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RESUMO 

 

A presente dissertação realiza um estudo sobre o papel do ábaco na formação continuada dos 

professores de Matemática do Ensino Fundamental, acerca das operações de adição e subtração 

com (re) agrupamento por meio do uso do ábaco manipulativo e/ou informático. Assim, a pesquisa 

pretende responder a seguinte questão: Como o professor ressignifica a sua prática pedagógica ao 

ensinar o Sistema de Numeração Decimal e as operações convencionais de adição e subtração com 

(re) agrupamento por meio do ábaco manipulativo e informático?  Para isso, baseamo-nos na 

Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Guy Brousseau (1996) que afirma ser necessário traçar 

um caminho de acordo com as situações de ensino que conduza a aprendizagem dos estudantes e, 

no trabalho de Pierre Lévy (1993), no qual os polos da comunicação: oral, escrito e virtual, 

possibilitam as três maneiras de comunicação pelas quais ocorre a aprendizagem.  A metodologia 

do trabalho apoiou-se na Pesquisa-ação Estratégica de Franco (2005). A sequência didática foi 

elaborada de acordo com a TSD e, o ábaco manipulativo e informático foi usado como ferramenta 

didática. Com a aplicação da sequência didática foi verificado que a formação continuada de 

professores do Ensino Fundamental, nas séries/anos iniciais a respeito das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento é pertinente, visto que foram observadas algumas dificuldades 

dos professores sobre esse conteúdo matemático. Além disso, a análise da sequência didática 

permitiu perceber que as professoras tinham dificuldade: na representação numérica com a ordem 

zero, na resolução das operações de adição e subtração utilizando o ábaco manipulativo e/ou 

informático e na realização do (re) agrupamento na subtração com significado. Tais observações 

foram discutidas com as professoras, após a discussão, foram realizados encaminhamentos 

didático-metodológicos das operações de adição e subtração com (re) agrupamento que 

contribuem com o processo de ensino e aprendizagem.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Adição. Subtração. Formação Continuada. Ábaco manipulativo e 

informático.  



ABSTRACT 

 

The present dissertation performs a study about abacus’ part on the continuous education of 

Elementary School’s Mathematic teachers’ on what concerns the basic operations of addition and 

subtraction with (re)unification by using the manipulative and/or informatical abacus. Therefore, 

the research intends to answer the following question: How does a teacher reframe the pedagogical 

practice while teaching the Decimal Numeral System and the conventional operations of addition 

and subtraction with (re)unification through manipulative and informatical abacus? In order to do 

so, we rely ourselves on the Guy Brousseau’s Theory of Didactic Situations (TDS) from 1996 that 

affirms the necessity to trace a way in accordance with the teaching situations that lead the student’s 

learning; and on the work of Pierre Lévy (1993), in which the poles of communication – oral, 

written and virtual – create three ways of communication through which the learning process 

happens. The methodology of this paper was based on the Strategic Research-Action of Franco 

(2005). The didactic sequence was elaborated in accordance with TDS and used the manipulative 

and informatical abacus as didactic resource. With the application of the didactic sequence, it was 

verified that the continued formation of Elementary School’s teachers concerning the operations of 

addition and subtraction on the initial years/levels is pertinent once it has been observed some 

difficulties of the teachers concerning this mathematical subject. Besides, the analysis of the 

didactic sequence has allowed one to realize that teachers had some difficulties concerning the 

numeric representation with order zero, the resolution of operations of addition and subtraction 

using the manipulative and informatical abacus and the realization of (re)unification on the 

subtraction with meaning. These observations has been discussed with the teachers and, after that, it 

has been done some didactic-methodological routings of the operations of addition and subtraction 

with re(unification) that contributes with the teaching and learning process. 

KEY WORDS: Addition. Subtraction. Continued Formation. Manipulative and informatical 

abacus.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apesar das operações de adição e subtração parecerem conteúdos bastante 

elementares tanto para o professor quanto para o aluno, diversos estudos em Educação 

Matemática, como os de Nunes et al (2005), Dambros (2006), Kamii e Declark (1994), 

têm mostrado a existência de dificuldades no ensino e na aprendizagem desses 

conteúdos. Tal fato contribui para o desencadeamento de novas dificuldades na 

aprendizagem de outros conteúdos matemáticos, por isso, autores como Nunes et al 

(2005) e Mendes (2009) afirmam que o professor que ensina matemática precisa fazer 

da sala de aula um espaço de investigação, onde a forma de ensinar e de aprender seja 

percebida, analisada e redirecionada quando necessário. 

É importante nesta trajetória que sejam utilizados tanto o material concreto 

quanto o informático como subsídio para o ensino e aprendizagem devido contribuir de 

forma visual e manipulativa na atribuição de significado as técnicas operatórias de 

adição e subtração com (re) agrupamento
1
. Além disso, esses materiais podem colaborar 

com o ensino de outros conteúdos matemáticos.  

Deste modo, o ábaco enquanto instrumento de contagem utilizado por diversas 

civilizações para realizar cálculos, tem nos motivado a desenvolver os mesmos 

procedimentos para resolver as operações convencionais. Esta ação tem sido alvo de 

nossa investigação, pois o ábaco manipulativo e informático pode colaborar com a 

mobilização das operações convencionais de adição e subtração com (re) agrupamento 

por meio de uma sequência didática aplicada em formação continuada. 

Neste contexto, elaboramos esta sequência didática respaldada na Teoria das 

Situações Didáticas (TSD) de Brousseau (1996) e nos polos da comunicação de Lévy 

(1993), a dar significado aos procedimentos de resolução da adição e subtração com (re) 

agrupamento.  

Adotamos a Pesquisa-ação Estratégica proposta por Franco (2005), como 

metodologia de pesquisa, pois permite intervir na realidade do grupo de professores das 

                                                             
1
 Chamamos de (re) agrupamento o conjunto de dez ou mais unidades ou dezenas ou centenas 

assim, sucessivamente que resultam da ação de juntar (adição) ou decompor (subtração) 

quantidades na resolução da operação.  
Assim, sucessivamente que resultam da ação de juntar (adição) ou decompor (subtração) 
quantidades na resolução da operação. Exemplo: Na adição, 27 + 64= 91 - ao juntarmos a 
quantidade nas ordens das unidades excedeu a quantidade que comporta, deste modo foi 
necessário levar a quantidade excedida para a ordem seguinte. Na subtração, 157-28= 129 - houve 
necessidade de recorrer a ordem das dezenas (5) retirando 10 unidades a ser adicionada a 7, 
ficando 17 unidades. Deste modo, houve o agrupamento, possibilitando a resolução da subtração.   
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séries/anos iniciais do Ensino Fundamental. Utilizamos além das atividades para coleta 

de dados, por meio de um minicurso, uma ficha de observação e gravação em vídeo e 

registro em fotografias. Na ocasião, verificamos que o grupo estava aberto a 

questionamentos, expondo suas limitações na aprendizagem quando era oportuno.  

Para melhor entender a sequência desta pesquisa, estruturamos a dissertação da 

seguinte maneira: 

          No primeiro capítulo, apresentamos a problemática constituída da experiência 

pessoal, profissional, acadêmica, além da formação continuada de professores e das 

leituras de referência ao ensino e aprendizagem das operações de adição e subtração. 

Também fazem parte deste mesmo capítulo a fundamentação teórica, a metodologia e 

os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

          No segundo capítulo, apresentamos alguns tipos de ábacos manipulativos, o 

ábaco informático e as operações de adição e subtração. 

          No terceiro capítulo, apresentamos o experimento, mencionando o cenário da 

pesquisa, os sujeitos, um estudo do questionário diagnóstico, a descrição e a análise da 

sequência didática e o estudo do questionário final. 

 Além das considerações finais onde apresentamos nossas impressões no 

transcorrer da pesquisa, também as limitações, achados e sinalização de prosseguimento 

do estudo. 

 Por fim, o apêndice está constituído do questionário diagnóstico, da sequência 

didática, do questionário da aplicação das atividades, da programação do minicurso e de 

documentos para a efetivação da pesquisa.  
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1 A PROBLEMÁTICA 

 

           No presente capítulo, apresentamos a problemática da pesquisa, pautada nos 

aspectos acadêmicos, profissionais e pessoais do pesquisador, nas leituras de referência 

e alguns aspectos da formação continuada de professores. Tais aspectos colaboram com 

o delineamento da problemática, seguido da fundamentação teórica e metodológica que 

direcionam o trabalho. 

 

1.1 Interesse pelo tema 

  

          Desde 1996 atuo como professor de Matemática da Educação Básica nas turmas 

do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries, atualmente do 6º ao 9º ano, e simultaneamente 

sou coordenador dos professores de Matemática das séries iniciais, 1ª a 4ª séries ou 1º 

ao 5º ano das escolas da rede municipal de ensino da cidade de Cabrobó - PE. Esta 

trajetória tem me levado a perceber as dificuldades no ensino e na aprendizagem das 

operações convencionais. 

          As observações referentes às dificuldades dos alunos quanto às operações 

convencionais me fizeram recordar do tempo em que era estudante nas séries iniciais. 

Nessa época, a leitura, a escrita e a contagem eram as primeiras habilidades que o aluno 

deveria adquirir. Além disso, a representação da sequência numérica de quantidades 

desencadeava o processo aditivo, que resultava na operação da adição seguido da 

subtração, até contemplar as quatro operações.  

          Nas operações convencionais, depois das inúmeras contagens e registros 

numéricos da quantidade de objetos, estudava as operações num formato padronizado: 

arme e efetue ou arme e subtraia. Na técnica utilizada para resolver a adição, quando 

necessitava (re) agrupar o número, ocorrendo o vai 1 (um) para a casa (ordem) seguinte, 

o número não era escrito na ordem a ser somada, e sim, rememorado da soma da ordem 

anterior.  

          Do mesmo modo, na operação de subtração, depois de resolver vários exercícios 

de fixação repetindo o mesmo procedimento operatório, em que o minuendo era maior 

que o subtraendo, então era introduzido o (re) agrupamento. Isto ocorria quando o 

algarismo das unidades ou das dezenas ou das centenas e assim sucessivamente, do 

minuendo menor que o das unidades ou das dezenas ou das centenas e assim 
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sucessivamente, do subtraendo, nesse caso a alternativa de resolução era tomar 1 (um) 

emprestado. O procedimento aplicado ocorria em situações semelhantes à mencionada. 

Esta trajetória vivida enquanto estudante do Ensino Fundamental me permitiu 

prosseguir nos estudos ingressando no curso de magistério
2
. Na disciplina de Estágio 

Curricular tive a oportunidade de ministrar aulas nas séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, os conteúdos abordados em sala de aula no decorrer dos estágios 

eram conteúdos apresentados no plano de ensino da professora regente. Nesta ocasião, 

realizei o estágio na quarta série/quinto ano do Ensino Fundamental, cujo conteúdo a ser 

ensinado era as operações de adição e subtração com (re) agrupamento. Ao explicar a 

subtração com (re) agrupamento, os alunos não conseguiam entender a questão do 

empresta
3
 1 (um) seguido da devolução. Diante desta dificuldade percebi a princípio 

que, seria insuficiente utilizar somente o quadro e o giz na explicação do conteúdo, 

porém, não encontrei outro recurso didático que pudesse me ajudar naquele momento 

para minimizar o problema de aprendizagem do conteúdo em questão. 

O problema de aprendizagem apresentado é um exemplo de algo que ocorre com 

frequência nas escolas de Ensino Fundamental no Brasil, o que levou ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) no período de 2005 a 2007 a oferecer um curso de formação 

continuada intitulado de Pró-letramento com os professores das séries/anos iniciais em 

Matemática, na cidade de Cabrobó - PE, do qual, fui o ministrante. Este curso de 

formação continuada tinha como objetivo discutir os conteúdos programados para as 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, a fim de tentar refletir sobre as lacunas de 

aprendizagem que não foram sanadas na formação inicial.  

O primeiro conteúdo desenvolvido no curso foi o Sistema de Numeração 

Decimal (SND) e as operações convencionais, abordando o (re) agrupamento. Por meio 

de relatos, alguns professores mencionaram que ensinavam conforme haviam aprendido 

em sua formação escolar, no Ensino Fundamental.  

No decorrer do curso de formação continuada, os professores aplicaram 

atividades com os alunos das séries/anos iniciais de várias escolas municipais que 

apresentavam questões para identificar o valor posicional e as operações convencionais, 

utilizando os procedimentos propostos pelo material
4
 de estudo. 

                                                             
2
 Curso de Formação de Professores das séries iniciais do Ensino Fundamental equivalente ao 

Ensino Médio. 
3
 Procedimento utilizado na resolução da subtração com (re) agrupamento. 

4
 Coleção de livros temáticos que contemplam a proposta curricular das séries/anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 
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Nas reflexões feitas no final do curso, os professores relataram que na sua 

prática docente existiam dificuldades conceituais sobre as operações convencionais e 

que, o curso ajudou a minimizá-las por meio da resolução e discussão das atividades 

propostas referentes ao sistema de numeração decimal e às operações convencionais, no 

que diz respeito ao (re) agrupamento. 

          É importante salientar que a experiência mencionada também foi observada no 

minicurso sobre o sistema de numeração decimal e as operações convencionais do qual 

participei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), intitulado: A 

utilização do ábaco na compreensão dos números e operações, destinados aos 

professores da rede pública de ensino de Natal-RN e região metropolitana.  

          O referido minicurso foi ministrado pelo professor Dr. Paulo Cezar de Faria e a 

professora Ms. Rosana Minotto, no laboratório de Ensino da Matemática da UFRN em 

17/10/2009, e teve como objetivo proporcionar uma reflexão acerca do uso do ábaco no 

processo de ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal e das operações 

convencionais.   

          Durante o minicurso foram constatados dois tipos de dificuldades encontradas 

pelos professores relacionadas ao uso do ábaco. A primeira se refere às questões 

organizacionais, como: falta de acesso ao ábaco, por se encontrar em local restrito no 

espaço escolar; existência de pequena quantidade deste material nas escolas e também, 

em alguns casos, desconhecimento da existência do ábaco por parte dos professores de 

matemática.  

          A segunda dificuldade se refere às questões conceituais, tais como:  

i) Representação inadequada de quantidades no ábaco: alguns dos participantes do 

minicurso representavam os números no ábaco a partir da direita enquanto que outros 

representavam a partir da esquerda. O exemplo a seguir ilustra tais representações: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação de quantidades por professor do minicurso 

 Fonte: Arquivo pessoal.                                    

UM      C       D       U UM       C       D     U 

Representação correta do número 23 Representação incorreta do número 23 
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            Na subtração, vários participantes deram depoimentos referentes à forma que 

aprenderam esta operação na escola: tomava 1 (um) emprestado ou tinha um imaginário 

no minuendo o que significa que o sujeito imaginava (mas não representava) um 

número no minuendo para a realização desta operação. Neste caso, havia a falta da 

representação de quantidades na operação convencional
5
 da subtração. 

ii) Outra questão que chamou nossa atenção se refere à operação de subtração. Por meio 

de depoimento de um participante do referido minicurso foi possível observar que 

alguns professores não ensinam a operação de subtração quando há a necessidade do 

(re) agrupamento. Pensamos que isso deve ocorrer pela falta de conhecimento acerca do 

próprio (re) agrupamento. Neste caso, o ensino da operação de subtração fica restrito às 

situações em que não há a necessidade do (re) agrupamento.  

A manipulação do instrumento de contagem para a representação de quantidades 

do algarismo e para a resolução das operações com e sem agrupamento despertou minha 

curiosidade de conhecer o uso do ábaco e outras maneiras de utilizá-lo.  

Deste modo, algumas reflexões metodológicas, dentre elas, o ábaco 

manipulativo e as contribuições para o ensino da matemática, ocorridas nos encontros 

de orientação do mestrado e nas reflexões no decorrer da disciplina de Fundamentos de 

Geometria, na qual discutimos o panorama do ensino da geometria traçando alguns 

procedimentos metodológicos por meio do uso do material manipulativo e softwares, 

para aplicação em sala de aula. Estas reflexões metodológicas nos trouxeram a ideia de 

inserir um recurso informático para mobilizar os conhecimentos a respeito do SND e 

das operações de adição e subtração com (re) agrupamento. 

Na disciplina de Fundamentos de Geometria
6
 foram apresentados alguns 

softwares para o uso nos conteúdos de geometria, e algumas discussões acerca da 

exploração de figuras geométricas por meio da visualização como estratégia de ensino. 

Neste sentido, conhecer a existência desses softwares para o ensino da 

Geometria despertou nossa curiosidade sobre a existência de outros softwares que 

abordassem as operações de adição e subtração com (re) agrupamento. Assim, 

                                                             
5
 Referimo-nos a operação convencional, como a escrita dos algarismos na vertical, em que as 

ordens numéricas correspondentes de cada valor a ser somado ou subtraído ficam uma abaixo da 

outra.  
6
 Oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM), no 1º semestre/2010 e ministrada pelos professores Iran Abreu Mendes e Jesus 

Victoria Flores Salazar.  
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pesquisamos na internet e encontramos alguns ábacos informáticos. O que nos levou a 

inserir a informática na pesquisa, isto é, o ábaco informático
7
. 

Ressaltamos que, tanto o ábaco manipulativo quanto o informático são 

ferramentas que se complementam. Em geral, pensamos que todos os recursos que 

ajudem o professor a trabalhar um conteúdo possuem vantagens e limitações. Na 

pesquisa, aproveitamos as vantagens do ábaco manipulativo e informático para 

desenvolver as atividades. 

Os aspectos citados anteriormente nos levaram a buscar na literatura alguns 

trabalhos envolvendo a temática da nossa pesquisa, conforme apresentamos a seguir. 

 

1.2 Leituras de Referência 

 

           Trabalhos como os de Kamii e Declark (1994), que mencionam o uso de técnica 

ao ensinar as operações convencionais podem ser levados em consideração desde que o 

aluno seja o construtor deste procedimento, pelo fato de que é mais fácil a utilização de 

um procedimento agregado a si próprio do que algo externo a ser imposto.  

          Da mesma forma, Bertoni (1994) mostra que muitos professores tem pressa em 

ensinar as operações convencionais, sem considerar o desenvolvimento cognitivo do 

aluno, logo, são postas as regras que devem ser memorizadas no próprio livro didático 

afim de minimizar as dificuldades dos respectivos alunos.  

           Por meio das pesquisas supracitadas, podemos constatar que, nem tudo o que se 

planeja ensinar causa efeito em quem quer aprender. Tal fato leva ao professor buscar 

outros procedimentos para tentar ensinar o conteúdo ao aluno. 

          Outro problema constatado por Maia (2007), no que se refere às operações 

convencionais é a existência de algumas lacunas em alunos da graduação em pedagogia 

e futuros professores do ensino fundamental nas séries/anos iniciais. A pesquisadora 

propôs que os professores resolvessem problemas e depois deveriam explicitar a 

maneira de como poderia ser explicado aos seus futuros alunos. A autora verificou que 

apesar dos professores terem resolvido corretamente os problemas em sua maioria, 

poucos conseguiram relatar os procedimentos utilizados na resolução, pois haviam 

aplicado às técnicas operatórias aprendidas mecanicamente. 

                                                             
7
 Chamamos de ábaco informático, o software tutorial, elaborado com hastes na vertical que 

permite visualizar e realizar a representação de quantidades, o (re) agrupamento e a adição. 
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           Assim, evidenciamos que muitas vezes os problemas de compreensão quanto às 

operações convencionais apresentados pelos alunos são os mesmos dos seus 

professores.   

          Também, Dambros (2006) afirma que diferentes maneiras como os professores 

ensinam o sistema de numeração decimal, antes de ter existido a compreensão desse 

sistema por eles, desencadeiam outras lacunas na vida escolar do aluno. Isso ocorre ao 

observar a prática de algumas professoras, no qual um número significativo delas, não 

utiliza uma linguagem adequada. Logo, a pesquisadora ao observar a aula de uma 

professora, percebeu que ela explicava o conteúdo somente apontando para a atividade, 

sem explicar os procedimentos aplicados na sua resolução.  

          Zunino (1995) apresenta o relato de uma professora que diz nunca ficar satisfeita 

quando ensina como resolver operações utilizando a dezena, porque os alunos não 

entendem o que a professora explica. Outra professora assinala que tem problema ao 

ensinar adição com transporte
8
, porém não sabe a origem dessa dificuldade. Logo, a 

autora menciona que a divisão é vista como sendo difícil pelos alunos e professores de 

terceira e quinta séries, e aponta também que os alunos têm dificuldades quanto à 

subtração, assim, o conhecimento prévio da subtração precisa ser usado na divisão.  

          Contudo, Nunes et. al (2005) propõe uma maneira de abordar os conteúdos de 

adição e subtração com (re) agrupamento, por meio da investigação em sala de aula, e, a 

partir de evidências avaliar a compreensão numérica dos alunos. Para isso acontecer é 

necessário que o professor conheça o conteúdo ensinado e promova estratégias de 

ensino a partir das dificuldades observadas.            

          Também, Mendes (2009) sugere o uso do material concreto pelo professor como 

uma maneira de conceber o ensino da Matemática destacando que ao utilizá-lo é 

necessário elaborar atividades do conteúdo matemático ensinado a partir do material.  

          O autor ressalta que, o material concreto não deveria ser usado em alguns 

momentos da aula afim de passar tempo, mas pela convicção de sua importância. Neste 

contexto, a dinâmica de uso do material conduz o aluno a desenvolver o senso 

investigativo, possibilitando a elaboração de conjecturas.  

          Nesta mesma linha de pensamento, Ifrah (1992) menciona a necessidade de 

contar e ao mesmo tempo apresenta os instrumentos de contagem utilizados por 

diversas civilizações, enfatizando a importância do ábaco para a contagem, tanto para 

                                                             
8
 Termo usado por alguns alunos e professores quando há necessidade do (re) agrupamento na 

adição. 
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representar os números, quanto para resolver as operações convencionais. Neste sentido, 

Duarte (1989) se apropria das mesmas concepções e aborda a importância do ábaco 

manipulativo para a compreensão do sistema de numeração decimal e das operações 

convencionais, como proposta para o ensino de adultos. 

          Fanti e Silva (2004) destacam que outra forma de contribuir com a aprendizagem 

dos alunos é promover aulas com o computador, permitindo aos alunos aprender com 

seus erros e a partilha de suas dificuldades e aprendizagem. 

          Com base nas pesquisas, inferimos que dificuldades de ensino e aprendizagem 

das operações convencionais corroboram com nosso interesse por essa área de 

investigação, visto que, os problemas mencionados podem ocasionar outros em 

detrimento à limitação de situações de ensino que deem significado as técnicas 

operatórias.  

           Por isso, os PCNs de Matemática para as séries/anos iniciais afirmam que os 

alunos devem ser estimulados pelo professor para resolver as operações convencionais, 

utilizando um procedimento de cálculo pessoal ou convencional, porém, com 

significado (BRASIL, 1997). Este significado é dado de acordo com as técnicas 

operatórias utilizadas, como mostra Maia (2007).  

Em meio às dificuldades na aprendizagem dos alunos no Ensino Fundamental e 

dos procedimentos metodológicos adotados pelos professores, o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) propõe os PCNs de Matemática para as séries/anos iniciais, com o 

intuito de que a prática docente seja redirecionada em consonância com os conteúdos de 

matemática selecionados para esta modalidade de ensino. Além de considerar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e as dificuldades de ensino do professor. Por 

isso que, o PCN de Matemática para as séries/anos iniciais cita que, 

 
[...] é fundamental que o professor, antes de elaborar situações de 
aprendizagem, investigue qual é o domínio que cada criança tem sobre 

o assunto que vai explorar, em que situações algumas concepções são 

ainda instáveis, quais as possibilidades e as dificuldades de cada uma 
para enfrentar este ou aquele desafio. (BRASIL, 1997, p. 45) 

 

          Assim, conhecer e valorizar as potencialidades de cada aluno leva a refletir e 

construir estratégias de ensino e aprendizagem de acordo com a realidade em que se 

encontra. Tal prática pressupõe que o professor deve ter mais consistência em elaborar 

essas situações de ensino, fundamentadas nas necessidades explicitamente apresentadas 

pelos alunos.  
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          Nesse sentido, os PCNs orientam que,  

 

―[...] conhecer os obstáculos envolvidos no processo de construção de 
conceitos é de grande utilidade para que o professor compreenda 

melhor alguns aspectos da aprendizagem dos alunos‖. (BRASIL, 

1997, p. 26)  

 

          Neste contexto, os PCNs de Matemática para as séries/anos iniciais apresentam as 

operações convencionais em bloco de conteúdos a serem trabalhados nos dois primeiros 

ciclos de aprendizagem, ressaltando seus objetivos, como:  

 
Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes 
usos no contexto social, explorando situações-problema que envolvam 

contagens, medidas e códigos numéricos. Resolver situações-

problema e construir, a partir delas, os significados das operações 
fundamentais, buscando reconhecer que uma mesma operação está 

relacionada a problemas diferentes e um mesmo problema pode ser 

resolvido pelo uso de diferentes operações. [...] Interpretar e produzir 
escritas numéricas, considerando as regras do sistema de numeração 

decimal [..]. Resolver problemas, consolidando alguns significados 

das operações fundamentais e construindo novos, em situações que 

envolvam números naturais [...].  Ampliar os procedimentos de 
cálculo — mental, escrito, exato, aproximado — pelo conhecimento 

de regularidades dos fatos fundamentais, de propriedades das 

operações e pela antecipação e verificação de resultados. (BRASIL, 
1997, p. 47- 56) 

 

          Estes objetivos dão ênfase às competências a serem construídas pelos alunos nas 

séries iniciais. Os PCNs de matemática para as séries/anos iniciais propõem que sejam 

construídas uma base estrutural do sistema de numeração decimal, para que o aluno 

prossiga sua trajetória estudantil com esse conhecimento apropriado. 

          Por outro lado, pensamos que o professor precisa estar atento às questões 

relacionadas ao ensino da Matemática, especificamente sobre as operações 

convencionais, pois nas séries posteriores serão utilizados os conhecimentos decorrentes 

da construção dos primeiros conceitos numéricos, das sequências numéricas e suas 

regularidades, no estudo de outros conteúdos propostos na matriz curricular
9
. 

          Tendo em vista que a coleta de dados da pesquisa será feita no estado de 

Pernambuco é importante mencionar que na Base Curricular Comum
10

 de matemática 

(BCC-PE) da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nos primeiros anos de 

                                                             
9
 Bloco de conteúdos a serem trabalhos em sala de aula em suas respectivas séries/anos. 

10
 Bloco de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula em suas respectivas séries/anos no 

estado de Pernambuco. 
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escolaridade, a construção de significados dos números naturais é uma das primeiras 

tarefas da escola. Por isso que o professor deve apresentar situações-problema para que 

o aluno identifique um número natural em alguns aspectos, como: cardinalidade, 

grandezas, ordem e código (PERNAMBUCO, 2008). 

          Logo, não são necessários que sejam trabalhados separadamente os aspectos dos 

números naturais, podendo ser construídos gradativamente de acordo com o uso do 

número natural em algumas situações que o envolvam. 

          Nesta mesma BCC-PE, são apontados alguns aspectos importantes para o ensino 

da Matemática, como, por exemplo, exploração de vários significados das operações 

convencionais de adição e subtração, propondo atividades que desenvolvam a 

compreensão de juntar, separar, tirar; alteração das quantidades, aumentando ou 

diminuindo; comparando duas quantidades. Isto ocorre quando o aluno tem o primeiro 

contato com a escola.  

          Seguindo a mesma linha de pensamento, Huete e Bravo (2006), alertam que nos 

primeiros anos de escolaridade, o professor deve conduzir o processo de ensino com 

muita cautela, valorizando as compreensões que os alunos vão expressando de forma 

gradativa por meio do material manipulável, sem pressa para fazer o registro escrito, 

pois, isso ocorrerá depois de desenvolver essas habilidades mentalmente. Assim,  

 
[...] É fundamental nesse processo, o trabalho com o cálculo mental, 

quase sempre apoiado em diversas estratégias de decomposição dos 
números e das operações. Fazer estimativas e arredondamentos são 

outras habilidades numéricas a serem desenvolvidas desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental [...] (PERNAMBUCO, 2008, p. 82). 

 

          Pensamos que o professor deve estar atento às maneiras de como o aluno 

apreende, considerando o processo de ensino fator preponderante para que ele adquira 

essa autonomia no processo de aprendizagem e mobilize os conceitos matemáticos 

referentes às operações convencionais. Neste aspecto, o professor possui fundamental 

importância na ação educativa, uma vez que deve estar atento ao processo de 

aprendizagem dos alunos, por meio da sua prática docente no decorrer das aulas. Para 

tal, a formação continuada dos professores é o espaço de reflexão da ação pedagógica, 

conforme apresentamos no item que segue. 
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1.3 Professores do Ensino Fundamental em Formação Continuada 

 

          As mudanças que ocorrem cotidianamente na sociedade, seja nos aspectos 

tecnológicos, nas leis que regem o país ou no currículo, repercutem na escola. Esta ação 

ocorre devido à escola ser ponte entre o saber articulado dos cidadãos e a sua inserção 

no meio social. Para isso o professor precisa estar atento a essas mudanças afim de 

refletir sobre os aspectos ligados ao conhecimento e a sociedade. Assim, Silva (2000), 

aponta que os desafios de uma sociedade em transformação exigem dos cidadãos e dos 

sistemas organizacionais respostas as suas inquietações.  

          Nessas condições o Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio do Plano 

de Desenvolvimento Escolar (PDE) propõe os programas de formação continuada para 

os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, intitulados Pró-Letramento e 

Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR I). A oferta dos programas 

ocorreu de acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) que estiveram abaixo da média nacional. Logo, 

 

A formação continuada é uma exigência nas atividades profissionais 

do mundo atual não podendo ser reduzida a uma ação compensatória 
de fragilidades da formação inicial. O conhecimento adquirido na 

formação inicial se reelabora e se especifica na atividade profissional 

para atender a mobilidade, a complexidade e a diversidade das 

situações que solicitam intervenções adequadas (BRASIL, 2007, p. 8). 

 

          Essa concepção de formação continuada proposta emite a necessidade de 

momentos de estudo reconhecendo que o mundo não é estático e, por vez, o 

conhecimento também não é. Sua ação não se justifica por um conhecimento construído 

no decorrer da vida acadêmica, mas pelo mundo que passa por rápidas transformações 

que se repercutem na escola, no professor, no aluno e na família, criando laços de 

sucessos ou não. Esses segmentos entrelaçados podem vislumbrar uma harmonia com 

as inovações que possam surgir garantindo o êxito dos seus envolvidos.  

          Ainda o fascículo introdutório do Pró-letramento de matemática afirma que o 

papel da formação continuada também é desenvolver nos professores atitudes 

investigativas e reflexivas, pois as atividades profissionais desse campo produzem 

conhecimento envolvendo saberes que vão além do que foi mobilizado. (BRASIL, 

2007). Sendo a formação continuada o espaço de esses novos saberes serem articulados, 

compartilhados e discutidos.  Neste âmbito, o Pró-Letramento em matemática assume as 
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características de uma formação continuada de caráter reflexivo, cujo sujeito da ação é o 

professor das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental. 

          Assim, adotamos a formação continuada para este trabalho por permitir aos 

professores refletirem em paralelo à sua docência as dificuldades em ensinar, e sua 

repercussão na aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelos alunos. Neste trabalho, 

a problemática aponta a necessidade de interagir com o grupo de professores em 

exercício dialogando sobre sua prática docente, bem como realizar intervenções em 

alguns aspectos relacionados à compreensão da adição e subtração com (re) 

agrupamento em sala de aula.  

          A formação continuada para os professores das séries/anos iniciais considerados 

como profissionais polivalentes visa redirecionar a prática quando necessário e construir 

novos conhecimentos por meio da socialização das atividades desenvolvidas em sala de 

aula pelo outro professor. 

          Pela experiência, enquanto coordenador pedagógico dos professores que lecionam 

nas séries/anos iniciais, a qual foi mencionada anteriormente, percebemos a necessidade 

do professor ter momentos de estudo pelas razões citadas, como também, esse momento 

de formação integra-os, possibilita o reencontro, socializa a prática de sala de aula, 

expondo dificuldades e sucessos e fortalece amizades. Tais elementos articulados 

promovem uma aproximação entre o prazer de estudar para ensinar, o desafio em 

apreender, para possibilitar os alunos à construção do conhecimento.  

          Essa dinâmica de formação que nos referimos apresenta contribuições com esta 

pesquisa pelos procedimentos metodológicos propostos, oportunizar momento de 

interação entre seus envolvidos, além de mobilizar os conhecimentos acerca das 

operações convencionais.  

          Neste aspecto, os programas de formação continuada em matemática para os 

professores das séries/anos iniciais oferecidos pelo MEC, o Pró- letramento e o 

GESTAR I buscam integrar o professor e o aluno nas questões conceituais, atitudinais e 

procedimentais. Além disso, permite o dinamismo na ação de ensinar e aprender que 

aos poucos tem conduzido situações mais elaboradas de apresentar os conceitos 

matemáticos. 

Nessa dialética, a pesquisa-ação ocupa seu espaço, se constituindo naturalmente 

uma metodologia adequada para atingir os objetivos de intervenção e transformação do 

cenário matemático, com lacunas conceituais relacionadas à utilização das técnicas 
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operatórias da adição e subtração com (re) agrupamento, as quais mencionamos em 

outra parte deste trabalho. 

Contudo, não defendemos que a formação continuada seja a solucionadora dos 

problemas do ensino, nem que modelos prontos de formação propostos pelos órgãos 

responsáveis pela educação tornem-se milagrosamente a chave do sucesso. Mas 

pensamos que o processo de sensibilização do professor para que socialize as suas ações 

das aulas de matemática, expondo as inquietações e os avanços, colabora com o ensino 

e a aprendizagem de outros professores.  

