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RESUMO 

 

 

Diversos recursos são utilizados nas escolas no processo de ensino do Sistema de Numeração 

Decimal. Entretanto, apesar do uso de diferentes recursos, ainda se observam dificuldades por 

parte das crianças no que se refere à compreensão do SND. Com o objetivo de contribuir para 

o ensino da matemática e, reconhecendo o papel que as tecnologias podem exercer no 

processo de ensino e de aprendizagem, apresentamos um novo recurso que pode auxiliar o 

professor e os estudantes no estudo do SND. Assim, esta dissertação é constituída de duas 

partes.  Na primeira parte analisamos softwares existentes para trabalhar com o SND e, a 

partir destas análises buscamos desenvolver um software que superasse lacunas observadas 

em outros softwares no trabalho com o SND. A segunda parte da pesquisa foi desenvolver um 

estudo de intervenção em que comparávamos o uso deste software desenvolvido com outros 

recursos já utilizados, o ábaco de madeira e os jogos de matemática informatizados no ensino 

do SND. Neste estudo 21 crianças do 3º. Ano participaram, sendo distribuídas, a partir de um 

pré-teste, em três grupos de intervenção distintos. O primeiro grupo trabalhou com o 

software, o segundo com o ábaco de madeira e o terceiro grupo com jogos digitais. Após a 

intervenção, todas as crianças participaram de um pós-teste. Todas as entrevistas, tanto do 

pré-teste, como as intervenções, como o pós-teste, foram feitas individualmente. Os 

resultados indicaram melhores desempenhos entre as crianças que participaram do grupo 

Software, seguido do grupo que trabalhou com o ábaco. Também se observou efeito 

motivador dos recursos digitais (o software e os jogos), que incentivava as crianças a 

quererem usar mais o computador. Entretanto, chamamos atenção especial para o papel do 

pesquisador em todos os grupos propondo questões e incentivando a reflexão por parte das 

crianças. Concluímos constatando que o software desenvolvido parece ter avançado em 

relação a outros recursos digitais existentes, ainda que também precise de maiores 

refinamentos. De toda forma, o estudo reforça o papel de recursos tecnológicos no processo 

de ensino e de aprendizagem.  
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ABSTRACT 

 

 

Several resources are used in schools in the teaching of Numeration System. However, 

despite the use of different resources, there are still a difficulty for children with regard to 

understanding the DNS. Aiming to contribute to the teaching of mathematics and, recognizing 

the role that technologies can have on teaching and learning, we present a new feature that 

can help teachers and students in the study of the DNS. This dissertation consists of two parts. 

In the first part we analyze existing software to work with DNS, and from this analysis we 

develop a software that overcomes shortcomings found in other software working with the 

DNS. The second part of the research was to develop an intervention study in which we 

compared the use of software developed in other resources already used, the slab of wood and 

computer games in teaching mathematics DNS. In this study 21 children of 3. Year 

participated being distributed from a pre-test in three different intervention groups. The first 

group worked with the software, the second with the slab of wood and the third group with 

digital games. After the intervention, all children participated in a post-test. All interviews, 

both pre-test, as the interventions and the post-test were performed individually. The results 

showed the best performance among children who participated in the Software group, 

followed by the group that worked with the abacus. We also observed motivational effect of 

digital resources (software and games), which encouraged children to want to use more of the 

computer. However, we draw attention to the role of the researcher in all groups proposing 

questions and encouraging reflection on the part of children. We conclude noting that the 

software seems to have developed advances compared to other digital resources available, 

although needs further refinements. Anyway, the study reinforces the role of technological 

resources in teaching and learning.  

 

KEYWORDS: Software, Decimal Number System, Mathematics Education 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Como Professora da rede municipal do Recife, durante os anos iniciais da vida 

escolar da criança, considerando seu desenvolvimento matemático que corresponde ao 

primeiro ciclo, sempre desejei uma aprendizagem diferente, que possibilitasse um outro olhar 

das crianças para a matemática, um olhar que revelasse encantamento e compreensão. Minha 

primeira preocupação era garantir, mas particularmente, para a compreensão do Sistema 

Numérico Decimal, base para o percurso escolar na área da matemática. Sendo assim, decidi 

realizar novas buscas na área da educação matemática, que resultou nesta pesquisa. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o desenvolvimento das crianças em relação à 

compreensão do Sistema Numérico Decimal (SND) a partir do uso de diferentes instrumentos 

didáticos. Para alcançar este objetivo, inicialmente se analisou softwares existentes e, diante 

de vários problemas encontrados em tais softwares se optou por desenvolver um software que 

avançasse naquelas lacunas observadas. Assim, um primeiro estudo se organizou em função 

do desenvolvimento de um software para se trabalhar com o SND, o Ábaco2010. Um 

segundo estudo foi desenvolvido com o objetivo de verificar crianças trabalhando com o SND 

a partir de três recursos diferentes: o Software Ábaco2010, o ábaco de madeira e os jogos de 

matemática informatizados. Importante informar que o termo Tecnologia utilizado neste 

trabalho refere-se a tudo que possa ampliar a capacidade humana, sendo assim, os recursos 

utilizados, virtuais (software e jogos informáticos) e não virtuais ( ábaco de madeira) são 

considerados tecnologia diante do Processo de ensino e aprendizagem. Passamos agora, a 

apresentar um pouco do percurso seguido no desenvolvimento desta dissertação. 

Atualmente diversos recursos já vêm sendo utilizados pelos professores para auxiliar 

na compreensão do Sistema Numérico Decimal, como o quadro de valor e lugar; o material 

dourado e ábaco, todos com suas características peculiares que tem por objetivo favorecer a 

compreensão de determinados princípios do SND. Mas, apesar de tantos recursos disponíveis 

na escola, o que observávamos em nossa experiência como professora da Rede Municipal do 

Recife, no ciclo da alfabetização, era uma grande dificuldade por parte das crianças na 

aprendizagem do SND, especialmente no 2º ano do 1º ciclo (ano que lecionei em 2007). Isto 

era bastante preocupante, pois eu reconhecia que a compreensão do Sistema Numérico 

Decimal era a base para o desenvolvimento da criança na matemática. 

Desta forma, observando a complexidade que envolve a aprendizagem do SND 

resolvi unir a tecnologia e a educação matemática na busca de mais um instrumento que 
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pudesse contribuir para o ensino-aprendizagem. 

 Assim esta pesquisa propôs, inicialmente, desenvolver um software que pudesse 

contribuir para a compreensão do SND e também realizar uma intervenção usando este 

software.  

No Capítulo 1 abordamos um breve histórico do Sistema Numérico; os princípios 

que regem o Sistema Numérico Decimal; a contribuição da Teoria de Vergnaud; e as 

pesquisas que contribuíram para a apropriação do SND.  

No Capítulo 2 relatamos a inclusão tecnológica na educação a partir de sua história e 

suas contribuições para a educação matemática.  

No Capitulo 3 abordaremos a construção do Software Ábaco2010. 

No Capítulo 4 apresentamos um estudo de intervenção em que comparamos o 

software desenvolvido com outros recursos para trabalhar o Sistema de Numeração Decimal. 

Apresentamos também os resultados. 

No Capítulo 5 apresentamos as conclusões deste estudo. Assim como sugestões para 

próximos estudos, já que uma pesquisa nunca concluirá nossos questionamentos frente ao 

universo que é a Educação. Toda pesquisa dita concluída nada mais é do que o início de uma 

próxima busca. 
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CAPITULO 1 – CONHECENDO O SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 

 

Neste capitulo abordaremos a história dos números devido à importância das 

contribuições de algumas civilizações para o surgimento do nosso sistema de numeração. 

Assim como também iremos discutir de forma breve a Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud com o enfoque no papel das representações para a processo de aquisição do 

conhecimento. Um outro objetivo deste capítulo é conhecer algumas das pesquisas realizadas 

sobre o SND e suas conclusões, partindo de experiências anteriores que fundamentam a 

preocupação com a compreensão do Sistema Numérico Decimal e seus avanços didáticos. 

 

1.1 Um breve histórico desde a escrita das antigas civilizações até os números de hoje. 

 

A história da escrita está ligada à história da humanidade. Conhecendo os caminhos 

percorridos poderemos entender as mudanças ocorridas, e as contribuições de cada civilização 

para o nosso sistema de numeração atual que é o Sistema de Numeração Decimal (SND). 

Em princípio a humanidade não possuía a necessidade de conhecer os números, 

realizava seus registros a partir das marcas em pedra, osso, madeira, nós em corda ou até 

mesmo pelo uso do próprio corpo que para indicar a quantidade cinco referiam-se à nossa 

mão. 

As antigas civilizações organizaram-se, desenvolvendo armas, técnicas de guerra, 

agricultura, comércio. As formas desenvolvidas para a escrita apresentavam diferenças e 

semelhanças. Uma das civilizações que contribuiu para o sistema numérico decimal que 

utilizamos hoje; foi a civilização egípcia. Os numerais egípcios também são conhecidos como 

hieróglifos e foram criados há aproximadamente, 5 mil anos. Este sistema de numeração 

tornou possível a escrita de números muito grandes, a partir da idéia de agrupamentos de base 

dez; sendo os números entre seus intervalos constituídos através do princípio aditivo, ou seja, 

se 1 =     e 10 =    ; a escrita do número 11 seria:          ou        . A organização do sistema 

egípcio não possui o princípio posicional, e cada símbolo podia ser repetido até nove vezes, 

às vezes a composição dos números era extensa. Assim como o nosso, o sistema egípcio é 

decimal, possui base dez. (IMENES, 1989) 

Outra civilização importante foi a Mesopotâmica. Observamos um sistema complexo 

no qual, em pedaços de argila ainda mole, os babilônios faziam dois sinais diferentes cujo 

aspecto assemelhava-se a cunhas, daí o nome cuneiforme para sua escrita. O símbolo na 
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posição vertical podia ser repetido até nove vezes e representava o número de um a nove, o 

outro na posição horizontal representava o dez e podia ser repetido até cinco vezes. A base 

deste sistema era sexagenal e por não possuir o número zero deixava um espaço para 

diferenciar as posições de agrupamento. Qualquer representação menos cuidadosa, que não 

espaçasse devidamente os sinais, certamente causaria confusão, por exemplo: 3 = vvv;  62= v  

vv; 121 = vv  v, (Imenes, 1991). Este foi o primeiro sistema de numeração posicional. A falta 

do símbolo para o zero trouxe confusões para se entender o valor de alguns números. Esta 

civilização desapareceu e com ele seu sistema numérico, porém a contagem do tempo que 

utilizamos hoje é um vestígio da base sessenta da numeração mesopotâmica. 

Outra civilização que surgiu com outra forma de registro foi a grega. Nesta 

civilização o sistema de numeração utilizava as vinte e quatro letras do seu alfabeto, acrescida 

de outros sinais para representar os números. A contagem também era na base dez, e para 

representar os múltiplos de mil, eles usavam novamente as primeiras letras do alfabeto, 

acompanhadas de um pequeno risco. Ex: 'a = 1000. 

Em seguida encontramos a civilização romana, a qual sua escrita numérica consiste 

em usar letras maiúsculas do alfabeto para representar os números (I = 1; V = 5; X = 10; C = 

100; D=500; M = 1000). Assim como os egípcios, também utilizavam agrupamentos de base 

dez. Um traço horizontal acima do símbolo indicava que o número devia ser multiplicado por 

mil. Dois traços por um milhão (Centurion, 1994). As principais regras de sua organização 

consistem em que os símbolos I, X, e C podem ser repetidos até três vezes.  

Por volta do século III a.C; a Civilização Chinesa constrói outra forma de registro 

utilizando-se de pequenas varetas feitas de bambu. Além de usá-las para representar números, 

os antigos chineses carregavam-nas consigo, utilizando-as habitualmente para fazer cálculos, 

pois eram realizados com mais rapidez do que se fossem escritos através de símbolos. Hoje há 

diferentes símbolos para escrever os números de um a nove e símbolos específicos para 

representar os agrupamentos de dez; Os números são escritos em coluna, de cima para baixo 

(ou também da esquerda para a direita). Se um símbolo de menor valor for escrito antes de 

valor maior, deve-se multiplicar o valor desses dois símbolos. (IMENES, 1991). 

A numeração chinesa permaneceu essencialmente decimal, com notações 

marcadamente diferentes dos outros países. Na China dois sistemas estiveram em uso, um 

predominava o principio multiplicativo e no outro era usada uma forma de notação 

posicional. No primeiro, havia símbolos diferentes para os dígitos de um a dez e símbolos 

adicionais para as potências de dez. Observe o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Símbolos do Sistema de Numeração Chinês. 

 

 

 

 

 

 

 

No outro, era usado o sistema de barras, utilizando-se de dezoito símbolos 

alternadamente em posições contadas da direita para a esquerda, de modo que podiam ser 

escritos números tão grandes quanto desejasse. (BOYER, 2003). 

