplicações usando o ábaco romano e transpondo para o algoritmo; 

 Observar as semelhanças entre a multiplicação no ábaco e o algoritmo. 

 

RECOMENDAÇÃO: 

O professor durante esta atividade pode dividir a turma em dois grupos: um utilizará o 

ábaco de Gerbert e o outro o ábaco romano. Ele deve destacar que, aqueles alunos que 

utilizarão o ábaco romano deve ir transpondo os cálculos para o algoritmo de multiplicação. 

01. Efetue as multiplicações abaixo: 

a) 32 x 12 = ___________ 

b) 41 x 32 = ___________ 

c) 15 x 64 = ___________ 

d) 47 x 21 = ___________ 

e) 70 x 10 = _____________ 

f) 20 x 20 = _____________ 

g) 32 x 30 = _____________ 

h) 17 x 40 = _____________ 

 



 

WWIILLTTEERR  FFRREEIITTAASS  IIBBIIAAPPIINNAA  

UUFFRRNN  22001144 
UUSSOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  DDOO  ÁÁBBAACCOO  RROOMMAANNOO  PPAARRAA  
OO  EENNSSIINNOO  DDOO  AALLGGOORRIITTMMOO  DDEE  MMUULLTTIIPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  
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