Portanto, os aspectos pessoais, profissionais, acadêmicos e as leituras de referência, 

nos possibilitaram a delimitação da problemática deste estudo, conforme consta no item 

a seguir. 

 

1.4 Delimitação da problemática 

 

          Diante do exposto nos itens anteriores, pensamos que as operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento não são compreendidas pelos professores. Com base a 

essas reflexões, elaboramos a questão de investigação: Como o professor ressignifica a 

sua prática pedagógica ao ensinar o Sistema de Numeração Decimal e as operações 

convencionais de adição e subtração com (re) agrupamento por meio do ábaco 

manipulativo e informático?    

          Para tentarmos responder a questão de investigação, propomos os seguintes 

objetivos: 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Levar os professores a ressignificar às noções das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento por meio da utilização do ábaco manipulativo e 

informático. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Elaborar e aplicar uma sequência didática que vise facilitar à compreensão das 

operações convencionais, especificamente, a adição e subtração com (re) agrupamento. 
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Identificar na sequência didática a apropriação do ábaco manipulativo e 

informático por parte do professor de Ensino Fundamental. 

 

Para alcançarmos esses objetivos buscamos na Teoria das Situações Didáticas de 

Brousseau (1996) e nos polos da comunicação de Lévy (1993) respaldo para nortear a 

elaboração, aplicação e análise de uma sequência didática para os professores de 

matemática das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

 

1.5 Fundamentação Teórica  

 

 A seguir, apresentamos os dois referenciais teóricos que embasam a pesquisa. 

  

1.5.1 A Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau (TSD) na prática docente  

 

 Guy Brousseau recebeu o título de doutor honoris causa das universidades de 

Montreal (Canadá), Genebra (Suíça) e Córdoba (Espanha) por suas contribuições 

teóricas à Educação Matemática. Em 2003, foi o primeiro ganhador do prêmio Felix 

Klein do Comitê Internacional do Ensino da Matemática (ICMI), também em 

reconhecimento a contribuição que tem tido sobre o desenvolvimento da Educação 

Matemática como um campo de investigação científica, no campo teórico, 

implementando esta investigação a estudantes e professores.  

Guy Brousseau nasceu em 4 de fevereiro de 1933, em Taza, no Marrocos, filho 

de um soldado francês. Em 1953, começou a dar aulas no Ensino Fundamental numa 

aldeia da região de Lot et Garonne - França. Na única classe da escola local, Brousseau 

lecionava para crianças de 5 a 14 anos.  No fim dos anos 1960, depois de se formar em 

Matemática, ele passou a lecionar na Universidade de Bordeaux, onde hoje é diretor do 

Laboratório de Didática das Ciências e das Tecnologias e professor emérito. 

Guy Brousseau pai da Teoria das Situações Didáticas, desenvolvida na França, 

cujo objetivo principal é propor uma forma de apresentação do conteúdo matemático a 

alunos em sala de aula, com a finalidade de possibilitar a aprendizagem de conteúdos 

específicos de Matemática. Na realidade, ele tinha interesse em estudar como as 

crianças aprendiam matemática.  
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Na década de 1970, os primeiros elementos da teoria das situações foram 

anunciados numa conferência do Congresso da Associação dos Professores de 

Matemática do Ensino Público (Apmep) de Clermont-Ferrand. No final dos anos 70, 

desempenhou um papel importante no desenvolvimento da didática da matemática 

como disciplina científica. Na verdade, a teoria das Situações didáticas foi criada com 

base na análise crítica dos trabalhos de Dienes, Papy e outros, das décadas de 60 e 70, 

enquadrados na Matemática Moderna que levaram Brousseau a se dedicar a estudos 

construtivistas em pedagogia a partir da Teoria Genética de Piaget, tendo como base a 

problematização matemática (FREITAS, 2008).  

Para Pommer (2008), a teoria das situações didáticas apresenta elos nos aspectos 

epistemológicos, cognitivos e sociais na área de matemática que busca compreender as 

interações sociais que acontecem na sala de aula entre professor e aluno, as contradições 

e o modo de aprendizagem do conhecimento matemático. Estes aspectos articulados 

podem convergir para a formação de um alicerce de conhecimentos matemáticos em 

que sua apropriação faz com que o aluno esteja hábito a novas situações-problemas de 

matemática. 

Assim, Brousseau (2008) designou o estudo das situações como ferramentas 

didáticas e, apresenta as seguintes preposições: 

 A comunicação didática fornece aos seus envolvidos um instrumento de controle ou 

regulariza um determinado meio. Deste modo, se faz necessário que o sujeito 

aprendente tenha consciência da capacidade de exercer o controle de uma situação 

ou um meio. 

 Os instrumentos culturais de reconhecimento e organização de conhecimento são 

saberes, objetos de atividades das instituições. Neste sentido, a compreensão torna-

se a mobilização de saberes e conhecimentos que possam servir de controle desses 

conhecimentos que regulam o saber. 

 O sentido de um conhecimento é uma imagem cultural da compreensão. Pode ser 

decomposto em três tipos didáticos: componente semântico- o conhecimento 

mobilizado se relaciona com um campo de situações, componente sintático- 

relaciona a diferentes repertórios (lógico e científico) e componente pragmático- 

descreve as características da utilização.  

 A ação de um professor contribui para a regulação dos processos de aquisição do 

aluno. O aluno aprende pela regulação de suas relações com seu meio. 
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A aprendizagem se dá na relação intrínseca entre o aluno e o professor com o 

meio que exige controle das situações que conduzirão a aprendizagem. No caso desta 

pesquisa, o meio utilizado é o instrumento de contagem (ábaco manipulativo e 

informático) que proporcionarão um espaço reflexão, estudo e de apropriação do 

conhecimento referente às operações de adição e subtração com (re) agrupamento. 

Nesta relação entre professor e aluno, Brousseau (2008), apresenta a figura do 

professor de acordo com dois pontos de vista: o primeiro como o professor que organiza 

as aulas e o segundo como o professor que leciona. 

 

Nos diferentes níveis de um meio, as interações de um sujeito - seja 

ele professor ou aluno - também são diferentes: ele toma decisões 

conforme regras, estratégias e conhecimentos, atua em função das 

informações que recebe e interpreta etc. (BROUSSEAU, 2008, p. 57).  

 
 

Trabalhos em Educação Matemática abordando a Teoria das Situações Didáticas 

como os de Jesus (2008) e de Arbach (2002) têm oportunizado a aprendizagem a partir 

de uma sequência didática que visa à relação entre alunos e professores para a validação 

de um conhecimento.  

 

O uso das demonstrações pode facilitar a formação de atitudes 
científicas nos alunos, na medida em que a construção e a utilização 

de sistemas de validação aceitos na comunidade matemática favorece 

a aproximação entre o saber produzido por eles ao saber escolar. 

(ARBACH, 2002, p. 84).  

 

Deste modo, um dos primeiros elementos da teoria das situações didáticas 

relevante na análise e elaboração de situações para o ensino e a aprendizagem da 

matemática é o contrato didático. Ele consiste numa situação de ensino organizada pelo 

professor, em que o aluno é designado à resolução do problema que lhe é proposto. 

Nessa circunstância, é necessária que o aluno interprete o problema por meio dos dados 

apresentados desenvolvendo a resolução.  

          Para Brousseau (1996), a prática docente deve levar em consideração a (re) 

contextualização dos conhecimentos, em que o aluno interage com o conhecimento a 
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partir da interação entre: ele próprio, o saber e o milileu
11

. Nesta teoria, a aprendizagem 

advém das contradições e dificuldades na adaptação ao meio. 

          O autor supracitado aborda que é necessária a existência de um desequilíbrio nas 

concepções do aluno sobre determinado conhecimento, para que, possa reorganizar o 

pensamento em função da construção desse conhecimento. Assim, as novas respostas do 

aluno a uma situação que antes não era compreendida tornam-se resultantes desse 

conhecimento. 

Assim, Brousseau (2008) menciona que uma Situação é um modelo de interação 

de um sujeito com um meio específico que determina certo conhecimento. Ele classifica 

a Teoria da Situação Didática - TSD em duas situações: Didática e Adidática.  

Na situação didática o professor assume o papel de mediador para ter um 

controle da situação de ensino e aprendizagem. Assim, 

 

 

O conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou 
implicitamente entre um aluno ou grupo de alunos, um certo milileu 

(contendo eventualmente instrumentos ou objetos) e um sistema 

educativo (o professor) para que estes alunos adquiram um saber 
constituído ou em constituição. (BROUSSEAU, 1986 apud JESUS, 

2008, p. 33). 

  

Na situação adidática, o professor se planeja para proporcionar condições 

favoráveis de aprendizagem do saber a ser ensinado, sem que o aluno saiba dessa 

intenção. Em outras palavras, as situações adidáticas são suporte para as situações 

didáticas. 

          Associada às situações adidáticas, a fim de descrever as ações dos alunos ao 

longo da resolução de um problema, Brousseau (2008) propôs três tipologias de 

situações. 

A primeira, Situação de Ação, o aluno utiliza procedimentos mais rápidos para a 

resolução de um problema proposto pelo professor, cujo resultado é mais experimental e 

intuitivo do que teórico. 

De acordo com Brousseau (2008), nesta fase de ação, 

 

Em geral, adota-se uma estratégia descartando, intuitiva ou 

racionalmente, uma anterior. Submetida à experiência, a nova 
estratégia pode ser aceita ou não, conforme a apreciação que o aluno 

                                                             
11

 Segundo Brousseau (2008), Milileu é tudo com que o sujeito interage para construir o 

conhecimento. 
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faça de sua eficácia. A sucessão de situações de ação constitui o 

processo pelo qual o aluno vai aprender um método de resolução de 

um problema. (BROUSSEAU, 2008, p. 25). 

 

A Segunda, Situação de Formulação, o aluno cria esquema para resolução de 

problemas, recorrendo a teorias e possui um raciocínio mais elaborado do que 

experimental. 

Para Brousseau (2008), a situação de formulação é ilustrada a partir de um jogo 

numérico, em que: 

 

Para chegar à vitória, não basta que um aluno saiba como ganhar. 

Deve também saber comunicar aos colegas sua proposta de estratégia, 
pois essa é a única maneira que tem de atuar na situação. Essa 

comunicação está submetida a dois tipos de retroação: imediata, por 

parte dos colegas – que a compreendem ou não (concordam com ela 

ou não) -, e outra, mediata, por parte do meio, quando, no caso de ser 
aplicada a uma partida específica, a estratégia resulte vencedora ou 

não. (BROUSSEAU, 2008, p. 26).  

 

A terceira, Situação de Validação, o aluno deve mostrar a validade do modelo 

que criou submetendo as inferências matemáticas a outras pessoas. Brousseau (2008) 

ressalta que, 

 
Os alunos organizam enunciados em demonstrações, constroem 

teorias - na qualidade de conjuntos de enunciados de referência - e 

tanto aprendem a convencer os demais alunos como a se deixarem 
convencer sem ceder a argumentos retóricos, à autoridade, à sedução, 

à soberba, a intimidações etc. (BROUSSEAU, 2008, p. 26). 

 

Esta divisão de situações faz parte dos procedimentos dos alunos que são 

identificadas pelo professor (ou pesquisador) e serve apenas para facilitar a 

compreensão do processo de construção do conhecimento, sendo que elas se entrelaçam 

fortemente umas às outras. Brousseau (2008) esclarece que estas três situações têm a 

finalidade de analisar os aspectos fundamentais do processo da aprendizagem. 

A situação didática possui a institucionalização, como uma fase didática em que 

ocorre a intervenção direta do professor, visando estabelecer o caráter do objeto e a 

universalidade do conhecimento realizando a correção de equívocos que podem ter 

ocorrido nas fases anteriores. Desta maneira,  

 

[...] o professor devia checar o que os alunos precisavam fazer (e 
refazer) ou não, o que haviam aprendido ou precisavam aprender. Essa 
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atividade é inevitável: não se pode reduzir o ensino à organização das 

aprendizagens. (BROUSSEAU, 2008, p. 102). 

 

As fases adidáticas de ação, formulação e validação e a fase didática de 

institucionalização desenvolvida por Brousseau (1996), nesta sequência, pretendem 

contribuir para a construção do conhecimento.  Por isso, pensamos que a Teoria das 

Situações Didáticas é adequada para esta pesquisa, por ter a intenção de contribuir com 

a elaboração, aplicação e análise de uma sequência didática envolvendo os conteúdos de 

adição e subtração (além da compreensão da posição relativa dos números no nosso 

sistema de numeração decimal, ou seja, ―o vai um‖ ) com (re) agrupamento utilizando o 

ábaco de papel, manipulativo e/ou informático para intervir nas dificuldades de 

aprendizagem dos professores referentes a esses conteúdos.  

          Embora, a Teoria das Situações Didáticas tenha sido desenvolvida para o 

contexto do aluno, a utilizamos com os professores de matemática do Ensino 

Fundamental, por permitir a mobilização dos procedimentos de resolução das operações 

de adição e subtração com (re) agrupamento pelo uso das fases adidáticas e didáticas. 

          Conforme apresentamos, as fases adidáticas e didáticas da Teoria das Situações 

Didáticas permitem que a aplicação promova um processo de comunicação entre a 

tríade envolvida, desde a fase da ação, em que o aluno utiliza uma forma mais direta 

para resolver um problema, sem recorrer a um conhecimento mais sistematizado, e a 

fase de institucionalização, na qual o professor revisa as etapas do conhecimento 

elaborado pelo aluno, o tornando universal. 

           Na fase adidática é imprescindível o uso da oralidade entre aluno/aluno, para dar 

resposta ao problema utilizando procedimentos mais simples ou fazendo uso de 

esquemas de acordo com o conteúdo. Ao institucionalizar esse conhecimento, o 

professor utiliza a escrita na generalização matemática. O milileu, como espaço de 

contradições, favorece a autonomia do aluno, sendo fator importante na aprendizagem. 

           De acordo com essas características, consideramos neste trabalho o milileu, como 

a mobilização das operações de adição e subtração com (re) agrupamento mediado pelo 

ábaco manipulativo e informático. Esta última ferramenta possibilita a comunicação por 

intermédio do ambiente virtual, o que proporciona ao aluno o desafio de construir o 

conhecimento lidando com a informática enquanto ambiente de aprendizagem.     

          As fases adidática e didática como mecanismos articuladores do ensino e 

aprendizagem, pela interação entre o aluno, professor e milileu, se consolidam pelos 
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aspectos da comunicação existente entre si, conforme é apresentado em diversos 

estudos. 

Deste modo, em uma pesquisa realizada por Silva (2008), que investiga os 

alunos e a aula de uma professora da 6ª série/7º ano, bem como as relações didático-

pedagógicas no ensino de geometria, referente à construção de figuras planas. A 

sequência didática proposta consistiu na construção de triângulos e em seguida de 

quadriláteros calculando os respectivos ângulos internos. No relato de um dos 

momentos da aula da professora, podemos visualizar a Teoria das Situações Didática de 

Brousseau, de acordo com a descrição: 

 

Sexta série, atenção [...] agora que vocês já construíram os quatro 
tipos de triângulos e verificaram qual é o valor da soma de seus 

ângulos internos, terminando isso, nós vamos agora verificar como 

será a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vai ser a 
mesma? Vai ser maior? Vai ser menor que 180º? Isso eu quero que 

vocês terminem os triângulos, e comecem a trabalhar com o 

quadrilátero. Desenhem o quadrilátero e definam para mim como será 

a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Primeira coisa, o que 
é um quadrilátero? (SILVA, 2008, p. 108-109) 

 

Nesta circunstância, a professora motivou os alunos a mobilizarem novos 

conhecimentos por meio de um conhecimento anteriormente construído. É neste aspecto 

que os alunos se sentem desafiados a dar uma resposta a partir do quê sabe. Por isso, 

que o papel do professor nesta ação é importante, devido estimular os alunos a levantar 

hipóteses e formular conjecturas. Neste sentido, as fases de ação e formação são 

vivenciadas. Enquanto a fase de validação ocorre quando a professora chama a atenção 

dos alunos na construção dos quadriláteros utilizando os saberes mobilizados na 

construção do triângulo. Essa atitude leva os alunos a validarem o conhecimento 

estabelecido. Por fim, a professora institucionaliza toda a discussão, da seguinte 

maneira: ―[...] o paralelogramo é como você pegasse um retângulo e apertasse, heim!!!‖ 

(SILVA, 2008, p. 109). Neste caso, a professora apresenta uma maneira em que os 

alunos conheçam o paralelogramo como um tipo de quadrilátero chamando a atenção 

para os ângulos internos. 

Em outra pesquisa em Educação Matemática, Rodrigues (2007) propõe 

atividades referentes à probabilidade para alunos da oitava série/nono ano. Dentre elas, 

uma sugere que os alunos estimem a proporção das bolas brancas numa garrafa. Para 

isso, foi apresentada uma garrafa vazia e não transparente, onde foram colocadas cinco 
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bolas e um saco opaco com trinta bolas. Sendo que no saco só existe bolas brancas e 

bolas pretas. Após a mistura das bolas na garrafa, foram retiradas cinco, permitindo aos 

alunos a constatação das quantidades e não da cor. O objetivo da atividade é que depois 

da institucionalização feita pelo professor, é que o modelo de uma urna de Bernoulli 

seja modelo para outras atividades. As diversas formas de ação utilizadas pelos alunos 

para dá uma resposta ao problema, segue através da indagação: ―conseguimos mexer a 

garrafa 400 vezes, sendo que saiu 243 vezes bolas brancas e 157 bolas pretas. 243= 

60,75 % brancas e 157= 39, 25 % pretas. Então, na garrafa, tem 5 bolinhas, sendo 3 

brancas e 2 pretas‖. Resposta do aluno W. Outras respostas eram semelhantes à exposta 

anteriormente (RODRIGUES, 2007, p. 90). 

 Percebemos que, neste desafio proposto para os alunos, a fim de validar a urna 

de Bernoulli, os alunos apresentam os passos da Teoria das Situações Didáticas: ação, 

formulação e validação. Para em seguida, o professor realizar a institucionalização das 

discussões levantadas. 

 Também, Mello (2008) apresenta uma sequência didática para ser realizada com 

alunos da 5ª série/6º ano, abordando o algoritmo da subtração. Dentre várias atividades, 

o pesquisador propõe que os alunos formem entre eles dois grupos com diferentes 

quantidades de forma que reste uma quantidade par de alunos que não pertença aos 

grupos. Esta quantidade par de alunos contará quantos integrantes há em cada grupo e, 

em seguida dirá a diferença entre eles. De forma prática e interativa, os alunos 

desenvolveram as fases adidáticas de Brousseau: ação, ao participar da atividade, 

formulação, ao contar os integrantes, observando onde havia mais ou menos alunos, 

validação, por meio das constatações feitas, ao verificar que a diferença de quantidades 

entre os grupos remete a uma subtração. Na institucionalização, o professor chama a 

atenção que ao adicionar quantidades iguais em ambos os grupos, a diferença de 

quantidades permanece a mesma.   

Assim, essas fases adidáticas e didática da Teoria das Situações Didáticas de 

Brousseau contribuem para que o aluno construa seu conhecimento por meio de uma 

sequência didática com objetivos específicos. 

Percebemos com estes relatos de pesquisas mencionados anteriormente, que a 

Teoria das Situações Didáticas tem contribuído com o ensino e a aprendizagem da 

matemática ao mobilizar conhecimentos por meio de situações elaboradas. Tal ação, nos 

motiva a desenvolver esta mesma teoria em novas situações, como propomos nesta 

pesquisa com o intuito de intervir num grupo de professoras que encontram dificuldades 
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no ensino que leve os alunos a compreender o (re) agrupamento nas operações de adição 

e subtração utilizando o ábaco de papel, manipulativo e informático.    

A Teoria das Situações Didáticas se consolida pelos aspectos da comunicação 

existente em diversas formas, conforme apresentamos a seguir.  

 

 1.5.2 Os polos da comunicação e o ensino e aprendizagem 

 

          As diversas práticas de contagem numérica desenvolvidas pela humanidade e, em 

especial a contagem utilizando as mãos como estímulo da sabedoria cultural, remonta o 

uso da oralidade nesta atividade. Este fato tem se destacado de tal maneira que, seu uso 

permanece entre as crianças que iniciaram a lidar com a contagem, como também, 

muitos adultos que mesmo possuindo outras maneiras de contagem, ainda recorrerem 

aos dedos das mãos para desenvolver seus cálculos. Da mesma forma, o processo de 

registro dessas quantidades possui características pessoais e da comunidade pertencente. 

Assim, percebemos a importância da cultura para o ensino e a aprendizagem, diante de,  

 

Grande parte das atividades matemáticas no ensino fundamental é 

dedicada à construção de um sistema de numeração que seja capaz, 
num primeiro momento, de atender a uma certa demanda social de 

comunicação de ideias em que os números aparecessem quase que 

exclusivamente como elementos incorporados à linguagem natural e, 

segundo momento, que seja eficaz na sua manipulação algébrica 
efetuar operações cada vez mais complexas. (MORETTI, 1999, p. 13).  

 

          O ensino da matemática está voltado aos aspectos culturais que surgem a partir da 

comunicação entre as pessoas. Fato este que dá maior ênfase aos conteúdos estudados 

na escola, permitindo refletir sobre o contexto que apresentou essa necessidade em lidar 

com a matemática. 

          Por isso, Lévy (1993) menciona que as civilizações possuem sua cultura 

constituída ao longo da história. Como parte dessa cultura, a comunicação é importante 

por promover a interação entre as pessoas dessas civilizações, apresentando a oralidade, 

a escrita e a informática como formas de comunicação, conforme citamos: 

 Oralidade, o autor enfatiza dois tipos de oralidade, a primária e a secundária. A 

oralidade primária permeia a gestão da memória social, cujas lembranças das pessoas 

constituem o acervo cultural da sociedade, enquanto a oralidade secundária está 

associada ao regulamento da palavra que se completa com a escrita. ―Nas sociedades 
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sem escrita, a produção de espaço-tempo está quase totalmente baseado na memória 

humana associada ao manejo da linguagem‖ (LÉVY, 1993, p. 78). Este fator é muito 

importante para que a cultura permaneça por meio da transferência de saberes para 

novas gerações. Por outro lado, essa memória pode ser comprometida pelo tempo, 

diante das circunstâncias proporcionarem a recriação dos fatos. Por isso que a 

observação, a imitação ou ação e a percepção são fatores adquiridos por meio da 

convivência cuja prática ocorre pela oralidade.  

 A escrita surge no meio agrícola, nas civilizações antigas, reproduzindo a 

comunicação entre o período em que a lavoura estaria pronta para o consumo como 

garantia a alimentação. Assim, foram introduzidos os registros escritos por meio dos 

riscos no solo para marcar o tempo necessário para obtenção das colheitas desejadas. 

  Nesta organização da sociedade agrícola, o Estado passa a comandar os 

homens e os signos, que são unificados. Assim, a escrita torna-se um instrumento de 

gerenciamento dos domínios agrícolas e da organização dos impostos. Porém, ela não se 

contenta somente com essa funcionalidade, mas se associa ao espaço e ao tempo da 

evolução humana. Desta maneira, o autor destaca alguns aspectos relevantes 

característicos da comunicação escrita, como: 

 A escrita por si dispensa a participação de pessoas presencialmente; 

 A escrita apresenta a ideia de alguém que emite o ponto de vista. Essa 

fidelidade, diante de ser pessoal, pode não ser compreendida pelo leitor; 

O autor referenda que tais aspectos colaboram com o surgimento de mensagens 

ambíguas ou descontextualizadas. Diante disso, a busca por atribuir um sentido torna-se 

o centro do processo de comunicação, sendo a interpretação uma necessidade da escrita.  

  A informática (virtual), que apresenta em sua estrutura aparatos da 

comunicação, como: a imagem e o som podem ser compostos, decomposto, com 

efeitos, ordenados, com textos ou sem texto. Na rede digital, quatro polos funcionais são 

presentes: a produção ou decomposição de dados, de programas, a seleção, recepção e 

tratamento dos dados, de programas, a transmissão, o armazenamento.  

Neste âmbito, a sociedade que possui várias fases históricas de comunicação, 

está percebendo que nessa era da informática, a comunicação torna-se mais global, 

porém, necessitando da adequação das pessoas a esta maneira de se relacionar com o 

mundo, com as pessoas e consigo mesmo, por meio dessa gama de dispositivos. 

Acreditamos que esses polos da comunicação articulados mobilizam noções 

matemáticas, no nosso caso, as operações de adição e subtração com (re) agrupamento, 
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que atendem as necessidades do ensino. Todavia, pela comunicação oral, as pessoas 

apresentam sua forma de contagem apreendida no contexto cultural, porém, o 

desenvolvimento socioeconômico revela a necessidade do registro escrito dessas 

quantidades diante das limitações da mente humana para guardar as informações. Nesta 

crescente evolução de comunicação, a informática se apresenta como um meio de 

promoção de aprendizagem que permite a visualização de procedimentos de contagem. 

Os polos da comunicação apresentados por Lévy (1993) complementam o referencial 

teórico da pesquisa por subsidiar na elaboração da sequência didática. 

Para tal, apresentamos a seguir a metodologia e os procedimentos desta 

pesquisa. 

 

1.6 Metodologia e procedimentos 

 

Utilizamos como metodologia a pesquisa-ação estratégica, abordada por Franco 

(2005). Essa metodologia permite traçar os procedimentos metodológicos que 

colaboram com a coleta de dados do experimento. 

  

1.6.1 Pesquisa-Ação como metodologia de pesquisa 

 

De acordo com Franco (2005), a metodologia de pesquisa em educação deve ser 

entendida como uma conjuntura organizada cientificamente, que traça toda a trajetória 

da pesquisa, relacionando-a as ações na perspectiva do surgimento de novos 

conhecimentos por intermédio do pesquisador com o campo investigado. 

 Diante de sua importância para o trabalho dessa natureza, refletimos sobre a 

metodologia de pesquisa adequada e, escolhemos a pesquisa-ação, visto que contempla 

os objetivos de nosso trabalho pelas razões que descrevemos nos próximos parágrafos. 

Dick (2003) apresenta a pesquisa-ação como um trabalho científico que permeia 

a ação e a pesquisa. A ação, como meio de ocasionar mudanças em um determinado 

contexto e a pesquisa, para que o pesquisador esteja ciente do problema a ser 

investigado e a atitude a ser tomada.  

Pensamos que, esta metodologia de pesquisa seja a mais adequada porque temos 

intenção de intervir na realidade profissional de um grupo de professores que lecionam 

o quinto ano/quarta série em escolas públicas municipais, da cidade de Cabrobó - PE, 
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para discutir o procedimento de resolução das operações de adição e subtração com (re) 

agrupamento mediada pelo ábaco manipulativo e/ou informático.  

Nesse sentido, de acordo com Richardson (2003), a pesquisa-ação, está 

estruturada em quatro fases: diagnóstico, ação, avaliação e reflexão. 

 No diagnóstico, o pesquisador identifica e define o problema estabelecendo a 

possibilidade de diversas ações para solucioná-lo. Nesta fase são determinados os 

princípios epistemológicos que nortearão a ação, buscando saber como o conhecimento 

é produzido e a posição dos sujeitos na pesquisa. 

 Na ação, é estabelecido um planejamento que possa contribuir para solucionar o 

problema constatado e, usar possíveis mecanismos para solucionar os conflitos. 

 Na avaliação, analisa-se, interpreta-se e extraem-se conclusões que permitem 

avaliar o planejamento traçado para que ocorresse a ação. É nessa etapa, que é feita a 

análise crítica do processo; 

 Na reflexão, torna-se público o que pode ser apreendido. O grupo discute e 

analisa o que foi constituído como aprendizagem. 

As fases descritas nos fazem remeter ao fato de que, só existe pesquisa se houver 

um problema motivador, que leve a uma investigação. Ele exige um planejamento 

seguido de uma intervenção que necessita ser avaliado com o objetivo de detectar se 

existiu a ação com eficácia, que implica na reflexão, tornando o saber constituído. As 

fases da pesquisa-ação subsidiam no que Brousseau (1996) aborda na Teoria das 

Situações Didáticas, como as fases: ação, formulação, validação e institucionalização, 

que auxiliam na elaboração de uma sequência didática. 

Esse fato nos permite justificar, uma vez mais a escolha da Teoria das Situações 

Didáticas no estudo e da pesquisa-ação como metodologia, visto que ambas são 

coerentes tanto para a elaboração das sequências didáticas quanto para análise do 

experimento.  

Lembramos que a nossa pretensão em trabalhar com a pesquisa-ação, dá-se 

diante do estudo enveredar na ação em paralelo com a transformação de uma realidade 

por meio de uma prática pedagógica. 

Nessa linha de pensamento Franco (2005) salienta que essa prática pedagógica 

deve possuir direção, sentido e intencionalidade para ocorrer à transformação. Assim, 

classifica a pesquisa-ação, de acordo com as diversas abordagens em que vários 

trabalhos têm se constituído no Brasil, como: colaborativa, crítica e estratégica. 
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 Pesquisa-ação colaborativa: quando o grupo solicita ao pesquisador intervir 

como um membro do grupo, para dar um enfoque científico à mudança proposta pelos 

sujeitos do grupo. 

  Pesquisa-ação crítica: quando o pesquisador inicialmente percebe a necessidade 

da transformação do grupo, em consequência da valorização da construção cognitiva da 

experiência, apoiada na reflexão crítica coletiva que permeia a emancipação dos sujeitos 

e dos fatos que são considerados opressores. 

  Pesquisa-ação estratégica: quando a intervenção for planejada, acompanhada e 

avaliada sem a participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, sendo o pesquisador 

responsável pelo acompanhamento dos efeitos e avaliação dos resultados da aplicação.   

Conforme a autora mencionou, é comum a pesquisas se enquadrarem a um dos 

tipos de pesquisa-ação, diante de o pesquisador enquadrar seu estudo de acordo com as 

considerações propostas anteriormente a cada categoria desta metodologia de pesquisa-

ação.  

Inferimos que a pesquisa-ação colaborativa não se enquadra ao nosso estudo, por 

se tratar de uma ação proposta por um grupo, cujas ações serão determinadas 

coletivamente. A pesquisa-ação crítica, também não se enquadra, pois embora procure a 

mudança do grupo (noções, atitudes, etc.), ela se baseia na reflexão crítica coletiva, que 

não é o foco metodológico que queremos dar à nossa pesquisa.  

Em consequência, optamos por desenvolver a Pesquisa-ação estratégica que, se 

associa as diversas formas de ação, isto é, o pesquisador planeja o trabalho a ser 

desenvolvido pelo grupo, em nosso caso o grupo está formado por professores de 

Ensino Fundamental. 

Além disso, na Teoria das Situações Didáticas o pesquisador elabora uma 

sequência didática visando intervir nas dificuldades do professor, no caso deste estudo, 

no que se refere ao ensino das operações de adição e subtração com (re) agrupamento.  

 

1.6.2 Procedimentos Metodológicos 

 

          Alves (1991) menciona que numa investigação focalizada, se faz necessário a 

coleta sistemática dos dados podendo recorrer ao uso dos instrumentos auxiliares. Por 

essa razão, utilizamos como dispositivos experimentais: questionários, observações, 

gravação em vídeo e registro fotográfico. A seguir, comentamos cada um dos 

instrumentos de coleta de dados. 
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1.6.3 Questionários 

 

Na pesquisa, utilizamos dois questionários: o primeiro, diagnóstico: consiste em 

fazer um levantamento a respeito do uso de materiais concreto e/ou informático pelos 

professores do Ensino Fundamental, para ensinar as operações de adição e subtração 

com (re) agrupamento, como também, conhecer a formação acadêmica e profissional 

desses mesmos professores (Ver no Apêndice). O segundo, final: consiste em levantar 

informações a respeito do uso do ábaco manipulativo e/ou informático atrelados às 

atividades direcionadas e executadas pelas professoras no decorrer da aplicação das 

sequências didáticas (Ver no Apêndice). 

 

1.6.4 Observações 

  

No decorrer da aplicação das atividades, contamos com duas observadoras e um 

pesquisador. Para Viana (2003), o processo de observação gera elementos que 

esclarecem ao pesquisador as ações observadas no grupo de professoras. 

A função do observador é fazer anotações das ações das professoras, filmar a 

aplicação das atividades e enviar ao pesquisador no final da aplicação das atividades. 

Todos os encontros foram observados e cada observadora acompanhava os mesmos 

professores durante todos os encontros. Após o término de cada encontro, os 

observadores entregavam as suas anotações ao pesquisador.  

 

1.6.5 Gravação em vídeo e registro fotográfico 

 

Os três encontros foram registramos em vídeo e fotografias. Optamos em 

realizar as anotações referentes à filmagem e as fotografias de forma individual. Sua 

importância se dá devido serem observadas e constatadas as fases de construção do 

conhecimento em que as professoras se encontram. 

O quadro a seguir mostra os recursos utilizados na coleta de dados e suas 

respectivas datas e cargas horárias.  

 

 

Recursos Utilizados Aplicação Data 
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Questionário Diagnóstico Como subsídio para elaborar as atividades. 21/06/2010 

Observações 
Três encontros de 5h, cada. 