Todas estas civilizações acima descritas habitaram a Europa, o Oriente e o Oriente 

Médio. Ao tratarmos do Ocidente, precisamente onde hoje se localiza o Sul do México e a 

América Central, encontramos um sistema que foi desenvolvido pelos Maias. Eles foram os 

primeiros a adotarem o algarismo zero, que em sua escrita tinha o formato de um olho. O 

sistema de numeração dos Maias apresentava símbolos para os números de um a dezenove e 

outro símbolo para o número vinte. Observe seus símbolos no quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Símbolos do Sistema Maia 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao nosso sistema de numeração, este surgiu na Ásia e para sua criação 

recebeu influências de muitos povos os quais tiveram contato, como a civilização egípcia e 

sua base dez, a civilização mesopotâmica e seu principio posicional. A denominação indo-

arábico para o nosso sistema de numeração deve-se ao fato de seus símbolos e regras terem 

sido inventados pelo antigo povo indiano e aperfeiçoados pelos árabes. 

 O Sistema de Numeração Decimal tem origem na palavra latina “decem” que 

significa dez, e como vários sistemas de numeração antigos é de base dez. São seus símbolos: 

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9), no qual o (0) é o mantenedor de lugar. Este sistema permite fazer 
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uso de poucos símbolos que combinados podem representar quaisquer quantidades. 

Após este breve passeio pela história, no próximo tópico detalharemos um pouco 

mais as características do nosso Sistema de Numeração Decimal. 

 

1.2 Princípios que regem o Sistema Decimal 

 

Os princípios são algumas regras que nos permitem compreender a forma de 

organização deste sistema. É um sistema econômico no que se refere a quantidade de 

símbolos que combinados de maneiras diferentes expressam qualquer quantidade, porém são 

abstratos já que não estão relacionados com as quantidades que representam. Vejamos estes 

princípios: 

1. Seu agrupamento é de base 10. Assim cada 10 unidades é trocada por uma dezena; cada 

10 dezenas é trocada por uma centena ou um grupo de cem unidades e assim por diante. 

2. É posicional. Cada algarismo possui dois valores, um absoluto que é o dele mesmo e 

um relativo que é seu valor de acordo com a posição que ocupa no número. Ex: 23, o 

número dois na ordem das dezenas equivale a vinte. 

3. Para evitar erros na interpretação dos números, o SND possui o zero (0) como 

mantenedor de lugar, quando há posição vazia no número. 

4. O SND possui o princípio multiplicativo. O valor do algarismo é determinado pela 

posição numérica, ou seja, seu valor absoluto é multiplicado pelo da posição ocupada. 

Ex: 200 = 2 (valor absoluto) X 100 (valor posicional). 

5. O SND possui o princípio aditivo. O valor do número é obtido pela adição dos valores 

posicionais que os símbolos adquirem nos respectivos lugares que ocupam. Ex: 425 = 

400+20+5. 

A compreensão destes princípios é importante para termos uma idéia das grandes 

dificuldades que uma criança passa em seu processo escolar para compreender o SND e 

assim, representar as quantidades através da escrita numérica e realizar as operações de forma 

adequada. 

No próximo tópico iremos apresentar a Teoria dos Campos Conceituais de Gerard 

Vergnaud que faz considerações específicas sobre o papel das representações na compreensão 

dos conceitos matemáticos. 
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1.3 Teoria de Vergnaud e a importância das representações para a compreensão do SND 

 

 Tomando como base a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud é importante 

esclarecer, inicialmente, o que significa analisar a partir de um campo conceitual. A teoria dos 

campos conceituais é uma teoria cognitiva, que visa fornecer um quadro coerente e alguns 

princípios de base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de competências 

complexas, mais particularmente, daquelas que pertencem ao domínio científico e tecnológico 

(Vergnaud, 1990,pp.135). O campo conceitual é um conjunto informal e heterogêneo de 

problemas, situações, conceito, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, 

conectados uns aos outros, e provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição 

(Vergnaud, 1990). Campo conceitual é definido também como sendo, em primeiro lugar, um 

conjunto de situações cujo domínio requer, por sua vez, o domínio de vários conceitos, 

procedimentos e representações de natureza distintas. 

Vergnaud (1986) propõe repensar as condições de aprendizagem conceitual, de 

forma a favorecer a aprendizagem do aluno. Assim, ele define um conceito a partir de três 

dimensões; C = (S, I, R), no qual S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito; I 

é o conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais repousa a 

operacionalidade de um conceito, ou um conjunto de invariantes que podem ser reconhecidos 

e usados pelos sujeitos para analisar e dominar as situações do primeiro conjunto; R é um 

conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, sentenças 

formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e representar invariantes e, 

conseqüentemente, representar as situações e os procedimentos ao lidar com elas. 

Compreender os conceitos a partir deste tripé amplia o próprio processo de ensino e de 

aprendizagem, pois o professor passa a ter que analisar os conceitos a serem trabalhados em 

todas as suas dimensões, buscando favorecer uma compreensão mais ampla dos mesmos.  

Vergnaud também aborda uma concepção interativa na formação dos conhecimentos. 

Para Vergnaud o saber forma-se a partir de problemas a resolver, ou seja, de situações a ser 

dominadas. Não estamos falando na limitação do ensinar como fazer e sim conforme 

definição apresentada pela psicologia, problema no seu sentido lato refere-se a qualquer 

situação em que é necessário descobrir relações, desenvolver atividades de exploração, 

hipótese e verificação para produzir uma solução. 

Quando analisamos os suportes representacionais que são utilizados no trabalho com 

o Sistema de Numeração Decimal, observamos que diferentes representações tornam mais 

explícitos determinados princípios do sistema. Assim no ábaco, o valor posicional é algo mais 
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transparente, indicado pela posição ocupada (em qual haste está sendo representada 

determinada quantidade), no material dourado, a base dez fica evidente pela possibilidade de 

se compor as colunas com as unidades, a placa com 10 colunas e assim por diante. 

Vergnaud (1986) já nos deixa claro este aspecto, afirmando que enquanto 

representação é mais transparente para determinados princípios é também mais opaca para 

outros. È nessa direção que recomenda o trabalho com diferentes representações em sala de 

aula, de forma a possibilitar maior compreensão por parte das crianças. 

Vergnaud sugere ainda que o ensino deve ser realizado com uma maior variedade de 

relações e problemas e que esta variedade possa contribuir para o aprofundamento de 

conceitos.  

Percebemos em Vergnaud (1986) que sua teoria tem sido utilizada principalmente 

como referencial para a Educação Matemática. Suas pesquisas têm focalizado a aprendizagem 

e o ensino da matemática, mas particularmente das estruturas aditivas e multiplicativas. 

Ao observarmos as estruturas aditivas que será um dos pontos deste estudo, 

Vergnaud estabelece as principais relações aditivas: I- Combinação de medidas, II -

Transformação de uma medida, III- Comparação de medidas, IV – Composição de 

transformações, V – Transformação de uma relação e VI- Composição de relações. 

Neste estudo abordaremos duas destas relações: A combinação de uma medida e a 

transformação de uma medida. A combinação refere-se a quantidades já existentes e que serão 

unidas para compor uma nova medida. Enquanto na transformação pode ocorrer seis classes 

de problemas dado que se procura o estado final, a transformação e o estado inicial, seja a 

transformação positiva ou negativa. (Vergnaud, 1986). Em outras palavras, na transformação 

temos uma quantidade que será modificada a partir de uma relação com a adição ou 

subtração. 

Este estudo teve por objetivo analisar a compreensão do SND a partir de diferentes 

representações. Inicialmente, foi construído um software que se aproximasse mais de uma 

proposta que julgássemos adequada para trabalhar com o SND com crianças dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. E, em seguida, desenvolveu-se um projeto de intervenção em que 

comparávamos o desempenho de crianças a partir do uso deste software, do ábaco de madeira 

e dos jogos informatizados. A comparação do software com o ábaco de madeira possibilitou 

analisar se o uso desta ferramenta informatizada poderia contribuir de maneira significativa 

para a compreensão do Sistema de Numeração Decimal. Como estamos usando um recurso 

informatizado e, sabendo do interesse que todo novo recurso desperta em crianças, tivemos 

um grupo que trabalhou com jogos matemáticos no computador, que serviu como controle 
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para o uso de recurso informatizado. 

Como já vimos neste capítulo, a apropriação do Sistema Numérico Decimal não é 

tão simples como pode parecer a quem já conhece e domina seus princípios. No próximo 

tópico apresentaremos, inicialmente, alguns recursos que são comumente utilizados em sala 

de aula para trabalhar com o Sistema Numérico Decimal e, em seguida compartilharemos de 

pesquisas que analisam este processo de compreensão do SND. 

  

1.4 Recursos utilizados para trabalhar o Sistema Numérico Decimal em sala de aula 

 

Atualmente temos observado nas salas de aula, principalmente , o uso de recursos 

como o quadro de valor e lugar, o material dourado e o ábaco de madeira, entre outros, para 

trabalhar com o Sistema de Numeração Decimal. O quadro de valor e lugar tem como um de 

seus objetivos a compreensão do principio posicional e das trocas entre a unidade e dezena, 

dezena e centena e assim por diante ou vice-versa. Observe a Figura 1, nele está a 

representação de duas unidades e uma dezena. 

 

Figura 1: O quadro de valor e lugar 

 

 

O material dourado tem como característica mais transparente o desenvolvimento da 

compreensão da base decimal. Suas peças são pequenos cubos representando a unidade, 

barras que representam a dezena (estas barras ao serem observadas são divididas em dez 

cubos), placas representando a centena e o grande cubo representando a unidade de milhar. O 

material dourado é um manipulativo que permite a troca de suas representações sem alterar o 

valor solicitado. Podemos por exemplo representar uma dezena com dez cubinhos ou uma 

barra. Observe as Figuras 2 e 3: 
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Figura 2: O Material Dourado     

 

 

 

Figura 3: Representações do material dourado 

 

 

 

Outro material utilizado em sala de aula é o ábaco de madeira, que além de permitir 

a representação de quantidades, permite também a compreensão do principio posicional do 

Sistema Numérico Decimal. Neste recurso a representação das quantidades ocorre seguindo o 

agrupamento das ordens decimais, modificando a posição de acordo com o valor a ser 

representado. Por exemplo, apresentamos a Figura 4 abaixo com a transformação das dez 

unidades para uma dezena. 

 

Figura 4: O ábaco de madeira 

 

   

O objetivo é que ao utilizar tais recursos, as crianças possam compreender melhor os 
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princípios que regem o Sistema Decimal. Ainda são utilizados a calculadora, softwares, tabela 

numérica e jogos para desenvolver atividades com o Sistema Numérico Decimal. No próximo 

tópico apresentaremos algumas pesquisas que têm retratado o uso de alguns destes materiais, 

assim como a forma de compreensão do SND.  

 

1.5 Pesquisas sobre a apropriação do Sistema Numérico Decimal 

 

Martin Hughes (1986) mostrou que crianças construíam símbolos desde pequenas, 

mesmo antes da escolarização formal, para representar quantidades e que era necessário a 

escola construir relações entre as representações informais e o formais para a compreensão do 

número. Seu estudo foi iniciado com algumas crianças de 8 anos de idade de uma aula de 

matemática da escola de Edimburg que trabalhavam problemas de subtração. Ele observava se 

as crianças necessitariam do auxilio de material concreto para solucionar os problemas 

propostos. Depois realizou seu estudo com crianças entre 5 e 6 anos de idade com o objetivo 

de verificar o processo entre a representação das quantidades e a escrita.  

Para Hughes uma das causas da dificuldade na matemática é a limitação de 

compreensão entre os diferentes tipos de representação. Em seu estudo, uma das dificuldades 

encontradas refere-se à subtração em que é necessária a decomposição.  

A atividade proposta por Hughes (1986) às crianças foi realizar a operação 93-47. As 

crianças afirmavam que não podia ser efetuado. Sendo assim Hughes apresenta dois métodos 

de solução. O primeiro método conhecido na Inglaterra é chamado de tradicional, o que nós 

conhecemos como compensação. Exemplificando: Para resolver a subtração 93-47 dez pontos 

são adicionados ao número na linha superior sendo que este aparece sob a forma de um 

pequeno "1" à esquerda do "3". Assim temos no lado esquerdo noventa e no lado direito treze, 

podendo agora ser subtraído o número 7 de "13". As crianças que utilizaram este método 

foram ensinadas que como 10 foi emprestado também deve ser devolvido. Esta devolução era 

feita colocando um outro pequeno "1" ao lado do "4" na linha inferior, para mostrar que o 

menor número agora deve ser lido como "57". O problema é resolvido subtraindo 5 a partir de 

9 (ver exemplo):     

    

 9¹3 

 - ¹47 

    46 
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O termo pedir emprestado é utilizado freqüentemente pelos professores em sala de 

aula, porém a expressão correta seria compensação. 

O segundo método principal mais conhecido na Grã-Bretanha, apresentado por 

Hughes (IBID) é chamado de decomposição. Com este método é o número da linha superior, 

93, que é decomposto em 80 e 13; tal como antes, um pequeno número "1" é colocado ao lado 

do número 3, mas desta vez é compensada por converter o "9" em "8", ou melhor, 90 para 80.  

O problema está agora resolvido pela subtração "7" de 13, e 4 a partir de 8. 

 

          

     89¹3 

-47 

46 

 

Hughes relata que defensores da decomposição argumentam que o referido cálculo é 

difícil qualquer que seja o método utilizado, e que o seu método é inerentemente mais 

compreensível para as crianças, uma vez que corresponde à forma como a subtração seria 

realizada utilizando materiais concretos. (Hughes, 1986, p115). 

Zélia Higino (1987) investigou a associação entre a manipulação de símbolos 

escritos e a manipulação das quantidades durante o ensino dos algoritmos de adição e 

subtração. Participaram deste estudo quarenta e quatro crianças da 2ª série do 1º grau, que 

realizaram um pré-teste quanto as habilidades de representação de números e resoluções de 

operações de adição e subtração e foram distribuídas em quatro grupos homogêneos (três 

experimentais e um controle que não recebeu tratamento).  

Três grupos participaram de um mesmo treinamento, como diz a autora, sendo 

utilizado o dinheiro chinês para a composição dos números. As crianças representavam os 

números com as fichas, arrumavam as composições no Quadro Valor de Lugar (QLV) e 

anotavam a quantidade representada, com símbolos escritos. No primeiro encontro, foram 

distribuídas um conjunto de nove fichas de cada valor (1, 10 e 100); uma cartela com o QVL  

com as cores das fichinhas representadas no topo de cada coluna, ou seja azul para as 

centenas, alaranjado para as dezenas e amarelo para as unidades; e uma folha para a anotação 

com o Q.V.L desenhado. O objetivo desta atividade era fazer com que a criança 

compreendesse a lógica das convenções de notação, ou seja, que ao escrever um número ela 

deve considerar os dois valores dos dígitos que compõem os números de nosso sistema de 

numeração. No segundo encontro foram realizadas três atividades. Na primeira atividade a 
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criança deveria trocar no “Banco” 10 fichas de um valor menor, por uma ficha de valor maior 

e vice-versa. Na segunda atividade, foi entregue uma quantidade de fichas arrumadas não 

canonicamente e eram realizadas trocas de fichas na frente da criança perguntando quanto 

dinheiro tem aí? Fiquei com mais ou com menos? Por quê? E a terceira tarefa ocorria o 

contrário, fichas arrumadas canonicamente eram entregues para as trocas e questionamentos. 

O objetivo destas atividades era fazer com que a criança compreendesse que um número pode 

ser reagrupado, desde que a quantidade inicial seja conservada.  

Os próximos dois encontros tiveram um procedimento diferente para os três grupos 

experimentais. O Grupo 1 participou da manipulação apenas de números escritos, O Grupo 2 

participou da manipulação seqüencial de quantidades e símbolos escritos e o Grupo 3 

participou da manipulação paralela de quantidades e símbolos diferentes. Para o Grupo 1 o 

experimentador apresentava as contas em forma de problemas e ao mesmo tempo a sentença 

matemática. Por exemplo: “Você tem 25 cruzados, se você ganhar 13 cruzados, com quanto 

dinheiro você vai ficar? Para isso faça a continha 25+13=. A criança anotava os números a 

serem somados no Q.V.L. e posteriormente o pesquisador explicava as convenções para se 

realizar a soma. Para o Grupo 2, as crianças iniciaram as atividades manipulando o dinheiro 

chinês, organizando as composições no QVL. Posteriormente, o pesquisador explicava as 

convenções dos algoritmos e após a soma ser realizada as fichas eram trocadas no “banco”. 

No momento seguinte, as somas eram efetuadas apenas com símbolos escritos. No Grupo 3, 

as crianças efetuavam as somas manipulando o dinheiro chinês e, simultaneamente,  faziam 

as anotações escritas em sua folha de respostas com o QVL. Como resultado observou-se um 

desempenho significativamente superior do grupo de manipulação paralela de quantidade e 

símbolos escritos (Grupo 3), levando a autora a recomendar o uso desta prática na escola. 

Higino (1990) ainda desenvolveu um estudo mostrando que a partir dos erros na 

escrita numérica pode-se analisar as princípios do SND que já são conhecidos da criança e 

aqueles que ela ainda lida com dificuldades. As crianças que participaram deste estudo 

cursavam a 2ª, 3ª e 4ª série primária da rede estadual de ensino de Pernambuco.Este estudo 

ocorreu durante os anos de 1986 a 1988.  Higino observou na escrita numérica destas crianças 

que desde cedo as crianças utilizavam o principio aditivo isolado ou combinado com o 

principio multiplicativo e com o principio da base dez, enquanto que o valor do lugar e o 

papel do zero, como características dominantes da escrita hindu-arábica, só mais tarde é que 

são compreendidos. Higino apresenta os seguintes tipos de registros: I – A criança reproduz 

fielmente todas as quantidades que são pronunciadas na expressão oral, por exemplo: 41 

escrito como 401. O segundo tipo de registro refere-se a utilização tanto da composição 
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numérica como o valor de lugar; por exemplo, para o número 125 a criança registra 10025. O 

terceiro tipo de registro ocorre quando registram decompondo, por exemplo, 125 escrito como 

100205. O quarto tipo de registro ocorre quando a decomposição é realizada em maior 

número de partes, por exemplo, para escrever o número 230 a criança escreveu 10010030. O 

quinto tipo de registro, que conforme palavras de Higino pode parecer absurdo, revelaram que 

as crianças estavam usando o princípio da composição aditiva. Neste exemplo para escrever o 

número 245 a criança escreveu 11.45. Em todos os casos onde aparecia o 200, ela escrevia 11 

a o fazer a leitura do que escreveu, apontava o 11 quando falava 200. Questionada pela 

pesquisadora ela disse que o 200 era o 100+100, apontando para cada 1 que havia escrito. O 

sexto tipo de registro ocorre quando a criança escreve, por exemplo, 1007 para 57 e 1001 para 

51. Percebeu-se que a criança contava e escrevia corretamente até 49 e depois desse número 

dizia que vinha o 100 e não saia mais contar. O importante é observar que a criança já 

compreendia que o número 57 era composto por 50 + 7 embora, ainda não sabia a forma 

correta de registrar. No sétimo tipo de registro percebemos o uso do princípio multiplicativo. 

A criança ao ser solicitada a escrever o número 1987 escreve 1000910087 e em sua leitura 

indica 9100 como novecentos. O oitavo tipo de registro refere-se a tentativa de descobrimento 

do papel do zero, no qual as crianças ao registrarem o número 125, realizavam de diversas 

formas: 1025, 10205, 10025. Higino apresenta a possibilidade da criança estar abandonando 

uma hipótese de escrita pela decomposição e tentando entender uma escrita de valor de lugar, 

verificando a necessidade de deixar de usar os zeros mas entra em conflito ao verificar que 

em alguns números o zero permanece. Higino finaliza seu estudo com um alerta, para não 

esquecermos que os algoritmos das operações aritméticas estão vinculados às propriedades 

básicas do sistema, sobretudo ao principio do valor posicional, que determina o significado 

dos símbolos com os quais está se operando. 

 Um outro estudo com o objetivo de esclarecer o processo de construção gradual da 

criança sobre o sistema de numeração escrita foi realizado por Sinclair e Sinclair (1990). Eles 

realizaram seus estudos em dois momentos, no primeiro momento entrevistaram 45 crianças 

divididas em três grupos etários: quinze crianças com quatro anos, quinze crianças de cinco 

anos e quinze crianças de seis anos. Todas as crianças estavam munidas de papel de diversos 

tipos e coleções de objetos idênticos (bolas, tabletes de açúcar, fichas, casas pequenas) e foi 

pedido que tomassem nota das coleções de objetos idênticos ou muito parecidos. No segundo 

momento foram entrevistadas 20 crianças de 3,1 a 4,6 anos de idade em creches de Genebra, 

com uma pequena alteração. Inicialmente eram introduzidos questionamentos, como por 

exemplo: “Quantas mãos (pés, dedos etc.) você tem? Com o objetivo de analisar a 
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compreensão da criança referente a contagem e  posteriormente as mesmas atividades foram 

aplicadas. A partir dos registros obtidos foram categorizadas seis tipos de notação: 

representação global da quantidade; uma só figura; grafismos icônicos e abstratos; 

aparecimento dos algarismos; cardinal sozinho e cardinal acompanhado do nome dos objetos. 

Estas categorias mostram uma evolução na representação escrita das crianças, sendo esta 

evolução um desenvolvimento complexo, onde os diferentes tipos de conhecimentos e idéias 

entram em jogo. Os autores supõem que se trata de um vaivém entre o estabelecimento 

progressivo de ligações entre diferentes aspectos do conceito de número, tais como a 

compreensão do sistema dos números naturais, a contagem, a atividade e a conceitualização 

das características do sistema representativo escrito. 

Um outro estudo que teve por objetivo analisar a compreensão da criança sobre o 

sistema de numeração decimal foi realizado por Lerner e Sadovisky (1996). Elas utilizaram a 

entrevista clínica com 50 crianças de cinco a oito anos. As atividades eram realizadas em 

duplas. Utilizaram como recurso o jogo da guerra ou jogo conhecido como batalha. Este jogo 

era constituído por um baralho de vinte cartas com números compreendidos entre cinco e 

trinta e um e com um único desenho em cada carta – o que identificava o naipe - de maneira 

que a comparação se baseasse exclusivamente na escrita numérica. Os questionamentos 

durante a entrevista eram baseados no jogo, como por exemplo: quem venceu, quem perdeu? 

A segunda situação durante estas atividades foi proposta a partir do enunciado: “Pensem em 

um número muito alto e escrevam-no” (1996, p.77) resultando na discussão entre as escritas 

de cada dupla, e a constatação das hipóteses das crianças sobre a organização do nosso 

sistema decimal. Como resultados deste estudo, encontraram justificativas baseadas na 

magnitude do número que é determinada pela quantidade de algarismos ou ainda na posição 

dos algarismos como critério de comparação ou “o primeiro é quem manda”, como justifica 

Lucila (5 anos) depois de afirmar que 21 é maior que 12, porque o um (no 12) é primeiro e o 

dois é depois; porque (no 21) o dois é primeiro e o um é depois (p.81). Estes resultados 

mostram que as crianças estão pensando sobre as comparações realizadas e elaborando 

hipóteses para explicar a organização do nosso sistema de numeração. 

Outro aspecto observado como resultado desta pesquisa abordado por Lerner e 

Sadovisky (1996) refere-se a considerações sobre os números especiais – os nós. Os nós são 

as dezenas, centenas... A apropriação da escrita convencional dos números não segue a ordem 

da série numérica, as crianças manipulam em primeiro lugar a escrita dos nós e só depois 

elaboram a escrita dos números que se posicionam nos intervalos entre estes nós. Em suas 

pesquisas algumas crianças já manipulavam a escrita convencional da segunda e terceira 
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potência da base (100 e 1000), porém apresentavam pequenas confusões como, por exemplo: 

escrever 400 como 104, o que seria necessário compreender que no caso dos nós (200, 300, 

etc.) o que varia em relação a escrita do cem – é o primeiro número, enquanto no caso de 

101...109, é o último. 

Outra observação realizada pelas autoras foi sobre a numeração falada. As crianças 

elaboravam conceitualizações a respeito da escrita dos números, baseando-se nas informações 

que extraíam da numeração falada e em seu conhecimento da escrita convencional dos “nós”. 

Para produzir números cuja escrita adequada ainda não conhecem, as crianças misturam os 

símbolos que conhecem, colocando-os de maneira tal que se correspondam à forma como são 

falados. (Ex: 743 é escrito como= 700403). 

As autoras concluem que as crianças produzem e interpretam escritas convencionais 

muito antes de poder justificá-las. É uma opção didática levar em conta ou não o que as 

crianças sabem. Assumir esta posição inspira tanto a análise da relação existente entre as 

conceitualizações infantis e o sistema de numeração como a crítica ao ensino usual (1996, 

P.108). 

Nunes e Bryant (1997), com o objetivo de estudar a importância relativa da 

contagem e da adição, desenvolveram duas versões de atividades que envolviam valores 

relativos para pesquisar o desempenho de crianças britânicas de cinco e seis anos. Na 

primeira atividade, as crianças tiveram que julgar o valor relativo de duas quantidades de 

dinheiro, sendo estas organizadas com unidades de mesmo valor e de valor diferentes. Por 

exemplo, moedas de 10p e 1p ou de 20p e 1p (p = pennies, moeda de uso britânico). A 

segunda versão foi uma tarefa de compra, na qual, as crianças tiveram que pagar por itens 

com uma denominação única (moedas de mesmo valor) ou combinações (moedas de valores 

diferentes). As crianças tiveram pouca dificuldade com itens que simplesmente requeriam 

contar o número de moedas, no entanto foi muito mais difícil para elas, especialmente as de 

cinco anos, levar em conta o valor relativo das unidades, ou seja, que uma moeda de 1p 

possui valor diferente da moeda de 10p. Os autores concluíram que é importante estabelecer 

uma distinção entre a habilidade de contagem das crianças e seu entendimento da estrutura 

decimal do sistema de numeração. 