Total de horas: 15 h 

13, 14 e 

15/12/2010 

Gravações e fotografias 
Com filmadoras e câmera digital. 13, 14 e 

15/12/2010 

Questionário Final Aplicação no final do terceiro encontro 15/12/2010 

Quadro 1.  Recursos utilizados na coleta de dados. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Mostramos no capítulo seguinte, um breve esboço do ábaco enquanto material 

manipulativo e informático e as operações de adição e subtração com (re) agrupamento, 

inferindo sua importância para o ensino.  
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2 O ÁBACO E AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 

 

Neste capítulo destacamos os tipos de ábacos, alguns aspectos históricos do 

ábaco em diferentes civilizações e sua importância para a economia, permitindo 

representar quantidades e resolver cálculos. Apresentamos os ábacos virtuais, 

destacando o ábaco informático e também o manipulativo de hastes na vertical, o 

sistema de numeração decimal e as operações de adição e subtração.  

 

2.1 Alguns tipos de ábacos 

 

Lorenzato (2009) caracteriza o material concreto como palpável, manipulável e, 

também, visual, como é o caso das imagens gráficas, ressaltando que os materiais 

concretos podem ser estáticos, isto é, não possibilitam ser modificados quanto a sua 

estrutura, enquanto outros permitem transformações contínuas, contribuindo na 

redescoberta, nas regularidades matemáticas e com a aprendizagem do aluno, diante do 

seu dinamismo. 

O autor aponta ainda que o material concreto utilizado no processo de ensino 

pode contribuir com a abstração, que constitui uma aprendizagem conceitual mais 

elaborada, enfatizando a importância de iniciar do concreto para o abstrato. 

Lorenzato (1976) menciona em uma de suas pesquisas, a utilização do material 

didático com 180 alunos da 5ª série/6º ano, com idades entre 11 e 12 anos, abordando 

conhecimentos matemáticos semelhantes. De acordo com resultados do pré-teste, em 

várias escolas de Brasília e diferentes níveis socioeconômicos, 70% desses alunos 

consideravam a matemática como uma disciplina difícil de aprender. Na pesquisa, em 

cada escola, um mesmo professor ensina a duas turmas, um com o material didático a 

outra não. Os resultados da pesquisa apontaram que as turmas que foram ensinadas com 

o material didático apresentaram resultados positivos, tanto diante das questões fáceis 

quanto das difíceis do que da turma que foi ensinada sem o material didático.  

Rangel (2002) e Mendes (2009) ressaltam que qualquer material didático por 

mais eficaz que seja não pode garantir, por si só, a aprendizagem. É necessário que o 

professor esteja convencido da importância e utilidade desse material didático e 

esclareça a intenção de seu uso na abordagem do conteúdo matemático aos 

destinatários.  
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Os aspectos citados anteriormente podem colaborar com a aprendizagem, pois:  

 

―[...] a eficiência do MD [material didático] depende mais do 

professor do que do próprio MD, e ainda mostra a importância que a 

utilização correta do MD tem no desenvolvimento cognitivo e afetivo 

do aluno‖. (LORENZATO, 2009, p. 25).  [Grifo nosso] 

 

O modo que o professor utiliza o material didático influencia na forma de 

aprender dos alunos. Assim, a aula em que o professor apresenta o material didático 

como ilustração difere da aula em que o professor oportuniza o aluno a pegar, 

manipular, refletir, criar estratégias, e construir conhecimentos matemáticos. 

Por outro lado, nem todo material concreto utilizado em sala de aula foi 

construído com a finalidade didática. O ábaco é um exemplo que pelo seu histórico uso 

por diferentes civilizações é utilizado por algumas escolas como material didático 

permitindo ao aluno, formular suas estratégias, aplicando-as e emitindo suas conclusões 

acerca da apreensão de um conhecimento.  

 

2.1.1 O ábaco humano: primeiro instrumento de contagem 

 

Ifrah (1992) apresenta a mão humana como o instrumento mais antigo, prático, 

eficaz e propagado de contagem para a humanidade ao longo da história, sendo 

encontradas evidências de seu uso em vários lugares do mundo. É considerada a 

primeira máquina de contar que possui uma praticidade que foi tirada proveito de forma 

abstrata, similar ao conceito de base, de forma especial, a da base cinco e dez, devido a 

sua quantidade ser expressa pelos dedos das mãos. Ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação das mãos como primeiro instrumento de contagem 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Atualmente, a prática de uso dos dedos das mãos para contar perdura. 

Percebemos tal prática, ao observarmos uma criança aprendendo a contar. Ela associa o 

dedo ao objeto a ser contato num processo de correspondência. Fato este, também 

utilizado pelos adultos. 

Técnicas de contagem eram criadas fazendo uso das mãos nas transações 

comerciais,  

Com efeito, o comprador e o vendedor sentavam-se frente a frente e se 

davam as mãos sob um lençol, que seguravam com a outra mão para 
esconder seus gestos. Em seguida, eles tocavam os dedos um do outro 

quando queriam aumentar ou baixar suas propostas mútuas. E o 

regateio, que podia durar várias horas, se passava sem que nenhuma 
palavra fosse pronunciada (IFRAH, 1992, p. 80). 

 

Neste tipo de negociação oculta, o autor menciona que na indicação da unidade, 

era pego o dedo indicador do parceiro. Para indicar o número 2, pegava-se o dedo 

indicador e o médio juntos. Na indicação do número 3, pegavam-se os dedos, indicador, 

médio e o anular simultaneamente. Para indicar o número 4, pegavam-se todos os dedos 

da mão, com exceção do polegar e para indicar o número 5, pegava-se todos os dedos da 

mão. Na indicação do número 6, apertava-se duas vezes seguidas os dedos, indicador, 

médio e o anular juntos. No número 7, pegava-se a mão toda, com exceção do polegar, 

apertando os dedos, indicador, médio e anular. Para os valores, 10, 100, 1000, 10000, 

pegava-se o indicador do parceiro, da mesma forma que para 1. Nos valores, 20, 200, 

2000, 20000, apertava os dedos, indicador e médio juntos, da mesma forma que foi 

representado para 2 e assim, sucessivamente. Não havia confusão neste tipo de prática, 

pois o vendedor e o comprador já tinham mais ou menos um acordo de preço, isso 

facilitaria na ordem de grandeza a ser usada no ato da negociação. 

Outras formas de contar com os dedos e suas falanges também eram utilizadas 

na Índia, Indochina e na China, porém, não serão abordadas neste trabalho. 

Numa das pesquisas de Duarte (1989) sobre a forma de contagem pelos adultos 

utilizando os dedos das mãos, o autor propôs que, os alunos retirassem de uma caixa 

miçangas e, para cada retirada, outro aluno levantasse um dedo, sendo que ao completar 

dez dedos levantados, foi discutido que um novo aluno vinha para resolver a questão, 

continuando a representação, erguendo um dedo que correspondia aos dez do primeiro 

aluno.  
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O mesmo procedimento ocorre quando completam os dez dedos levantados do 

segundo aluno, chegando o terceiro que repetiria o mesmo processo. Conforme a Figura 

3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Demonstração do (re) agrupamento utilizando as mãos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Neste caso, considerando o valor posicional, o número representado é 1110. 

Embora cada par de mãos represente dez dedos, ambos ocupam posições 

diferentes. Fato análogo a este ocorre ao utilizarmos o ábaco manipulativo.   

O autor supracitado ainda propôs outras situações utilizando o mesmo esquema 

de representação para exercitar o registro a seguir: ―Pedi ao primeiro educando que 

levantasse cinco dedos, o segundo, quatro e o terceiro, três. E perguntei que número 

estava ali representado (300 + 40 + 5)‖ (DUARTE, 1989, p. 26). 

De acordo com Ifrah (1992), a ação de contar esteve sempre presente no 

contexto social humano, mesmo que não houvesse uma consciência numérica. Assim, a 

evolução das comunidades garantia a sofisticação dos números e a sua necessidade de 

desenvolver cálculos cada vez mais elaborados. Então, há necessidade da criação de 

instrumentos de contagem que resolvessem os problemas de ordem econômica.  Deste 

modo, o ábaco surge nas civilizações como facilitador da resolução das situações-

problema. 

                            

Unidade Dezena Centena 

Unidade de 

Milhar 

10 10 10
00 

1 1 1 0 
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De acordo com Fernandes (2006, p. 16), a ―palavra ábaco é romana e deriva do 

grego abax ou abakon, significa superfície plana ou tábua‖. É um antigo instrumento de 

cálculo e, pode ser considerado como a continuação da contagem em que se fazia o uso 

dos dedos. Atualmente, sua composição se dá por uma moldura de madeira e haste de 

arames ou bastões paralelos na horizontal, correspondendo às unidades, dezenas, 

centenas e assim sucessivamente, onde se encontram as peças para contagem. Em cada 

haste é atribuída a múltiplo de dez e sua utilidade se dá em representação numérica e 

desenvolver cálculos com as operações convencionais.   

Contudo, a seguir apresentamos algumas figuras que representam o ábaco ao 

longo da história. 

 

 2.1.2 O ábaco romano 

 

Criado antes da era cristã, utilizado como uma calculadora de bolso. Composto 

de uma placa metálica com várias ranhuras paralelas nas quais deslizam botões móveis 

do mesmo tamanho, ver Figura 4. As ranhuras correspondiam a uma ordem decimal, 

exceto as duas primeiras que se encontram à direita. Logo, da direita para a esquerda, a 

terceira ranhura correspondia às unidades simples, a segunda as dezenas, a quinta as 

centenas, a sexta, aos milhares e assim sucessivamente. Assim, segundo Ifrah (1992) 

esse tipo de calculadora permitia que os cálculos aritméticos fossem realizados de forma 

simples e rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ábaco romano reconstruído. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
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2.1.3 O ábaco chinês, Suan pan
12

 

 

Constituído por uma base retangular de madeira, várias hastes nas quais contém 

sete peças móveis de metal ou de vidro. Uma vareta passa sobre essas hastes dividindo 

o quadro em duas partes, sendo que, duas peças fiquem na parte superior da vareta e 

cinco fiquem na parte inferior, ver Figura 5. Logo, cada uma das hastes desse 

instrumento corresponde a uma ordem decimal, sendo que a haste que fica a esquerda 

sempre possui um valor dez vezes maior da haste que fica à direita. Assim, 

   

[...] o suan pan tem até hoje um uso quase universal, sendo encontrado 

tanto nas mãos do vendedor ambulante que não sabe ler nem escrever 

quanto nas mãos do comerciante, do contador, do banqueiro, do 

hoteleiro, do matemático ou do astrônomo [...] (IFRAH, 1992, p. 123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ábaco Chinês, Suan pan 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

Percebe-se que este instrumento de contagem está enraizado na vida desse povo, 

onde seu uso passa a ser cultural independentemente do grau ou não de escolaridade. 

Pois a necessidade é o maior influenciador do uso desse instrumento. 

 

2.1.4 O ábaco russo  

 

É constituído da mesma forma que o suan pan, exceto na vareta da horizontal, 

porém, sua concepção é diferente, devido, em cada haste comportar dez peças, nas quais 

duas delas (a quinta e a sexta) de cor diferente, para facilitar ao manipulador a distinção 

dos números de 1 a 10. Logo, para representar um número nesse contador, basta deslizar 

de cada haste, para a parte superior do quadro, a quantidade de peças necessárias, ver 

Figura 6. 

                                                             
12

 De acordo com Ifrah (1992), nome chinês do contador. Significa tábua aritmética 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
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Figura 6. Ábaco russo 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

2.1.5 O ábaco japonês, Soroban13  

 

É notório que a criação de instrumentos de contagem se deu diante da 

necessidade de lidar com cálculos cada vez mais sofisticados. Fato típico do 

desenvolvimento econômico. 

Deste modo, Fernandes, (2006, p. 17), aponta que ―o soroban foi um instrumento 

que a humanidade inventou no momento que precisou efetuar cálculos mais complexos 

quando ainda não dispunha do cálculo escrito por meio dos algoritmos indo-arábicos‖, 

ver Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ábaco Japonês, Soroban Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

O contexto histórico é marcado por várias transições que apontam uma melhor 

familiaridade para as pessoas que lidam com o instrumento. Chamado de suan pan  

chinês é levado para o Japão por Kambei Moori, sendo: sete contas na forma de elipse 
                                                             
13

 De acordo com Ifrah (1992), nome japonês do contador. Significa bandeja de cálculo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
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separadas por uma vareta na horizontal, em que as contas são separadas em dois blocos. 

Na parte superior ficando com duas contas e na inferior com cinco. Logo, sofre uma 

alteração no formato das contas, de elipses passam a ter arestas. Mais tarde ocorreu a 

segunda alteração onde sai uma das contas da parte superior e por fim, a terceira 

modificação que na parte inferior sai de cada haste uma conta. Este modelo permanece 

até os dias atuais, ocorrendo somente à mudança de material na sua fabricação. 

Há constatações de que este instrumento é simples, ágil e de fácil manipulação. 

Uma das considerações feitas pelo referido autor é que o soroban [...] ―acompanhou o 

desenvolvimento da atividade mental humana, capaz de efetuar cálculos cada vez mais 

complexos [...]‖, (FERNANDES, 2006, p.20) logo, seu manuseio permite que o 

manipulador utilize os procedimentos corretos para realizar os cálculos cada vez mais 

depressa e com maior complexidade. 

Na cultura japonesa, tanto no aspecto educacional, quanto no econômico, o 

soroban é de grande importância, fazendo parte do currículo escolar, ora como 

disciplina obrigatória, ora como optativa.  

Surgiram outras formas de realização de cálculos do uso do lápis e papel ao uso 

de máquinas eletrônicas. Tais instrumentos de realização dos cálculos não extinguiram o 

soroban sendo ele utilizado atualmente por um grande número de pessoas em paralelo a 

esses outros instrumentos. 

A autora citada anteriormente menciona que o soroban chegou ao Brasil em 

1908 pelos japoneses, somente com finalidade pessoais e profissionais. Mais tarde, em 

1956, o professor Furtutaro Kato, japonês, participou da campanha de divulgação 

incentivando campeonatos, projetos junto à Secretaria de Educação de São Paulo e fez 

uso de vários mecanismos de comunicação para divulgação do instrumento. Este 

instrumento também foi adaptado para os deficientes visuais devido a sua leveza e 

mobilidade das contas.  

 

2.1.6 Ábaco dos nativos 

 

Peixoto, Santana e Cazorla (2006) ressaltam que a civilização inca desenvolveu 

um método acessível de contagem por meio de cordões com nós, chamados de quipu
14

, 

ver Figura 8. Este instrumento de contagem era composto por uma corda mais grossa 

                                                             
14

 De acordo com Peixoto, Santana e Cazorla (2006), quipu é uma palavra inca que significa nó. 
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que as outras, na qual as demais cordas estão se apoiando, logo, quando se estende a 

corda principal na superfície plana, a maioria das cordas ficam direcionadas para baixo, 

recebendo o nome de dependentes, quando alguma das cordas suspensas fica para cima, 

denominam superiores. Nas cordas possui nós, que são classificados em três tipos: 

simples, que representa a base decimal, alongados que representam os dígitos entre 2 e 9 

e, em formato oito, que representa o número um. O zero era subentendido. Logo, os 

primeiros quipu eram brancos, devido a tantas informações, foi necessário acrescentar 

novas cores para fazer a diferenciação dessas informações. Deste modo, se compreende 

um quipu, como uma reunião de cordas de diferentes cores, com nós em espaços 

determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   
 

Figura 8. Ábaco dos nativos americanos, representação de um Quipu Inca 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

As autoras Peixoto, Santana e Cazorla (2006), também salientam que os quipus 

eram utilizados na representação de calendários, fatos religiosos, estatísticos e na 

transmissão de mensagens. 

 

2.1.7 Ábaco de pinos 

 

De acordo com Cardoso (2005), esse modelo de ábaco é hindu e, é formado por 

haste de madeira ou metal que são colocados sobre uma base de madeira que recebem 

no máximo dez peças em cada haste, ver Figura 9. Possuindo dez ou mais peças na 

haste, há a troca desse grupo de dez por outra peça que ocupa a casa decimal a esquerda 

da haste que foi feita a troca.  

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
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Figura 9.  Ábaco de pinos na vertical 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio 

 

Esse modelo de ábaco possui vantagens sobre os demais, devido está estruturado 

em uma base aberta, que permite colocar e tirar peças e hastes. 

Em se tratando do ensino do sistema de numeração decimal e das operações 

convencionais, torna-se um instrumento de aprendizagem proporcionando visualizar e 

representar quantidades e manipulá-lo de acordo com o objetivo operacional. Deste 

modo,  

 

―[...] a forma do ábaco de pinos favorece a compreensão da estrutura 
de agrupamentos e trocas, princípio básico da construção de um 

sistema de numeração de valor posicional, e ainda das técnicas 

operatórias‖. (CARDOSO, 2005, p. 15). 

 

Comungando da mesma ideia, Duarte (1989) apresenta que no ábaco é 

perceptível a representação do zero, diante da haste se encontrar vazia. Nele, o valor 

posicional é destacado, por encontrar expostas as ordens e classes que contém as peças 

representadas. Contudo, o seu manuseio no decorrer de todo esse período, deixa 

evidente o processo de contagem.  

Duarte (1989) menciona a importância da estrutura do sistema de numeração 

decimal, para realizar as operações convencionais, abordando que o cálculo escrito 

surge para realizar o que antes era feito apenas por meio do ábaco. 

É na representação numérica no ábaco e nas operações realizadas por seu 

intermédio que ocorre a compreensão do sistema de numeração decimal e das operações 

convencionais. Logo, essa interação demonstra eficácia. Assim, 

 
A relação da estrutura do ábaco com o registro feito através do sistema 
de numeração decimal corresponde à disposição das peças no ábaco, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco#.C3.81baco_mesopot.C3.A2mio
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onde essas peças (bolinhas) são representadas pelos algarismos e, 

ainda, o valor de cada peça depende da coluna, em que ela está 

localizada. Assim, cada posição corresponde a uma ordem no sistema 
de numeração decimal, ou seja, o ábaco traz em sua estrutura o valor 

posicional (CARDOSO, 2005, p.15). 

 

Portanto, o uso do ábaco e o registro escrito de sua representação e 

operacionalização devem ser considerados na compreensão do sistema de numeração 

decimal e nas operações convencionais uma vez que, para a Matemática, o cálculo 

escrito é um fator importante, nas generalizações numéricas e na construção de novos 

conceitos. Deste modo, 

 
É verdade que, dentre todos os dispositivos de cálculo figurado usado 
pelos povos ao longo dos tempos, o contador é praticamente o único 

que reúne as vantagens de uma prática relativamente simples e ao 

mesmo tempo rápida para todas as operações aritméticas. Para os que 
sabem utilizá-lo, é um auxiliar muito útil para efetuar adições ou 

subtrações simples de números compostos de vários algarismos [...] 

(IFRAH, 1992, p. 123). 

 

  Esta ação contribui para que um percurso metodológico seja traçado 

direcionando a contagem e a representação numérica, a partir do ábaco manipulativo 

que permite realizar as operações básicas num procedimento análogo ao instrumento de 

contagem, por meio do registro e do cálculo escrito.  

Contudo, sabemos da importância do uso do ábaco em cada civilização, mesmo 

que a migração do mesmo dispositivo para outra civilização tenha ocorrido sofrendo 

algumas adaptações e, alguns casos, não o desvirtuou da sua intenção inicial. Porém, 

modificações contribuíram para alcançar os objetivos esperados. 

Por isso, nesta pesquisa optamos por utilizar o ábaco de pinos na vertical, por ser 

o mais adequado às questões de investigação e possuir um formato que permite a 

melhor visualização das representações das quantidades e da resolução da adição e 

subtração com (re) agrupamento. 

Neste mesmo contexto, Lopes (2005) assinala que o ábaco usado em algumas 

escolas apresenta o sistema de troca e de contagem. Por isso, seu uso é importante para 

que o aluno tenha a princípio, noções de agrupamento, valor posicional e das operações 

convencionais. 

Por isso, reconhecemos a relevância do uso do ábaco manipulativo nas aulas de 

matemática e, buscamos conhecer e utilizar o ábaco informático como subsídio ao 

ensino dos conteúdos matemáticos, conforme abordamos no item a seguir. 
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2.2 A Tecnologia Informática e o Ábaco Informático 

 

De acordo com Silva (1997), a expansão tecnológica no mundo é uma das 

características do desenvolvimento socioeconômico. A rapidez com que isso ocorre 

chama a atenção dos diversos segmentos
15

 da sociedade, devido à necessidade de 

enquadrar-se nessas inovações. Demandada para a utilização dessas inovações, a 

informática possibilita que um número considerável de pessoas tenha maior facilidade 

de encontrar essas informações por meio da internet. 

Domingues (2007, p. 44) menciona que ―tendo como base as mudanças que 

ocorrem na sociedade e o impacto da evolução tecnológica como causa de 

transformações humanas, os governantes viram-se na obrigação de inserir nas escolas o 

uso de computadores‖. Desta forma, a inserção da tecnologia da informática na escola, é 

uma necessidade social, e, a escola possui a missão de preparar o aluno para a vida na 

sociedade, possibilitando-o a inserção nos mecanismos que atuem com a tecnologia.  

Como aborda Souza (2001, p. 81), ―a informática na Educação surge como uma 

experiência que requer professores adequadamente preparados para desenvolver suas 

atividades de ensino [...]‖. Neste sentido, é necessário investimento em formação 

continuada dos professores para que sejam motivados a (re) organizarem suas ações 

pedagógicas que serão desenvolvidas em sala de aula, associando o conteúdo 

matemático a tecnologia. Para isso acontecer, é imprescindível que se conheça o 

computador e saiba manipulá-lo.  

Por outro lado pensamos numa escola como um ambiente onde as pessoas 

interagem, partilham saberes, enfim um ambiente que promove ensino e a 

aprendizagem.  

Nesta perspectiva, Lévy (1993) aponta a comunicação como meio social que se 

veicula por três polos: oral, escrito e virtual, de acordo com a evolução histórica e 

cultural. O autor apresenta a linguagem como instrumento de comunicação que 

rememora os fatos ocorridos seguido de uma representação, isto é, parte da oralidade 

para a escrita. Isso faz com que esses acontecimentos não se percam, uma vez que a 

mente humana possui suas limitações com relação ao registro de longo prazo. Assim, o 

processo de escrita garante o registro e arquivo desses fatos.  

                                                             
15 Referimos aos segmentos da sociedade como instituições públicas, privadas e entidades. 
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Esse processo de comunicação se expande ao atingir um grande contingente de 

pessoas em tempo real. Pois, a tecnologia por meio da informática atrelada à rede de 

internet é abrangente na comunicação e, além de permitir uma interação entre a pessoa e 

a tela do computador seguindo as informações propostas na tela, permite observar 

representações simuladas.  

Neste sentido, a presente pesquisa possibilita por meio da linguagem do tutorial 

a visualização de procedimentos virtuais que corroboram com as noções das operações 

de adição e subtração com (re) agrupamento.  

Contudo, a comunicação é um fator preponderante no processo de ensino, por 

permitir a articulação entre as pessoas e o objeto de aprendizagem por meio das mais 

variadas representações.  

Assim, no desenvolvimento deste trabalho esperamos que os professores 

reflitam sobre sua própria prática quando ensinam o conteúdo das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento. Além do mais, esperamos também, que o uso do ábaco 

manipulativo e/ou informático permita uma melhor compreensão deste conteúdo.  

Concordamos com Lévy (1993) quando a partir dos diferentes polos de comunicação e 

da relação estabelecida entre eles, há várias maneiras de conceber o ensino.  

Nessa mesma linha de pensamento, Salazar (2009) salienta que os ambientes 

computacionais quando utilizados pelo professor podem subsidiar na aprendizagem dos 

alunos ao ensinar os conteúdos de matemática quando trabalhados de maneira interativa. 

Publicações em Educação Matemática ligadas ao uso da tecnologia da 

informática na sala de aula como meio de aprendizagem, como a de Borba e Penteado 

(2007) afirmam que, na atualidade devemos estar atentos às mudanças relacionadas ao 

conhecimento, devido à informática ser uma nova mídia que ganha espaço, por estar 

presente no cotidiano. Esse fator implica que o professor possa elaborar estratégias que 

utilizem à tecnologia da informática como recurso para o ensino. Também, o PCN de 

Matemática para as séries/anos iniciais, faz alusão às tecnologias como uma ferramenta 

que envolve os alunos no processo de aprendizagem (BRASIL, 1997). 

Deste modo, os softwares educativos são ferramentas de ensino e aprendizagem 

a partir do momento em que os professores elaboram suas aulas explorando neles 

noções matemáticas. Sua importância se dá por meio das estratégias de ensino criadas 

pelo professor buscando motivar os alunos para apreender os conteúdos de forma lúdica 

e interativa. Todavia, ―[...] estas ferramentas permitem auxiliar aos alunos para que 

dêem novos significados às tarefas de ensino e ao professor a oportunidade para 
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planejar, de forma inovadora, as atividades que atendam ao objetivo do ensino‖ 

(BONA, 2009, p. 36). 

Valente
16

 (s/d) menciona que o computador quando é utilizado para dar 

informação ao aluno, tem objetivo de máquina de ensinar, por meio da instrução como 

abordagem pedagógica. Deste modo, os softwares que contribuem com esse tipo de 

abordagem, são: tutoriais, exercício-e-prática e os jogos. 

Faremos a seguir, a descrição desses softwares: 

 Tutoriais: apresenta as informações relacionadas ao conteúdo abordado; 

 Exercício-e-prática: permite a realização de exercícios com grau de dificuldade 

diferente; 

 Jogos: permite que o aluno o explore livremente, sem necessitar de nenhum tipo 

de instrução explícita. 

Utilizamos neste trabalho, o software educativo tutorial Ábaco virtual na 

vertical
17

 que chamaremos neste trabalho de Ábaco Informático. Este Ábaco 

Informático permite representar as quantidades visualizando com clareza a posição em 

que se encontram, e também facilita o cálculo das operações convencionais favorecendo 

a compreensão do agrupamento. Além disso, possui vantagens referentes à simulação 

posicional e do (re) agrupamento nas hastes do instrumento demonstrando o 

procedimento operatório da adição e subtração. 

Embora o ábaco manipulativo possua um arsenal histórico diante da necessidade 

de contagem das civilizações, não encontramos pesquisas que apontam o histórico do 

ábaco informático, até porque ele se apropria das mesmas funções do ábaco 

manipulativo, necessitando apenas de um computador para ser manuseado. 

Neste aspecto, pensamos que, o uso do software e do computador no ensino 

podem mobilizar noções do sistema de numeração decimal e das operações de adição e 

subtração, possibilitando que o aluno perceba outras formas de inferir tais noções, a 

partir do manuseio da ferramenta tecnológica.  

Assim, Gladcheff, Oliveira e Silva (2001) apresentam que, 

 

[...] o computador, sendo um instrumento lógico e simbólico, pode vir 

a contribuir muito para que a criança aprenda a lidar com sistemas 

                                                             
16 O artigo da Pátio - Revista Pedagógica  não fornece a data de sua publicação. Disponível em: 

http://gladston.menezes.vilabol.uol.com.br/micromundos/Valente.htm, acesso em 12/08/2010.  

 
17 Disponível em  www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/materiais/abaco_03.htm, 

acesso em 30/05/2010. 

http://gladston.menezes.vilabol.uol.com.br/micromundos/Valente.htm
http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/materiais/abaco_03.htm
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representativos simbólicos, linguísticos e/ou numéricos. Assim, pode 

não apenas consolidar a construção do número, como também 

construir o alicerce da inteligência mais abstrata que virá depois, ou 
seja, a inteligência formal propriamente dita, que é a que vai trabalhar 

com os possíveis, com as hipóteses, com as deduções. Desta forma, a 

criança não vai trabalhar mais só com os agrupamentos, mas, também, 
com os grupos algébricos (IBIDEM, p. 6). 

 

Reafirmamos que, o computador enquanto ferramenta tecnológica é interativo. 

Esse fator serve de motivação para que o aluno sinta vontade de lidar com o 

equipamento, permitindo que seus estímulos promovam a criação de hipótese que 

contribuem para novas etapas do conhecimento numérico. 

Além disso, os autores ainda mencionam que o software tutorial pode contribuir 

para que o aluno desenvolva sua autonomia, uma vez que não terá a presença de uma 

pessoa lhe dando as instruções. 

Essa praticidade do software contribui como uma alternativa pedagógica, 

construindo a ponte entre da comunicação oral, escrito e virtual, que insere a tecnologia 

como ferramenta de aprendizagem desde as séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Então, pesquisamos na internet alguns softwares sobre o ábaco e encontramos os 

que seguem: 

 

2.2.1 Ábaco virtual: Suan pan(1) 

           

O ábaco chinês Suan pan virtual, possui os mesmos procedimentos de uso que o 

suan pan de material concreto. Neste ábaco, as duas contas acima do travessão vale 5 

cada uma, enquanto as do travessão inferior, cada uma vale 1, ver Figura 10. Para 

manipulá-lo, basta com o mouse deslocar as contas, de acordo com a operação a ser 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ábaco Virtual Chinês, suan pan 

Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/abaco/virtual.htm 
 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/seminario/abaco/virtual.htm
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2.2.2 Ábaco virtual: Suan pan (2) 

 

Os procedimentos de uso são os mesmos mencionados no ábaco anterior, 

mudando apenas o designer, ver Figura 11. Ao desenvolver as operações, ele vai 

mostrando numericamente o resultado no visor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ábaco Virtual Suan Pan 

Fonte: http://www.alcula.com/suanpan.php 
 

2.2.3 Ábaco Virtual: Pinos numerados 

 

Este ábaco permite realizar as operações básicas, a representação numérica e, a 

visualização dos números em potência de base dez, como também, operacionalizar além 

da base decimal, em outras bases numéricas, ver Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ábaco de pinos numerados. 
Fonte: http://www.saddleback.edu/faculty/lperez/algebra2go/tools/abacus/index.html 

 

 

http://www.alcula.com/suanpan.php
http://www.saddleback.edu/faculty/lperez/algebra2go/tools/abacus/index.html


56 
 

2.2.4 Ábaco Virtual: Soroban (1) 

 

O soroban difere do suan pan, por possuir na parte superior do travessão, apenas 

uma conta que vale cinco, enquanto as contas inferiores ao travessão vale um. Ao 

utilizá-lo, basta apenas deslocar as peças que ficam em ambos os lados do travessão, 

conforme a operação e os valores numéricos, ver Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Soroban Virtual 

Fonte: http://www.alcula.com/soroban.php 
 

2.2.5 Ábaco Livre: Soroban (2) 

 

Este ábaco possui os mesmos procedimentos de uso que o anterior. Além disso, 

as ferramentas mostraram valores, para que se possa visualizar numericamente o valor 

representado ou após ter sido operacionalizado. Há uma ferramenta que permite 

informar sobre sua utilização, como também, propõe algumas atividades como as 

operações convencionais a serem resolvidas no ábaco, ver Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ábaco Livre, Soroban virtual 
Fonte: http://codigolivre.org.br/frs/?group_id=1992&release_id=2668  

 

http://www.alcula.com/soroban.php
http://codigolivre.org.br/frs/?group_id=1992&release_id=2668
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2.2.6 Ábaco Informático: pinos na vertical 

 

Conforme indicamos anteriormente, chamamos o ábaco virtual, de ábaco 

informático, uma vez que estamos desenvolvendo atividades utilizando o ábaco 

manipulativo e informático. Os demais ábacos disponíveis na internet são chamados de 

ábaco virtual. 

O ábaco informático é uma ferramenta de ensino que mobiliza conhecimentos 

matemáticos, principalmente as propriedades do sistema de numeração decimal e das 

operações convencionais. Possuindo em sua estrutura, as funções indicadas, conforme 

Figura 15. 

 

Figura 15. Ábaco Informático: pinos na vertical 

Fonte: www.mat.ufrgs.br/~ppgem/PEAD/materiais/abaco02.htm 

 

Nele podemos realizar as operações, conforme mostra a Figura 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representação da adição com o ábaco na vertical, por meio de uma simulação. 
Fonte: http://mdmat.lec.ufrgs.br/PEAD/materiais/abaco_03.htm 

  

http://mdmat.lec.ufrgs.br/PEAD/materiais/abaco_03.htm
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Ressaltamos que os ábacos apresentados, se encontram disponíveis na internet, 

sendo que sua maioria não está livre para baixar, permitindo seu uso com o computador 

interligado a internet.  

 Deste modo, apesar dos ábacos mencionados trabalharem o sistema de 

numeração decimal e as operações convencionais, pensamos que somente o ábaco de 

haste na vertical, representado na figura 15 contempla os objetivos desta pesquisa, visto 

que, permite a visualização e manuseio das peças nas hastes, representando e 

operacionalizando com as quantidades. Tal vantagem ocorre pelo fato de ser um ábaco 

que em sua estrutura não possui moldura que deixam as peças presas. Enquanto os 

demais estão numa moldura fechada, impedindo que as peças sejam retiradas e 

colocadas novamente dando a ideia de (re) agrupar quantidades e desenvolver as 

operações convencionais neste mesmo procedimento de (re) agrupamento.  

 Nos itens a seguir, apresentamos os conteúdos que possam ser trabalhados com o 

ábaco manipulativo e informático a partir de uma evolução numérica pelas civilizações 

até a denominação das operações convencionais que podem ser apreendidas no âmbito 

social e na escola. 

Lembramos que o ábaco informático está disponível no site da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e está atrelado ao Programa de Pós-Graduação da referida 

universidade, nele não constando o nome do idealizador da ferramenta tecnológica.  

 

2.3 Sistema de Numeração Decimal (SND) 

 

De acordo com Cardoso (2005), o consenso de ideias relacionadas à data, local e 

civilização que iniciou o processo de contagem é ainda desconhecido. Mas, conhecemos 

de forma ilustrativa o princípio da correspondência utilizada pelos pastores, que 

cuidavam do rebanho de animais, com a finalidade de analisar o crescimento ou 

desaparecimento de algum desses animais. Tal ação ocorria associando um animal a 

uma pedra. Fato como este de correspondência é frequente na sociedade atual, como, o 

número de cadeiras de uma sala de aula se dá com relação ao número de alunos que 

estudam na respectiva sala, o número de camas de um dormitório se dá em função da 

quantidade de pessoas que podem dormir nele.  

Deste modo, Ifrah (1992) ressalta que essa forma primitiva de correspondência, 

permitia a apreciação do número sem o reconhecimento da contagem. 
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Para Centurión (1994), a correspondência de um para um, deu origem ao 

conceito de número, devido identificar a quantidade de elementos de uma determinada 

coleção. Certamente, houve o crescimento de muitas civilizações e, essa forma de 

correspondência já não era suficiente para atender às necessidades, assim contar tornou-

se uma necessidade que a humanidade desenvolve ao longo da sua existência.  

          Do mesmo modo que contar tornou-se uma necessidade humana, a busca por um 

sistema de numeração que estabeleça relações de contagem e de representação de 

quantidades também foi necessária. Neste sentido, antigas civilizações como, egípcias, 

maias, babilônicos, gregos, romanos, chineses, dentre outras, construíram seu próprio 

sistema de numeração.  

          De acordo com a autora, o sistema de numeração é um conjunto de símbolos e 

regras, cujo objetivo é escrever números. Assim, cada civilização organizou seu sistema 

de numeração, que apresentava suas limitações referentes ao valor posicional e a 

representação da casa vazia. Para ir além dessas limitações, os hindus criaram o sistema 

de numeração decimal e posicional. 

          Neste aspecto, Centurión (1994, p. 32), aborda que, ―a denominação indo-arábico 

para o nosso sistema de numeração deve-se ao fato de seus símbolos e suas regras terem 

sido inventados pelo antigo povo indiano e aperfeiçoado e divulgado pelos árabes‖.  

Pois, conhecê-lo e perceber o que dele pode ser explorado não é uma tarefa simples, por 

haver muitas incógnitas nas entrelinhas desse sistema. Então, Signorini (2007) e 

Agranionih (2008) apresentam o sistema de numeração como um conjunto de signos 

intencionalmente criados, de forma arbitrária e convencional, como: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

e 9, que representam quantidades, e o zero, representa a ausência de quantidades. Esses 

algarismos são essenciais para a criação de qualquer número que expressem a 

quantidade desejada de acordo com suas necessidades. 

 O fascículo do Pró-letramento de matemática indica que o uso do registro escrito 

para uma mesma quantidade de objetos distintos é uma construção abstrata. Esta ação 

foi um grande avanço. Por isso que, 

 

O homem se deparou ainda com a necessidade de registrar números 

cada vez maiores – um novo desafio, pois seus registros eram 

limitados (pedras, entalhes, parte do corpo humano, desenhos, etc.). O 
difícil problema a ser resolvido pelo ser humano foi, então como 

designar números cada vez maiores, usando poucos símbolos? 

(BRASIL, 2007, p.8) 
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 Neste aspecto, pensamos que o valor posicional é decisivo na representação de 

grandes quantidades utilizando dez símbolos, que sendo organizados constituem 

quantidades diferentes. Este grande passo dado, colaborou com a expansão dos números 

hindu- arábicos, por ser percebido mais cedo ou mais tarde por outras civilizações a sua 

eficácia na representação numérica e na operacionalização dessas quantidades 

graficamente. Conforme destacamos a seguir as vantagens do seu uso.  

Agranionih (2008), Rosas (2008) e Signorini (2007), mencionam alguns 

aspectos relevantes que caracterizam o sistema de numeração decimal, como: ser 

econômico, onde torna mais simples a leitura do número e por ser composto apenas por 

dez símbolos que combinados de forma diferente expressam outras quantidades; exige 

uma base que é dez, o que permite (re) agrupamento; é posicional, visto que um mesmo 

símbolo/algarismo representa valores de acordo com a posição que ocupa no número; 

tem o zero como mantenedor da casa vazia; é multiplicativo, uma vez que o valor 

absoluto do número é multiplicado pelo valor da posição que ocupa; é aditivo porque se 

têm o valor do número pela posição dos valores em que se encontra cada algarismo. 

Segue a descrição dos aspectos: 

 

 econômico, diante da existência de dez símbolos (1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 0) que 

articulados dão origem a outras quantidades, podendo repetir o mesmo símbolo a 

quantidade de vezes que for necessário mediante a situação-problema proposto. 

 exige uma base que é dez, e é por meio dessa base que acontece o (re) 

agrupamento de unidades, dezenas, centenas, milhares..., dos números. Vejamos um 

exemplo ilustrativo: em cada dez unidades há uma substituição por uma dezena, em 

cada dez dezenas há uma substituição por uma centena, a cada dez centenas há uma 

substituição por uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Percebemos essas 

substituições de forma clara quando estamos operacionalizando com os algoritmos de 

adição e subtração. 

 posicional, cada algarismo possuir um valor de acordo com a ordem que ocupa 

nas classes (conjunto formado de três algarismos). Exemplo: 1569, cada algarismo 

possui um valor relativo diante da posição que se encontra, permitindo assim a leitura 

do número, um mil, quinhentos e sessenta e nove = 1000, 500, 60 e 9. 

 multiplicativo, devido o valor absoluto ser multiplicado pelo valor da posição 

que ele ocupa nas classes. Exemplo: 4567 = 4 x 1000 + 5 x 100 + 6 x 10 + 7. 
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 aditivo, por obter o resultado diante da soma dos valores que os algarismo 

ocupam. Exemplo: 7952 = 7000 + 900 + 50 + 2. 

           

Esses aspectos são diferenciais para a utilização desse sistema de numeração de 

forma mais eficaz que outros subsidiando nas atividades relacionadas ao 

desenvolvimento econômico da antiguidade. 

Vale ressaltar que, a escolha da base dez para o sistema de numeração, segundo 

Ifrah (1992), se deu devido à humanidade aprender a contar naturalmente nos dedos da 

mão.   Este fato permite afirmar que lidar com esta base possibilita melhor eficácia para 

a memória humana sem preocupação de esquecer as propriedades. 

As características do sistema de numeração decimal citadas anteriormente nos 

possibilitam lidar com os números de diversos modos para estabelecer novos conceitos 

numéricos. De modo que, a posição que cada algarismo ocupa no número gere novas 

representações.  

Concordamos com o PCN de matemática para as séries/anos iniciais Brasil que o 

sistema de numeração decimal deve ser ensinado nos primeiros anos de escolarização, 

afim de desenvolver o senso numérico dos alunos. Este conteúdo vem sendo 

contemplado nos livros didáticos desde as sequências numéricas, as representações de 

quantidades, a leitura e escrita, ao reconhecimento do valor posicional, ao 

desenvolvimento das operações convencionais (BRASIL, 1997). 

Porém, não basta que o conteúdo esteja presente nos documentos oficiais da 

educação, mas também, que o professor formule estratégia de ensino que permita ao 

aluno a construção de conceitos possibilitando sua utilização nas diversas situações do 

cotidiano. 

Para Nunes et al (2005), num sistema de numeração, os números diferem de uma 

sequência de palavras porque eles possuem uma relação entre si. Sua composição se dá 

por meio do número anterior mais um, construindo assim uma sequência numérica. A 

forma de organização desses números precisa ser percebida pelos alunos, construindo 

uma percepção acerca de novas maneiras de visualizar a representação numérica. 

Assim, Nunes et al (2005) apresentam que,  

 

[...] para mostrar que a criança realmente compreende a organização 
do sistema numérico decimal, precisamos mostrar que ela compreende 

a idéia de que existem unidades de valores diferentes no sistema e que 
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as diferentes unidades podem ser somadas, formando uma quantia 

única. (IBIDEM, p. 21) 

 

Neste aspecto, é preciso que o professor esteja atento às atitudes dos alunos 

observando as maneiras de aprendizagem. No entanto, não é fácil saber como os alunos 

compreendem as estruturas do sistema de numeração decimal. Pois, de um lado pode ser 

que ele conte os objetos sequencialmente sem se referir aos números como uma lista e 

por outro lado, pode ser que compreenda o sistema organizado de contagem criando 

novas situações de contagem. 

Assim, o professor necessita compreender as estruturas do sistema de numeração 

decimal e articular caminhos que levem o aluno à compreensão desse conhecimento. 

Sabendo que não é suficiente para a aprendizagem dos alunos proporem atividades que 

envolvam demonstrações pedindo que eles repitam o mesmo procedimento. Então, é 

necessário que o professor promova atividades que despertem no aluno a formulação de 

hipótese, resultando na compreensão do conteúdo.    

Por isso que, Bittar e Freitas (2005) mencionam que por meio das atividades de 

contagem originaram-se os números, os sistemas de numeração, as operações 

convencionais. 

A seguir abordaremos as operações de adição e subtração. 

 

2.4 As operações de Adição e Subtração 

 

Para as definições de adição e subtração baseamo-nos no livro de Álgebra 

Moderna de Domingues e Iezzi (2003) e no livro intitulado de Álgebra Moderna de 

Aires Junior (1974) que apresentam matematicamente a operação de adição em N, como 

a aplicação f: N x N → N tal que f (x, y) = x + y, ou seja, f associa a cada par (x, y) de 

números naturais a sua soma x + y. O símbolo da operação é (+), o composto x + y é 

chamado soma, e os termos x e y são as parcelas. 

Ayres Junior (1974, p. 45) apresenta os Postulados de Peano
18

 para definir o 

conjunto dos Números Naturais, como: 

Postulado I. 1 pertence a N. 

                                                             
18

 Segundo Ayres Junior (1974) as propriedades dos números naturais, conhecidas como 
Postulado de Peano é em homenagem ao matemático italiano que em 1899, inaugurou este 

processo. 
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Postulado II. Para qualquer n pertencente a N existe um único n* que pertence a N 

denominado sucessor de n. 

Postulado III. Para cada n que pertence a N temos n* ≠ 1. 

Postulado IV. Se m, n que pertence a N e m* = n*, então m = n. 

Postulado V. Qualquer subconjunto K de N tendo as propriedades, 

 

(a) 1 que pertence a K 

(b) k* que pertence a K é igual a N. 

 

Ayres Junior (1974) menciona que essas propriedades dos números naturais são 

bem conhecidas. Os postulados I e II não precisam elaboração; o III estabelece que 

existe o primeiro número natural 1; O IV estabelece que números naturais distintos m e 

n têm sucessores diferentes m + 1 e n +1; o V estabelece essencialmente que qualquer 

número natural pode ser atingido começando com 1 e contando os sucessores 

consecutivos. 

Deste modo, aplicaremos estes postulados na adição que segue: 

O referido autor define a adição em N por: 

 

(i) n + 1= n* para todo n pertence ao conjunto dos naturais 

(ii) n + m*= (n + m)* sempre que n + m está definido. 

           

 Pode ser mostrado que a adição, então, obedece às seguintes leis, para quaisquer 

m, n, p pertencendo a N. 

 

A1:  n + m pertence a N (N é fechado em relação à adição); 

A2:  Lei Comutativa n + m= m + n; 

A3:  Lei Associativa m + (n + p) = (m + n) + p; 

A4:  Lei de Cancelamento Se m + p= n + p, então m = n.  

 

A operação de subtração em Z, cujos naturais estão contidos nesse conjunto e, a 

aplicação é f: Z x Z → Z tal que f (x, y) = x – y. Esta operação faz parte do conjunto 

numérico dos inteiros, devido seus procedimentos operatórios permitirem ir além do 

conjunto dos números naturais (positivos). Com os termos minuendo e subtraendo, em 

que nos naturais o minuendo possui como padrão ser maior que o subtraendo, nos 
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conjunto dos inteiros esse padrão deixa de existir. Logo, a posição dos termos não é 

levada em consideração, sendo resolvida a operação atribuindo o sinal do número, cujo 

módulo seja maior. 

A subtração (-) em Z é definida por a – b = a + (-b). A subtração é claramente 

uma operação binária em Z. Não é, todavia nem comutativa nem associativa em Z, 

embora a multiplicação seja distribuída em relação à subtração, isto é,  

 

a - (b-c) ≠ (a - b) - c para a, b, c pertencente a Z, c≠0. 

Sejam a ↔ b [s, m], b↔[t, n], e c↔[u, p]. Então, 

b – c = b + (-c) ↔ [(t + p), (n+ u)] e 

- (b - c) ↔ [(n + u)], (t + p)] 

a- (b-c) = a + (-(b-c)) ↔ [(s + n), (m + t + p)] enquanto que 

a – b= a + (-b) ↔ [(s + n), (m+ t)] e 

(a - b) – c= (a +b) + (-c) ↔ [(s + n+ p), (m + t + u)] 

Logo, quando c ≠ 0, a - (b-c) ≠ (a - b) – c. 

 

Pesquisas em Educação matemática, como a de Centurión (1994) menciona que 

a adição está associada à ação de reunir, juntar ou acrescentar. Tais ações ocorrem nas 

diversas situações do cotidiano.  Destacamos a seguir as ideias da adição, como: 

 reunir, quando várias pessoas são convocadas a participar de uma reunião; 

 juntar, quando os bombons de um determinado pacote são junto com os 

bombons de um outro pacote;  

 acrescentar, quando num álbum de figurinhas já possuem certa quantidade de 

figurinhas existindo outras para serem coladas no álbum. 

 

A identificação dessas ações no cotidiano pode colaborar com novas situações 

que possam desencadear outros conceitos matemáticos. 

Numa pesquisa realizada com alunos do sexto ano em uma escola pública de 

João Pessoa-PB, Bezerra (2008) apresenta algumas atividades por meio de situações-

problema envolvendo as operações convencionais. Na resolução dessas atividades por 

um grupo de alunos, ao efetuar com a operação de adição eles recorriam ao valor 

posicional e a decomposição, colocando os valores decompostos na posição que 

conhecemos. Esse processo de resolução utilizado pelo grupo pressupõe que o sistema 
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de numeração decimal está sendo compreendido. Para ilustrar a resposta do grupo, 

segue o exemplo: 

 

 234 +125 = 359                                  156 + 527 = 683 

 200 + 30 + 4                                       100 + 50 + 6 

 100 + 20 + 5                                       500 + 20 + 7 
                                                  __________________________          _________________________________ 

                              300 + 50 + 9                                       600 + 70 + 10 + 3 

                                                                                           600 + 80 + 3 

 

Bittar e Freitas (2005) dizem que o procedimento anteriormente utilizado pelo 

grupo de alunos resulta da compreensão do processo de decomposição e do valor 

posicional aplicada à operação de adição, nesse caso, depois da decomposição são 

adicionadas às respectivas ordens. Procedimentos como este estimulam a realização do 

cálculo mental.  

Ainda enfatizando as operações convencionais, Centurión (1994) apresenta que 

a subtração está associada às ideias de retirar, completar e comparar. Como na adição, 

essas ideias também aparecem em situações do cotidiano. Assim, a compreensão dessas 

características da adição e da subtração colabora com o uso das operações. Então, 

destacaremos a seguir as ideias da subtração, como: 

 retirar, quando se extrai uma determinada quantidade de um conjunto de objetos; 

 completar, quando é acrescentada uma determinada quantidade em outra já 

existente; 

 comparar, quando são comparadas as quantidades. 

 

Essas ideias são encontradas em diversas situações do cotidiano precisando que 

as pessoas se apropriem delas ao efetuar com a operação de subtração ocorrendo à 

mobilização do conceito da subtração. 

É indiscutível que a formulação das ideias referentes à adição e da subtração 

ocorram com a compreensão do sistema de numeração decimal. Nunes et al (2005) 

destaca que o sistema de numeração permite trabalhar com quantidades, registrar essas 

quantidades e ampliar a capacidade de raciocínio sobre as quantidades. 

Algumas pesquisas nesta área de estudo, como as de Maia (2007) e Dambros 

(2006) enfatizam a importância da compreensão do sistema de numeração decimal para 

posteriormente introduzir as operações de adição e subtração. A ocorrência deste 
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formato de proposta de conteúdos pressupõe que colabore com a apropriação dessas 

operações. 

Então, podemos observar que nas séries iniciais o aluno apresente seus primeiros 

registros estruturais das operações de adição e da subtração na forma horizontal, 

conforme o exemplo, 10 + 5= 15, 12 – 2= 10. Pensamos que, este tipo de registro ocorre 

devido o processo de leitura e representação numérica advindas do sistema de 

numeração decimal e, posteriormente à estruturação dessas operações seguirem as 

técnicas operatórias apresentadas pelo ábaco, conforme Figura 17.  

 

                                                                                                                 

                                                                                                            

  

                                                                                                 

         

   
 

Figura 17. Representação da adição no ábaco e Quadro Valor de Lugar (QVL). 
Fonte: Arquivo pessoal. 

  

Na figura 18 temos a representação da operação de adição das quantidades 

expressas no ábaco e no quadro valor de lugar
19

 (QVL). Podemos observar que, ambos 

os instrumentos de contagem representam as mesmas quantidades realizando a soma na 

vertical. Esta estrutura de organização do algoritmo é uma prática utilizada por uma 

grande parcela de pessoas ao resolver as operações convencionais. 

Minotto (2006) apresenta que na estrutura das operações de adição e subtração 

em colunas não indica que os números não devem ser tratados independentes. Por isso, 

destaca a importância do valor posicional.  

A autora ainda menciona que, a ausência de discussão de propostas de ensino 

que levem em consideração a compreensão desses aspectos contribui para que essas 

operações sejam realizadas sem sentido, tanto para quem ensina, quanto para quem 

estuda. 

Neste caso, esse conjunto de fatores assinalados anteriormente, que parece 

elementar, se torna uma dificuldade na aprendizagem do aluno. Por isso pensamos que, 

                                                             
19

 Ábaco de cartolina ou papel utilizado para representar os algarismos e resolver as operações 

convencionais. 

C D U 

1 2 3 

4 3 2 

5 5 5 
               5         5          5 

   UM    C        D        U   
UM    C      D      U 

     1 2 3 

+  4 3 2                     

   5  5  5 
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ensinar as diferentes formas de representação da adição e subtração ao aluno poderá 

servir de incentivo para que ele conceba outras representações dessas operações.  

Nesta conjuntura, outra dificuldade bastante assinalada e que precisamos 

retomar a discussão é o tratamento da técnica da convencional
20

 da adição e subtração 

com (re) agrupamento. Pesquisas como de Nunes et. al (2005) mostram o uso da técnica 

ao resolver as operações convencionais sem qualquer preocupação em que elas foram 

baseadas e as razões de serem utilizadas nos documentos oficiais da educação e nos 

livros didáticos. A exemplo da subtração com reserva, a autora apresenta o processo 

utilizado pelo professor ao resolver a operação por meio do processo de decomposição 

(pedir emprestado), cuja metodologia de resolução é decompor o minuendo de forma 

que ele fique sempre maior que o subtraendo, esse procedimento ocorre depois que a 

operação estiver armada. Neste sentido, automaticamente o aluno apresentará a 

princípio que não pode tirar uma determinada quantidade de um número menor, 

precisando pedir emprestado à ordem numérica seguinte, fato este desenvolvido até 

concluir a operação. 

Neste aspecto, a autora enfatiza que o aluno não é conduzido pelo professor a 

criar ou utilizar o processo mais simples de resolução das operações convencionais, mas 

a utilizar o procedimento ensinado pelo professor. 

Minotto (2006) menciona que ao resolver uma subtração, fazem-se necessários 

dois diferentes procedimentos: a decomposição e a compensação. Ao decompor é 

utilizado o valor da posição (minuendo) e o princípio que é possível trocar dez unidades 

por uma dezena, conforme Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 18. Resolução da subtração por meio da decomposição. 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

                                                             
20

 Utilizada na sala de aula pelos professores, em que os termos das operações são organizados 

um abaixo do outro. 

 

               6      2       50 + 12 

           -   3      5           -    30 +  5 

               2      7       20 +  7 

1 
5 
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Frequentemente percebemos na resolução da subtração, a decomposição do 

minuendo, conforme consta na parte I desse esquema, em que uma dezena, transforma-

se em dez unidades. Pensamos que esta decomposição não tenha ficado evidente. Logo, 

tal representação não é suficiente para que o aluno saiba que uma dezena, foi 

decomposta em dez unidades. Então, o esquema anterior deveria ter uma decomposição 

mais detalhada, conforme Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Subtração com (re) agrupamento de forma mais explicativa. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Segundo a mesma autora, outra forma de resolver a operação de subtração é por 

meio da compensação, deste modo, ela se refere à compensação, como:  

 

[...] é fundamentado no princípio das compensações e implica em 

alterar o minuendo e o subtraendo. Esse princípio toma como base o 
fato de que a diferença entre dois números permanece constante se for 

acrescida a mesma quantidade ao minuendo e ao subtraendo 

conhecido como propriedade da invariância do resto. (MINOTTO, 
2006, p. 44) 

 

Este tipo de resolução de subtração ocorre, quando o algarismo da ordem das 

unidades do minuendo é menor do que o subtraendo. Conforme Figura 20. 

                                                                   

 

 

 

 

   

 

                            

Figura 20. Subtração utilizando a compensação 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

             6       2 

        -    3       5        

             2        7                                

+10 12 5 

- 

 

          5       2  

     -    1       8 

                 3       4 

12 

2 
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Pensamos que este tipo de resolução acarrete maior complexidade para ser 

ensinado e apreendido, porém, é necessário que se oportunize os procedimentos de 

resolução da subtração para que os alunos possam escolher ou não a que melhor se 

adeque ao lidar com determinado operação convencional. 

É relevante mencionarmos novamente que ao lidar com as operações 

convencionais, nos reportamos aos conceitos ligados ao sistema de numeração decimal. 

Pois, a presença desse sistema de numeração se encontra embutido na resolução da 

operação. Signorini (2007), ao investigar a técnica do vai um, com alunos da terceira 

série se fundamenta no valor posicional e utiliza as propriedades do sistema de 

numeração decimal, a partir da resolução do algoritmo da adição, como: 135 + 99 e 

1035 + 999. Sendo que apenas um dos alunos errou a operação. Em entrevista, foi 

verificado que eles reconhecem quando a ordem das unidades possui dez ou mais, ou a 

ordem das dezenas, ou a ordem das centenas, ou a ordem das unidades de milhar, 

afirmando que o número 1 (um) subiu.  

Na mesma pesquisa, foi observado que apesar dos alunos efetuarem 

corretamente as operações de adição, não são conscientes das regras do sistema de 

numeração decimal, podendo ser comprovada por meio dos termos utilizados, como já 

mencionamos, o número um subiu. Então, mesmo que não haja uma boa compreensão, 

os alunos possuem mais facilidade de lidar com a adição do que com subtração.  

Kamii e Livingston (1995) destaca que, o encorajamento é fundamental para os 

alunos pensarem e inventarem procedimentos de cálculos, quando isso ocorre, 

possivelmente o aluno poderá criar procedimentos de resolução das operações diferentes 

dos convencionais. 

 

[...] quando a criança é obrigada a seguir os algoritmos, ela tem que 

abrir mão de sua própria maneira de pensar numericamente. Já que 
não tem como conciliar o ―ir da direita para esquerda‖ como o ―ir da 

esquerda para a direita‖, a criança acaba por submeter ao professor e 

abandonar as suas próprias ideias. Esta razão já é suficiente para 

justificar o mal causado pelo ensino dos algoritmos (KAMII; 
LIVINGSTON, 1995, p. 57). 

 

Concordamos com as autoras quando ressaltam que a necessidade de estimular 

os alunos a elaborar a sua própria forma de resolução, antes do professor introduzir as 

operações convencionais. Pois, esta é uma oportunidade de enriquecer as maneiras de 

lidar com as operações.  
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Também, os Parâmetros Curriculares de Matemática para as séries iniciais, 

abordam que:  

 

―A atividade matemática escolar não é olhar para as coisas prontas e 

definidas, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo 
aluno que servirá dele, para compreender e transformar sua realidade.‖ 

(BRASIL, 1997, p.19).  

 

Assim, o estímulo do aluno em estar apto a essa busca do saber apropriando-se, 

do desconhecido, deve ser dado pelo professor para que novos conhecimentos sejam 

desvendados e, essa autonomia incorpore na identidade desses alunos.  

Deste modo, nos reportamos às pesquisas de Duarte (1989) e Lopes (2005), 

quando citam que uma das maneiras de motivar os alunos a compreenderem o sistema 

de numeração decimal e as operações convencionais, se dar por meio do material 

concreto, dentre eles, o ábaco, pois permite visualizar o procedimento de representação, 

(re) agrupamento e resolução das operações. Seu uso com a finalidade pedagógica ajuda 

o aluno a mobilizar os conceitos matemáticos que o material permite trabalhar, de 

acordo com a abordagem da aplicação do experimento no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

3 O EXPERIMENTO E SUA ANÁLISE 

 

 Neste capítulo, descrevemos o cenário e os sujeitos da pesquisa. Analisamos o 

questionário diagnóstico e em seguida, explicamos o desenvolvimento do experimento, 

a sequência didática e sua análise, além do questionário final da aplicação das atividades 

de acordo com o quadro teórico e metodológico. 

 

3.1 Cenário da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com 10 professores de sete escolas municipais urbanas 

que ofertam o ensino de 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental, da cidade de Cabrobó - 

PE. O Ensino Fundamental das escolas municipais localizada na área urbana da referida 

cidade possui 60 professores que lecionam nas diversas séries/anos do Ensino 

Fundamental, nos turnos matutino e vespertino. 

Salientamos que, a cidade de Cabrobó fica no sertão do estado de Pernambuco e, 

dista aproximadamente 500 quilômetros de Recife, conforme mostra o mapa de 

Pernambuco, Figura 21. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE), no ano de 2010, a estimativa da população era de 30781 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mapa do estado de Pernambuco 
Fonte: http://www.viagemdeferias.com/mapa/pernambuco/ 

 

Este município dispõe da rede de ensino: estadual, municipal e particular. As 

redes estadual e municipal atendem, em sua maioria, alunos provenientes das famílias 

que trabalham na agricultura.  

http://www.viagemdeferias.com/mapa/pernambuco/
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Optamos por realizar a pesquisa na rede municipal, devido às séries/anos iniciais 

do Ensino Fundamental se concentrar na referida rede de ensino.  

 

3.2 Os professores 

 

Conforme mencionamos anteriormente, os participantes da pesquisa são 10 

professores da 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental do meio urbano, da rede pública 

municipal de ensino que lecionam nos turnos matutino e vespertino. Como critério de 

escolha dos sujeitos, adotamos lecionar a 4ª série/5º ano por trabalharem com o 

conteúdo abordado nesta pesquisa, como também estes professores residirem em 

área de fácil acesso aos encontros para estudo. Utilizamos seus nomes por 

pseudônimos (ver quadro 2), preservando a identidade dos professores. 

 

Professores 

 

Quadro 2. Nome dos professores participantes da pesquisa  
Fonte: Elaboração própria. 

 

Além dos 10 professores de Matemática do Ensino Fundamental, participaram 

da pesquisa, duas professoras como observadoras do minicurso, sendo uma para fazer a 

filmagem e fotografar e a outra para observar, além do pesquisador. 

 

3.3 O questionário diagnóstico 

 

Elaboramos um questionário diagnóstico, com o objetivo de traçar o perfil 

pessoal, profissional e acadêmico do professor e conhecermos os recursos didáticos 

utilizados por ele nas aulas de matemática para ensinar as operações de adição e 

subtração. Assim, os dados coletados dão suporte para a elaboração da sequência 

didática. Organizamos o questionário em duas partes: 

 Parte I: composta por perguntas direcionadas a coletar dados pessoais, 

profissionais e acadêmicos dos professores. 

Vitória 

Júlia 

Cláudia 

Maria 

Rebeca 

Teresa 

José 

Vera 

Lúcia 

Felipe 
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 Parte II: composta por perguntas direcionadas a coletar dados sobre o material 

didático utilizado nas aulas de matemática quando ensinam as operações de adição e 

subtração. 

Discriminaremos a seguir, cada parte do questionário diagnóstico e em seguida 

apresentamos a análise. 

  

3.3.1 Parte I 

 

           Nesta parte, as questões permitiram descrever o perfil dos professores 

participantes da pesquisa, referente à formação acadêmica e a carga-horária semanal.  

          Os dados levantados referentes à formação acadêmica foram tabulados e 

organizados, como mostra o Quadro 3.  

 

Formação Acadêmica 
Possui somente o curso 

em nível médio 

Possui 

Graduação 
Possui Especialização 

Quantidade 06 04 02 

Quadro 3. Formação acadêmica dos professores  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observamos que dos 10 professores, 04 possuem graduação em Pedagogia e 

desse total, 02 tem especialização. Enquanto 06 professores possuem somente o curso 

em nível médio (magistério ou normal médio). Isto assinala que há necessidade que 

estes professores ampliem seus estudos fazendo curso de graduação.  

Os 10 professores possuem carga-horária de 30 horas semanais, na 4ª série/5º 

ano do Ensino Fundamental, dentre eles, 03 professores possuem complemento de 

carga-horária, de 10 horas aulas nas séries finais do Ensino Fundamental, totalizando 40 

horas semanais. Todos lecionam em escolas da rede municipal de ensino nos turnos 

matutino e vespertino.   

Após termos analisado a parte I, temos uma ideia do perfil dos professores 

participantes desta pesquisa. 

 

3.3.2 Parte II 

 

 Nesta parte, apresentamos no Quadro 4 , algumas perguntas referentes ao uso do 

material didático nas aulas de matemática, considerando a sua importância para o ensino 

e a aprendizagem das operações de adição e subtração.  
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1.  O livro didático tem sido utilizado frequentemente nas aulas de matemática? 

Seis professores responderam que utilizam em média, três vezes na semana e, dos quatro 

professores que responderam que não utilizam - apenas um relatou que a quantidade de livros 

é insuficiente para o número de alunos. Os demais, não justificaram o motivo de não utilizá-

lo. 

 

2. Simultaneamente ao livro didático adotado, quais outros recursos didáticos você utiliza 

na sala de aula? Enumere por ordem de prioridade. 

Seis professores responderam que utilizam o ábaco nas suas aulas, porém, em ordem de 

prioridade, o ábaco ocupava a penúltima prioridade, apenas, dois professores, colocaram na 

segunda ordem de prioridade. 

Os materiais utilizados foram: régua, calendário, relógio, material dourado, fita métrica e 

jogos. Esses, foram mencionados conforme a ordem de prioridade descrito anteriormente. 

 

3. Você pensa que é importante o uso do material concreto na sala de aula para desenvolver 

as noções dos conteúdos matemáticos trabalhados? 

Maria e Felipe responderam que, com o uso do material concreto, os alunos tem mais 

interesse e aprende mais rápido. 

Enquanto Júlia e Vera, disseram que o aluno entende melhor o conteúdo e, a aula se torna 

mais interessante. Teresa e Cláudia responderam, quando se trabalha com o material concreto, 

o aluno aprende mais rápido. José e Lúcia disseram que, quando o aluno tem acesso ao 

material concreto, tem mais facilidade para desenvolver o raciocínio. 

Vitória e Rebeca, responderam que o material concreto é importante para ensinar os 

conteúdos de matemática, porém, não justificaram. Embora o questionário tenha sido aplicado 

individualmente, as respostas foram similares conforme mencionado anteriormente. 

 

4. Você faz uso do material concreto para ensinar adição e subtração? 

Os professores envolvidos na pesquisa, responderam que fazem uso do material concreto para 

ensinar as operações de adição e subtração, dentre eles, seis disseram que utilizam o material 

dourado, enquanto quatro disseram que utilizam o ábaco. De modo que, os que fazem uso do 

material dourado, não fazem uso do ábaco e vice-versa. Porém, eles fazem uso de outros 

materiais, como: jogos e folhetos de jornais para pesquisa de preço. 

 

5. Você conhece o ábaco? 

Todos os professores responderam que conhecem o ábaco. 

 

6. Quais os conteúdos que podem ser trabalhados utilizando o ábaco? 

Oito professores responderam que o sistema de numeração decimal  e as operações podem ser 

ensinados utilizando o ábaco e dois professores não responderam. 

 

7. Na escola que você trabalha possui uma sala com computadores? 

Oito professores responderam que na escola onde trabalham possui entre 10 a 16 

computadores, e dois professores responderam que na escola não possui computador. 

8. O que você pensa do uso da Tecnologia Informática (computadores, softwares de 

matemática etc.) para o ensino de matemática? Explique. 

Por exemplo, a professora Vitória respondeu que é mais um recurso que facilita a 

aprendizagem, enquanto o professor José disse que, a tecnologia é importante, porque 

aproxima os recursos tecnológicos da sala de aula. 

 

9. Você utiliza ou utilizou o laboratório de computação para ministrar aulas de 
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matemática? 

Todos os professores responderam que não utilizam a tecnologia informática para ensinar os 

conteúdos de matemática e conteúdos de outras disciplinas. 

 

Quadro 4. Perguntas e respostas referentes ao uso do material didático 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A parte II do questionário diagnóstico nos apresentou uma visão panorâmica dos 

sujeitos da pesquisa referente ao uso do material didático utilizado quando ensinam as 

operações de adição e subtração.  

Pensamos que, o professor sabe da importância do material concreto para o 

ensino e a aprendizagem, sendo que o material concreto é utilizado simultaneamente ao 

livro didático, no entanto, dentre os materiais concretos assinalados o ábaco não é 

colocado nas primeiras prioridades de uso. 

Por outro lado, os professores também reconhecem a importância da tecnologia 

informática para o ensino e a aprendizagem, entretanto não a utilizam. Esse fato faz 

pensar que embora as escolas possuam o recurso informático falta capacitação 

(formação continuada). Em consequência, os professores não utilizam esta ferramenta 

que pode servir de apoio didático no desenvolvimento de suas aulas de matemática. 