Um outro estudo que muito contribuiu  nesta mesma perspectiva de analisar as  

hipóteses infantis foi o de Brizuela (2006). Este estudo teve por objetivo ver as notações 

matemáticas como objetos conceituais. Por objeto conceitual a autora refere-se a coisas 

(como as notações) sobre as quais as crianças pensam, desenvolvem idéias, refletem. Seu 

estudo foi realizado com crianças de cinco a nove anos de idade acerca do Sistema Numérico 
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Decimal, que resultou em seu livro “Desenvolvimento matemático na criança”, no qual cada 

capítulo apresenta uma maneira sistemática para a escrita numérica realizada por uma criança 

diferente.  George de cinco anos de idade fez parte de seu trabalho com 30 crianças de pré-

escola. Durante a entrevista, ele foi solicitado a escrever alguns números (7, 1, 9, 19 e 8) e a 

partir deles respondeu algumas perguntas, como, por exemplo, qual é o maior? Apesar da 

dificuldade de George em escrever as diferentes formas numéricas, foi perceptível que ele já 

desenvolvera algumas idéias complexas em relação á lógica subjacente ao sistema numérico 

escrito, quando afirma que entre os números 1,7,8 e 9, o maior é o nove, explicando de sua 

maneira o motivo, seguindo uma ordem seqüencial dos números. Outra criança apresentada 

chama-se Paula. Esta participou de uma série de quatro entrevistas, durante três meses sendo 

uma a cada três semanas e cada uma com duração de 30 a 45 minutos, com perguntas 

relacionadas ao sistema numérico e seus aspectos notacionais. Paula afirmou que sabia 

escrever os números de 1 a 12 porque o relógio de sua casa tinha esses números, mas contou 

de um a vinte e oito. Na segunda entrevista foi mostrado à Paula cartões com um número de 1 

a 9 impresso em cada um, para em seguida os questionamentos: qual é o maior? Por quê? 

Como resultado Paula desenvolveu a idéia de que existe uma ordem nos números, que precisa 

ser seguida. Na terceira entrevista foi solicitado que escrevesse o número duzentos e ela 

escreveu “08”, depois “38”. Paula começa a refletir sobre os números que conhecia de 0 a 9 e 

a desenvolver um sistema para representar números de dois algarismos.Ela conseguia ler os 

números convencionalmente, mas não era capaz de explicar quem era maior. Criou então, 

seus números maiúsculos, ou seja, partindo do seu conhecimento sobre letras maiúsculas, ela 

explica o número trinta e quatro como um pensamento em números separados onde o número 

três deixa de ser o três que ela conhece, para ser um três como uma letra maiúscula surgindo 

assim o trinta. Para Paula o número trinta é o número maiúsculo de três. 

Para a autora, as crianças precisam inventar (criar) a fim de compreender e assimilar 

as informações. A idéia dos números maiúsculos foi inventada com base nas informações que 

Paula tinha sobre números e no conhecimento que tinha a respeito das letras maiúsculas. De 

forma geral a autora conclui que o conhecimento do sistema convencional, tal como o dos 

aspectos notacionais da Matemática, é construído por meio da interação entre o que o 

indivíduo traz para a situação (as invenções) e o que a ordem social apresenta ao aprendiz (as 

convenções).  

Outro estudo de grande contribuição para a educação matemática foi apresentado por 

Rosas & Selva (2008) e teve por objetivo analisar a prática docente desenvolvida em uma 

turma de 2º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Recife ao abordar 
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o conteúdo Sistema de Numeração Decimal (SND). Foram realizadas vinte e sete observações 

em sala de aula, sendo quatorze relativas à abordagem do conteúdo SND e uma entrevista 

com a professora participante após as observações da prática docente. Os resultados deste 

estudo foram divididos em quatro categorias para análise: introdução ao conteúdo, recursos 

pedagógicos utilizados, atividades propostas e aspectos conceituais abordados. O resultado da 

análise referente à primeira categoria demonstrou que a utilização da história em quadrinhos 

trazida pelo livro didático de Matemática no primeiro capítulo “a invenção dos números” 

contribuiu para a compreensão dos agrupamentos que ocorrem no SND. Ao analisar a 

segunda categoria (Recursos Pedagógicos) o mais utilizado foi o livro didático, além deste, a 

professora utilizou palitos de picolé, quadro-valor-do-lugar e o material dourado. Como 

resultado estava a preocupação em relacionar diferentes representações do número, apesar de 

não haver esta exploração na ordem da centena. Na terceira categoria (atividades propostas) a 

maioria das atividades foi proposta pelo livro didático. Como resultado para a superação deste 

livro a professora realizou coletivamente atividades de agrupamento, composição e 

decomposição de números utilizando os recursos citados na segunda categoria. A quarta 

categoria de análise dos resultados referiu-se aos aspectos conceituais abordados, os quais 

foram explorados as ordens do sistema: unidade, dezena e centena, apesar desta última ter 

sido pouco explorada e também o papel do zero no sistema.  As autoras concluíram que a 

abordagem do SND no contexto observado esteve relacionada ao uso freqüente do livro 

didático de Matemática em sala de aula. As discussões, atividades e exemplos foram, na sua 

maioria, provenientes da proposta do livro, levando a uma reflexão sobre a formação docente 

e a utilização dos recursos pedagógicos disponíveis como facilitadores de reflexão sobre os 

conteúdos. 

No próximo capítulo abordaremos a inclusão tecnológica na educação a partir de sua 

história e suas contribuições para a educação matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

CAPITULO 2.  A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

 

No capitulo anterior realizamos uma discussão sobre a história do Sistema Numérico 

Decimal apresentando alguns estudos que demonstram as dificuldades que as crianças 

apresentam no desenvolvimento da compreensão do mesmo. Também apresentamos a Teoria 

dos Campos Conceituais proposta por Gerard Vergnaud, especialmente discutindo o papel das 

representações na formação de conceitos. Neste capítulo iremos apresentar alguns aspectos 

relativos ao uso da tecnologia aplicado à educação, especificamente, os avanços 

metodológicos e os sucessos obtidos em projetos educacionais como, por exemplo, o Educom 

- COMputadores na EDUcação (1983), o Formar –Formação de professores (1987 e 1989)  e 

o Proninfe – Programa Nacional de Informática na Educação (1989).  

Iniciamos percorrendo de forma breve um pouco da história da tecnologia na 

educação. Abordar o papel da tecnologia é algo interessante na medida em que hoje a 

tecnologia está presente de forma bastante efetiva em nosso dia a dia. Segundo Dowbor 

(2001), se o século XX foi o século da produção industrial, dos bens de consumo durável, o 

século XXI será o século da informação, da sociedade do conhecimento. A convergência 

tecnológica que funde a telefonia, informática e a televisão num grande sistema interativo de 

gestão do conhecimento nos leva a crer que a educação deixe de ser um universo em si e se 

torne uma articuladora dos diversos espaços de conhecimento. Estes espaços hoje se 

comunicam naturalmente, na medida em que todos têm um denominador comum, o sistema 

digital de informações. 

O uso da tecnologia na escola não é novidade quando lembramos do retroprojetor, 

projetor de slides, televisão, vídeo e calculadoras, complementando ou até mesmo, algumas 

vezes substituindo o quadro, o giz e o lápis. Todavia a implantação de recursos 

informatizados na escola não pode ser confundida com a simples instalação de computadores, 

a utilização de internet ou o uso indiscriminado de softwares para treinar procedimentos 

(Millani in Smole & Diniz, 2001). 

Para aprofundar um pouco esta discussão vamos percorrer um pouco da história do 

uso de tecnologia informática nas escolas, enfocando projetos de sucesso que envolveram um 

novo pensar, a tecnologia como um avanço que ao mesmo tempo exige o desenvolvimento de 

novas competências, as quais vão muito além do lidar com a máquina.  
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2.1 A história da tecnologia na educação 

 

Neste tópico consideraremos a tecnologia na história da Educação, sua implantação, 

seus avanços e exigências. No Brasil, uma das primeiras ações no sentido de estimular e 

promover a implementação do uso de tecnologia informática nas escolas ocorreu em 1981 

com a realização do I Seminário Nacional de Informática Educativa, onde estiveram presentes 

educadores de diversos estados brasileiros. Foi a partir desse evento que surgiram projetos 

como: Educom, Formar e Proninfe. 

O Educom (COMputadores na EDUcação) foi lançado pelo Ministério da Educação 

e Cultura (MEC) e pela Secretaria Especial de Informática, em 1983, com o objetivo de criar 

centros pilotos em universidades brasileiras para desenvolver pesquisas sobre as diversas 

aplicações do computador na educação. As universidades envolvidas com o Educom foram: 

UFRJ – Universidade Federal do rio de Janeiro, UNICAMP – Universidade de Campinas, 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFMG – Universidade Federal de 

Minas Gerais, UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Estas universidades 

desenvolveram projetos pioneiros sobre formação de recursos humanos na área de 

informática educativa e sobre avaliação dos efeitos da introdução do computador no ensino de 

disciplinas nos níveis de Ensino Fundamental e Médio. Tomando como exemplo os projetos 

realizados pelo Educom-UFPE, Andrade (1993) observa que estes projetos resultaram em 

trabalhos de ensino e pesquisa nas áreas de ensino de informática na escola pública de nível 

médio; formação de recursos humanos; produção de materiais de apoio pedagógico; 

atividades com portadores de deficiência auditiva; utilização do computador na educação 

musical e na pré-escola.,Consideramos que estes resultados promoveram um grande avanço 

para a Educação. 

Um trabalho especifico do Educom-UFPE foi realizado pela Professora Tereza 

Emília Aquino de Lima, da disciplina de Matemática do Colégio de Aplicação, intitulado 

“Influência da Aprendizagem de Programação em Logo no Desempenho de Alunos em 

Recuperação em Matemática”. Este trabalho teve como objetivo verificar avanços na 

compreensão dos alunos referente a conteúdos da Matemática com a  introdução da 

tecnologia. O estudo foi realizado durante um ano com quatro alunos  que já haviam 

apresentado recuperação em matemática. Durante este período a professora explorou o efeito 

da aprendizagem da parte gráfica da linguagem Logo. Ao final de seu trabalho, durante as 

reuniões de avaliações dos alunos foi percebido o avanço dos mesmos no que se refere à 
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aprendizagem e à produção significativa de programas relativamente complexos (Andrade, 

1993). Este foi um dos trabalhos que contribuiu para o desenvolvimento de metodologias com 

a inclusão da informática a partir do Projeto Educom. 

 Outro projeto que foi uma iniciativa dentro do Educom foi o Formar, que teve duas 

etapas, o Formar I- 1987 e o  Formar II – 1989, ambos para desenvolver recursos humanos 

para o trabalho na área de informática educativa. Assim, foram oferecidos cursos de 

especialização em informática educativa para pessoas oriundas de diferentes estados. Essas 

pessoas deveriam, ao final do curso, atuar como multiplicadores em sua região de origem. 

Dessa iniciativa surgiram os CIEDs – Centros de Informática Educacional em 17 estados 

brasileiros. O Projeto Formar propiciou uma visão ampla dos aspectos envolvidos na 

informática educativa, como a relação entre questões pedagógicas do ensino-aprendizagem e 

o uso da tecnologia.  

Canabarro (apud Bonilla & Luca, 2000) analisou o método de ensino-aprendizagem 

de um dos 17 CIEDs espalhados no Brasil, a partir do Projeto  Formar. Este CIED, localizado 

no Rio Grande do Sul, apresentava a informática em suas aplicações pedagógicas no sentido 

de oferecer a alunos e professores recursos que enriquecessem as estratégias didáticas. 

Outro projeto que contribuiu para a expansão da tecnologia na educação foi o 

Proninfe – Programa Nacional de Informática na Educação. Este projeto foi lançado em 1989 

pelo MEC e deu continuidade às iniciativas anteriores, contribuindo especialmente para a 

criação de laboratórios e centros para a capacitação de professores. Foram implantados 44 

centros de informática na educação, 400 subcentros por iniciativas de governos estaduais e 

municipais, 400 laboratórios de informática educacional nas escolas públicas e mais de 

100.000 profissionais preparados para trabalhar em informática educativa no país.  

Mais recente, temos o PROINFO – Programa Nacional de Informática na Educação 

– lançado em 1997 pela Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC), que teve por 

objetivo estimular e dar suporte para a introdução de tecnologia informática nas escolas do 

nível fundamental e médio de todo país. 

No estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação lançou o programa “A 

escola de cara nova na era da informática” que visa tanto à informatização da administração 

escolar quanto a parte pedagógica. A fase inicial, em 1998, possibilitou que cerca de duas mil 

escolas de nível fundamental e médio montassem uma sala ambiente de informática (SAI) 

com cinco computadores multimídia, duas impressoras, câmera de vídeo, softwares e acesso à 

internet. Os softwares, cerca de 40 títulos, tratavam de diferentes assuntos sendo que os mais 

utilizados pelos professores de Matemática ainda hoje são: Cabri II, Supermáticas, 
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Fracionando, Divide and Conquer, Excel, FACtory, Building Perspective. 

Outro recurso de incalculável importância que surgiu como modo de atender a 

grandes contingentes de alunos, sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em 

decorrência da ampliação da clientela atendida, foi a Educação a Distância (EAD). A história 

da EAD se inicia no final do século XX; chegando aos dias hoje a utilizar multimeios que vão 

desde os impressos a simuladores on line, em redes de computadores, avançando em direção 

da comunicação instantânea de dados voz-imagem via satélite ou por cabos de fibra óptica, 

com aplicação de formas de grande interação entre o aluno e o centro produtor, quer 

utilizando-se de inteligência artificial, ou mesmo de comunicação instantânea com 

professores e monitores (Nunes, B. 1993). 

Com a EAD surgem os ambientes virtuais, chamados AVAs, que tem como objetivo 

reunir em apenas um endereço (URL) todos os recursos que serão utilizados em um curso a 

distância, tais como: ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, orientações de 

estudos, atividades, material para leitura. Esses sistemas podem ser entendidos como uma 

concentração de diferentes ferramentas baseadas na internet, as quais podem ser direcionadas 

à aprendizagem. 

Santos (2003) refere-se a estas ferramentas citando os chats que possibilitam aos 

participantes comunicarem-se em tempo real; os fóruns que permitem o registro e a 

comunicação de significados por todo coletivo através da tecnologia, ou seja, uma ferramenta 

de discussão via web, no qual todos os participantes opinam sobre um determinado assunto; a 

lista de discussão que tem quase as mesmas características do fórum, a grande diferença é 

que as mensagens são socializadas no formato de correio eletrônico, não requerendo do 

usuário o acesso a um ambiente específico no ciberespaço. 

Outra ferramenta utilizada é o blog, que é uma ferramenta de publicação de textos e 

imagens que possibilitam comentários dos internautas, podendo compor uma comunidade 

virtual. 

Em cada um destes recursos observa-se um nível diferenciado de interação e cabe ao 

docente, no caso o tutor, criar condições que favoreçam a constituição de uma rede de 

significados por meio da produção colaborativa de conhecimento, das trocas intersubjetivas e 

da aprendizagem individual e grupal (Prado e Almeida in Vallin et al, 2003). 

A importância da inclusão digital de escolas e professores tem sido reconhecida 

ainda hoje pelo MEC, que tem garantido equipar todas as escolas com laboratórios de 

informática. O Governo do Estado de Pernambuco, também em 2008, lançou um programa de 

inclusão digital para o professor, garantindo a aquisição de um notebook para cada professor 
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efetivo. Esta atitude demonstra também uma preocupação com o desenvolvimento do 

profissional da educação, que precisa estar familiarizado com as possibilidades decorrentes 

das tecnologias para que elas se tornem realidade em sala de aula. 

Após este breve histórico, iremos no próximo tópico conhecer um pouco destas 

interações e trocas de conhecimento através das pesquisas realizadas como também um pouco 

sobre o que são as TICs, sigla tão comumente usada no ambiente de informatização. 

 

2.2 As contribuições das pesquisas tecnológicas para a educação matemática 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC estão integrando o mundo em 

redes globais da instrumentalidade, gerando uma gama enorme de comunidades virtuais com 

a comunicação mediada por computadores.   

Entre as tecnologias da informação está o conjunto convergente de tecnologias em 

microeletrônica, computação (software, hardware), telecomunicações/radiodifusão e 

optoeletrônica (transmissão por fibra ótica e laser), além da engenharia genética e seu 

crescente conjunto de desenvolvimento e aplicações. 

O cerne da transformação que estamos vivendo na revolução atual refere-se às TIC, 

processamento e comunicação. A tecnologia da informação é para esta revolução o que as 

novas fontes de energia foram para as Revoluções industriais sucessivas, do motor a vapor à 

eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia nuclear, visto que a geração e 

distribuição de energia foi elemento principal na base da sociedade industrial. 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para 

a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da informação 

em um ciclo de realimentação cumulativa entre a inovação e seu uso. 

As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem 

aplicadas, mas devem ser ferramentas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem. 

Usuários e criadores podem tornar-se mediadores destas ferramentas. Dessa forma, os 

usuários podem assumir o controle da tecnologia como no caso da Internet. Segue-se uma 

relação muito próxima entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos (a 

cultura da sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços (as forças 

produtivas). 

Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e programação 

genética são todos amplificadores e extensões da mente humana (CASTELLS, 1999). 
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Nesta perspectiva algumas pesquisas foram realizadas que passamos a apresentar a 

seguir. 

Borba e Penteado (2001) apresentam uma pesquisa liderada pela Professora  Nilce 

Scheffer, (doutoranda durante a pesquisa em 2001 do Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática, UNESP – rio Claro-SP) desenvolvida com alunos de 5ª a 8ª série do 

ensino fundamental de uma escola estadual de Rio Claro/ SP. O objetivo do estudo foi 

evidenciar o papel do corpo na aprendizagem de conceitos como funções. Nesta pesquisa 

inicialmente foram utilizadas calculadoras comuns em atividades sobre radiciação. Na etapa 

posterior, utilizaram-se calculadoras gráficas para explorar os gráficos de funções lineares e 

quadráticas. A etapa final envolveu o uso do CBR, que é um detector sônico de movimento 

que ao ser acoplado à calculadora gráfica permite medir a distância desse sensor a um alvo. 

Esses dados são transmitidos para a calculadora que exibe um gráfico cartesiano de distância 

x tempo. Os autores concluíram que este sensor é um exemplo de como uma nova interface, 

que pode ser entendida como um canal de comunicação entre a máquina e o ser humano, 

modifica a tecnologia e as potencialidades pedagógicas. Para Borba e Scheffer (apud Borba e 

Penteado 2001) o CBR pode realmente evidenciar o papel do corpo na aprendizagem de 

conceitos como funções. 

Outra pesquisa realizada foi realizada por Borba e Penteado (2001) com a turma do 

primeiro ano do curso de graduação em Biologia, participantes da disciplina de Matemática 

Aplicada. O objetivo da pesquisa foi verificar como os diferentes coeficientes de polinômios 

(tipo: y=ax
2
+bx+c) influenciavam os gráficos de funções. Os alunos foram divididos em 

grupos, experimentaram a calculadora gráfica, geraram conjecturas oralmente e por escrito e, 

posteriormente, o professor coordenou uma socialização dos dados obtidos. Como resultado 

concluiu-se que ao utilizar a tecnologia de forma a estimular a formulação de conjecturas e a 

coordenação de diversas representações de um conceito foi possível que novos aspectos de 

um tema como função quadrática aparecessem em uma sala de aula de não especialistas em 

Matemática. 

Com a expansão da EAD, outras pesquisas surgiram e, dentre elas, algumas sobre o 

ambiente SIROS (Vallin et al, 2003). Este ambiente é um projeto de pesquisa em 

desenvolvimento no Nied/Unicamp com o objetivo de implementar no software Sperlogo 

recursos que possibilitem ao usuário controlar dispositivos mecânicos automatizados, no 

modo presencial e a distância, utilizando a internet. Ao acessar a página do ambiente SIROS 

(http://www.nied.unicamp.br/~siros/), o usuário tem em seu computador o dispositivo 

robótico disponibilizado naquele instante pelo laboratório do Nied. Ele poderá comandar e 

http://www.nied.unicamp.br/~siros/
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acompanhar os movimentos do dispositivo utilizando comandos já existentes ou elaborar seu 

próprio programa de controle desse dispositivo; quando o robô estiver sobre seu comando 

poderá dialogar com os pesquisadores do Nied; via chat. Esse ambiente foi utilizado no 

período de 4 a 10 de novembro de 2000 durante a conferência realizada totalmente à distância 

sobre robótica pedagógica no curso de especialização da PUC/SP. A medida em que os 

professores-alunos foram se familiarizando com o tema foi sendo mais fácil participar da 

discussão, apresentando, inclusive, sugestões sobre como iniciar um projeto de robótica 

pedagógica em suas instituições. No curto período de interação, um dos resultados 

interessantes é que tanto a modalidade a distância do curso (chats, textos virtuais...); quanto a 

utilização do SIROS (ambiente robótico) propiciaram envolvimento, chegando a conclusão de 

que embora à primeira vista a construção de dispositivos robóticos aponte para o 

conhecimento de conteúdos de Física, Matemática, Mecânica e Programação, a riqueza está 

em empregar esses dispositivos a serviço de outras disciplinas utilizando o superlogo, outras 

versões do logo e outros softwares que permitem implementar ambientes de robótica 

pedagógica. (D'Abreu
1
 in Vallin et al, 2003). 

Outra pesquisa envolvendo software, porém não mais em um ambiente de educação 

a distância, foi apresentada pela pesquisadora do grupo Mathema de formação e pesquisa 

Estela Milani (citada em Smole & Diniz, 2001). Ela trabalhou com vários projetos, dentre 

eles: Dinheiro, pra que dinheiro? Este projeto foi desenvolvido com alunos da 2ª série para 

estudar o sistema monetário do país e tinha como objetivo principal estimular a descoberta de 

formas diversificadas para os alunos compreenderem conceitos e noções matemáticas. Os 

objetivos iniciais eram fazer com que os alunos conhecessem cédulas e moedas, descobrissem 

as relações entre elas, soubessem sua origem, sua evolução acompanhada do progresso 

científico, social e tecnológico da humanidade, entendessem as várias formas de trocas 

comerciais e lidassem com conceitos de preservação da moeda. Na primeira etapa foram 

levantados os conhecimentos prévios dos alunos, então, após questionamentos e debates, 

consultando revistas, internet e jornais, os estudantes pesquisaram e produziram seu próprio 

texto respondendo as questões que foram debatidas. Assim o projeto evoluiu para a 

construção de um livro com o objetivo de compartilhar a história do dinheiro com o software 

Power Point. Posteriormente foram organizadas atividades que permitiam aos estudantes a 

lidar com o dinheiro em situações relacionadas ao cotidiano e buscou-se o envolvimento dos 

pais, como a visita a um supermercado. Nessa fase a equipe de informática da escola 

                                                 
1 D”Abreu é integrante da equipe de pesquisadores do Nied, junto a Guilherme Takiguthi,Marco Túlio Chella e 

Miguel Gustavo Lizarraga Spinosa, fonte; http://www.nied.unicamp.br/~siros/equipefrm.htm 
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pesquisada incluiu no projeto o SUPERDOM VIRTUAL que foi montado com base na 

organização do supermercado e em informações dos professores sobre tipos de atividades que 

poderiam ser incluídas para que os estudantes ampliassem sua familiaridade com o sistema 

monetário. Observe a Figura 5. 

 

Figura 5 – Imagem do Superdom Supermercado 

 

Como resultado os próprios alunos relatavam suas experiências através de textos 

elaborados no Power Point, mesmo esta atividade não tendo sido solicitada. Ao término do 

projeto concluiu-se que a construção de um ambiente que privilegie a comunicação e inclua 

recursos de informática permite ao estudante aprender de forma significativa. Se as atividades 

propostas organizarem-se de modo a incentivar o trabalho solidário, em um exercício coletivo 

de memória, imaginação, percepção e desenvolvimento de competências, estarão sendo 

traçados novos caminhos para a orientação e o reconhecimento de cada indivíduo no mundo 

do conhecimento (Smole & Diniz, 2001). 

Outro estudo envolvendo software foi realizado por Leite, Borba & Gomes (2008) 

que teve como referencial a Teoria dos Campos Conceituais de G. Vergnaud. A proposta foi 

explorar uma diversidade de situações-problemas do campo aditivo, estimulando o 

desenvolvimento cognitivo do surdo, mas que podiam ser perfeitamente adequadas ao usuário 

ouvinte. Sua metodologia consistiu em analisar as atividades pré-determinadas de alguns 

softwares, que resultou em um protótipo de um novo software que passou pela avaliação de 

especialistas - da Educação de surdos e de ensino de Matemática – e de usuários finais.  

O protótipo desenvolvido explorava três formas de ajuda: material concreto, 

algoritmo e diagrama. A primeira tinha como objetivo permitir que o usuário manipulasse 

virtualmente os objetos que envolviam a situação-problema, a segunda permitia que o usuário 

estruturasse seu raciocínio através da organização do algoritmo e a última permitia que o 

usuário tivesse acesso a um diagrama relacionado ao tipo de problema (combinação, 

comparação, mudança e igualização). 

O problema de combinação proposto foi: Pedro comprou 15 laranjas e Helena 
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comprou 6 laranjas. Quantas laranjas eles compraram juntos? Observe o diagrama 

apresentado pelo software na Figura 6: 

 

Figura 6: Diagrama de ajuda  - combinação 

  

 

O objetivo deste diagrama era auxiliar na compreensão que um todo é composto por 

partes. As mensagens de feedback alertavam para dois tipos de erro e eram apresentadas em 

uma linguagem mais simplificada para privilegiar a compreensão do surdo. Para o erro 

relacional era apresentada a frase: Juntos eles têm menos?  E para o erro numérico a frase: 

Some novamente. 