Também, devido duas escolas não dispor de computadores e os professores que 

lecionam nela não solicitarem outros laboratórios de informática não utilizarão a 

ferramenta tecnológica. 

As respostas dos professores e suas reflexões contribuíram também para a 

elaboração de uma sequência didática que pudesse ser trabalhada em formação 

continuada. Conforme apresentamos a seguir. 

 

3.4 Descrição e análise da sequência didática 

 

Organizamos a sequência didática em blocos para melhor direcionarmos as 

ações da pesquisa.  

O bloco I está composto por atividades de construção do ábaco, onde são 

exploradas as noções do sistema de numeração decimal. As atividades deste bloco são 

para apreciação do professor, seguidas de parecer, referente à sua aplicação em sala de 

aula.  

O bloco II está composto por atividades referentes às operações de adição e 

subtração por intermédio do uso do ábaco manipulativo e/ou informático e de papel e, 
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em alguns momentos, sem o auxílio do ábaco. Nele apresentamos algumas atividades 

que permitem o professor refletir sobre o significado das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento, resgatando suas concepções acerca da sua 

aprendizagem e do ensino promovido aos alunos. 

No redirecionamento do significado das operações de adição e subtração com 

(re) agrupamento, criamos uma sequência didática que permite desenvolver as 

operações utilizando o ábaco (manipulativo e informático). Pensamos que esta 

sequência traz uma alternativa e/ou novas perspectivas na técnica operatório utilizada 

em sala de aula para ensinar esse conteúdo.  

Esses dois blocos de atividades se distinguem entre si, devido propor um 

material que servirá de subsídio para o professor nas aulas de matemática oportunizando 

o aluno construir gradativamente noções do sistema de numeração decimal e das 

operações de adição e subtração, considerando cada etapa construída.  

Logo, sintetizamos as atividades, conforme descrição no Quadro 5 e salientamos 

que a sequência didática (completa) encontra-se no apêndice B.  

 

BLOCO ATIVIDADE 

 

 
 

 

 
 

 I 

 

 
 

I. Construção e apresentação do ábaco manipulativo; 

I.I Construção do ábaco de papel; 

I.II Apresentação do ábaco informático. 

II. Apresentação do objeto matemático. 

III. Representação de quantidades no ábaco desenhado em 

papel. 

 

IV. Explorando a adição e subtração com (re) agrupamento 

no ábaco de papel. 

 

V. Explorando o ábaco informático. 

 

 

                II 

 

I. Adição e subtração com (re) agrupamento utilizando o 

ábaco manipulativo, informático e Quadro Valor de 

Lugar (QVL). 
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II. Adição e subtração utilizando as operações 

convencionais. 
 

Quadro 5. Sequência didática 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para uma primeira aproximação tanto da sequência didática quanto de sua 

análise realizamos uma pesquisa-piloto. De acordo com Martins Junior (2008), 

 

Pesquisa-piloto é uma pesquisa realizada para estabelecer a 
fidedignidade de um instrumento de pesquisa. Consta da aplicação do 

mesmo instrumento que será utilizado na pesquisa, porém numa 

amostra com um menor número de sujeitos, a fim de se verificar 
possíveis erros nos resultados, devido a falhas na confecção, 

adaptação e/ou utilização dos instrumentos (IBIDEM, p. 126). 

 

A pesquisa-piloto nos dá ideia do tempo pedagógico, da aceitação ou não da 

sequência didática e da mobilização dos conhecimentos das professoras referentes o 

sistema de numeração decimal e das operações de adição e subtração com (re) 

agrupamento.    

Por isso, um dos instrumentos da referida pesquisa foi o minicurso (piloto) em 

que participaram 03 professoras das séries/anos iniciais de 03 escolas da cidade de 

Cabrobó - PE. Essas professoras foram convidadas por uma funcionária do setor 

pedagógico da Secretaria de Educação do município de acordo com a disponibilidade de 

tempo e que atendesse ao público específico desta pesquisa. Ressaltamos que essas 

professoras não participaram na coleta final. 

A pesquisa-piloto (minicurso) foi aplicada em 02 encontros, nos dias 06 e 07 de 

outubro de 2010, na escola Jornalista Assis Chateaubriand, localizada no centro da 

cidade de Cabrobó - PE, com carga-horária de 10 h. 

 Com a realização da pesquisa-piloto (minicurso), tivemos uma primeira 

impressão da elaboração da sequência didática e da relação entre as professoras e a 

sequência didática aplicada. Por meio dele podemos fazer as seguintes observações:  

 há necessidade de uma formação continuada para os professores que lecionam as 

séries/anos iniciais devido apresentar erros conceituais referente ao sistema de 

numeração decimal e as operações convencionais; 

 o tempo pedagógico foi limitado para a demanda de discussões e 

encaminhamentos; 
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 as professoras tiveram dificuldades em lidar com o ábaco manipulativo e 

informático; 

 as professoras mencionaram que a sequência didática era um instrumento novo e 

detalhado para ensinar o sistema de numeração decimal e as operações de adição e 

subtração. Para isso precisaria de mais tempo para apropriação do que estava sendo 

proposto. 

Estas constatações corroboraram para um redirecionamento na aplicação da 

sequência definitiva para a coleta de dados desta pesquisa. Deste modo, buscamos 

ampliar o tempo pedagógico e fizemos maior detalhamento do sistema de numeração 

decimal e das operações convencionais por meio do ábaco manipulativo e informático 

provocando uma discussão mais ampla acerca dos conteúdos abordados. 

Na aplicação da sequência didática definitiva, sondamos a disponibilidade de 

tempo e interesse em participar do minicurso. Dos 10 professores que haviam 

inicialmente participado do questionário diagnóstico, 03 professoras demonstraram 

interesse se disponibilizando a participar.  

Ressaltamos ainda que as 03 professoras participantes do minicurso lecionavam 

4ª série/5º ano no turno vespertino, dentre elas, duas professoras trabalhavam na mesma 

escola. 

Embora na aplicação do questionário diagnóstico fizéssemos a opção de 

preservar a identidade dos professores participantes, na realização do minicurso, as 03 

professoras fizeram opção para que os seus nomes reais fossem mencionados neste 

trabalho, são elas: Silvanete, Tânia e Zenilda.   

Deste modo, apresentamos a seguir o detalhamento da aplicação da sequência 

didática e a análise de dados desta pesquisa. 

 

3.4.1 Dinâmica: ábaco humano 

 

A atividade inicial do minicurso foi à dinâmica ábaco humano, cuja função 

consiste em resgatar o uso das mãos para a contagem indicando quantidades, valor 

posicional e o agrupamento. Os objetivos são: representar quantidades numéricas, 

realizar o (re) agrupamento e promover o diálogo entre os participantes envolvidos. A 

quantidade de participantes da dinâmica é de acordo com o número que pretende que 

seja representado. Deste modo, cada participante representa uma ordem numérica.  
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Esta atividade ocorreu no dia 13 de dezembro de 2010, com duração de 01h 20, 

na escola municipal Antonia Caldas Brandão. 

A seguir, demonstramos o esquema e a operacionalização da dinâmica: 

 

                                                                     

           

 

Figura 22: Esquema da dinâmica, ábaco humano. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 22. Passos da dinâmica: ábaco humano. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 3.4.1.1 Procedimentos 

Segue este mesmo procedimento, de acordo com a representação numérica que 

se pretende formar. 

Dinâmica: o formador iniciou a contagem utilizando os dedos das mãos (passo 1). Ao 

completar dez dedos, ele pediu que outro integrante do experimento continuasse a 

contagem (passo 2). Logo, não tendo mais dedos das mãos para ser contado, o formador 

convidou o terceiro integrante para continuar (passo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Passo 1 da dinâmica que representa as quantidades por meio do ábaco humano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

1  

Unidade Dezena Centena 
Unidade de 

milhar 

10 10 10 

0 1  0  1 0  1 0  
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Figura 24. Passo 2 da dinâmica que representa as quantidades por meio do ábaco humano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Passo 3 da dinâmica que representa as quantidades por meio do ábaco humano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
 

 

2 

3 
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Figura 26. Passo 4 da dinâmica que representa as quantidades por meio do ábaco humano. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Formador: A professora Silvanete está na posição correta para prosseguir a contagem?  

Comentário: No segundo passo da dinâmica, apresentado na figura 24, para prosseguir 

a contagem iniciada pelo formador, a professora Silvanete se equivocou no local (direita 

ou esquerda do formador) em que deveria se posicionar. 

Comentário: Neste momento a professora Silvanete está na fase adidática da ação
21

 por 

escolher uma estratégia de resolução sem apresentar argumentos. Assim a professora 

Tânia faz as seguintes considerações:  

Tânia: Silvanete deve ficar do lado direito do formador, pois ela representará a ordem 

das dezenas. 

Comentário: Logo, a professora Tânia se enquadra na fase adidática de formulação
22

 

por possuir um raciocínio mais elaborado, apresentando argumentos a partir de um 

conhecimento mais sistematizado. Então a professora Zenilda concorda com sua colega. 

Zenilda: Exatamente! Isso, porque o formador ao iniciar a dinâmica já se encontrava na 

ordem das unidades. 

Formador: O processo de contagem utilizando os dedos das mãos estabelece que os 

conhecimentos referentes ao sistema de numeração decimal, como o valor posicional 

seja mobilizado de forma a representar adequadamente os valores numéricos.  

Comentário: Nesta ocasião, o formador faz as seguintes indagações: 

                                                             
21 Segundo Brousseau (1996), a situação adidática de ação é aquela em que adota uma estratégia 

eliminando uma anterior. Sendo que esta nova estratégia pode ou não ser aceita.  
22 Para Brousseau (1996), a situação adidática de formulação, é criado esquemas para resolução de 

problemas possuindo um raciocínio mais elaborado. 

4 
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Formador: Quando as três pessoas participantes da dinâmica estavam com todos os 

dedos das mãos levantados, que número representou?   

Zenilda: 1110 (mil cento e dez)! 

Formador: Por quê? 

Zenilda: Porque cada pessoa representa uma ordem numérica. Assim, quando a 

primeira pessoa estava com todos os dedos levantados, havia completado a dezena. 

Logo, houve a necessidade de representar essa quantidade na ordem numérica das 

dezenas, sendo representada pela segunda pessoa, ficando uma dezena e nenhuma 

unidade. Do mesmo modo, ao representar a centena, a primeira e a segunda pessoa 

ficaram com todos os dedos recolhidos, enquanto a terceira pessoa estava com todos os 

dedos levantados, formando assim, uma unidade de milhar. 

Comentário: A professora Zenilda apresenta a situação adidática de validação
23

 por 

inferir suas conclusões referentes à representação numérica que são demonstradas a 

outras professoras. Assim, o formador indagou: 

Formador: Todos concordam com Zenilda? Por quê? 

Tânia: Sim. Porque o valor posicional determina a quantidade representada de acordo 

com a posição que ele ocupa. 

Silvanete: Concordo! Porque a primeira pessoa está na ordem das unidades, a segunda 

pessoa está na ordem das dezenas e a terceira pessoa está na ordem das centenas.  

Formador: E, quando quatro pessoas estavam com as seguintes quantidades de dedos 

levantados (iniciando da direta para esquerda): a primeira pessoa estava com três dedos 

levantados, a segunda pessoa com seis dedos levantados, a terceira pessoa sem nenhum 

dedo levantado e a quarta pessoa com dois dedos levantados. Qual número foi 

representado? 

Tânia: 2063 (dois mil e sessenta e três). 

Formador: Todos concordam? 

Silvanete: Sim, porque a primeira pessoa, que está na ordem das unidades, representa 

três, a segunda pessoa, representa sessenta, a terceira pessoa representa o zero, 

guardando a posição das centenas e, a quarta pessoa, representa dois mil, por está na 

ordem das unidades de milhar. 

Comentário: Deste modo, o formador faz a institucionalização.  

                                                             
23 Brousseau (1996) apresenta a situação adidática de validação quando é mostrada a validade de um 

modelo criado. Nela são organizados esquemas para convencer da demonstração.  
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Formador: Cada pessoa representa uma ordem numérica e, de acordo com a 

quantidade de dedos levantados e sua posição, é indicado o valor numérico 

representado. Neste sentido, o valor posicional é de grande importância na 

representação numérica. 

 Como podemos perceber na dinâmica realizada anteriormente, a professora 

Silvanete se equivocou na posição em que se colocaria para continuar o processo de 

contagem (ver na Figura 24, posição 2), sendo que as outras duas professoras 

informaram a posição em que ela deveria se colocar. O formador fez algumas 

considerações para formalizar o trabalho realizado na dinâmica a respeito das 

propriedades do sistema de numeração decimal (base dez, valor posicional, sistema 

aditivo). Pensamos que isso tenha ocorrido devido às propriedades do sistema de 

numeração decimal não ter sido compreendida pela professora Silvanete. 

Como vimos na dinâmica mencionada, às professoras dialogavam e 

apresentavam os dedos das mãos indicando a correspondência em voz alta. Esta ação 

leva a externar verbalmente o processo de contagem com a representação de 

quantidades utilizando os dedos. Deste modo, percebemos que a oralidade é importante, 

uma vez que ao demonstrar o conhecimento usando a fala, outras pessoas podem 

apreender o conteúdo abordado. 

Neste contexto, nos referimos à oralidade secundária
24

 que, segundo Lévy 

(1993) está relacionada a um estatuto da palavra que é complementar à escrita. 

Observamos que nesta dinâmica o polo oral foi fundamental para a aprendizagem das 

propriedades do sistema de numeração decimal.  

Como já mencionamos, podemos verificar nesta dinâmica que houveram as fases 

adidáticas da Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1996): ação, formulação e 

validação. Por exemplo, a fase da ação, aconteceu ao mobilizar os conhecimentos 

acerca do sistema de numeração decimal, a formulação, ocorreu quando a professora 

Tânia tinha convicção de qual era a posição correta em que a professora Silvanete 

deveria se posicionar para indicar um valor posicional na dinâmica ábaco humano e a 

validação surge quando as professoras (Tânia, Silvanete e Zenilda) estão cientes do 

valor indicado nos dedos no decorrer da dinâmica. 

Além disso, aconteceu a fase didática de institucionalização, na qual o formador 

por meio do questionamento a seguir, sistematiza as discussões: Cada pessoa representa 

                                                             
24 De acordo com Lévy (1993, p. 77), a oralidade secundária está relacionada a um estatuto da palavra que 

é complementar ao da escrita. 
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uma ordem numérica e, de acordo com a quantidade de dedos levantados e sua posição, 

é indicado o valor numérico representado. Neste sentido, o valor posicional é de grande 

importância na representação numérica. 

Ressaltamos que os polos da comunicação de Lévy (1993), que indicam a 

relevância da oralidade, do registro escrito e do virtual, estão presentes no ensino e 

aprendizagem das noções do sistema de numeração decimal, das operações de adição e 

subtração associada ao uso do ábaco manipulativo e informático.  

A Teoria das Situações Didáticas, como podemos perceber aparece nessa 

dinâmica com as fases da construção do conhecimento (adidáticas) por meio da ação, 

formulação e validação das conjecturas e por fim, a institucionalização (fase didática). 

Depois da dinâmica, entregamos a cada professora a atividade I do bloco I. Este 

bloco é composto por 05 atividades que exploram o ábaco manipulativo, informático e 

de papel na mobilização do sistema de numeração decimal e das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento, conforme segue:  

A atividade I: Construção do ábaco manipulativo - consiste em confeccionar 

um ábaco manipulativo investigando os conteúdos matemáticos presentes. A atividade 

foi realizada no dia 13 de dezembro de 2010 na escola Municipal Antonia Caldas 

Brandão, com duração de 02 h. Apresentamos a seguir a atividade I. 

Atividade I: Construção do ábaco manipulativo 

Objetivos: 

 Construir o ábaco de hastes na vertical; 

 Identificar os componentes do ábaco e sua função ao lidar com o SND e as operações básicas. 

Descrição 

O ábaco é um instrumento de contagem utilizado para representar quantidades e resolver as 

operações aritméticas, conforme mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Lembramos que existem vários modelos de ábaco, conforme mencionamos anteriormente. Por 

isso, optamos pelo ábaco de hastes na vertical por corresponder com os objetivos deste trabalho, visto que 

apresenta o valor posicional e o reagrupamento que são conhecimentos prévios para as operações básicas. 

4 

A 

D 

B 

C 

5 2 5 3 
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Para tal, pensamos que, a utilização do instrumento contribui para a apropriação das noções de adição e 

subtração com (re) agrupamento, conforme propomos na sequência de atividades.   

Material utilizado 

Diferentes materiais podem ser utilizados na sua construção, desde os mais resistentes aos menos 

resistentes, como, 

A- Base: madeira, caixa de sapato, isopor, barra de sabão. 

B- Hastes: raio da roda de bicicleta, palito de churrasco. 

C- Peças: miçangas, tampas de garrafa, argolas de emborrachado (EVA), macarrão. 

D- Cartelas: cartolina com números escritos. 

A construção do ábaco poderá contribuir com a aprendizagem dos professores e 

consequentemente dos alunos, visto que esse material manipulativo permite que as hastes sejam 

posicionadas conforme a representação do número. Ao construí-lo são fixadas hastes que representam o 

valor posicional, além de receber as peças, com as respectivas quantidades representadas em cada 

posição. 

 

Procedimentos  

1. Utilizando uma barra de sabão, deve marcar os lugares das hastes, de modo, que as distâncias entre 

eles continuem as mesmas.  

 

 

 

2. Posicione em cada marca os palitos de churrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrando que a quantidade de haste corresponde à quantidade de ordens que o ábaco pode ter. 

3. Utilizando o compasso ou um objeto circular, marque o emborrachado para construir as argolas. 

 

 

 

 

 

4. Organize as peças nas hastes do ábaco. 
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 Como descrevemos anteriormente, a construção do ábaco é simples, basta que tenha o material 

em mãos, assim, pode fixar as hastes na base e utilizá-lo.  

a. A construção do ábaco com lápis e papel 

Pode ocorrer de duas maneiras:  

  Primeira, pode ser desenhado no papel, conforme descrevemos anteriormente, colocando as peças 

nas hastes, de acordo com o número e operação que pretende realizar. Sua desvantagem se dar devido 

ser necessário desenhá-lo em cada atividade.  

 Segunda, pode desenhá-lo por meio do Quadro Valor de Lugar (QVL), representando as quantidades 

nas posições indicadas, de acordo com o número ou operação que pretende realizar. Conforme vemos 

a seguir: 

UM C D U 

    

 

 

Ou ainda, 

 

 

 

 

 Da mesma forma ocorre para a realização das operações, sendo necessário posicionar os 

algarismos de acordo com suas respectivas ordens. 

 Conteúdos envolvidos 

 Sistema de Numeração Decimal (SND); 

 Operações básicas, especificamente, a adição e subtração. 

  

Responda:  

   Na construção do ábaco manipulativo, indique os conhecimentos do Sistema de Numeração 

Decimal (SND) que você mobilizou.  

Justifique.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. Apresentação do ábaco informático  

          O ábaco informático é uma ferramenta de ensino que mobiliza conhecimentos matemáticos, 

principalmente as propriedades do sistema de numeração decimal e das operações convencionais. 

Possuindo em sua estrutura, as funções indicadas: 

 

 

 

 

UM C D U 

2 1 2 3 
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Fig. 15. Ábaco Informático de Pinos na Vertical. 

Fonte: www.mat.ufrgs.br/~ppgem/PEAD/materiais/abaco_02.htm 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ábaco Informático: pinos na vertical 

Fonte: www.mat.ufrs.br/~ppgem/PEAD/materiais/abaco02.htm 

Assim, o ábaco informático permite: 

 A representação de quantidades; 

 Resolver operações de adição e subtração; 

 Visualizar o (re) agrupamento na operação de adição. 

 

Antes de propor as professoras que construíssem o ábaco manipulativo, o 

formador apresentou vários tipos de ábacos manipulativos e informáticos, 

argumentando a finalidade didática do ábaco de hastes na vertical para a visualização do 

valor posicional. Para tal ação, o formador abordou a importância do processo de 

contagem, dando ênfase ao uso das mãos abordado por (IFRAH, 1992), como um 

instrumento primitivo e atual de contagem. 

 Em seguida o formador faz a seguinte indagação: 

Formador: o ábaco manipulativo deve ser construído de acordo com os objetivos que 

pretende alcançar na realização da aula. 

Comentário: as três professoras construíram o ábaco manipulativo com três hastes. 

Para isso, havia material, como: isopor para a base, palito de churrasco para as hastes e 

macarrão com furos para as peças que ficam nas hastes ao operacionalizar, além de 

pincéis para ilustrar o ábaco. A professora Zenilda a princípio identificou as hastes do 
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ábaco iniciando das unidades, da esquerda para a direita. Logo, ao perceber que havia 

invertido as posições, fez a correção. Enquanto as demais professoras iniciaram a 

identificação iniciando da haste das unidades do ábaco, isto é, da direita para a 

esquerda. 

Podemos ver que nesta atividade, que as professoras Zenilda e Silvanete 

apresentam a situação de ação abordada por Brousseau (1996), devido construírem o 

ábaco manipulativo utilizando ações imediatas, sem explicitar o porquê da referida 

ação. Ao término da construção do ábaco manipulativo pelas professoras, o formador 

propôs que fosse feita a socialização da construção.  

Atendendo a solicitação do formador, cada professora mostrou sua construção 

indicando a função de cada parte do ábaco, como: a base é a sustentação das hastes que 

serve de apoio às peças, enquanto as hastes ocupa uma posição que representa as ordens 

do sistema de numeração decimal e as peças indicam a quantidade numérica 

representada nas respectivas ordens do ábaco manipulativo. Depois da socialização 

pelas professoras, o formador fez os seguintes questionamentos:  

Formador: representem no ábaco que vocês construíram o número 21 (vinte e um). 

Comentário: As professoras representaram a quantia mencionada corretamente. Deste 

modo, o formador ditou outros valores para serem representados e socializados no 

ábaco manipulativo, conforme podemos perceber a seguir: 

Formador: representem no ábaco o número 342 (trezentos e quarenta e dois). 

Comentário: o formador foi ditando e observando a representação das quantidades no 

ábaco manipulativo, mas neste momento não inferiu comentários das representações 

realizadas pelas professoras. 

Formador: representem no ábaco o número 2157 (dois mil cento e cinquenta e sete). 

Zenilda: neste ábaco não dá para representar esse número. 

Formador: Por quê? 

Zenilda: Porque ele possui quatro ordens e, o ábaco que confeccionei só possui três 

hastes. 

Tânia: da mesma maneira ocorreu com o ábaco que fiz. 

Silvanete: Com o meu também. 

Comentário: Os números que antecederam 2157 (dois mil cento e cinquenta e sete) 

foram representados no ábaco manipulativo corretamente pelas professoras. No entanto, 

na representação numérica desse valor com quatro ordens, as professoras perceberam a 

limitação do instrumento. 
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Neste aspecto, as professoras se enquadram na fase adidática de formulação, 

pois explicitam a necessidade do aumento das hastes do ábaco manipulativo construído 

devido à quantidade de ordens que o número possui. 

Formador: O que será necessário fazer para que vocês possam representar essa quantia 

no ábaco construído? 

Zenilda: acrescentar outra haste. 

Tânia: Isso mesmo! 

Silvanete: Ah! É mesmo! 

Comentários: Percebemos que o ábaco manipulativo deve ser construído de acordo 

com a representação numérica a ser explorada. Como vimos, ao colocar no ábaco 

manipulativo apenas três hastes, só permitirá representar valores que possuam três 

ordens (unidade, dezena e centena). Neste caso, o instrumento de contagem, possui 

limitações, necessitando ser ampliado para atender as necessidades propostas. Porém, o 

reconhecimento dessa limitação é fator de aprendizagem. Nesta circunstância, Freitas 

(2008) salienta que o estímulo à construção do conhecimento pelos seus esforços, 

resulta na aprendizagem. 

Essa trajetória mencionada converge para a fase adidática de validação, uma vez, 

que as professoras reconhecem que a quantidade de ordens que o número possui deve 

ser a mesma quantidade de hastes que o ábaco deve ter para representar o valor 

numérico. 

Após a construção do ábaco manipulativo, o formador pediu que as professoras 

respondessem a seguinte pergunta: 

Na construção do ábaco manipulativo, indique os conhecimentos do Sistema de 

Numeração Decimal (SND) que você mobilizou. Justifique. 

Para a professora Tânia, na construção do ábaco manipulativo foi necessário saber onde 

cada número deve ser colocado, ou seja, onde fica unidade, dezena, centena, diante da 

operação a ser feita. Para Silvanete foi necessário obter informações quanto a valores 

das ordens, ou seja,1 unidade, 1 dezena e 1 centena, e assim obter uma forma mais fácil 

de operar valores. Ex.: 100 + 20 + 1= 121 

                                    C      D     U                

                                    1       2      1 = 121   
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 Já para a professora Zenilda, foi necessário a utilização de humanos para melhor 

conhecer o valor de cada dedo para desenvolver melhor.  

           Embora as professoras Tânia e Silvanete tenham mobilizado os conhecimentos 

acerca do valor posicional, como conhecimento prévio na construção do ábaco 

manipulativo; observamos que a resposta da professora Zenilda recorreu a alguns 

aspectos da dinâmica sobre o ábaco humano, realizada anteriormente a atividade de 

construção do ábaco manipulativo. No entanto, não trouxe os elementos essenciais do 

sistema de numeração decimal abordados na dinâmica, quanto ao: valor posicional e 

(re) agrupamento. Isso implica na existência de lacunas de aprendizagem referente o 

reconhecimento do sistema de numeração decimal presentes na dinâmica.  

Durante o desenvolvimento da atividade observamos que a fase de ação, 

formulação e validação da Teoria das Situações Didáticas aconteceram no momento em 

que as professoras estavam construindo o ábaco manipulativo. Em seguida o formador 

realizou a institucionalização, como vemos a seguir: 

O sistema de numeração decimal possui as seguintes propriedades: 

 dez algarismos;  

 é aditivo porque os valores decompostos somado é o referido número;  

 é posicional, cada valor numérico depende da posição que ele ocupa no número;  

 possui base dez;  

 é multiplicativo devido seus valores absolutos multiplicados com o valor posicional 

resulta no número ora representado. 

Nesta circunstância, na construção do ábaco manipulativo, pudemos mobilizar o 

valor posicional e o (re) agrupamento, como conhecimento referente às propriedades do 

sistema de numeração decimal. 

Com a conclusão da atividade I, por meio da institucionalização, o formador 

introduziu a atividade II, conforme podemos ver a seguir. 

A Atividade II do bloco I tem como finalidade apresentar oralmente o objeto 

matemático: Adição e subtração. Neste sentido, não houve atividades escritas a serem 

desenvolvidas pelas professoras, pois a discussão ocorreu em atividades posteriores 

envolvendo essas operações. Por isso, que não consta análise desta atividade neste 

trabalho. 

A referida atividade ocorreu na escola municipal Antonia Caldas Brandão no dia 

13 de dezembro de 2010, com duração de 30 minutos. Apresentamos a seguir a 

atividade II. 
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Atividade II: Apresentação do objeto matemático 

Objetivos 

 Identificar na adição as ideias de reunir, juntar e acrescentar; 

 Identificar na subtração as ideias de retirar, completar e comparar; 

 Reconhecer os termos da adição e subtração ao resolver a operação. 

 Adição 

Centurión (1994) menciona que a adição está associada às ideias de: 

o reunir, quando várias pessoas são convocadas a participar de uma reunião; 

o juntar, quando os bombons de um determinado pacote são junto com os bombons de um outro 

pacote;  

o acrescentar, quando num álbum de figurinhas já possuem certa quantidade de figurinhas 

existindo outras para serem coladas no álbum. 

 

Termos da adição 

 

 

     1     2     4 

           +     2     3     5 

         

     3     5     9 

 Subtração 

 

Centurión (1994) apresenta que a subtração está associada às ideias: 

o retirar, quando se extrai uma determinada quantidade de um conjunto de objetos; 

o completar, quando é acrescentada uma determinada quantidade em outra já existente; 

o comparar, quando são comparadas as quantidades. 

 

 

 

 

 

Termos da Subtração 

    

     3     5    4 

                         -     1     2     2 

                               2      3     2 

 

 

  

Diferença 

Minuendo 

Subtraendo 

C     D    U 

C     D     U 

Parcela 

Parcela 

Total 
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Depois da apresentação do objeto matemático, o formador entregou a atividade 

III, que teve como objetivo reconhecer e utilizar o valor posicional e o (re) agrupamento 

como característica do sistema de numeração decimal, também, reconhecer as 

potencialidades do ábaco como instrumento de contagem e identificar a importância do 

zero no valor posicional. 

 A referida atividade ocorreu em dois momentos: o primeiro foi no dia 13 e o 

segundo no dia 14 de dezembro de 2010, com duração de 02 h e 10 minutos. Segue a 

atividade III. 

 

ATIVIDADE III: Representação de quantidades no ábaco desenhado em papel 

Objetivos 

  

 Reconhecer e utilizar o valor posicional e o (re) agrupamento como característica do Sistema de 

Numeração Decimal (SND). 

 

 Reconhecer as potencialidades do ábaco na representação numérica que antecedeu a escrita numérica 

desenvolvendo as habilidades de contagem similar ao que fazemos com os números. 

 

 Identificar no valor posicional a importância do zero. 

  
1. Complete o desenho do ábaco a partir da base a seguir e, represente as quantidades indicadas: 

 
a)                                             b)                                        c)         

 

 

 
             
 
 

 

 

  d)                                               e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

693 1049 

1020 7689 

Responda:   

i) No ábaco do item a, quantas hastes você desenhou? E no ábaco do item d? 

Justifique._______________________________________________________________

__ 

 

ii) Houve dificuldade ao representar as quantidades no ábaco? Se, sim. Em qual (is)? 

Justifique._______________________________________________________________

__ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  
 

 

 

  
 

 

 

31 
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2. Escreva nos retângulos menores o valor de cada haste e no retângulo maior a quantidade indicada em 

cada ábaco a seguir: 

a)                          c)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)   d) 

 

 

 

 

                           

                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Represente no ábaco as quantidades numéricas a seguir, de acordo com as informações:  

 

a) setecentos e sessenta e cinco- Preencha as hastes do ábaco iniciando da unidade das centenas, em 

seguida, represente estes valores decompostos em forma de uma adição. 

 

 

 

 
 

b) seis mil, setecentos e cinquenta e um - Preencha as hastes do ábaco iniciando das unidades simples 

para as unidades de milhar, em seguida represente estes valores decompostos na forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

c) quatro mil e trinta- Preencha as hastes do ábaco iniciando das dezenas e terminando nas unidades 

simples, em seguida, represente estes valores decompostos na forma de uma adição. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda:  

i) Por que os ábacos b e d tiveram hastes que não foram preenchidas?____________________ 

______________________________________________________________________________ 

ii) Removendo as hastes vazias do ábaco d, a representação numérica permanece a mesma? Por 

quê?___________________________________________________________________ 

iii) Quanto maior for à quantidade de peças representadas nas hastes do ábaco independente da 

posição, maior será o número representado?  Sim ou não?  Por quê?___________________ 

______________________________________________________________________________ 
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d) três mil, quatrocentos e cinquenta e oito - Preencha as hastes do ábaco iniciando das ordens que 

desejar, em seguida, represente estes valores decompostos na forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na atividade foi proposto as professoras que completassem os ábacos 

desenhados em papel de acordo com o número indicado. Tal ação contribui para o 

registro das respostas à serem questionadas e redirecionadas, caso seja necessário. Deste 

modo, o ábaco manipulativo e informático não permitiria a permanência dos 

procedimentos operatórios, nem o registro da resposta tendo em vista que se trata de um 

instrumento manipulativo que representa e desfaz a representação de quantidades, como 

também, o software do ábaco informático não permite que fique arquivado o 

procedimento operatório, nem a solução da operação de adição ou subtração. 

Neste sentido, o diálogo que segue, representa os aspectos de construção do 

conhecimento matemático do sistema de numeração decimal por intermédio do uso do 

ábaco. Vejamos a seguir:   

Formador: Para desenhar as hastes e as peças nos ábacos, o que foi necessário saber?  

Zenilda: Que as hastes devem ser desenhadas de acordo com a quantidade de ordens 

que o número possui e as ordens expressam a quantidade de peças que deve ter em cada 

haste. 

Tânia: Os números trazem em si a quantidade de hastes que deve ter no ábaco. 

Silvanete: As hastes representam a quantidade que o número expressa. 

Formador: Quando o número traz zeros intermediários, por exemplo, 2001. Podemos 

dizer que as hastes representam a quantidade que os números expressam? 

Tânia: Olha, eu acho que as hastes expressam a quantidade de cada ordem numérica. 

 

 

 

 

 

 

Responda:  

 

i) No item d, por onde você iniciou a representação no ábaco? E a decomposição? Por 

quê?___________________________________________________________________ 

ii) Qual a diferença em representar e decompor a quantidade indicada no item a iniciando das 
unidades de milhar com a representação e decomposição da mesma quantia iniciando das 

unidades simples? Por quê?_________________________________________________ 
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Formador: Voltando ao caso do número 2001, somente duas ordens são representadas 

por valores (o dois e o um), os zeros expressam a ausência de quantidades, então é 

necessário a existência de haste para eles? 

Zenilda: Sim. Se os zeros não forem representados nas hastes, como ausência de 

quantidade, no caso do número 2001, o número ficaria 21, cuja representação estaria 

errada. 

Silvanete: É mesmo! Então, as hastes do ábaco são importantes na representação 

numérica, quando houver uma ordem com zero, ela estando vazia, poderá representá-lo. 