Para a situação-problema do tipo comparação foi proposta a seguinte: Pedro 

comprou dez laranjas e Helena comprou seis laranjas a mais que Pedro. Quantas laranjas 

Helena comprou? O diagrama proposto permitia identificar uma medida a partir da adição de 

outra medida. Eram apresentadas duas cestas inicialmente com a mesma quantidade de frutas, 

sendo uma quantidade acrescida. Observe a Figura 7: 

 

Figura 7 – Diagrama de ajuda – comparação 

 

 

 

 As mensagens de feedback neste caso alertavam para dois tipos de erro. Para o erro 
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relacional a mensagem: A menina tem menos que o menino? E para o erro numérico: Some 

novamente. 

Para as situações de mudança o problema proposto foi: Helena tinha 8 laranjas em 

sua cesta. Tirou 5 de suas laranjas e colocou na cesta de Pedro. Quantas laranjas Helena tem 

agora? O diagrama apresentado para este tipo sofria alterações na quantidade inicial a partir 

de uma ação direta ou indireta, de aumento ou diminuição, no valor inicial. O diagrama 

explorava o contraste de cores entre as frutas para simular um decréscimo no estado inicial 

dando origem ao estado final. Observe a Figura 8: 

 

Figura 8 – Diagrama de ajuda – Mudança. 

 

 

As mensagens de feedback  também alertavam para o erro relacional e numérico. 

Para o erro relacional a mensagem era: A menina deu laranjas ao menino. Como ela pode ter 

mais? 

Para o erro numérico a mensagem que surgia era: Diminua novamente. 

Para o último tipo de situação problema, ou seja, igualização, a pergunta era:  

Na cesta de Pedro tem 9 laranjas e na cesta de Helena tem 6 laranjas. Quantas 

laranjas precisa tirar da cesta de Pedro para ele ficar com a mesma quantidade de Helena? 

Observe o diagrama apresentado pelo software na Figura 9: 
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Figura 9 – Diagrama de ajuda – Igualização. 

 

 

 

 

Para os erros relacionais eram apresentadas duas mensagens: Quantidade de laranjas 

iguais? Ou É preciso retirar certa quantidade do menino. Para o erro numérico a mensagem de 

feedback era: Diminua novamente. 

Como resultado o estudo conclui que o uso de softwares que apresentem ajuda e 

mensagens de feedback adequadas a cada conjunto de situações têm mais possibilidade de 

sucesso e oportunizam uma aprendizagem mais significativa e autônoma. 

Direcionando-nos para o nosso interesse de estudar a compreensão do SND fomos 

em busca de um software que integrasse os princípios do sistema numérico decimal, como 

agrupamento de base dez, valor posicional, a função mantenedora do zero com a escrita 

numérica convencional. Assim, buscamos modelos de ábacos informatizados. 

Analisamos três softwares na tentativa de ser o objeto de nosso estudo, porém 

encontramos aspectos que poderiam dificultar a compreensão do SND. No próximo tópico 

detalhamos os softwares analisados. 

 

2.3  A busca de um software para o SND. 

 

O primeiro modelo de software que estava disponível on-line encontramos no 

endereço:  http://www.di.ufpe.br/~ifl42/avaliacao.html acesso em 2008. Observe a imagem do 

Software Abacus na Figura 10. 

 

 

 

 

http://www.di.ufpe.br/~ifl42/avaliacao.html%20acesso%20em%202008
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Figura 10 – O Software Abacus 

 

 

  

 

 

 

 

Este software funciona como o ábaco chinês com suas contas divididas por uma 

haste ao meio. As contas que ficam na parte inferior possuem o valor de um ponto. As contas 

que ficam na parte superior possuem o valor de cinco pontos. Refletindo sobre o nosso 

Sistema Numérico Decimal que funciona na base dez, percebemos que poderia haver uma 

confusão na mente da criança trabalhar com grupos de cinco como forma de representação. 

Outro aspecto foi a quantidade de ícones com funções que não auxiliariam o nosso 

objetivo. Como por exemplo: o ícone Hide answer que tem por função esconder o campo de 

representação numérica. Se o nosso objetivo era a compreensão do Sistema Numérico 

Decimal e queríamos trabalhar a representação de quantidades junto à escrita numérica, não 

haveria motivo para omitirmos este campo. O fato do software ser configurado em língua 

estrangeira também causaria dificuldades às crianças. 

Outro ícone que poderia prejudicar o desenvolvimento tinha por função a troca entre 

a base dez e a base hexadecimal (60) que por sua vez clicada, além de não trabalhar na base 

dez; em algumas situações ao invés de surgirem números no campo numérico surgiam letras. 

Observe a Figura 11: 

 

Figura 11 – O aparecimento de letras no campo numérico. 

 

 

 

 

 

 

  Sendo assim, consideramos que este software não seria adequado para o trabalho 

com o SND, objetivo de nosso estudo.  
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 O segundo modelo foi encontrado no endereço: 

http://www.mateuslopes.com/2008/03/flash-actionscript-abaco-para-representacao-numerica. 

Sua estrutura baseada no Soroban (ábaco japonês) com cinco contas sendo estas 

divididas por uma haste, sob a qual ficavam quatro contas de valor (1) e na parte superior uma 

conta de valor (5). Segundo esta observação este software também utilizava a representação 5 

para a contagem de seus pontos e um outro aspecto que poderia confundir a criança seria a 

permissão da troca do sistema numérico entre binário, octal, decimal e hexadecimal. Observe 

a Figura 12: 

 

Figura 12 – O software Ábaco – Mateus Lopes 

 

 

 

 

 

 

Outra observação é que seu campo numérico não possui a organização abaixo de 

cada coluna trabalhada. É um campo solto no meio do software, no qual é representada a 

pontuação, mas não faz nenhuma associação à quantidade representada, não favorecendo a 

reflexão sobre o valor posicional. Observe a Figura 13 para o número: 8153 

 

Figura 13: O campo numérico 

 

 

Assim, julgamos que também este software  não atendia aos nossos objetivos. 

 

O terceiro modelo foi construído por um Argentino, o Angel Martinez Recio que 

http://www.mateuslopes.com/2008/03/flash-actionscript-abaco-para-representacao-numerica
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criou uma página na internet; (http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Abaco.swf) com um 

livro eletrônico chamado: Matemáticas para educación primaria y secundária ). Este livro é 

apresentado em sete capítulos : 1 .Aritmética; 2. Geometria; 3.Magnitudes y medidas; 

4.Estadistica y probabilidad; 5. Algebra y funciones; 6.El euro; 7. Recursos Virtuales.  Neste 

último capítulo encontramos o ábaco informatizado em espanhol. Observe a Figura 14: 

 

Figura 14 – Software Ábaco - Angel Martinez 

 

 

 

 

 

 

Após outras verificações, percebemos pequenos detalhes que poderiam dificultar o 

trabalho com as crianças como, por exemplo, o manuseio para o encaixe das bolas nas hastes. 

A criança teria que clicar na bola dentro do balde e com o botão do mouse pressionado 

arrastar até a altura da haste. Caso não conseguisse, a bola não seria encaixada, o que levaria 

tempo, caso a criança tivesse dificuldades com o mouse ou até mesmo, dificuldade de 

coordenação motora. Observe a Figura 15 que apresenta uma das distâncias do balde até a 

haste: 

 

Figura 15: Uma distância até a haste. 

 

 

O mesmo procedimento era necessário para a retirada das bolas das hastes. Era 

preciso clicar na bola e arrastá-la até o topo da haste para poder retirá-la. Além disso, o 

software apresentou outra falha: caso a criança conseguisse arrastar até próximo a haste de 

retirada, a bola retornava. Observe a Figura 16 : 

http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Abaco.swf
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Figura 16: A retirada da bola. 

 

 

 

Aos nossos olhos a bola já tinha sido retirada, mas ao soltar o botão do mouse,  a 

bola retornava a haste. Observe a Figura 17: 

 

Figura 17 : O retorno da bola a haste. 

 

 

Outro detalhe foi que as hastes expostas na figura acima poderiam ser retiradas 

durante o processo caso a criança alterasse o botão [varillas utilizadas]. Observe abaixo como 

ficou a imagem do software na Figura 18: 

Figura 18: O desaparecimento das hastes. 
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Analisando o software para o uso no processo de ensino do Sistema Numérico 

Decimal percebemos que outras características deste ábaco informatizado poderiam confundir 

o pensamento da criança, como, por exemplo, a permissão do software para dois algarismos 

em cada campo da escrita numérica relacionando a cada haste. Assim, na coluna da unidade 

poderíamos encontrar, por exemplo, a escrita 14. Isto não era considerado errado pelo 

software. Ou seja, o software não provocaria  reflexão por parte da criança neste caso, 

aceitando como correto uma representação inadequado dentro do SND. Este exemplo pode 

ser visualizado na Figura 19. 

 

Figura 19: A mensagem correta para o incorreto. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desta análise dos softwares digitais disponíveis e da inadequação de todos 

para o trabalho com crianças no início do Ensino Fundamental, optamos de forma ousada para 

a construção de um software que atendesse ao nosso estudo. Este se tornou o primeiro produto 

desta dissertação, que será detalhado no próximo capítulo. Após o desenvolvimento deste 

software, ainda realizamos um estudo de intervenção utilizando o mesmo e comparando-o ao 

uso do ábaco de madeira e ao uso de jogos digitais. Este estudo será detalhado no quarto 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3 -  O SOFTWARE Ábaco2010   

 

3.1  A construção do software. 

 

Como mencionamos anteriormente, a primeira parte deste estudo teve como objetivo 

a construção de um software que apresentasse características que pudessem auxiliar as 

crianças quanto a compreensão do Sistema Numérica Decimal. Para isto, consideramos as 

características positivas dos softwares anteriormente analisados, como ter mensagens de 

feedback e ter um campo para a representação numérica. 

A primeira versão do Software Ábaco2010 e a versão utilizada durante a pesquisa 

foram construídas em parceria com Bruno Hipólito da Silva, Analista de Desenvolvimento de 

Sistema. O primeiro passo da programação deste software foi apresentar um design do ábaco 

informatizado igual ao ábaco de madeira comumente usado nas escolas. O segundo passo foi 

implantarmos o quadro de mensagens e o campo para a escrita numérica. O terceiro passo foi 

a implantação das mensagens de acordo com a ação realizada pelo usuário. 

Para testarmos a primeira versão realizamos um piloto com cinco crianças do 3º ano 

do 1º ciclo da Rede Estadual de Pernambuco. Quatro crianças foram colocadas em dupla e a 

quinta criança realizou o piloto individualmente. Assim, além de analisarmos o próprio 

software também poderíamos analisar os tipos de intervenção mais adequados, pois 

acreditávamos que as crianças em duplas poderiam trocar mais informações e assim, construir 

conhecimento através da interação. No entanto, isto não aconteceu. Houve muita intriga entre 

as crianças, umas reclamando que a outra não a deixava pegar o mouse, mesmo o pesquisador 

tendo orientado para alternarem durante a atividade. Também nenhuma delas aceitava 

qualquer reclamação do colega  quando erravam, o que resultava em mais discussões. Era 

necessária a intervenção do pesquisador o tempo inteiro para apaziguar e evitar confusões. 

Também verificamos que não havia quase conversa entre as crianças diante das questões 

colocadas. Geralmente uma das crianças liderava sozinha a resposta e a outra ficava calada, 

mesmo sendo solicitada a concordar ou não com o colega. Diante destes resultados do piloto, 

optamos por fazer a pesquisa de forma individual já que se constituía, inclusive, num estudo 

exploratório. 

Durante o piloto o software apresentou algumas falhas como, por exemplo: ao 

representar o número 34, surgiu mensagem de erro mesmo a representação estando correta. 

Outra falha apresentada foi o tempo para o surgimento das mensagens, como por exemplo, a 
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demora para surgir a mensagem Transformando... que indicava a ação de agrupamento e 

reagrupamento. Diante disto, o software foi reprogramado e realizamos novos testes com 

crianças individualmente. Vejamos como era a primeira versão do software, observe a Figura 

20: 

 

Figura 20: Software Ábaco2010 – A primeira versão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada ícone possuía uma função. O botão “adicionar” adicionava na coluna uma bola 

a cada clic. O botão “retirar” como o próprio nome dizia retirava as bolas, uma de cada vez. O 

botão “agrupar” era para realizar os agrupamentos a cada dez bolas em uma coluna. E o botão 

“desagrupar” retornava a bola para coluna anterior, transformando-a em dez bolas. 

O botão “checar” ao ser clicado fazia surgir mensagens no quadro de mensagens 

verificando erros e acertos.  

Para o acerto surgia a mensagem: Parabéns, Você acertou!  

A mensagem era escrita em letras verde limão sobre o fundo azul. E de forma fixa, 

sem piscar. Observe a Figura 21: 

 

 

 

 

 

 

Quadro de mensagens 

Campo 

numérico 

Colunas 

Botão Agrupar Botão Desagrupar 
Adicionar Retirar 

Checar 
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Figura 21 – Mensagem de acerto. 

 

 

Para o erro: Valor incorreto!  

A mensagem era escrita em vermelho sobre o fundo azul. Diferentemente da frase 

anterior, esta piscava chamando a atenção do usuário. Observe a Figura 22: 

 

Figura 22: Mensagem de erro. 

 

 

Outra mensagem que surgia referia-se aos agrupamentos realizados: Mais um na 

próxima. Observe a Figura 23: 

 

Figura 23: Mensagem para agrupamento. 
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A próxima mensagem fazia referência a quantidade de bolas permitida no ábaco. 