Percebemos que o diálogo descrito anteriormente nos lembra Lévy (1993), 

quando apresenta que o manejo da linguagem está associada a memória humana que 

pode mobilizar conhecimentos e estabelecer conclusões sobre o objeto em estudo. Por 

outro lado, o registro dessa linguagem apresentada por meio da memória conduz a 

outras pessoas a terem acesso ao conhecimento mobilizado sem exigir a presença do 

mentor do saber. Ressalta Ifrah (1992) que a invenção da escrita não ocorreu somente 

por conta da necessidade de representação visual e de memorização do pensamento, 

mas para registrar a linguagem articulada. 

As professoras responderam a primeira questão da atividade III do bloco I para 

desenhar as hastes completando o ábaco apresentam as soluções que podemos ver no 

quadro a seguir: 

Zenilda 
 

 

Tânia 
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Silvanete 

 

 

Quadro 6. Respostas das professoras referentes ao preenchimento do ábaco de papel com 
quantidades estabelecidas. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Como podemos ver no Quadro 6, as professoras Tânia, Silvanete e Zenilda 

representaram as quantidades indicadas no ábaco de papel. Nesta representação, 

podemos perceber que: 

 A professora Tânia representou o número 7689 indicado no ábaco de papel; 

  As professoras Zenilda e Silvanete apresentaram alguns equívocos, como: 

falta de peças na representação numérica de quantidades e ábaco sem 

preencher.  

Esses equívocos na representação numérica podem ter ocorrido devido à 

quantidade de peças ficarem muito próximas uma das outras. Isso pode ter ocasionado 

problema na visualização e consequentemente na representação das quantidades. Em 

relação ao ábaco vazio, na representação do número 1020, o ábaco apenas foi 

desenhado, mas não foi representado. Pensamos que a professora Silvanete teve dúvida 

na representação devido o número possuir zeros intermediários. 

Nas justificativas que as professoras deveriam fazer após a realização da 

atividade referente à quantidade de hastes desenhadas no ábaco do item a e no ábaco do 

item d e, se houve dificuldades em representar as quantidades no ábaco, a professora 

Zenilda mencionou que: ―desenhei 2 hastes no item a e 3 hastes no item d, pois o zero 

no ábaco é visto de forma ausente onde garante que o mesmo seja caracterizado dessa 

forma‖. A professora Tânia respondeu que: ―fiz duas hastes no item a e quatro no item 

d, no primeiro caso, porque só há dois números (unidades e dezenas), no segundo caso, 

porque são quatro números, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar.‖ A 

professora ainda ressaltou que houve dificuldade em representar quantidades no ábaco 
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da letra d. Enquanto a professora Silvanete respondeu: ―duas no item a‖. Ainda 

mencionou que: ―tive dificuldade em representar quantidades no item d, porque eu não 

captei a mensagem do professor‖. Ressaltamos que a referida professora não respondeu 

quantas hastes havia desenhado no ábaco do item d. 

Assim, na primeira questão da atividade III, as professoras Tânia, Silvanete e 

Zenilda responderam que foram desenhadas duas hastes no ábaco do item a, enquanto 

Tânia desenhou quatro hastes no ábaco do item d e Zenilda embora tenha desenhado 

quatro hastes no ábaco que propunha para registrar o número 7689, respondeu que havia 

desenhado três. A professora Silvanete não desenhou as peças nas hastes do ábaco d.  

À medida que o formador comentava a atividade e pedia que as professoras 

respondessem, elas tinham dificuldades de expressar de forma oral e escrita os 

procedimentos de resolução. Tal fator ocorreu devido o não reconhecimento de alguns 

termos matemáticos que deviam ser utilizados, terem sido substituídos por outros de 

linguagem informal
25

. Por exemplo: 

 

Linguagem Informal Linguagem matemática 

Vai um 
(Re) agrupamento para (dezena ou 

centena ou unidade de milhar...).  

Nada Zero. 

Pede um emprestado 
(Des) agrupamento na (dezena ou centena 

ou unidade de milhar...). 
Quadro 7. Termos utilizados pelas professoras ao resolver as operações de adição e subtração 

com (re) agrupamento. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao responder o segundo item da primeira questão (ver na página 97), as 

professoras Tânia, Zenilda e Silvanete apresentaram ter dificuldades ao representar as 

quantidades no ábaco. O mesmo ocorreu com as professoras ao representar quantidades 

numéricas no ábaco quando o número continha zero intermediário.  

Pensamos que as professoras apresentaram dificuldades na representação do zero 

no ábaco devido estar impregnado em si que, a representação numérica no ábaco se dá 

com valores diferentes de zero, pois, nesta linha de raciocínio, o zero não tem 

representação. Deste modo, podemos concluir que, o zero representa a ausência de 

quantidades numa determinada ordem numérica. Então, diante da posição que ele 

ocupa, sua representação no ábaco se dá por meio da haste vazia. 

                                                             
25 Linguagem informal utilizada pelo professor no decorrer de suas aulas.  
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Ressalta Duarte (1989) que, uma opção para saber a quantidade de zeros 

intermediários que possui o número é necessário ter conhecimento da representação das 

quantidades em outras casas decimais que sejam diferentes de zero. Exemplificando: ―o 

número 401, quando ouvimos alguém pronunciar esse número, nós imediatamente 

pensamos que na casa das centenas está o 4 e na casa das unidades está o 1, sendo 

necessário o zero para a casa das dezenas.‖ (DUARTE, 1989, p. 43).  

A segunda questão da atividade III do bloco I (ver na página 94), era para 

representar numericamente a partir de quantidades de peças no ábaco, como podemos 

ver no Quadro 8 as atividades realizadas pelas professoras. 

 

Zenilda 

 

 

Tânia 
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Silvanete 

 

 

Quadro 8. Representação de quantidades nas hastes do ábaco de papel e representação 

numérica. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A atividade possui algumas questões para reflexão que foram discutidas 

oralmente pelas professoras e o formador. Segue o diálogo entre o formador e as 

professoras Tânia, Silvanete e Zenilda. 

Formador: Percebemos que nos ábacos desenhados no papel existem valores 

numéricos representados. Deste modo, esses valores podem ser tratados isoladamente 

ou conjuntamente, caso queira trabalhar com o número representado no ábaco. Então, 

quando no ábaco as hastes intermediárias não são preenchidas, elas representam algum 

valor? Qual (is)? 

Tânia: Sim! Representa o zero. 

Silvanete: É! Representa o zero. 

Zenilda: De fato, o zero é representado nas hastes quando não há peças nenhuma 

representada. 
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Formador: E se as hastes intermediárias que estão vazias forem retiradas do ábaco, o 

que pode ocorrer? 

Tânia: A representação numérica não permanece a mesma. 

Zenilda: faltam hastes que representam ordens numéricas, então não permanecem os 

mesmos valores. 

Silvanete: Não permanece o mesmo valor. 

Formador: Quanto maior for à quantidade de peças representadas nas hastes do ábaco 

independente da posição, maior será o número representado? 

Tânia: Sim! 

Zenilda: Sim, pois o que determina o valor numérico é a posição das peças. 

Silvanete: Sim! 

 Complementando os questionamentos acerca de qual seria o estado dos ábacos 

depois de serem completados (ver perguntas da 2ª questão, página 94), as professoras 

emitiram as seguintes respostas: 

Tânia: Nos ábacos cujas representações de quantidades expressam os números: no item 

a 3216, no item b 5201, no item c 3333 e no item d 4010, ficando hastes vazias nos 

ábacos dos itens b e d devido estar representado o zero como ausência de quantidade. 

Caso eu removesse as hastes vazias do ábaco d, o número representado não seria o 

mesmo, devido ficar somente duas posições, as unidades e as dezenas. Por fim, quanto 

maior for a quantidade de peças representadas no ábaco independente da posição maior 

será o número representado, isto porque as peças irão aumentar mais e mais e o número 

vai também. 

Zenilda: Os ábacos das letras b e d tiveram hastes que não foram preenchidas porque no 

sistema do ábaco a ausência de quantidade é simbolizado pelo zero. E, se eu remover as 

hastes vazias do ábaco d, a representação numérica não fica a mesma. Ela fica apenas 

com duas ordens. Por outro lado, quanto maior for a quantidade de peças representadas 

no ábaco independente da posição maior será o número representado, porque a 

quantidade de peças é o termo aditivo do sistema do uso do ábaco.  

Silvanete: Concordo com Tânia e Zenilda quando falam que houveram hastes nos 

ábacos das letras a e d que não foram preenchidas devido a ausência de quantidades que 

é representado pelo zero. Caso remova essas hastes vazias do ábaco d, a representação 

numérica não permanece a mesma. E, concordo que, quanto maior for à quantidade de 

peças representadas nas hastes do ábaco independente da posição, maior será o número 

representado.  
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 Para Duarte (1989), a compreensão do zero é muito importante e a dificuldade 

em compreendê-lo é um reflexo da própria história da matemática. Pois, mesmo que 

algumas civilizações como as dos gregos e romanos que faziam uso do ábaco, mas não 

possuía um símbolo para representar a haste vazia do ábaco. 

A aplicação da sequência de atividades mobilizando os conhecimentos acerca do 

sistema de numeração decimal leva as professoras a perceberem gradativamente outros 

elementos que o envolve e que precisam ser compreendidos. Por isso, a cada atividade 

realizada que era discutida, percebíamos a necessidade de um maior aprofundamento 

nas discussões. 

Assim, apesar das professoras saberem da importância do valor posicional no 

ábaco e na representação numérica, ocorreu equívoco ao responder a pergunta: Quanto 

maior for à quantidade de peças representadas nas hastes do ábaco independente da 

posição, maior será o número representado? Sim ou não? Por quê? 

As professoras Tânia, Zenilda e Silvanete responderam que sim, conforme vimos 

no diálogo anterior. Neste caso, pensamos que as professoras se equivocaram ao 

diferenciar a quantidade de peças a serem representadas nas hastes do ábaco com a 

quantidade de peças existentes no ábaco. Elas diferem entre si porque dependem do 

valor posicional. 

Na última questão da atividade III, bloco I que se referia a representação 

numérica de quantidades, as professoras desenharam o ábaco e fizeram a decomposição 

do valor representado de acordo com as informações propostas na referida  atividade. 

Apesar das professoras não seguirem o comando sugerido na atividade 

(Preencha as hastes do ábaco iniciando de uma ordem numérica X e terminando numa 

ordem numérica Y, em seguida represente estes valores decompostos em forma de uma 

adição). Em todas as alternativas, elas fizeram a decomposição sempre da maior ordem 

numérica, porém, ao perguntá-las se haveria alguma implicação no valor numérico, caso 

iniciasse de qualquer ordem, elas responderam que não. Na decomposição da letra c, 

que tratava da representação de quatro mil e trinta, iniciando das dezenas e terminando 

nas unidades simples, as professoras não apresentaram o zero como um valor que ocupa 

a haste vazia. Assim, é necessário salientar que, apesar da ausência do zero na haste das 

centenas mostrando que ela se encontra vazia, na decomposição numérica é necessário 

que ele seja representado, mostrando a quantidade de ordens que possui o número. Tal 

representação contribui para que não exista equívocos na respectiva escrita numérica. 

O quadro de resposta das professoras a seguir, ilustra o comentário anterior. 
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Tânia 

 

 

Zenilda 

 

 

Silvanete 
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Quadro 9. Respostas das professoras referentes à representação numérica no ábaco de papel e a 

decomposição numérica. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ressaltamos que o item a da atividade descrita no Quadro 9, possui um erro de 

digitação, deste modo, o formador pediu que as professoras substituíssem onde está 

escrito unidade de milhar, por centenas. 

Nunes et. al (2005) considera importante o ensino do sistema de numeração  aos 

estudantes, devido ser por meio dele que se trabalha quantidades. Ainda lembra que o 

sistema de numeração permite registrar quantidades de forma mais exata, ao invés de 

guardar essas quantidades mentalmente para utilizar quando for preciso.  

O trabalho consistente do sistema de numeração em sala de aula pode ampliar o 

senso numérico. Desta maneira, a apropriação desse sistema de numeração poderá 

minimizar as dificuldades referentes ao zero, que tem sido apresentado tanto para 

representar ausência de quantidades, quanto para resolver as operações convencionais.  

De acordo com o desenvolvimento da atividade III do bloco I, o formador 

apresentou os seguintes comentários na institucionalização: 

 A construção do ábaco no papel permite esboçar e registrar estratégias de 

representação numérica e do (re) agrupamento iniciando a partir do sistema de 

numeração decimal, depois das operações de adição e subtração desenvolvendo essa 

prática em outros conteúdos matemáticos para que outras pessoas tenham acesso à 

solução construída. 
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 O sistema de numeração decimal como o próprio nome já diz, a base é 10. Nestas 

condições permite que ao completar em qualquer haste do ábaco 10 ou mais peças, é 

necessário o (re) agrupamento, isto é, a cada conjunto de 10 unidades forma uma 

dezena, a cada conjunto de 10 dezenas forma uma centena e, assim sucessivamente. 

 

 Cada haste do ábaco corresponde a uma ordem numérica (unidade, dezena, centena 

etc.) e as peças representadas nas hastes, corresponde ao valor numérico. As 

quantidades representadas nele devem seguir a mesma ordem de representação dos 

algarismos, ou seja, na haste da unidade deve representar o algarismo das unidades, 

na haste da dezena deve representar o algarismo da dezena e, assim sucessivamente. 

 

 O sistema de numeração decimal é posicional, devido cada ordem numérica em uma 

determinada posição expressar um valor. Assim, no ábaco quando não possui 

nenhuma peça na haste, o valor numérico é representado pelo zero.  

 

Ao finalizar a institucionalização da atividade III do bloco I, o formador fez a 

entrega da atividade IV, do mesmo bloco, possuindo como tema: Explorando a adição e 

subtração com (re) agrupamento no ábaco de papel. O objetivo desta atividade foi 

reconhecer a necessidade do (re) agrupamento ao resolver as operações de adição e 

subtração, como também, analisar a viabilidade das posições verticais e horizontais do 

ábaco na resolução das operações. Informamos ainda que a atividade foi realizada no 

dia 14 de dezembro de 2010 na escola municipal Antonia Caldas Brandão, com duração 

de 1h e 40 minutos. A seguir, veremos a atividade IV. 

 

ATIVIDADE IV: Explorando a adição e subtração com (re) agrupamento no ábaco de papel 

Objetivos 

 Reconhecer a necessidade do (re) agrupamento; 

 Resolver as operações de adição e subtração utilizando o (re) agrupamento.  

 

1.  Desenhe um novo ábaco no retângulo vazio com a representação das quantidades indicadas nos 

ábacos: 
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a)                                                                               b)   

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                d) 
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f) 

  

 

 

g) 

 
 
 

 
 
  
2. Preencha nos itens (a, b, c) ou retire, nos itens (d, e, f) dos ábacos, as quantidades indicadas, 

realizando o (re) agrupamento quando necessário:  

 

a)                                  b)    c)  

 
 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

d)             e)    f) 
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Depois da entrega e dos comentários iniciais da atividade IV, mencionada 

anteriormente, o formador propôs as professoras que respondesse utilizando apenas 

desenhos do ábaco, isto é, sem o uso dos algarismos. Em seguida, o formador realizou 

os diálogos com as professoras Tânia, Silvanete e Zenilda. Vejamos a seguir: 

Formador: Qual a importância de resolver as operações de adição e subtração 

utilizando apenas o ábaco de papel?  

Tânia: Porque os alunos podem treinar resolvendo as operações de adição e subtração 

usando por enquanto o papel, depois tornará mais fácil para ele utilizar os mesmos 

procedimentos no ábaco manipulativo.  

Zenilda: Vejo que usando o ábaco de papel os alunos podem somar e diminuir da 

mesma forma se utilizasse o ábaco manipulativo. 

Silvanete: Porque não precisamos de nos preocupar em obter o ábaco manipulativo, 

pois podemos desenhar num papel e pedir aos alunos que façam as operações. 

Formador: Mas, na composição do ábaco de papel e no ábaco manipulativo existe 

diferença? 

Tânia: Sim! 

Zenilda: Existe! 

Silvanete: Sim! 

Formador: Qual a diferença? 

Tânia: No ábaco de papel, os registros não podem ser retirados, eles ficam permanentes 

e no ábaco manipulativo sofre alteração toda vez que manipularmos. 

Zenilda: O ábaco de papel da forma que escrevemos ele fica escrito enquanto no ábaco 

manipulativo não. 

Silvanete: No ábaco de papel as anotações não sofrem alteração e no ábaco 

manipulativo a cada movimento feito, altera os registros. 

Responda:  

i) A organização dos ábacos para acrescentar ou retirar (vertical ou horizontal), influencia no 

ato de operacionalizar com essas quantidades representadas? 

Justifique_________________________________________________________ 

ii)  E nas operações convencionais ocorre a mesma coisa? Justifique____________ 

________________________________________________________________ 

iii) Qual a diferença entre o (re) agrupamento na adição com o (re) agrupamento da 

subtração?________________________________________________________ 

iv) E entre as operações convencionais de adição e subtração, existe diferença? Justifique. 

______________________________________________________________________ 
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Comentário: De acordo com os diálogos anteriores, as professoras Tânia, SIlvanete e 

Zenilda emitiram seu parecer referente à diferença entre o ábaco de papel e o ábaco 

manipulativo, ressaltando a importância do ábaco de papel devido permitir o registro 

escrito da operação realizada enquanto no ábaco manipulativo é realizado de forma 

manipulativa todo procedimento operatório apresentando apenas o resultado final da 

operação. Neste último, se não acompanhar ativamente o procedimento da resolução e 

observar apenas o resultado não saberá o procedimento utilizado. 

A atividade IV propunha realizar a adição e subtração utilizando o ábaco de 

papel. Então, na questão que não precisava realizar o (re) agrupamento, não houve 

incoerência nas respostas dadas pelas professoras. Porém, na questão, em que 

necessitava do (re) agrupamento, houve inconsistência, pois as professoras Tânia e 

Zenilda realizaram o (re) agrupamento sem registrá-lo no ábaco de papel, tal fato, pode 

ter ocorrido devido realizar esse procedimento quando resolve a operação 

convencionalmente. Enquanto, a professora Silvanete ao resolver a adição fez o registro 

das quantidades na haste das dezenas que necessita do (re) agrupamento da respectiva 

haste para a haste das centenas, mas não realizou. Essa ação pode ter ocorrido devido 

haver inconsistência no (re) agrupamento utilizando o ábaco de papel, conforme 

podemos ver no quadro a seguir: 

Tânia 

 

 

 

 

 

Zenilda 

 

 

 

 

 

 

Silvanete 
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Quadro 10. Respostas das professoras referentes à adição com (re) agrupamento de quantidades 

no ábaco de papel na vertical. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Lembramos que a cada dificuldade detectada pelo formador era feita a 

intervenção. Por isso, nos demais itens da atividade as professoras realizaram o (re) 

agrupamento nas adições e subtrações no ábaco de papel corretamente.  

Lévy (1993) menciona que, com a escrita, os registros permanecem e ao mesmo 

tempo, a forma dessas representações se amplia. Esse modo de perceber contribui com a 

diversidade de registro que podem ser explorados no decorrer das atividades didático-

pedagógicas. 

Outro aspecto importante da atividade eram as posições: vertical e horizontal no 

ábaco de papel ao resolver as adições e subtrações. Deste modo, o formador sugeriu as 

professoras que analisassem as posições dos ábacos no papel e resolvessem as 

operações, em seguida foi feita a seguinte discussão: 

Formador: A forma de organização dos ábacos de papel (vertical e horizontal), 

influência na resolução? 

Tânia: Sim! 

Zenilda: Acho que sim! 

Silvanete: Pode influenciar. 

Formador: Por quê? 

Tânia: Por causa da visualização. Quando um ábaco aparece abaixo do outro, as 

unidades ficam abaixo das unidades, as dezenas abaixo das dezenas, as centenas abaixo 

das centenas. Já quando os ábacos são colocados um na frente do outro, pode passar 

despercebido com relação às hastes. 

Zenilda: É isso mesmo que Tânia falou. Com os ábacos arrumados  na horizontal para 

somar ou diminuir, pode ocorrer confusão principalmente se houver haste vazia. 
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Silvanete: Acho mais fácil quando os ábacos ficam na vertical porque temos costumes 

com a armação das operações. 

Comentário: Na realização da atividade, as professoras tinham a convicção de que a 

arrumação dos ábacos poderia ser entrave ao resolver as operações de adição e 

subtração. Deste modo, as professoras chegaram à conclusão de que os ábacos na 

vertical para resolver as operações eram de melhor compreensão. 

Formador: Como Silvanete falou, é de costume realizar as operações de adição e 

subtração com os termos organizados na vertical, e, como as professoras fazem 

frequentemente as operações usando essa posição, então fariam o mesmo na 

organização dos ábacos. Deste modo, precisamos desenvolver primeiramente atividades 

de adição e subtração utilizando apenas os ábacos para depois introduzirmos as 

operações convencionais. 

 Comentário: Na discussão, as professoras Tânia, Silvanete e Zenilda foram motivadas 

a relatar a diferença entre o (re) agrupamento na adição e na subtração e, apresentaram 

as seguintes respostas: 

Tânia: A diferença entre o (re) agrupamento na adição e subtração se dá devido na 

posição da adição você leva as peças para a direita e na subtração as peças vai pra 

esquerda.  

Zenilda: Vejo que a posição da adição você utiliza sempre levando as peças para as 

hastes à direita e na subtração é o inverso. 

Silvanete: Na adição utilizamos a casa seguinte e na subtração a gente recorre para 

fazer a transformação. 

Vimos no diálogo anterior que, as professoras têm consciência da diferença do 

processo de (re) agrupamento na adição e subtração. Esse fato é importante devido o 

reconhecimento na adição que se agrupa na dezena, e/ou na centena, e/ou na unidade de 

milhar e assim sucessivamente, da direita para a esquerda. Enquanto na subtração, a 

decomposição ocorre da unidade de milhar, e/ou da centena e/ou da dezena para as 

unidades simples e assim por diante. Ressaltamos que esse procedimento utilizado 

contribuirá com outros conhecimentos a serem adquiridos em séries/anos posteriores, 

como por exemplo: conversão das unidades de medida pelo Sistema Internacional de 

Medidas e sequência numérica. 

No ensejo, as professoras afirmam que o procedimento utilizado para (re) 

agrupamento por meio do ábaco deve ser análogo ao resolver as operações 

convencionais. 
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Percebemos que no decorrer da realização da atividade ocorreram as fases 

adidáticas de ação, formulação e validação. Em seguida, houve a realização da fase 

didática de institucionalização que descrevemos a seguir: 

 

 Ao resolver a adição e subtração utilizando vários ábacos na posição vertical (sendo 

que cada ábaco representa um termo da operação), facilita na visualização das hastes 

e das peças; 

 Ao completar, 10 unidades ou 10 dezenas ou 10 centenas ou... ao resolver a 

operação de adição ou subtração, é necessário fazer o (re) agrupamento.   

 O (re) agrupamento realizado ao resolver a adição ocorre em uma ordem (posição) 

menor, para uma ordem (posição) maior. Enquanto na subtração, o (re) agrupamento 

ocorre de uma ordem (posição) maior, para uma ordem (posição) menor; 

 De acordo com o sistema de numeração decimal, no número, cada algarismo 

representa o valor correspondente à posição (ordem) que ocupa. 

 Ao tratarmos os algarismos de forma isolada para resolver as operações de adição e 

subtração, é necessário que tenha consciência que está trabalhando com o número 

completo (todas as ordens do número). E, essa forma de resolver as operações é um 

procedimento de cálculo, podendo outro procedimento ser utilizado. 

Finalizando a institucionalização da atividade IV, o formador introduziu com as 

professoras Tânia, Silvanete e Zenilda a atividade V, cujo tema: Explorando o ábaco 

informático. O Objetivo da atividade era fazer a representação de quantidades no ábaco 

informático associando as quantidades representadas com os valores numéricos, como 

também, resolver a adição com (re) agrupamento. A atividade foi realizada no dia 14 de 

dezembro de 2010 na escola municipal Antonia Caldas Brandão e teve 2 h e 20 minutos 

de duração. A seguir apresentamos a atividade V. 

 

ATIVIDADE V: Explorando o ábaco informático 

Objetivos: 

 Representar as quantidades no ábaco; 

 Identificar as quantidades representadas no ábaco associando as peças com os valores numéricos; 

 Resolver a operação de adição com (re) agrupamento. 

1. Pressione a ferramenta como usar, em seguida clique na ferramenta unidade, dezena, centena, milhar 

e na ferramenta +, até que as peças do ábaco sejam enfileiradas em duas colunas. 

 Clique nas peças e arraste para as hastes, de acordo com as sentenças a seguir: 

a) Represente o número 2131 
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b) Represente o número 5023 

c) Represente o número 1008  

 

2. Pressione a ferramenta como usar. Clique na ferramenta unidade, dezena, em seguida pressione a 

ferramenta +, uma vez (para que gere uma peça).  

 

3. Pressione a ferramenta como usar. Clique na ferramenta +, até que as peças sejam enfileiradas em 

duas colunas. Em seguida, pressione na ferramenta unidade, dezena, milhar.   

 

Nesta atividade, apresentamos a análise não dialogada como nas demais, diante de 

seu desenvolvimento ter ocorrido individualmente. Pois no momento da realização 

dispomos de um computador com o software. Ressaltamos que, o uso apenas de um 

computador pelas três professoras na realização da atividade, uma de cada vez, não 

afetou os objetivos da pesquisa. 

 Responda:  

 Ao transportar essa peça para o ábaco, quais os possíveis números que ela pode representar? 

Justifique.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Responda:  

Transportando cinco peças para a haste das unidades e, em seguida, oito peças para essa 

mesma haste:  

i) Qual o número representado?_______________________________________ 

ii) De acordo com o SND, esta representação está correta? Justifique. 

______________________________________________________________________ 

iii) Quantas peças no máximo devem conter em cada haste?__________________ 

______________________________________________________________________ 

iv)  E nesse ábaco, quantas peças devem ficar na haste das unidades para satisfazer as 

propriedades dos SND?__________________________________________ 

 

Responda:   

i) No item b, acrescentando oito peças, na haste das dezenas, o valor representado nas centenas 

permanece o mesmo? Por quê?____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ii) No item a, na haste das unidades e das centenas possui uma peça. Posicionalmente os valores 

também são iguais? Por quê?_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Depois de utilizar o ábaco manipulativo e de papel, propomos as professoras 

nesta atividade o uso do ábaco informático, o objetivo era que representassem 

quantidades, identificassem as quantidades representadas no ábaco associando as peças 

aos valores numéricos. 

Na apresentação do software o formador explorou as ferramentas e suas 

respectivas funções dando alguns exemplos da representação numérica e da resolução 

das operações de adição e subtração. Salientamos que a aprendizagem técnica do ábaco 

informático é importante para que seja utilizado na exploração dos conteúdos 

matemáticos abordados na pesquisa. As figuras a seguir mostra o formador 

apresentando o ábaco informático e suas ferramentas (Figura 27), além de mostrar as 

referidas professoras realizando as atividades da sequência didática de ação, formulação 

e validação (Figuras 27, 28, 29 e 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Apresentação do ábaco informático. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resolução de atividades pela professora Silvanete utilizando o ábaco informático. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 29. Resolução de atividades pela professora Tânia utilizando o ábaco informático. 
Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Resolução de atividades pela professora Zenilda utilizando o ábaco informático. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
  

A resolução da atividade ocorreu de forma individual e, uma professora de cada 

vez, pois dispúnhamos no momento de apenas um computador para a realização da 

atividade. Mesmo havendo explicação a respeito do uso do ábaco informático, o 

formador teve que auxiliar as professoras, pois algumas dificuldades foram 

apresentadas, como: transferência das peças para as hastes indicadas – as professoras 

apresentaram dificuldade em clicar na peça para arrastar para a haste. Outra dificuldade 

foi ao desenvolver um processo errado então deveria reiniciar os comandos para a 

correção. 

As professoras desenvolviam a atividade no ábaco informático, em seguida no 

papel entregue pelo formador. Assim, realizaram a representação utilizando os 

comandos, conforme descrevemos a seguir: 
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Professoras Representação de quantidades no ábaco informático 

Tânia 

 

Silvanete 

 

Zenilda 

 

Quadro 11. Representação de quantidades no ábaco informático pelas professoras. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao observar o quadro 11, percebemos que as professoras fizeram a 

representação das quantidades utilizando os comandos do ábaco informático, no 

entanto, Zenilda se equivocou no item b ao representar o número 5023, pois a haste que 

representa a ausência de quantidades (centenas) foi representada pelo número 1. 

Pensamos que esse equívoco ocorreu devido a professora ter representado a quantidade 

na haste inadequada necessitando retornar aos comandos iniciais do ábaco para fazer a 

correção da quantidade representada. Como a correção do comando não ocorreu, a 

representação ficou incorreta. Porém, as professoras Tânia e Silvanete representaram 

corretamente as quantidades. 
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Ao utilizar o ábaco informático, foi proposto as professoras que refletissem 

acerca de algumas questões do sistema de numeração decimal. Essas questões 

contribuíram para a visualização da representação de quantidades na tela do computador 

ampliando as maneiras de perceber e estudar o referido conteúdo matemático. Deste 

modo, a cada momento crescia a autonomia da construção do conhecimento e na 

elaboração de conjecturas, perpassando pela fase adidática da Teoria das Situações 

Didáticas: ação, formulação e validação. 

Assim, a representação de quantidades no ábaco informático, conforme 

quadro16 levou a professora Tânia a apresentar a seguinte consideração: ―No ábaco que 

representa o número 5023, ao acrescentar oito peças na haste das dezenas, o valor 

representado muda porque antes não tinha a centena e devido ao (re) agrupamento, a 

centena passa a existir. Também no ábaco que representa o número 2131, na haste das 

unidades e centenas possui apenas uma peça, mesmo assim, os valores não são iguais 

por conta da posição que ele ocupa. Assim, na unidade o valor é 1 e na centena o valor é 

100.‖ 

Conforme mencionamos anteriormente, esses questionamentos permitem que as 

professoras ampliem os conhecimentos acerca do sistema de numeração decimal, 

criando possibilidade de desenvolver noções de conceito das operações de adição e 

subtração. Pensamos que a base de conhecimento construída levará o estudante a 

prosseguir na construção de outros conhecimentos. Em seguida, o formador fez a 

seguinte institucionalização: 

 O uso do ábaco informático propõe que se tenha conhecimento de suas ferramentas. 

Logo, ao clicar nos links: unidade e dezena gera duas hastes; unidade, dezena e 

centena, gera três hastes; unidade, dezena, centena e milhar, gera quatro hastes. 

Além do sinal de + (mais), que gera as peças a serem utilizadas nas hastes para 

representar quantidades; 

 O ábaco informático permite mobilizar as propriedades do sistema de numeração 

decimal, como: valor posicional, reconhecimento de ser aditivo, (re) agrupamento 

ao completar a quantidade dez em qual quer haste;  

 O ábaco informático chama a atenção de seus usuários devido ser uma ferramenta 

tecnológica que desperta curiosidade. 

Ao finalizarmos as atividades do bloco I, iniciamos as atividades do bloco II. O 

bloco II é composto de duas atividades envolvendo o uso do ábaco manipulativo, 

informático e a operação convencional, na resolução das adições e subtrações. Neste 
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bloco de atividades apresentamos as professoras: Tânia, Zenilda e Silvanete, a 

sequência didática envolvendo as operações de adição e subtração com (re) 

agrupamento e enfatizando a importância do registro da forma em que foi resolvida a 

operação. As atividades tinham como objetivo resolver as operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento por meio do ábaco manipulativo, informático e das 

operações convencionais e comparar a resolução da adição e subtração com o ábaco 

manipulativo e/ou informático e as operações convencionais apresentando suas 

vantagens na compreensão das operações. 

A atividade I: Adição e subtração com (re) agrupamento utilizando o ábaco 

manipulativo, informático e a operação convencional ocorreu no dia 15 de dezembro de 

2010, na escola municipal Antonia Caldas Brandão com duração de 2h. Segue a 

atividade I do bloco II. 

 

ATIVIDADE I: Adição e subtração com (re) agrupamento utilizando o ábaco manipulativo e 

informático e a operação convencional. 

Objetivos: 

 Resolver as operações de adição e subtração com (re) agrupamento por meio do ábaco 

manipulativo, informático e das operações convencionais; 

 Comparar a resolução da adição e subtração com o ábaco manipulativo, informático e as 

operações convencionais apresentando suas vantagens na compreensão das operações. 

1. Resolva as adições e subtrações utilizando o ábaco manipulativo, informático e simultaneamente as 

operações convencionais. 

Ábaco Manipulativo 
Operação 

Convencional 
Ábaco Informático 

Operação 

Convencional 

a) 741 – 655 = 

 

 

 

 

 
f) 27 + 308 =  

b) 928 – 146 = 

 

 

 

 

 
g) 240 + 777 =  

c) 888 – 593 = 

 
 

 

 
 

h) 1431 + 3679 =  

d) 849 – 29 – 108 

= 

 

 

 i) 1001 + 3468 =  

e) 354 – 265 = 

 

 

 

 j) 223 + 352 =  
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Na realização da atividade I, do bloco II utilizamos um ábaco manipulativo ao 

representar cada termo da operação. Fizemos esse acordo com a finalidade de explorar 

ao máximo o material, deixando evidente o processo utilizado ao resolver a operação 

convencional. 

          Assim, podemos perceber que, embora tivéssemos discutido as propriedades do 

sistema de numeração decimal e sua importância para a resolução das operações 

convencionais, a professora Silvanete, respondeu a atividade utilizando o ábaco 

manipulativo e/ou informático e a operação convencional, como mostra a figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 31. Solução das operações de adição e subtração pela professora Silvanete 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O registro escrito da resolução da professora Silvanete nos faz pensar que:  

a) Na subtração, foi realizado o mesmo procedimento do ábaco, porém a representação 

do ábaco manipulativo é diferente da operação convencional. Logo, o registro do 

ábaco manipulativo está incorreto porque há excesso de peças apresentadas nas 

hastes enquanto na operação convencional está correta, porém, não há registro do 

(re) agrupamento realizado.  

b) Na adição, ocorreu um agrupamento. Na passagem de uma ordem decimal para 

outra, ou seja, das unidades para as dezenas (onde dez unidades forma uma dezena). 

Responda:  

i. Indique as vantagens em utilizar o ábaco manipulativo e informático ao resolver as adições e 

subtrações.______________________________________________________ 

ii. Indique as vantagens em resolver as operações de adição e subtração 

convencionalmente.______________________________________________________ 

iii. Em qual(is) operação (ões) você precisou realizar dois (re) agrupamentos? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

iv. Ao resolver as operações de adição e subtração, quais os conhecimentos que você 

mobilizou?_____________________________________________________________ 
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Ao mesmo tempo, o modo em que a operação foi armada, nos faz pensar que a 

professora compreende as propriedades do sistema de numeração decimal. 

Enquanto que a professora Tânia realizou a atividade da seguinte maneira:  

i. Na subtração, foram registrados os procedimentos do ábaco manipulativo, porém, a 

quantidade de peças na realização do (re) agrupamento excedeu. Logo, o resultado 

apresentado no ábaco manipulativo está incorreto. Na operação convencional, houve o 

(re) agrupamento de forma evidente. 

ii. Na adição foi reconhecido que ao completar dez na ordem das unidades, quer seja no 

ábaco informático, quer seja na operação convencional ocorre o agrupamento, logo, as 

dez unidades vão para ordem das dezenas. Assim, as dez unidades constitui uma dezena. 

Segue as respostas da professora Tânia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 32. Solução das operações de adição e subtração pela professora Tânia. 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Enquanto a professora Zenilda armou a operação colocando o número de maior 

quantidade de ordem primeiro em seguida o número com menor quantidade de ordens. 

Esse processo de organização colabora para não haver equívoco ao resolver a operação. 

No entanto é preciso ter consciência de que a colocação de quais quer que sejam as 

parcelas que sejam escrita primeiro, não interfere no resultado.  

Na atividade mencionada anteriormente, em que as professoras Tânia, Silvanete 

e Zenilda utilizaram o ábaco, manipulativo, informático e a operação convencional 

percebemos que as professoras não resolveram as operações conforme o registro no 

ábaco. Então foi necessário o formador intervir mediante o diálogo com as professoras. 

Ressaltamos que, para resolver o (item a) 741 – 655 (ver na figura 32), as 

professoras se organizaram em grupo. Cada uma tinha um ábaco manipulativo que 

representava uma parte da subtração, assim: num ábaco representava 741, em outro 
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ábaco 655 e o terceiro ábaco para representar o resultado da operação. A referida 

atividade foi realizada mediante diálogo entre o formador e as professoras, conforme 

segue: 

Formador: nessa atividade vamos usar a quantidade de ábacos de acordo com a 

quantidade de termos que possuir a operação. Mas, antes de iniciarmos, gostaria que 

uma professora realizasse a atividade no ábaco informático, enquanto as duas 

professoras utilizem o ábaco manipulativo. 

Comentário: Após alguns esclarecimentos pelo formador de como funcionava o ábaco 

informático, uma das professoras se dispôs.   

Tânia: eu vou! 

Formador: Então, resolva a adição 27 + 308 no ábaco informático.   

Tânia: antes de resolver a adição indicada, representei as quantidades numéricas de 

cada termo da adição no ábaco informático, logo foi preciso fazer um agrupamento, 

devido na haste das unidades, está com quinze peças. Então, pego o conjunto de dez 

peças e formo uma dezena que será representada na haste das dezenas. 

Formador: É isso mesmo Tânia! 

Tânia: apesar de haver feito a representação da adição no ábaco informático não estou 

conseguido retirar as dez peças para fazer o agrupamento. 

Formador: Por que Tânia? 

Tânia: Quando eu tento retirar a peça, o software não permite que ela seja retirada.  

Formador: então, podemos perceber que existe limitação neste ábaco informático. 

Comentário: Paralelo a esta atividade, as outras professoras Zenilda e Silvanete 

estavam utilizando o ábaco manipulativo para resolver as operações, mas ficaram 

atentas para saber como Tânia resolvia a operação no ábaco informático. Então, 

Silvanete  perguntou: 

Silvanete: E essa adição que Tânia resolveu vai parar por aí? 

Zenilda: Não pode parar desta forma, é preciso encontrar uma maneira de solucioná-la. 

Formador: Como? Alguém tem alguma ideia? 

Tânia: Tenho não! 

Silvanete: Também não! 

Zenilda: eu não! 

Formador: Se a limitação do ábaco informático na adição 27 + 308 foi realizar o 

agrupamento, poderíamos recorrer a outro instrumento para complementar a resposta? 
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Tânia: Ah tá! Então, da forma que se encontra a adição no ábaco informático, vou 

representar no ábaco manipulativo para fazer o agrupamento. Isso complementa a 

solução da adição. 

Zenilda: É mesmo! Pois só falta agrupar para encontrar a resposta.     

Formador: Isso mesmo! Com o uso do ábaco informático, dá para perceber em qual 

etapa da resolução da adição permite chegar. A necessidade de ir além do que o 

instrumento propõe é a possibilidade de criar hipóteses, para mobilizar outros 

conhecimentos. 

Após estas reflexões, Tânia para resolver a adição utiliza o ábaco manipulativo e 

informático apresentando a resolução conforme podemos ver na figura 33: 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resolução da adição com (re) agrupamento utilizando o ábaco informático e 

manipulativo 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Observamos nesta solução as situações adidáticas de ação, formulação, 

validação de acordo com a Teoria das Situações Didáticas, visto que a professora Tânia 

com a participação das professoras Zenilda e Silvanete realizam procedimentos 

imediatos para a resolução da adição. Com as limitações do software, novas estratégias 

foram montadas para ir além da limitação do instrumento. Por isso que o ábaco 

manipulativo foi complementar à solução.   

Depois de resolver a adição mencionada anteriormente, Tânia se integra ao 

grupo. E, retomando as operações propostas utilizando o ábaco manipulativo, o 

formador indaga: 

Formador: observem como vai ficar os ábacos nesta subtração. 

 

 

 

     C        D         U 
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Figura 34. Solução da subtração com três ábacos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Tânia: Ao resolver a subtração no ábaco manipulativo, fica visível seus termos, pois, 

do primeiro ábaco (minuendo), são retiradas as quantidades do segundo ábaco 

(subtraendo), o terceiro ábaco representa o resultado (diferença). Então, o segundo 

ábaco não sofre alteração devido está indicando que será retirada a quantidade 

representada do primeiro ábaco.  

Silvanete: Tenho costume de resolver a subtração usando um ábaco só. 

Formador: Vamos ver como ficarão os registros se resolvermos a mesma subtração 

(741 – 655) com um só ábaco. Alguém gostaria de resolvê-la? 

Silvanete: Eu resolvo! Então, se um ábaco só é usado, tenho que retirar a quantidade 

(655) que está no subtraendo de (741) que está no minuendo. No ábaco fica assim: 

Enquanto a professora Tânia, fez o seguinte registro: 

 

 

 

 

 

Figura 35. Solução da subtração utilizando um ábaco. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

- 

= 
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Silvanete: Nesta subtração, iniciei a resolução pelas unidades. Quando fui retirar 5 

unidades de 1, vi que é necessário fazer o (re) agrupamento (decomposição) de 1 dezena 

em 10 unidades, e somando com uma unidade existente na sua respectiva haste, ficaram 

11 unidades. Então, posso retirar 5 unidades de 11 unidades, resultando em 6. Na ordem 

das dezenas, tenho que retirar 5 dezenas de 3 dezenas, novamente faço o (re) 

agrupamento (decomposição) de 1 centena em 10 dezenas, que ao somar com uma 

dezena que se encontra na haste, ficam 13 dezenas, assim posso retirar 5 dezenas de 13 

dezenas, resultando em 8 dezenas. Na haste das centenas, restaram 6 centenas, devo 

retirar as 6 centenas, logo, fica zero. 

Comentário: Podemos observar no raciocínio das professoras Silvanete, Tânia e 

Zenilda a situação de formulação, já que as professoras passam a utilizar na resolução 

do problema, algum esquema de natureza teórica, contendo um raciocínio mais 

elaborado do que um procedimento experimental e, para isso, torna-se necessário 

aplicar informações anteriores. Assim, o formador questiona: 

Formador: Vocês acham que se torna mais compreensivo ensinar e/ou aprender 

utilizando qual dos procedimentos para resolver a subtração: o uso de um único ábaco 

ou de um ábaco para cada termo da operação? 

Tânia: Olha! Quando eu uso o ábaco para cada termo, eu posso demonstrar como a 

operação é resolvida por meio do algoritmo. E quando utilizo um ábaco só, eu posso 

resolver a operação com mais facilidade, porém, todos os valores dos termos da 

operação não ficam registrados no ábaco. Neste procedimento, fica registrado no ábaco 

o minuendo, o subtraendo fica abstrato, isto é, não podemos vê-lo representado e ao 

final da resolução, fica registrado somente o resto. 

 Silvanete: acho mais cômodo usar somente um ábaco, devido à manipulação, pois eu 

posso agrupar e/ou (re) agrupar mostrando para os alunos, sem precisar de outros 

ábacos. Se usar mais de um ábaco pode gerar bagunça na sala, porque teria que pedir 

ajuda aos alunos. 

Zenilda: nunca tinha parado para pensar sobre as diferentes maneiras do uso do ábaco. 

Penso que se usarmos e estimularmos os alunos a usarem mais vários ábacos ao resolver 

a adição e subtração, pegaremos a prática tornando mais significativo, conforme a 

operação de adição a seguir:  
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Figura 36. Solução de uma adição utilizando 03 ábacos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No fechamento do nosso diálogo comentamos que o uso de mais de um ábaco 

para representar os termos da operação de adição e/ou subtração e resolvê-las, se 

aproxima dos procedimentos de como resolvemos a operação convencional. Este é o 

fato que mostramos na Figura 36.  

  Assim, nesta etapa vemos que já estamos na institucionalização, pois, o 

professor mostra a validade do modelo visto que existe algum tipo de prova 

matemática, como mostramos a seguir. 

 

 

Figura 37. Solução da adição e subtração utilizando a operação convencional. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Observamos que esta resolução escrita é análoga ao que realizamos no ábaco 

manipulativo, uma vez que nela está descrito os procedimentos utilizados no ábaco, 

permitindo que cada uma dessas etapas tenha um significado. 

A resolução dessas atividades fazendo uso do ábaco manipulativo e seus 

registros escritos levaram as participantes a comparar as suas respectivas soluções, com 

as que fizemos coletivamente e, levando a perceber que várias etapas de aprendizagem 

não foram explícitas nas suas soluções. Também, ocorreu erro na resolução da adição, a 

exemplo: o registro dos (re) agrupamentos nas operações convencionais da adição e 

+ = 
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subtração, o registro do procedimento da solução no ábaco manipulativo e/ou 

informático, que constituiria o ábaco de papel, a incoerência ao resolver a adição com as 

parcelas representando quantidades de ordens numéricas maiores que outra, 

ocasionando um equívoco no resultado. 

Ressaltamos que, o uso do ábaco informático na referida atividade, possui 

algumas limitações. O ábaco informático permite a representação da adição, porém ao 

necessitar do (re) agrupamento, o software não permitiu que as peças fossem retiradas.  

Apesar das limitações do ábaco informático, conforme mencionamos 

anteriormente, as professoras ao utilizá-lo perceberam que esse tipo de ferramenta 

didática contribui com o ensino e a aprendizagem por causa da interação com o 

computador e o software. Como também, permite fazer conjecturas passando do polo 

virtual ao polo oral. Outra constatação, é que a forma a qual ele foi planejado, só 

permite representar e resolver as operações de adição e subtração em um só ábaco 

informático. Isso indica que é vantajoso o uso do ábaco manipulativo e informático no 

ensino das operações convencionais devido poderem explorar outras formas de 

representação numérica das operações. 

Pensamos que, o uso do material concreto ou informático ou de papel, embora 

possua um valor para o processo de ensino e aprendizagem, ele deve ser mais explorado 

realizando comparações nas resoluções por meio desses instrumentos.  

Por outro lado, percebemos a dificuldade que as participantes tiveram em deixar 

um procedimento aprendido e utilizado por elas, para apreender outro procedimento de 

resolução das operações de adição e subtração com (re) agrupamento por meio do ábaco 

manipulativo e/ou informático ou de papel.  

Nestas circunstâncias, a aplicação das atividades nos fez perceber a necessidade 

da formação continuada para os professores das séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de forma a oportunizar o uso do material concreto e/ou informático para 

mobilizar as noções do sistema de numeração decimal e das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento, por meio de uma sequência didática que conduza a 

apropriação do ábaco manipulativo e/ou informático e de papel. 

Portanto, a sequência de atividades mobilizou os conhecimentos acerca da 

adição e subtração com (re) agrupamento por meio do uso do ábaco manipulativo, 

informático e de papel pelo professor do Ensino Fundamental, a fim de dar sentido ao 

(re) agrupamento ao lidar com o procedimento operatório. Por outro lado, vimos como 

os professores manuseiam o ábaco ao resolver as operações de adição e subtração 
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apresentando alguns equívocos ao mostrar as quantidades representadas ou soluções no 

ábaco manipulativo aos participantes, por não distinguir entre as duas posições do ábaco 

a que ficará voltada para o professor e para os alunos. No final da atividade, o formador 

apresentou a institucionalização, como podemos ver a seguir: 

 

 Os procedimentos utilizados no ábaco manipulativo e informático para resolver as 

operações de adição e subtração podem ser os mesmos utilizados na operação 

convencional. Ocorrendo procedimentos similares com o uso do instrumento e a 

operação convencional, o processo de (re) agrupamento pode ser mais 

compreensivo. Isto porque será mais visível quando a operacionalização inicia-se 

com o ábaco e, depois o mesmo procedimento com a operação convencional. 

 Ao utilizar o ábaco para resolver a operação de adição com uma, duas ou mais 

parcelas, concomitantemente é perceptível a ação de juntar/reunir, pois ao colocar as 

peças nas hastes do ábaco, elas se reúnem e, ao verificar a existência de mais de 

nove peças nas hastes, deve ocorrer o (re) agrupamento, uma vez que estamos 

trabalhando com a base decimal. 

 Ao utilizar o ábaco para resolver a operação de subtração no universo dos números 

naturais, há uma ação de retirar. Essa ação ocorre quando uma determinada 

quantidade é diminuída de outra havendo ou não o (re) agrupamento. 

 Depois da exploração do ábaco para mobilizar os conhecimentos acerca das 

operações de adição e subtração com (re) agrupamento, se faz necessário 

desenvolver as mesmas ações ao resolver as operações de adição e subtração, sem o 

uso do instrumento.  

 

Concluindo a atividade I do bloco II, o formador realizou comentários da 

atividade II do mesmo bloco, com o seguinte tema: Adição e subtração utilizando a 

operação convencional. A atividade é composta de 20 operações: 09 de adição e 11 de 

subtração, sendo que 05 operações não necessitam da realização do (re) agrupamento e 

15 necessita do (re) agrupamento. O motivo em apresentarmos as operações sem o (re) 

agrupamento foi confrontar as operações entre as que necessitam do (re) agrupamento 

com as que não necessitam.  

 A atividade tem como objetivo reconhecer a importância do (re) agrupamento 

ao resolver as operações convencionais de adição e subtração realizando-o quando 

necessário. A referida atividade foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2010 na escola 
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municipal Antonia Caldas Brandão, com 3 h de duração. A seguir a atividade II do 

bloco II. 

 

ATIVIDADE II: Adição e subtração utilizando a operação convencional. 

Objetivo 

Reconhecer a importância do (re) agrupamento ao resolver as operações de adição e subtração 

realizando-o quando necessário. 

1. Resolva as operações de adição e subtração: 

 

a) a) 51 - 45= f) 34 + 54= 

b) b) 169 + 20 + 12= g) 22 + 22= 

c) 410 - 119= h) 789 – 352= 

d) 936 – 513= i) 135 – 12= 

e) 29 – 18= j) 735 – 5 - 42= 

 

 

2. Represente as quantidades no ábaco manipulativo e/ou informático e no QVL e resolva as adições e 

subtrações: 

a) 97 + 15= f) 708 + 599= 

b) 400 + 358= g) 121 – 19= 

c) 1312 + 689= 

 
h) 362 – 178- 39= 

d) 298 + 137= i) 412 – 387= 

e) 100 + 200 + 25 + 5= j) 1104 - 888= 

 

Responda:  

i) Ao resolver as adições e subtrações com mais de dois termos utilizando o ábaco manipulativo 

e informático, houve dificuldade?  

 (  )  Sim  ( ) Não. Se houve dificuldade, cite-a, justificando.______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ii)  Pelas operações convencionais, houve dificuldade ao resolver as adições e subtrações com 

mais de dois termos?  (  ) Sim   (  )  Não. Se houve dificuldade, cite-a, justificando. 

         ______________________________________________________________________     
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No início do encontro, o formador apresentou as professoras Tânia, Zenilda e 

Silvanete o (re) agrupamento na adição e subtração por meio do ábaco manipulativo em 

paralelo com a operação convencional. Em seguida, pediu às professoras que 

resolvessem a atividade II, utilizando os mesmos procedimentos para com o (re) 

agrupamento na operação convencional de adição e subtração. Ressaltamos que as 

atividades que antecedentes, serviram de referência às professoras. Elas aplicaram os 

mesmos procedimentos do (re) agrupamento utilizados ao manipular o ábaco ao 

resolver a atividade. Porém, como já foi mencionando anteriormente, existe resquício da 

forma utilizada pelas professoras antes deste minicurso, em que retomavam a maneira a 

qual resolviam as operações. O quadro 12 a seguir mostra as respostas dadas pelas 

professoras, ora fazendo o (re) agrupamento com compreensão, ora fazendo o (re) 

agrupamento sem compreensão. 

Professoras 
(Re) agrupamento com 

compreensão 

(Re) agrupamento sem 

compreensão 

Operação 

Convencional 
Adição Subtração Adição Subtração 

Tânia 

  

Não houve 

 

Zenilda 

 
 

  

Silvanete 

 

   

Quadro 12. Respostas das professoras com relação às operações convencionais de adição e 

subtração com (re) agrupamento. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na atividade II, as professoras ao resolver as operações convencionais de adição 

e subtração com (re) agrupamento utilizaram os procedimentos discutidos pelo 
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formador, conforme Tânia, Zenilda e Silvanete apresentaram no (re) agrupamento com 

compreensão, descrito no quadro 12. Esses procedimentos foram chamados de (re) 

agrupamento com compreensão ao apresentar o referido (re) agrupamento com clareza 

na forma verbal e escrita. O (re) agrupamento na adição ocorre sempre da esquerda para 

direita, isto é, do número que ocupa a menor ordem para o número que ocupa a maior 

ordem. 

Duarte (1989) indaga que depois dos procedimentos operatórios de adição e 

subtração terem sido treinados no ábaco, a introdução escrita das operações e as técnicas 

operatórias tornam-se mais simples. Caso haja dificuldade na realização da operação 

escrita, o ábaco poderá ser utilizado novamente.  

 Ressaltamos que as professoras não tiveram dificuldade em resolver as adições, 

com exceção de Zenilda que se equivou (como mostra o quadro 12) ao somar as 

centenas com o (re) agrupamento que deveria ser realizado na passagem das dezenas 

para as centenas. Tal equívoco pode ter acontecido por esquecer-se de somar a centena 

resultante do (re) agrupamento com o número um existente na respectiva ordem 

numérica. Nas demais operações convencionais de adição, não houve dificuldade. 

Na operação de subtração, as professoras Tânia, Zenilda e Silvanete se 

equivocaram na resposta da subtração do item j da atividade. Embora Tânia e Zenilda 

resolveram de acordo com a expressão: 735 – 5 – 42, fazendo: 735 – 5= 740, ação das 

professoras resultou numa soma. Esse procedimento é suficiente para que o resultado 

esteja incorreto. Em seguida, Zenilda subtraiu de 740 o número 42, cujo resultado foi 

698. Deste modo, podemos dizer que, se o primeiro procedimento (735 - 5) estivesse 

subtraído corretamente, seu resultado com segundo procedimento (740 – 42) tinha sido 

correto. Enquanto Tânia fez o primeiro procedimento semelhante ao de Zenilda, mas no 

segundo procedimento só realizou um (re) agrupamento, sendo necessário realizar dois. 

Já Silvanete realizou o primeiro procedimento corretamente (735 – 5) = 730, enquanto 

no segundo procedimento fez um dos (re) agrupamento sem registrar onde ocorreu e as 

mudanças sofridas pelos números (re) agrupados. No segundo (re) agrupamento, foi 

somado o número um do primeiro (re) agrupamento ocorrendo erros na subtração. Pois, 

deveria ter (re) agrupado da ordem das centenas para as dezenas. O procedimento 

utilizado demonstra que Silvanete não compreendeu o (re) agrupamento realizado na 

subtração. 

Pensamos que ao completar o grupo de dez ou mais unidades, ou dezenas ou 

centenas, é necessário colocar na ordem seguinte a quantidade excedente. Da mesma 
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forma quando não há possibilidade de subtrair um número que se encontra, por 

exemplo, nas unidades simples do subtraendo, é necessário recorrer à ordem das 

dezenas fazendo o (re) agrupamento para a ordem em que está realizando a subtração 

(minuendo das unidades simples) e assim por diante. A seguir, apresentamos o quadro 

de acertos e erros das professoras. 

 

Categoria Acerto Erro 

Operação Convencional Adição Subtração Adição Subtração 

Tânia 9 10 0 1 

Zenilda 7 10 2 1 

Silvanete 8 6 1 5 

Quadro 13. Acertos e erros nas operações convencionais de adição e subtração. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Lembramos que nas operações de adição e subtração em que não necessitava do 

(re) agrupamento não houve erro nas respostas. O quadro 12 mostra que a professora 

Silvanete cometeu alguns equívocos nos procedimentos operatórios e no resultado das 

operações. 

O resultado categorizado no quadro 13 apresenta a necessidade da formação 

continuada de professores conforme aconselha a pesquisadora Nunes et. al. (2005), por 

possibilitar momentos de discussões e estudo sobre os conteúdos ensinados nas 

séries/anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Neste contexto, o desenvolvimento da atividade pelas professoras seguiram os 

procedimentos de ação, formulação e validação da Teoria das Situações Didáticas de 

Brousseau (1996). Pois, as professoras foram motivadas pelo formador a resolver as 

operações de adição e subtração. Nesta fase adidática da ação, as professoras resolveram  

a atividade. Em seguida, o formador sugeriu que buscassem a forma de resolução das 

operações de adição e subtração com (re) agrupamento de acordo com a exposição 

realizada no minicurso. Ressaltamos que neste momento é vivenciada a fase adidática 

de formulação, visto que as professoras recorreram às situações estudadas para serem 

aplicadas na resolução vigente. Além de que no decorrer da atividade Tânia fazia 

algumas argumentações a respeito das suas respostas em confronto com a das colegas. 

Tal ação ocorria quando as colegas iam conferir os resultados das operações. Assim, a 

fase de validação se constitui como uma situação adidática em que a professora contesta 

sua resposta emitindo algum tipo de prova por meio de argumentações gráficas 
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apresentadas no quadro branco da sala. Ao término das atividades, o formador fez a 

institucionalização, com a finalidade de fazer o fechamento das discussões, conforme 

podemos ver a seguir:  

 

 Depois da exploração do ábaco manipulativo e/ou informático para mobilizar os 

conhecimentos acerca das operações de adição e subtração com (re) agrupamento, se faz 

necessário desenvolver as mesmas ações ao resolver as operações de adição e subtração, 

sem o uso do instrumento. 

 A apropriação do sistema de numeração decimal como: a base 10 que permite o 

(re) agrupamento ao operacionalizar, é posicional, reconhece que o procedimento 

numérico é aditivo e contribui para a resolução das operações de adição e subtração. 

 As técnicas operatórias da adição e subtração tornam-se compreensíveis quando 

os termos sem significado deixarem de ser usado em sala de aula (vai um, empresta 

um...).   

 

Após a realização da sequência didática, o formador entregou um questionário 

final referente à realização das atividades, para ser respondido pelas professoras Tânia, 

Silvanete e Zenilda. O questionário final foi composto de 05 (cinco) questões a respeito 

das atividades abordadas no minicurso (pesquisa). Logo as professoras fizeram as 

seguintes considerações. 

Na primeira questão, foi perguntado as professoras se no decorrer das atividades 

encontraram dificuldades em manipular o ábaco manipulativo e o ábaco informático. As 

professoras participantes do minicurso responderam que não tiveram dificuldades em 

manipular o ábaco manipulativo e informático. A segunda questão foi em relação às 

atividades do minicurso que chamou mais atenção das professoras. Neste sentido, Tânia 

e Zenilda afirmaram que foi manipular os ábacos manipulativo e informático para 

resolver as operações de subtração. Enquanto a professora Silvanete disse que foram as 

atividades que propunham utilizar três ábacos manipulativos simultaneamente para 

resolver as operações. Já na terceira questão, foi perguntado as professoras quais as 

contribuições que as atividades lhe ofereceram com relação às operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento na sua prática docente. As professoras Tânia e 

Silvanete responderam que lhe trouxeram grande informação e um bom aprendizado 

para levar à sala de aula. Enquanto a professora Zenilda abordou que antes não 

conseguia trabalhar as operações com significado, no entanto, o minicurso contribuiu 
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para melhor ensinar aos alunos. Na quarta questão, foi proposto as professoras que 

indicassem as vantagens e desvantagens observadas ao utilizar o ábaco manipulativo e 

informático. Então, as professoras apresentaram somente as vantagens do ábaco 

manipulativo e informático. Assim, as professoras Silvanete e Tânia afirmam que o 

ábaco permite colocar e retirar as hastes. Já o ábaco informático é mais vantajoso do que 

o manipulativo porque é mais rápido. Zenilda apresenta que o ábaco manipulativo 

explica muito bem o sistema de numeração decimal e o ábaco informático caracteriza a 

associação do (re) agrupamento. Na quinta questão, foi perguntado as professoras qual a 

opinião delas com relação ao ábaco manipulativo e informático como suporte didático 

para ensinar as operações de adição e subtração com (re) agrupamento. A professora 

Tânia afirma que deveria haver materiais disponíveis na escola para a confecção de 

ábacos para trabalhar com as operações. Enquanto a professora Zenilda apresenta que é 

necessário mais treinamento para os docentes com o objetivo de promover um ensino 

mais adequado das operações de adição e subtração. Já a professora Silvenete diz que o 

trabalho com o ábaco é extremamente necessário devido contribuir com a compreensão 

do conteúdo.    

Percebemos que, embora as professoras Tânia, Silvanete e Zenilda 

respondessem não referente à dificuldade no uso do ábaco manipulativo e informático 

elas tiveram alguns entraves na manipulação dos ábacos ao realizar o (re) agrupamento 

na subtração, pois o processo de decomposição de 1 peça por 10 causava dificuldade ao 

operacionalizar. Também com o uso do ábaco informático as professoras sentiram 

dificuldade (clicar na peça para ir para haste que representaria o valor numérico) para 

lidar com a ferramenta, logo, o formador teve que auxiliá-las. 

No decorrer do minicurso as professoras falaram que a maneira detalhada de 

trabalhar com o ábaco contribui com o ensino e aprendizagem do sistema de numeração 

decimal e das operações convencionais. Pois nunca tiveram a oportunidade de encontrar 

uma sequência didática que pudesse de forma sequencial mobilizar conceitos 

matemáticos. Deste modo, as atividades eram novidades para as professoras. 

Diante da aceitação do ábaco manipulativo e informático trabalhado por meio de 

uma sequência didática, as professoras só apresentaram as vantagens do instrumento de 

contagem. Penso que tal fato ocorreu devido ser o primeiro contato mais aprofundado 

com a ferramenta. Quando ela for trabalhada frequentemente na sala de aula, acredito 

que perceberão algumas desvantagens. 
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Nas conclusões do questionário, as professoras mais uma vez afirmam que o 

ábaco manipulativo e informático traz contribuições para o ensino e aprendizagem das 

operações de adição e subtração com (re) agrupamento. 

Desta forma, elas acreditam que os alunos não terão problema com o (re) 

agrupamento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades relacionadas ao ensino e aprendizagem das operações de adição 

e subtração com (re) agrupamento foram alvo de investigação de alguns pesquisadores 

em Educação Matemática, inclusive do autor deste trabalho, conforme mencionamos no 

capítulo I.  

Neste sentido, esta pesquisa nos levou a responder a seguinte questão de investigação: 

Como o professor ressignifica a sua prática pedagógica ao ensinar o Sistema de 

Numeração Decimal e as operações convencionais de adição e subtração com (re) 

agrupamento por meio do ábaco manipulativo e informático?    

Para dar resposta a esta questão, a pesquisa focou os seguintes objetivos: 

 Levar os professores a ressignificar às noções das operações de adição e subtração 

com (re) agrupamento por meio da utilização do ábaco manipulativo e informático. 

 Elaborar e aplicar uma sequência didática que vise facilitar à compreensão das 

operações convencionais, especificamente, a adição e subtração com (re) 

agrupamento;  

 Identificar na sequência didática a apropriação do ábaco manipulativo e informático 

por parte do professor do Ensino Fundamental.   

Assim, em resposta a questão de investigação proposta nesta pesquisa, podemos 

constatar que a formação inicial (graduação) e a formação continuada para os 

professores das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental é imprescindível. Pois, as 

reflexões realizadas sobre a prática docente neste estudo demonstraram limitações ao 

conceber o ensino do sistema de numeração decimal e das operações de adição e 

subtração com (re) agrupamento. 

Deste modo, o reconhecimento dessas limitações e o interesse das professoras 

participantes da pesquisa, nas discussões e nas atividades propostas por meio da 

sequência didática utilizando ábaco manipulativo, informático e no papel  

ressignificaram as noções de adição e subtração com (re) agrupamento.  

Então, o ábaco manipulativo, informático e no papel, foram instrumentos de 

aprendizagem utilizados ora separados, ora simultâneos para mobilizar as noções do 

sistema de numeração decimal e das operações de adição e subtração com (re) 

agrupamento. Com o uso das ferramentas de aprendizagem não foi mais necessário o 

uso de termos sem compreensão para indicar a ocorrência do (re) agrupamento. 
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  Percebemos que as professoras ao utilizarem a quantidade de ábacos de acordo 

com a quantidade de termos da operação, para resolver a adição e subtração com (re) 

agrupamento, viram que este procedimento é adequado para a compreensão do (re) 

agrupamento por associar a resolução da operação de adição e subtração no ábaco e na 

forma convencional. 

A (re) significação dos conhecimentos da técnica operatória utilizada 

anteriormente
26

 pelas professoras e comparadas com a resolução mais detalhada das 

operações de adição e subtração com (re) agrupamento utilizada nesta pesquisa, por 

intermédio do ábaco tornou-se uma alternativa de conduzir o ensino desses conteúdos. 

Assim, o planejamento da sequência didática possibilitou as professoras à 

mobilização dos conhecimentos acerca do sistema de numeração decimal e das 

operações de adição e subtração com (re) agrupamento e nos motivou a buscar na 

Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1996) suporte para entender que a 

mobilização do conhecimento ocorre em fases que contribui com a autonomia do 

professor para construir novos saberes a partir de um conhecimento em questão, para 

em seguida disseminar essa atitude com os alunos. Neste sentido, o planejamento 

estratégico, utilizando as fases didáticas e adidáticas, baseadas no aluno, professor e no 

meio, foram fatores contribuintes da aprendizagem. 

Por outro lado, percebemos que a aprendizagem ocorreu por meio da 

comunicação. Lévy (1993) propõe os polos da comunicação: oral, escrito e informático 

(virtual), que foram importantes para a sequência didática devido oportunizar a 

interação entre o instrumento de aprendizagem, o registro dos procedimentos ocorridos 

no instrumento e a abstração matemática nas operações de adição e da subtração.   

A aplicação dessa sequência didática nos possibilitou analisar de modo geral, 

sua adequação para as professoras das séries/ anos iniciais nos indicou que a diversidade 

de instrumentos didáticos utilizados em situações previamente elaboradas contribui para 

o ensino e a aprendizagem das operações de adição e subtração com (re) agrupamento. 

Constatamos que, embora as professoras tenham ampliado suas estratégias de 

ensino das operações convencionais com significado, a forma aprendida quando 

estudaram as séries/anos iniciais vinha à tona com frequência. Deste modo, existiram 

situações em que tais procedimentos foram utilizados em algumas atividades. 

                                                             
26 Antes da realização desta pesquisa. 
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As professoras tiveram dificuldade em lidar com o ábaco informático, mesmo 

possuindo a mesma estrutura do ábaco manipulativo. Isso ocorria por não utilizarem a 

ferramenta informática nas aulas de matemática.  

Por fim, percebemos a necessidade da investigação em sala de aula e, de forma 

especial, nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental por oportunizar aos professores 

a refletirem sobre a prática docente por meio das vivências da aprendizagem exposta 

pelos alunos. 