Mensagem: Limite máximo permitido. Observe a Figura 24: 

 

Figura 24: Mensagem para limite de bolas. 

 

 

 

E para finalizar as mensagens que o software apresentava. Observe a Figura 25 abaixo: 

 

Figura 25 – Mensagem para a não realização do agrupamento. 

 

 

A frase “Não é possível fazer a troca” surgia quando o botão agrupar era clicado sem 

ter a quantidade necessária de bolas para a realização dos agrupamentos, ou seja, quando não 

possuía dez bolas. 

Durante a qualificação deste projeto, recebemos sugestões da banca que muito 

contribuíram para o nosso desenvolvimento.  

Assim, considerando-se as leituras realizadas, especialmente, os estudos de  Hughes 

(1986) e Duarte (2008), discutidos na fundamentação desta dissertação, as discussões 

desenvolvidas sobre o software  e os pilotos feitos elaborou-se uma nova versão do software. 

Esta versão incluía cores diferentes, permitia no máximo 18 bolas em cada haste, que é a 

quantidade necessária para a realização de qualquer operação matemática sendo também 
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refinadas as mensagens oferecidas pelo software, de forma que apresentassem mais 

explícitamente os princípios do SND favorecendo a reflexão das crianças. Como o sistema 

operacional da escola deveria ser geralmente o Linux, optamos por colocar frases menores, 

pois ao realizar testes com frases mais longas o Software travou.  Assim a frase de acerto foi 

substituída por três outras que surgiam de forma randômica: 1 - A representação escrita 

corresponde à quantidade representada no ábaco. 2 - Que bom. Contagem correta! ; 3 - Muito 

bem! A posição dos algarismos é importante. Quanto à mensagem de erro substituímos por 

uma mensagem de verificação: Vamos ver o que está representado no ábaco? E para refletir 

sobre o agrupamento, a cada preenchimento com dez bolas em cada coluna o quadro de 

mensagem passou a exibir a frase: O que fazemos no SND com cada grupo de dez formado? 

Um aspecto que também merece ser salientado referiu-se à caracterização do software 

como Software livre ou privado. Enquanto defensores de uma educação para todos, desejamos 

que este software logo após a defesa desta dissertação seja caracterizado como Software Livre 

e após patente seja disponibilizado na internet. 

No próximo tópico apresentamos o Software Abaco2010 na versão que foi utilizada. 

 

3.2 Conhecendo o Software Ábaco2010 

 

Iniciamos apresentado os ícones e as funções do Software Ábaco2010. Veja o Quadro 3, a 

seguir.  

 

Quadro 3. Ícones e funções do Software Ábaco2010 

 

 

 

 

A tela apresenta-se sob um fundo branco gelo, sobre o qual o mesmo design do 

Painel de mensagens Colunas 

Botão 

retirar 

Campo 

numérico 

Botão  Adicionar 

Botão Agrupar 

Botão Checar 

Botão Desagrupar 
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ábaco de madeira foi projetado, apresentando-se em uma base retangular e arestas (colunas) 

enfileiradas da direita para a esquerda, desde a unidade até a centena de milhar. 

 

Ao posicionar o cursor sobre cada coluna ou ícone surgem balões [Tags] informando 

o nome de cada ícone. Nomeamos de acordo com a função a ser realizada dentro do software. 

 

Figura 26 - ícones 

Iniciando pela figura ao lado, o botão [adicionar], tem a 

função de acrescentar uma bola de cada vez à coluna sob a 

qual o ícone foi clicado.  

                                                Figura 27 – Acrescentando bolas 

 

Para retirá-la a criança clicava no botão [retirar]  e a bola 

desaparecia.  

Figura 28 – Retirando bolas. 

 

Ao clicar no botão [agrupar]   sem a presença da quantidade de bolinhas 

necessárias para o agrupamento na base decimal, aparecia a mensagem de que não era 

possível fazer a troca.. Observe a Figura 29. 

 

Figura 29 – Mensagem de impedimento. 

 

 

 

O 

botão [agrupar] tem a função de realizar os agrupamentos da base decimal, em outras 

palavras, a cada dez bolinhas em uma coluna, o usuário deve clicar no botão agrupar, 

alterando a posição da quantidade representada. Neste caso não havia dez bolinhas na coluna 

da unidade para se transformar em uma dezena surgindo a mensagem: Não é possível fazer a 
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troca!. 

 

Caso o usuário não se lembrasse deste principio do Sistema Numérico Decimal (o 

principio da base dez) surgia no software uma mensagem que podia auxiliar a representação 

correta: O que fazemos no SND com cada grupo de dez formado? Ver Figura 30. 

 

Figura 30: Mensagem de reflexão sobre agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar no botão [agrupar] o que antes eram dez bolinhas na coluna das unidades, 

transformava-se em uma única bola na coluna da dezena. No quadro de mensagem enquanto a 

bola caia na coluna da dezena, o software informava que estava havendo uma transformação. 

Observe a Figura 31 abaixo: 

 

Figura 31 – Mensagem para transformação. 

 

 

 

 

 

Um detalhe interessante, é que com o software podemos estabelecer a relação 

inversa. Com um clic no botão [desagrupar]  transformamos a dezena em unidades, com 

o objetivo de o usuário visualizar a pontuação de cada coluna. Uma dezena são dez unidades 

que estavam agrupadas. Observe a Figura 32: 
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Figura 32 – Mensagem para o desagrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O software também faz a relação entre a quantidade de bolas representadas e a 

escrita numérica. Se uma bola está na dezena, o número 1 digitado, vale dez. A escrita 

numérica está diretamente relacionada à quantidade de bolas representadas e aos valores 

posicionais. Para isto acrescentamos no software o campo numérico Observe a Figura 33:  

 

Figura 33 – O Campo numérico. 

 

 

Para inserir um novo número no lugar do zero é necessário apagar primeiramente o 

zero com as teclas [delete] ou [backspace], dependendo de como o cursor ficou posicionado 

após o clic no centro do círculo, e, então digitar o novo número. A criança deveria utilizar as 

teclas como demonstramos abaixo: 

  Cursor à frente do zero. A criança clica em [Delete]. 

 Cursor atrás do zero. A criança clica em [Backspace]. 

O software não permite a digitação de dois algarismos em um mesmo círculo, 

respondendo ao que chamamos de Posição Decimal. Cada número deve estar localizado de 

acordo com sua posição dentro das Colunas Decimais (unidade, dezena, centena...). 

Após a criança saber representar a quantidade e digitar o número correspondente, o 

botão [Checar] ao ser clicado, tinha a função de verificador. Caso a criança tivesse 

representado corretamente tanto a quantidade de bolas como o número digitado, apresentava-

se no quadro de mensagem uma informação positiva. Ver Figura 34: 



56 

 

 

Figura 34 – O botão checar. 

 

 

Como já mencionamos, foram três mensagens programadas que surgiam de forma 

randômica. 

A primeira: “A representação escrita corresponde à quantidade representada no 

ábaco”. Esta mensagem como afirmamos anteriormente teve o objetivo de relacionar 

quantidade e número de uma mesma coluna. Observe a Figura 35. 

 

Figura 35 – Mensagem de reflexão.       

 

 

 

 

 

 

 

Outra mensagem era: Muito bem! A posição dos algarismos é importante. Neste caso 

o pesquisador invertia a posição dos números, e questionava a criança se o novo número tinha 

o mesmo valor do número anterior. Ver Figura 36. 

Figura 36 – Mensagem sobre a posição dos algarismos. 
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Figura 37 – Mensagem sobre contagem. 

 

 

 

A terceira mensagem fazia mais uma vez 

referência à contagem da quantidade e a digitação do 

número de acordo com cada coluna. Ver Figura 37. 

 

   

 

 

Quando a criança por algum motivo, como por exemplo, erro de contagem, clicar no 

botão checar, surge uma mensagem pedindo verificação: Vamos ver o que está representado 

no ábaco? Esta mensagem ocorria para todos os tipos de erros. Ver Figura 38. 

 

Figura 38 – Mensagem para verificação. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, o software traz elementos que consideramos importantes para trabalhar com o 

SND, entretanto, também considerávamos que a intervenção da pesquisadora ou professora 

em situação de aprendizagem poderia contribuir bastante para as reflexões das crianças. 

Assim, é que passamos a desenvolver o segundo estudo, utilizando o software construído, 

comparando-o ao uso do ábaco de madeira e de jogos digitais. Este estudo é descrito no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4  - COMPARANDO O USO DE DIFERENTES RECURSOS NO ENSINO 

DO SND. 

 

O objetivo desta pesquisa foi de analisar o desenvolvimento das crianças em relação 

à compreensão do Sistema Numérico Decimal a partir do uso de diferentes recursos didáticos. 

Sendo assim, três recursos foram comparados: os jogos de matemática informatizados, o 

ábaco de madeira e um software desenvolvido especificamente para este estudo – o Software 

Ábaco2010. 

É neste contexto que este trabalho se insere, tendo como objetivo trazer uma 

contribuição para o processo de ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal. 

 

4.1 Participantes 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram crianças de uma escola pública da 

Rede Municipal do Recife, mas particularmente do 3º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental 

de nove anos, com idade média de oito anos e cinco meses. 

 

4.2 Atividades 

 

Este estudo se desenvolveu em três etapas: o pré-teste, a aplicação dos instrumentos 

e o pós-teste. 

Inicialmente foi realizado um pré-teste individual com cinquenta crianças. Estas 

crianças faziam parte de duas turmas do 3º ano do 1º ciclo.  Posteriormente sob o critério de 

semelhança de desempenhos foram formados por emparelhamento, três grupos de sete 

crianças que participaram de intervenções distintas. Estes critérios para o emparelhamento 

foram estabelecidos conforme acertos ou erros para cada tipo de solução. Sendo assim 

dividimos o pré-teste em DECOMPOSIÇÃO, COMBINAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO, 

CONTAS SEM RECURSO E CONTAS COM RECURSO. Os resultados obtidos no pré-teste 

permitiram o emparelhamento do desempenho das crianças e, a partir disto a formação de 

grupos homogêneos entre si para a realização das intervenções, ou seja, as crianças foram 

distribuídas em grupos que apresentavam desempenho inicial semelhantes. Cada grupo 

trabalhou individualmente com um único recurso didático sendo assim denominados: Grupo 

Software, Grupo Ábaco e Grupo Jogos. Enquanto o ábaco é um recurso comumente utilizado 
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nos livros didáticos e salas de aula, proporcionando elementos para a discussão dos princípios 

do SND, o software Abaco2010 desenvolvido buscava também apresentar características 

similares ao ábaco de madeira sendo, no entanto, enriquecido pelas possibilidades de ser uma 

ferramenta digital (mensagens, comandos, motivação, etc). O terceiro Grupo, de Jogos, teve 

um papel de grupo controle em relação ao Software no que se refere às características da 

ludicidade e tecnologia virtual. O motivo específico da escolha de cada jogo presente no 

Grupo Jogos está explicitada no item Jogos, mais adiante.  

Todos os grupos tiveram três encontros de intervenção, sendo um por semana. A 

duração média de cada encontro foi de cinqüenta minutos. As crianças foram entrevistadas 

individualmente tanto no pré-teste, como no pós-teste, e durante a intervenção. A escolha por 

realização das entrevistas de forma individual foi em função de estudos pilotos em que 

verificamos dificuldades de freqüência na maior parte das crianças, dificultando o trabalho 

com duplas constantes. Desta forma, com as entrevistas individuais, este problema era 

superado ainda que perdêssemos a possibilidade de comparar a interação das crianças na 

construção do conhecimento. 

A escolha por esta escola teve como motivo primordial o uso do laboratório de 

informática pelos alunos desde o ano de 2005. O que para nós, surgiu como um ponto 

positivo para a aplicação do software e dos jogos informatizados pois as crianças já 

interagiam com tecnologias informatizadas. 

Inicialmente o objetivo do estudo foi apresentado à Direção Escolar que solicitou um 

diálogo com os professores. Os professores mostraram-se receptivos. Apresentei-me à turma 

como ex-professora da escola e que iria fazer uma atividade extra-classe para observar o uso 

de alguns instrumentos na Matemática. Os alunos mostraram-se entusiasmados em conhecer 

estes instrumentos. Foi informado que todos inicialmente participariam de uma atividade e 

que depois seriam escolhidos alguns para participar de três encontros semanais.  

Nos próximos tópicos detalharemos o pré-teste, o pós-teste e as intervenções. 

 

4.2.1 O Pré-Teste. 

 

Como já mencionamos anteriormente, o pré-teste foi aplicado individualmente, com 

o objetivo de observarmos o conhecimento matemático relativo ao Sistema de Numeração 

Decimal das crianças. As entrevistas seguiram um modelo clínico-piagetiano em que o 

entrevistador fazia questões com o objetivo de garantir a compreensão das crianças sobre o 

que estava sendo questionado, como também questionava para esclarecer as respostas obtidas. 
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A primeira atividade do pré-teste foi um ditado de números, com o objetivo de 

verificar a compreensão que as crianças possuíam sobre as regras do sistema Numérico 

Decimal. 