No decorrer desta pesquisa buscamos parceria para o desenvolvimento do 

software ábaco informático com professores e alunos da Ciência da Computação da 

UFRN, no entanto, no momento não obtemos êxito. Deste modo, realizamos a pesquisa 

com um software que possui limitações relacionadas ao (re) agrupamento. Este fato foi 

importante devido às professoras juntamente com o formador buscarem novas 

estratégias que contribuíssem com a resolução sem descartar o uso da ferramenta 

tecnológica. 

Como sugestão aos trabalhos futuros, pretendemos elaborar e disponibilizar um 

software: ábaco informático que contribua de forma mais ampla com o ensino e 

aprendizagem do sistema de numeração decimal e das operações convencionais. Como 

também, pretendemos futuramente investigar os alunos das professoras sujeito desta 

pesquisa verificando os procedimentos utilizados e a construção da aprendizagem. 

Outra proposta é, ampliar a sequência didática envolvendo situações problemas por 

meio do uso do ábaco manipulativo e informático. 
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APÊNDICE A 

 

[Questionário Diagnóstico] 

 

 
O Uso do Ábaco (Manipulativo e Computacional) no Ensino de 

Matemática 

 
 

PESQUISA: Adição e subtração com (re) agrupamento: uma sequência 

didática via uso do ábaco. 

 
MESTRANDO: João Batista Rodrigues da Silva.  

CO-ORIENTADORA: Jesus Victoria Flores Salazar. 

 

Caros participantes,  

O seguinte questionário diagnóstico tem como objetivo levantar informações referentes 

à sua prática docente no ensino das operações de adição e subtração. Os dados coletados 

por meio deste instrumento serão utilizados unicamente para fins de pesquisa, sendo 

garantido o sigilo da identidade dos participantes.  

Agradecemos desde já sua colaboração! 

 

Dados pessoais, profissionais e acadêmicos: 
 

1. Idade: 

(  ) menos de 21 anos                    (  ) 31 a 40 anos                      (  ) mais de 50 anos. 

(  ) de 21 a 30 anos                       (  ) 41 a 50 anos 

 

2. Formação acadêmica: 

Graduação? (  ) Sim ou (  ) Não. Se responder sim, em que área?______________ 

 

3. Tempo de ensino: 

(  ) menos de 02 anos                    (  ) de 02 a 05 anos                     (  ) mais de 25anos 

(  ) de 05 a 10 anos                        (  ) de 10 a 15 anos                     (  ) de 15 a 20 anos                                                       

(  ) de 20 a 25 anos 
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4.  Modalidade de ensino que leciona: 

(  ) Séries inicias do Ensino Fundamental/ 1º ao 5º ano 

(  ) Séries finais do Ensino Fundamental/ 6º ao 9º ano 

(  ) Ensino Médio. 

 

5. Ministra quantas aulas semanalmente?_________________________________  

6. Número de escolas que leciona e a rede que pertence: ____________________ 

        

    Dados sobre o Material Didático: 

 

7. O livro didático de matemática tem sido utilizado frequentemente nas aulas? 

(  ) Sim (  ) Não.  

a) Se sim, com que freqüência? 

(  ) uma vez por semana.                           (  ) duas vezes por semana. 

(  ) três vezes por semana.                         (  ) outros._____________  

b) Simultaneamente ao livro didático de matemática adotado, quais outros recursos 

didáticos você utiliza frequentemente na sala de aula? Enumere por ordem de 

prioridade. 

1 4 

2 5 

3 6 

 

8. Você acha importante o uso do material concreto na sala de aula para desenvolver as 

noções dos conteúdos matemáticos trabalhados? 

(  ) Sim (  ) Não. 

  Se sim, Por quê? 
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9. Você faz uso de material concreto para ensinar adição e subtração?  

(  ) Sim (  ) Não. 

  Se sim, responda os seguintes itens: 

a) Qual material? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Com que frequência usa o material? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) De que maneira o utiliza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Você conhece o ábaco?  

(  ) Sim (  ) Não. 

 

9. Na escola onde você trabalha possui o ábaco?  

(  ) Sim (  ) Não.  

 

10. Você utiliza o ábaco para ensinar?  

(  ) Sim (  ) Não.  

 

11. Se sim (item anterior). Explique: 

           Qual conteúdo você ensina utilizando o ábaco?  

 

 

 

12. Na escola que você trabalha possui uma sala com computadores? 

(  ) Sim  (  ) Não.  
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 Se sim, Quantos? _________________________________________________ 

13. O que você acha do uso da Tecnologia da Informática (computadores, softwares de 

matemática, etc.) para ensinar conteúdos matemáticos? Explique. 

 

 

 

14. Você utiliza ou utilizou a sala de computação para ministrar aulas de matemática 

por meio da tecnologia da informática?    

(  ) Sim (  ) Não.  

a)  Se sim, com que frequência?  

(    ) uma vez por semana    (     ) cada quinze dias  

(    )  uma vez por mês              (     )  outros ___________ 

Se não. Explique o motivo. 

 

 

 

 

Muito obrigado! 

                                                                                         

                                                                                        Natal, 21 de junho de 2010. 

 

          João Batista Rodrigues da Silva. 

Mestrando do PPGECNM da UFRN. 
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APÊNDICE B 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 

 

O ábaco manipulativo e informático no ensino e           

 aprendizagem do sistema de numeração decimal e da 

adição e subtração com (re) agrupamento 
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DICAS AO PROFESSOR 

 

          O ensino do Sistema de Numeração Decimal (SND) e das operações de adição e 

subtração propõem procedimentos metodológicos que sejam adequados para a 

mobilização das noções desses conteúdos, visto que são os primeiros conteúdos 

estudados e, fundamentais para a aprendizagem. Neste sentido apresentamos uma 

sequência didática, como ponto inicial para o ensino e a aprendizagem do sistema de 

numeração decimal e das operações de adição e subtração. A elaboração desta 

sequência didática teve como referência a Teoria das Situações Didáticas de Brousseau 

(1996) que aborda a aprendizagem nas fases de ação, formulação, validação e 

institucionalização e nos polos da comunicação de Pierre Lévy (1993), que enfatiza os 

aspectos oral, escrito e virtual na comunicação promove a aprendizagem. 

           Acreditamos que tal ação ocorra no momento em que o professor se apresenta 

disponível para interagir entre si mesmo, a sequência didática, o ensino e o aluno. Entre 

si mesmo, porque o desejo de promover um ensino que proporcione a aprendizagem é 

uma motivação pessoal, profissional e acadêmica. A sequência didática, porque ela é o 

veículo da ação, quando elaborada e conduzida no intuito de mobilizar as noções 

matemáticas que se pretende, o ensino por ser uma das vias da concepção do 

conhecimento estruturado e o aluno por ser o agente desse conhecimento. 

           Neste sentido, organizamos as atividades em blocos para melhor direcionarmos 

as ações. Assim,  

 O bloco I é composto por atividades de construção do ábaco, em que são exploradas 

as noções do sistema de numeração decimal.  

 O bloco II é composto por atividades referentes às operações de adição e subtração 

por intermédio do uso do ábaco manipulativo, informático e de papel e sem o 

auxílio do ábaco. Nele apresentamos algumas atividades que permitem o professor 

refletir sobre o significado das operações de adição e subtração com (re) 

agrupamento, resgatando suas concepções a cerca da sua aprendizagem e do ensino 

promovido aos alunos. 

            No redirecionamento do significado das operações de adição e subtração com 

(re) agrupamento, abordamos uma sequência didática que permite relacionar as 

respectivas operações por meio do ábaco e das operações convencionais. Este confronto 

permite inferir novas perspectivas nos procedimentos aplicados ao resolver as operações 

utilizadas em sala de aula para ensinar o conteúdo.  
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           Esses dois blocos de atividades se distinguem, devido propor um material que 

servirá de subsídio para o professor nas aulas de matemática oportunizando o aluno 

construir gradativamente noções do sistema de numeração decimal e das operações de 

adição e subtração, considerando cada etapa construída. Desta forma, pensamos que esta 

fase de ensino sendo bem trabalhada, contribuirá com novas noções matemáticas que o 

aluno se depare em outro nível de ensino. 

Sintetizamos as atividades, conforme descrição na tabela. 

 

BLOCO ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Construção do ábaco manipulativo; 

I.I        Construção do ábaco de papel; 

I.II       Apresentação do ábaco informático; 

II Apresentação do objeto matemático 

 

III Representação de quantidades no ábaco 

desenhado em papel 

 

 

IV Explorando a adição e subtração com (re) 

agrupamento no ábaco de papel; 

 

V Explorando o ábaco informático 

 

 

                II 

 

I Adição e subtração com (re) agrupamento 

utilizando o ábaco manipulativo, informático e a 

operação convencional. 

 

II Adição e subtração utilizando as operações 

convencionais 

 
Quadro 1.  Bloco de atividades 

Fonte: Elaboração própria 
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Atividade I: Construção do ábaco manipulativo 

 

Objetivos 

 Construir o ábaco de hastes na vertical; 

 Identificar os componentes do ábaco e sua função ao lidar com o SND e as 

operações básicas; 

 

Descrição 

O ábaco é um instrumento de contagem utilizado para representar quantidades e 

resolver as operações aritméticas, conforme mostra a figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

          Lembramos que existem vários modelos de ábaco, conforme mencionamos 

anteriormente. Por isso, optamos pelo ábaco de hastes na vertical por corresponder com 

os objetivos deste trabalho visto que apresenta o valor posicional e o reagrupamento que 

são conhecimentos prévios para as operações básicas. Para tal, pensamos que, a 

utilização do instrumento contribui para a apropriação das noções de adição e subtração 

com (re) agrupamento, conforme propomos na sequência de atividades.   

Material utilizado 

          Diferentes materiais podem ser utilizados na sua construção, desde os mais 

resistentes aos menos resistentes, como, 

A- Base: madeira, caixa de sapato, isopor, barra de sabão. 

B- Hastes: raio da roda de bicicleta, palito de churrasco. 

B 

3 5 4 5 2 

A 

D 

C 

BLOCO I 
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C- Peças: miçangas, tampas de garrafa, argolas de emborrachado (EVA), macarrão 

D- Cartelas: cartolina com números escritos. 

 

           A construção do ábaco poderá contribuir com a aprendizagem dos professores e 

consequentemente dos alunos, visto que esse material manipulativo permite que as 

hastes sejam posicionadas conforme a representação do número. Ao construí-lo são 

fixadas hastes que representam o valor posicional, além de receber as peças, com as 

respectivas quantidades representadas em cada posição. 

 

Procedimentos 

5. Utilizando uma barra de sabão, deve marcar os lugares das hastes, de modo, que as 

distâncias entre eles continuem as mesmas.  

 

 

6. Posicione em cada marca os palitos de churrasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lembrando que a quantidade de haste corresponde a quantidade de ordens que o 

pode ter. 

  

7. Utilizando o compasso ou um objeto circular, marque o emborrachado para 

construir as argolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Organize as peças nas hastes do ábaco. 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Como descrevemos anteriormente, a construção do ábaco é simples, basta que 

tenha o material em mãos, assim, pode fixar as hastes na base e utilizá-lo.  

 

a. A construção do ábaco com lápis e papel 

             Pode ocorrer de duas maneiras:  

  Primeira, pode ser desenhado no papel, conforme descrevemos acima, colocando as 

peças nas hastes, de acordo com o número e operação que pretende realizar. Sua 

desvantagem se dar devido ser necessário desenhá-lo em cada atividade.  

 Segunda, pode desenhá-lo por meio do Quadro Valor de Lugar (QVL), 

representando as quantidades nas posições indicadas, de acordo com o número ou 

operação que pretende realizar. Conforme vemos a seguir: 

 

UM C D U 

    

 

 

Ou ainda, 

 

 

 

 

 

 

 Da mesma forma ocorre para a realização das operações, sendo necessário 

posicionar os algarismos de acordo com suas respectivas ordens. 

 

 

 

UM C D U 

2 1 2 3 
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 Conteúdos envolvidos 

 Sistema de Numeração Decimal (SND); 

 Operações básicas, especificamente, a adição e subtração. 

 

b. Apresentação do ábaco informático 

  

          O ábaco informático é uma ferramenta de ensino que mobiliza 

conhecimentos matemáticos, principalmente as propriedades do SND e das 

operações convencionais. Possuindo em sua estrutura, as funções indicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 1. Ábaco Informático 

Fonte: http://www.mat.ufrgs.br/~ppgem/PEAD/materiais/abaco_02.htm 

 

Responda:  

Na construção do ábaco manipulativo, indique os conhecimentos do 

Sistema de Numeração Decimal (SND) que você mobilizou. Justifique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Indica a quantidade 

de hastes que deve 

ser usada em cada 

situação. 

 

Hastes onde serão 

desenvolvidas as 

representações 

numéricas e as 
operações 

 

Apresenta as 

peças do ábaco, 

de acordo com a 

quantidade a ser 

utilizada. 

 

Proposta de 

construção do 

ábaco 

 

Algumas dicas de 

como utilizar o 

ábaco 

 

Possui algumas 

animações com as 

operações, enfatizando 

o (re) agrupamento 

 

http://www.mat.ufrgs.br/~ppgem/PEAD
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O ábaco informático permite: 

 

 A representação de quantidades; 

 Resolver operações de adição e subtração; 

 Visualizar o (re) agrupamento na operação de adição. 

 

Ressaltamos que este ábaco será explorado na atividade V, bloco I. 
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Atividade II: Apresentação do objeto matemático 

Objetivos 

 Identificar na adição as ideias de reunir, juntar e acrescentar; 

 Identificar na subtração as ideias de retirar, completar e comparar; 

 Reconhecer os termos da adição e subtração ao resolver a operação. 

 

 Adição 

 

          Centurión (1994) menciona que a adição está associada às ideias de: 

o reunir, quando várias pessoas são convocadas a participar de uma reunião; 

o juntar, quando os bombons de um determinado pacote são juntos com os 

bombons de um outro pacote;  

o acrescentar, quando num álbum de figurinhas já possuem certa quantidade de 

figurinhas existindo outras para serem coladas no álbum. 

Termos da adição   

 

 

 

 

 

 Subtração 

          Centurión (1994) apresenta que a subtração está associada às ideias: 

o retirar, quando se extrai uma determinada quantidade de um conjunto de objetos; 

o completar, quando é acrescentada uma determinada quantidade em outra já 

existente; 

o comparar, quando são comparadas as quantidades.  

Termos da Subtração   
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ATIVIDADE III: Representação de quantidades no ábaco desenhado em papel 

 

 
Objetivos 

 

 Reconhecer e utilizar o valor posicional e o (re) agrupamento como característica do 

Sistema de Numeração Decimal (SND). 

 

 Reconhecer as potencialidades do ábaco na representação numérica que antecedeu a 

escrita numérica desenvolvendo as habilidades de contagem similar ao que fazemos 

com os números. 

 

 Identificar no valor posicional a importância do zero. 

 

  

1. Complete o desenho do ábaco a partir da base a seguir e, represente as quantidades 

indicadas: 

a)                                                  b)                                            c)         

 

 
 
             
 
 
 
 
 

d)                                                                        e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 693 1049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1020 7689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responda:  

i) No ábaco do item a, quantas hastes você desenhou? E no ábaco do item d? 

Justifique._____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

ii) Houve dificuldade ao representar as quantidades no ábaco? Se, sim. Em qual 

(is)? Justifique.________________________________________________ 

        ____________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________ 
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2. Escreva nos retângulos menores o valor de cada haste e no retângulo maior a 

quantidade indicada em cada ábaco a seguir: 

 

a)      c) 

 

 

 

 

                      c)  

 

 

 

 

 

 

 

b)   d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Responda:  

i) Por que os ábacos b e d tiveram hastes que não foram preenchidas?___ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

 

ii) Removendo as hastes vazias do ábaco d, a representação numérica 

permanece a mesma? Por quê? 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

 

iii) Quanto maior for à quantidade de peças representadas nas hastes do ábaco 

independente da posição, maior será o número representado?  Sim ou 

não?  Por quê?____________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

        

_____________________________________________________________ 
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3. Represente no ábaco as quantidades numéricas a seguir, de acordo com as 

informações: 

a) setecentos e sessenta e cinco- Preencha as hastes do ábaco das centenas, 

em seguida, represente estes valores decompostos em forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

b) seis mil, setecentos e cinquenta e um- Preencha as hastes do ábaco 

iniciando das unidades simples para as unidades de milhar, em seguida represente 

estes valores decompostos na forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

c) quatro mil e trinta- Preencha as hastes do ábaco iniciando das dezenas 

e terminando nas unidades simples, em seguida, represente estes valores 

decompostos na forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

d) três mil, quatrocentos e cinquenta e oito- Preencha as hastes do ábaco 

iniciando das ordens que desejar, em seguida, represente estes valores decompostos 

na forma de uma adição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Responda:  

 

i) No item d, por onde você iniciou a representação no ábaco? E a 

decomposição? Por quê?_______________________________________ 

        __________________________________________________________ 

 

ii) Qual a diferença em representar e decompor a quantidade indicada no item a 

iniciando das unidades de milhar com a representação e decomposição da 

mesma quantia iniciando das unidades simples? Por quê? 

______________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 
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ATIVIDADE IV: Explorando a adição e subtração com (re) agrupamento 

no ábaco de papel 

 

Objetivos 

 Reconhecer a necessidade do (re) agrupamento; 

 Resolver as operações de adição e subtração utilizando o (re) agrupamento.  

 

 

1. Desenhe um novo ábaco no retângulo vazio com a representação das quantidades 

indicadas nos ábacos:  

a)      b) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

+ + 

= 
 

= 
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c)        d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)         

 

 

 

 

f) 

 

 

 

 

g) 

 

 

 

2. Preencha nos itens (a, b, c) ou retire, nos itens (d, e, f) dos ábacos, as quantidades 

indicadas, realizando o (re) agrupamento quando necessário:  

- 

+ 

- 
= 

- 
= 

  

- 
= 

 

= 

 

= 
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a)                                           b)                                              c)   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

d)              e)    f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda:  

i) A organização dos ábacos para acrescentar ou retirar (vertical ou horizontal), 

influencia no ato de operacionalizar com essas quantidades 

representadas? Justifique______________________________________ 

__________________________________________________________ 

ii) E nas operações convencionais ocorre a mesma coisa? Justifique. 

__________________________________________________________ 

iii) Qual a diferença entre o (re) agrupamento na adição com o (re) agrupamento 

da subtração?____________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

iv) E entre as operações convencionais de adição e subtração, existe diferença? 

Justifique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

45 401 712 

  

1127 

 

 

4413 

 

2554 
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ATIVIDADE V: Explorando o ábaco informático 

Objetivos: 

 Representar as quantidades no ábaco; 

 Identificar as quantidades representadas no ábaco associando as peças com os 

valores numéricos; 

 Resolver a operação de adição com (re) agrupamento. 

 

1. Pressione a ferramenta como usar, em seguida clique na ferramenta unidade, 

dezena, centena, milhar e na ferramenta +, até que as peças do ábaco sejam 

enfileiradas em duas colunas. 

 Clique nas peças e arraste para as hastes, de acordo com as sentenças a seguir: 

 

a) Represente o número 2131 

b) Represente o número 5023 

c) Represente o número 1008  

 

 

 

Responda:  

  

i. No item b, acrescentando oito peças, na haste das dezenas, o valor 

representado nas centenas permanece o mesmo? Por quê?________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ii. No item a, na haste das unidades e das centenas possui uma peça. 

Posicionalmente os valores também são iguais? Por quê?_________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2. Pressione a ferramenta como usar. Clique na ferramenta unidade, dezena, em 

seguida pressione a ferramenta +, uma vez (para que gere uma peça).  

 

 

3. Pressione a ferramenta como usar. Clique na ferramenta +, até que as peças sejam 

enfileiradas em duas colunas. Em seguida, pressione na ferramenta unidade, dezena, 

milhar.  

 

 

 

 

 Responda:  

 Ao transportar essa peça para o ábaco, quais os possíveis números que ela 

pode representar? Justifique______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Responda:  

Transportando cinco peças para a haste das unidades e, em seguida, oito 

peças para essa mesma haste:  

i. Qual o número representado?___________________________________ 

ii. De acordo com o SND, esta representação está correta? Justifique._____ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

iii. Quantas peças no máximo devem conter em cada haste?______________ 

___________________________________________________________ 

iv.  E nesse ábaco, quantas peças devem ficar na haste das unidades para 

satisfazer as propriedades dos SND?_____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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 ATIVIDADE I: Adição e subtração com (re) agrupamento utilizando o ábaco 

manipulativo, informático e a operação convencional.   

  

Objetivos: 

 Resolver as operações de adição e subtração com (re) agrupamento por meio do 

ábaco manipulativo, informático e das operações convencionais; 

 Comparar a resolução da adição e subtração com o ábaco manipulativo, 

informático e as operações convencionais apresentando suas vantagens na 

compreensão das operações. 

 

1. Resolva as adições e subtrações utilizando o ábaco manipulativo, informático e 

simultaneamente as operações convencionais. 

Ábaco Manipulativo 
Operação 

Convencional 
Ábaco Informático 

Operação 

Convencional 

a) 741 – 655=  

 

 

 

 

 

e) 27 + 308=  

b) 928 – 146=  

 

 

 

 

f) 240 + 777=  

c) 888 – 593=   

 

 

 

 

g) 1431 + 3679=  

d) 849 – 29 – 

108= 

 

 

 

 

 

h) 1001 + 3468=  

BLOCO II 
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Responda:  

i. Indique as vantagens em utilizar o ábaco manipulativo e informático ao 

resolver as adições e subtrações._______________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

ii. Indique as vantagens em resolver as operações de adição e subtração 

convencionalmente._________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

iii. Em qual(is) operação (ões) você precisou realizar dois (re) agrupamentos? 

Por quê?_____________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

iv. Ao resolver as operações de adição e subtração, quais os conhecimentos 

que você mobilizou?________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ATIVIDADE II: Adição e subtração utilizando a operação convencional. 

  

Objetivo 

 

 Reconhecer a importância do (re) agrupamento ao resolver as operações de 

adição e subtração realizando-o quando necessário. 

 

1. Resolva as operações de adição e subtração: 

 

a) 51 - 45= 

 

 

 

 

 

 

 

f) 34 + 54= 

c) 169 + 20 + 12= 

 

 

 

 

 

 

g) 22 + 22= 

 

c) 410 - 119= 

 

 

 

 

 

 

h) 789 – 352= 

 

d) 936 – 513= 

 

 

 

 

 

 

i) 135 – 12= 

 

e) 29 – 18= 

 

 

 

 

 

 

j) 735 - 5- 42= 
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2. Represente as quantidades no ábaco manipulativo e/ou informático e no QVL e 

resolva as adições e subtrações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 97 + 15= 

 

 

 

 

 

 

 

f) 708 + 599= 

b) 400 + 358= 

 

 

 

 

 

 

 

g) 121 – 19= 

c) 1312 + 689= 

 

 

 

 

 

 

 

h) 362 – 178- 39= 

d) 298 + 137= 

 

 

 

 

 

 

 

i) 412 – 387= 

e) 100 + 200 + 25 + 5= 

 

 

 

j) 1104 - 888= 
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Responda:  

i. Ao resolver as adições e subtrações com mais de dois termos utilizando o 

ábaco manipulativo e informático, houve dificuldade?  

 (  )  Sim  ( ) Não. Se houve dificuldade, cite-a, justificando.__________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ii.  Pelas operações convencionais, houve dificuldade ao resolver as adições e 

subtrações com mais de dois termos?  (  ) Sim   (  )  Não. Se houve 

dificuldade, cite-a, justificando.___________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DA APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

1. Você encontrou alguma dificuldade em manipular o ábaco manipulativo e o ábaco 

informático? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

Se sua resposta foi sim, descreva brevemente. 

 

 

 

 

 

 

2. Em relação às atividades, qual lhe chamou mais atenção ou foi marcante para você? 

Por quê. Comente. 

 

 

 

 

 

3. Quais as contribuições que as atividades lhe ofereceram com relação às operações 

de adição e subtração com (re) agrupamento na sua prática docente? 

 

 

 

 

 

4.  Descreva as vantagens e desvantagens que você observou ao utilizar:  

 

Instrumento Ábaco manipulativo Ábaco Informático 

Vantagem  

 

 

 

Desvantagem  

 

 

 

 

5. O que você opina do ábaco manipulativo e informático como suporte didático para 

ensinar as operações de adição e subtração com (re) agrupamento? Comente 

brevemente. 
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RECOMENDAÇÕES AO PROFESSOR 

 

Buscamos disponibilizar este bloco de atividades aos professores do Ensino 

Fundamental das séries/anos iniciais com a intenção de refletir sobre o ensino e a 

aprendizagem do SND e das operações de adição e subtração com (re) agrupamento via 

uso do ábaco manipulativo, informático e de papel (re) significando os procedimentos 

operatórios utilizados frequentemente. O trabalho docente nesta perspectiva pode 

contribuir com a compreensão desses conteúdos e de outros conteúdos que serão 

estudados posteriormente.  

Propomos ao professor fazer uso desta sequência didática e do ábaco 

manipulativo e tecnológico sem pressa, para que os alunos possam compreender cada 

procedimento e mobilizar os conhecimentos acerca do Sistema de Numeração Decimal 

e das operações convencionais.  Por isso, o tempo pedagógico deve ser determinado de 

acordo com o nível de desempenho dos alunos. 

Ressaltamos que a sequência didática, conforme o nome expressa, deve ser 

aplicada de acordo com a ordem que se encontra. Esta ordem colabora para que os 

conhecimentos sejam mobilizados sequencialmente. 

É importante que a cada atividade aplicada, o professor promova uma discussão 

acerca das respostas encontradas pelos alunos pedindo para eles fazerem as simulações 

de como desenvolveram a questão. Esta ação é importante devido permitir ao professor 

fazer inferências das respostas divergentes ou de outros procedimentos utilizados na 

solução.  

Também, deixaremos algumas sugestões de leitura que podem contribuir com as 

atividades docentes referentes ao Sistema de Numeração Decimal e as operações 

convencionais. Conforme descrevemos a seguir. 

 

CARDOSO, Virgínia Cardia. Materiais didáticos para as quatro operações. 6. ed. 

São Paulo: IME-USP, 2005. 

 

DUARTE, Newton. O ensino de matemática na educação de adultos. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 1989. 

 

MORETTI, Méricles Thadeu. Dos Sistemas de numeração às operações básicas 

com números naturais. Florianopólis: UFSC, 1999. 
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APÊNDICE C 

[PROGRAMAÇÃO DO MINICURSO] 

Tema: O ÁBACO NA (RE) SIGNIFICAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO 

DECIMAL E DAS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO COM (RE) 

AGRUPAMENTO 

Data Atividades 
Tempo 

Pedagógico 

13/12/2010 

(Segunda-feira) 

I Momento: Reconhecimento do ábaco como 
instrumento didático. (Fundamentação Teórica) 

 

Abordagem fundamentada em Pesquisas de 

Educação Matemática relacionadas ao tema do 

minicurso. 

Dinâmica do ábaco humano. 

 

 

 

 

 

5 h/a 

14/12/2010 

(Terça-feira) 

II Momento: Construção do ábaco. 

Mobilização dos conteúdos matemáticos 
utilizados na construção do ábaco e o 

desenvolvimento e aprofundamento desses 

conteúdos em sala de aula.  

III Momento: Representação e exploração 

do Sistema de Numeração Decimal (valor 

posicional e (re) agrupamento) por meio do 

ábaco manipulativo e o informático. 

 
Discussão e demonstração das propriedades do 

SND e das operações de adição e subtração. 

 

 

 

 

 

5 h/a 

15/12/2010 

(Quarta-feira) 

IV Momento: Discussão das técnicas 

operatórias de adição e subtração com (re) 

agrupamento por meio do ábaco 

manipulativo e informático, como também 

das operações convencionais. 

 
Resgate das técnicas operatórias aprendidas e 

utilizadas pelos professores, justificando e 
discutindo a relevância de cada procedimento na 

resolução das operações entre o conteúdo 

aprendido e ensinado em paralelo com os 
procedimentos utilizados por meio do ábaco.  

Questionário final  
Considerações finais. 

 

 

 

 

 

5 h/a 
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APÊNDICE D: DOCUMENTOS 

1. [FICHA DO OBSERVADOR] 

 

Data: _________ 

Nome do observador:_____________________________________________________ 

Nome do professor observado:_____________________________________________ 

 

 Descrever detalhadamente as ações do professor de maneira sequencial durante 

o desenvolvimento de cada atividade. 

 Focar nas ações as quais o professor demonstre está se apropriando ou tem se 

apropriado do ábaco manipulativo, de papel e informático. 

 Descrever os relatos verbais ou considerações que o professor possa fazer no 

decorrer das atividades. 

 Anotar quando o professor utilizar a borracha para apagar as suas anotações, 

indicando o que foi apagado e a quantidade de vezes que isso ocorreu na mesma 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIQUE AS ATIVIDADES DO BLOCO I 
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2. [FICHA DO OBSERVADOR] 

 

Data: _________ 

Nome do observador:_____________________________________________________ 

Nome do professor observado:______________________________________________ 

 

 Descrever detalhadamente as ações do professor de maneira sequencial durante 

o desenvolvimento de cada atividade. 

 Focar nas ações as quais o professor demonstre está se apropriando ou tem se 

apropriado do ábaco manipulativo, de papel e informático. 

 Descrever os relatos verbais ou considerações que o professor possa fazer no 

decorrer das atividades. 

 Anotar quando o professor utilizar a borracha para apagar as suas anotações, 

indicando o que foi apagado e a quantidade de vezes que isso ocorreu na 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIQUE AS ATIVIDADES DO BLOCO II 
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3. [CONVITE] 

 

Curso de formação docente de Matemática 

 

 

Prezado Professor, 

 

 Tendo em vista a necessidade de refletir sobre a prática docente na área de 

Matemática no Ensino Fundamental. Convidamos vocês a participar de uma reunião 

(previa ao curso de formação). Data:________________, local e 

hora:_____________________, na qual explicaremos a sequência do curso de 

formação, bem como, apresentaremos alguns materiais didáticos para o ensino de 

Matemática, especificamente para a 4ª série/5º ano de Ensino Fundamental. 

Ressaltamos que este curso de formação será realizado com o fim de coletar dados para 

o estudo que estamos realizando sobre: O ábaco: sua utilização na compreensão do 

algoritmo da adição e subtração com (re) agrupamento.  

 

 Agradecemos desde já sua gentil participação. 

 

                                                                                                 Natal, 21 de junho de 2010. 

                                                                                                                                                                   

Prof. Drª Jesus Victoria Flores Salazar                            João Batista Rodrigues da Silva 

      Co-orientadora                                                            Mestrando 
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4. [Termo de compromisso dos professores] 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

O presente termo tem como objetivo esclarecer os procedimentos de nossa pesquisa, 

principalmente os relativos à utilização dos dados coletados. 

O material coletado – atividades realizadas, gravações em áudio e em vídeo, 

transcrições, registros escritos – servirão de base para as análises que procuram mobilizar os 

conhecimentos dos professores da 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental referente às operações 

de adição e subtração com (re) agrupamento via uso do ábaco manipulativo e informático.  

O acesso aos registros em vídeo será exclusivo dos pesquisadores e só poderá ser 

apresentado com a autorização dos participantes. As informações provenientes das análises do 

material coletado poderão ainda ser utilizadas pelos pesquisadores em publicações e/ou eventos 

científicos. 

 

 

Natal, 13 de dezembro de 2010. 

 

 
                                                                                                              

 

Prof. Dr. Drª. Jesus Vitoria Flores Salazar            João Batista Rodrigues da Silva 
                                                                                      Mestrando 

Co-orientadora 

 

 

 

 

 

Professor sujeito da pesquisa 
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5. [Autorização da Secretaria de Educação do Município de Cabrobó - 

PE] 

 
 

Ilma. Sra. Hiukslaine Fonseca Roriz Angelim 

Diretora Executiva de Educação do Município de Cabrobó - PE 

Ref.: Solicitação de deferimento dos procedimentos de pesquisa. 

 

 O presente documento tem como objetivo dar ciência e solicitar autorização para os 

procedimentos relativos à pesquisa, desenvolvida no minicurso: O Ábaco na (re) significação do 

sistema de numeral decimal e das operações de adição e subtração com (re) agrupamento, 

principalmente aos que se refere à coleta e à utilização dos dados. 

 A coleta de dados se dará por meio de gravações em vídeo e observações realizadas em 

registros escritos. 

O material coletado servirá de base para análise que procuram mobilizar os 

conhecimentos dos professores da 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental referente às operações 

de adição e subtração com (re) agrupamento via uso do ábaco manipulativo e informático. O 

acesso aos registros em vídeo será exclusivo dos pesquisadores e somente poderá ser 

apresentado com a autorização dos participantes. 

 As informações provenientes das análises do material coletado poderão ainda ser 

utilizadas pelos pesquisadores em publicações e/ou eventos científicos. 

    

    

Natal, 13 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

Prof. Drª Jesus Victoria Flores Salazar                  João Batista Rodrigues da Silva 

Co-orientadora                                                             Mestrando 

  
 

 

 
 

Hiukslaine Fonseca Roriz Angelim 

Diretora Executiva 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

6. [Autorização para publicar o nome da secretaria de Educação do 

Município de Cabrobó – PE] 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que autorizo a João Batista Rodrigues da 

Silva, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, a publicação, 

com fins científicos, do nome, dados históricos e pedagógicos coletados com os 

professores do município de Cabrobó – PE, onde foi realizada a pesquisa: Adição e 

Subtração com (Re) agrupamento: uma Sequência Didática Via Uso do Ábaco 

Manipulativo e Informático.  

 

 

  Natal, 13 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Hiukslaine Fonseca Roriz Angelim 

Diretora Executiva 

 

 

 
 