Os números escolhidos para esta atividade foram 42, 100, 3, 19, 24, 108, 0, 73, 102, 

10, 124 e 39. A escolha por estes números teve como objetivo verificar a compreensão das 

regras e hipóteses citadas na fundamentação teórica deste estudo sobre a representação 

numérica realizada pela criança. Os números escolhidos possibilitavam verificar alguns 

princípios do SND. De forma simplória podemos citar com exemplo o número seis para 

verificação da escrita espelhada, porém todos os demais números podem ser objeto desta 

verificação; a escrita dos “nós”, com os números 0, 10 e 100; a compreensão do valor 

posicional com os números 24 e 42; a escrita por justaposição ou decomposição com os 

números 73, 108, assim como os números 24 e 42 anteriormente citados, a função 

mantenedora do zero, entre outros aspectos e, ainda, a utilização do número 1 como dezena de 

qualquer número desconhecido, comparando então os números 19 e 39. 

Nesta atividade todas as crianças tiveram um excelente resultado já no pré-teste, não 

sendo então fator a ser considerado para a distribuição das crianças nos grupos, lembramos 

também que isto não significa que a criança já compreende o Sistema Numérico Decimal.  

A segunda atividade foi um problema de combinação envolvendo decomposição, que 

teve como objetivo analisarmos a composição e decomposição numérica realizada pela 

criança. O problema era: Maria foi a uma loja de brinquedos e gastou todo os R$50,00 

(cinqüenta reais). O que ela poderia ter comprado?Havia três alternativas, a letra (a) com 

valores de R$48,00; R$10,00; e R$2,00 respectivamente. A letra (b) com valores de R$ 20,00; 

R$5,00 e R$15,00. A letra (c) com valores de R$15,00; R$20,00 e R$15,00. 

Após a leitura do problema pelo pesquisador, questionávamos o valor de cada 

brinquedo com o objetivo de verificarmos o reconhecimento da representação numérica, além 

do objetivo maior que era a decomposição. 

A terceira atividade envolveu dois problemas, ambos de estruturas aditivas. O 

primeiro foi de combinação: Luis tem 17 figurinhas e sua irmã tem 15 figurinhas. Quantas 

figurinhas os dois têm juntos? O segundo problema foi de transformação com decréscimo: 

Em uma barraca de frutas há 58 melancias. Se o vendedor vender seis melancias, quantas 

sobraram na barraca? Assim como na atividade anterior, questionamos sobre quais valores 

foram representados numericamente, mas o objetivo desta atividade foi verificar como as 

crianças resolvem estes problemas, suas estratégias e cálculos realizados. 

A quarta atividade (Arme e Efetue) envolveu contas de adição e subtração com e sem 
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recurso. O objetivo foi analisar a organização da conta e a compreensão que as crianças 

possuem sobre as transformações que devem ocorrer entre unidades, dezenas e centenas. As 

contas escolhidas foram 87+5, 69-3, 23+4, 54-7, 168+35.  Observe o pré –teste na próxima 

lauda. 
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No Quadro 4 abaixo, apresentamos o pré-teste. 

 

ALUNO:______________________________________ 

TURNO:____IDADE:__________________________           

 

1) DITADO DE NÚMEROS . OBS Esta atividade será realizada com o registro em outro 

papel a ser anexado. 

a) quarenta e dois b) cem c) seis d) dezenove e) vinte e quatro f) cento e oito g) zero h) 

setenta e três i) cento e dois 

j) dez l) cento e vinte e quatro m)trinta e nove. 

2)  Maria foi a uma loja de brinquedos e  gastou todo os  R$ 50,00 (cinquenta reais) O que ela 

poderia ter comprado? Marque a alternativa correta.               

                                                                                            

                                        a) (  )     R$ 48,00                  R$ 10,00             R$ 2,00     

                                                                                                                  

                                        b) (  )      R$ 20,00               R$ 5,00                  R$15,00  

                                                                                            

                                       c ) (   )   R$ 15, 00           R$ 20,00                 R$15,00                       

 

3) Resolva os problemas: 

 

a) Luis tem 17 figurinhas e sua irmã tem 15 figurinhas. Quantas figurinhas têm os dois 

juntos? 

 

b) Em uma barraca de frutas há 58 melancias. Se o vendedor vender 6 melancias, quantas 

sobrarão na barraca? 

 

4) Arme e efetue: 

a)87 +5            b)69-3                     c)23+4                          d)54-7          e)168+35              
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Após as intervenções que detalharemos posteriormente, foi realizado um pós-teste 

semelhante ao pré-teste, com o objetivo de identificarmos avanços ou não no desempenho das 

crianças. 

 

4.2.2 O Pós-teste 

 

De forma semelhante ao pré-teste, o pós-teste envolveu os mesmos tipos de 

atividades, na mesma ordem. A variação foi relativa aos valores numéricos apresentados e aos 

enunciados dos problemas, ainda que as estruturas fossem mantidas. 

A primeira atividade do pós-teste foi o ditado numérico, com o objetivo de verificar 

o desempenho das crianças e se mantinham o resultado do pré-teste. Os números escolhidos 

foram: 92,100,3,100,70,38,203,49,10,29,144,141 e 120.  

A segunda atividade envolveu um problema de decomposição: Carlos foi comprar 

três mochilas, uma para cada filho. Gastou noventa reais. Quais mochilas ele poderia ter 

comprado? A alternativa (a) apresentava mochilas com valores de R$30,00, R$ 35,00 e 

R$35,00 respectivamente. A alternativa (b) apresentava os valores de R$35,00, R$25,00 e 

R$30,00 enquanto que a alternativa (c) apresentava R$ 30,00, R$15,00 e R$35,00.  

A terceira atividade envolveu dois problemas de estruturas aditivas, sendo o primeiro 

um problema de combinação com acréscimo e o segundo de transformação com decréscimo. 

Ambos com o objetivo de verificarmos a compreensão dos algoritmos das estruturas aditivas. 

O primeiro problema – Uma pastelaria tinha dois pasteleiros, um fez dezoito pastéis 

para vender. O outro fez dezesseis. Quantos pasteis fizeram os dois juntos?  

O segundo problema foi: Em uma loja de brinquedos há cinqüenta e sete carrinhos 

em miniatura. Se a loja vender quatro. Quantos carrinhos sobrarão?  

A quarta atividade (Arme e efetue) assim como no pré-teste teve o objetivo de 

analisar a organização da conta e a compreensão do algoritmo das estruturas aditivas. As 

contas apresentadas no pós-teste foram: 27+6, 54-3, 32+6, 93-8 e 184+18. A seguir no 

Quadro 5, visualizaremos todo o pós-teste. 
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Quadro 5- Pós-teste 

 

ALUNO:______________________________________ 

TURNO:____IDADE:_________________                                                                                              

DITADO: 

a) Noventa e dois   b) três   c) Cem  d) Dezessete   e) trinta e oito   

f)Duzentos e três 

g) Quarenta e nove  h)dez   i) Vinte e nove j)Cento e quatorze  l) Cento e quarenta e um  m) 

Cento e trinta 

2)Carlos foi comprar três mochilas, uma para cada filho. Gastou R$90 reais.Quais mochilas 

ele poderia ter comprado? Marque a alternativa correta. 

                                                                           

a) (  )    R$ 30,00                   R$ 35,00            R$35,00         

                                                                      

b) (  )  R$35,00             R$25,00                    R$30,00 

                                                  

c) (   )  R$ 30,00            R$ 15,00                          R$35,00 

3) Resolva os problemas: 

a) Uma pastelaria tinha dois pasteleiros. Um fez dezoito pastéis para vender. O outro fez 

dezesseis. Quantos pastéis fizeram os dois juntos? 

 

 b) Em uma loja de brinquedos há cinqüenta e sete carrinhos em miniatura. Se a loja vender 

quatro. Quantos carrinhos sobrarão? 

 

4) Arme e efetue: 

 

a)27+6                b) 54-3                   c) 32+6                  d) 93-8                  e)184+18 
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Assim como no pré-teste o pesquisador leu cada questão e informou à criança que 

poderia resolver da forma como quisesse: usar o papel, contar nos dedos antes de escrever o 

resultado, ou mesmo utilizar desenhos ou outros símbolos como tracejos e bolinhas, durante a 

contagem. Só quando a criança terminava uma questão, passava-se para a seguinte. 

Apesar do Pós-teste apresentar na primeira atividade o ditado de números, como já 

dissemos anteriormente, não optamos por utilizá-lo como variável de nossa análise, pois tanto 

no pré-teste como no pós-teste esta atividade não discriminou o desempenho das crianças, 

pois todas as crianças apresentaram um excelente resultado. 

Quanto à segunda atividade o nosso objetivo era a realização da composição 

numérica. 

Na terceira atividade, nosso objetivo era a resolução do problema, de forma a 

verificarmos se havia dificuldades no cálculo numérico ou no cálculo relacional. 

E na quarta atividade esperávamos que as crianças organizassem cada conta 

observando a posição da unidade, dezena e centena. Esperávamos também que realizassem os 

agrupamentos e reagrupamentos necessários dentro do Sistema Numérico Decimal.  

O pós-teste foi aplicado com o intervalo de uma semana após a última intervenção. 

 

4.2.3 As Intervenções 

 

Como já mencionamos anteriormente as crianças foram distribuídas em três grupos 

de intervenção: um que trabalhou com um software (G1), um que usou o ábaco de madeira 

(G2) e o terceiro que trabalhou com jogos matemáticos no computador (G3). As crianças que 

participaram do Grupo Software, não participaram dos demais grupos e durante os encontros 

as atividades eram realizadas individualmente. 

No primeiro encontro de cada grupo foi entregue um aviso direcionado aos pais, com 

a permissão da direção escolar com o objetivo de evitar a ausência do aluno nos dias 

previamente marcados. Sendo solicitada em caso de ausência a presença do aluno no contra-

turno escolar.  

Passamos agora a descrever a intervenção realizada com as crianças de cada grupo. 

 

4.2.3.1 Grupo software (G1) 

 

As crianças deste grupo participaram das atividades com o auxílio de um software 
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produzido especificamente para esta pesquisa, o Software Ábaco2010. O nosso objetivo com 

a construção do software foi proporcionar a junção do virtual com o lúdico para o ensino-

aprendizagem do Sistema Numérico Decimal. O Software Ábaco2010 é de fácil manuseio. 

Seus ícones apresentam balões [Tags] quando posicionado o cursor sobre os mesmos, 

indicando cada função. Seu sistema é randômico, alterando as mensagens a cada resposta, 

evitando o cansaço do usuário. As mensagens foram lidas pelo pesquisador quando a criança 

apresentava dificuldades de leitura. Além disto, tivemos a preocupação de questionar a 

criança sobre o que entendiam das mensagens que surgiram. 

Como já dissemos anteriormente, o grupo teve três encontros, o primeiro foi 

dedicado à exploração do software pelas crianças, que ocorreu de forma dirigida para que 

nenhuma das funções proporcionadas pelos ícones deixasse de ser conhecidas. Ainda neste 

mesmo encontro realizamos a representação no software de alguns números, iniciando desta 

forma algumas regras do SND. Cada encontro durou cerca de cinquenta minutos. Todos os 

encontros foram gravados e transcritos na íntegra. A escola passava por reforma, e algumas 

turmas foram removidas para a casa em anexo, onde estava sendo realizada a pesquisa, 

resultando em barulhos externos que poderiam causar um desvio no desempenho dos alunos 

durante as intervenções ou má qualidade em certos trechos da gravação. 

O primeiro encontro teve como objetivo explorar o software. Isto era feito 

espontaneamente por parte das crianças, mas também em situações dirigidas pelo pesquisador 

de forma a que a criança conhecesse as funções do software.  

Durante o encontro o pesquisador pedia para a criança ler os balões que surgiam e 

clicar nos botões observando o que acontecia. Sugeria que se colocasse alguma quantidade e 

brincasse com os botões.  

Exploradas as funções do software, iniciamos as atividades. A atividade que foi 

realizada durante este primeiro encontro envolveu apenas a representação numérica. Antes das 

crianças representarem os números solicitados, foi perguntado a cada criança qual o número 

que ela mais gostava. O pesquisador solicitou que ela representasse esse número no software. 

O objetivo era conhecer o que as crianças sabiam sobre representação do Sistema Numérico 

Decimal, o que lembravam sobre os valores da unidade, dezena, centena e assim por diante. 

Os números da atividade que solicitamos a sua representação no software foram 16, 103,34, 

43, 103, 26, 62, 18, 20,70. O nosso objetivo com estes números era demonstrar a alteração 

que ocorre no valor de cada algarismo dependendo de sua posição nas colunas decimais, a 

função mantenedora do zero, e o princípio da base dez.  

Cada número foi informado pelo pesquisador em contexto de um jogo: “Em um jogo 
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de cartas você ganhou por dezesseis pontos, como vamos representar estes pontos no 

software?”. 

As intervenções ocorreram de acordo com a forma de representação da criança. 

Seguem alguns exemplos: 

 

a) Dezesseis bolas na coluna da unidade: 

O pesquisador chamava a atenção para a mensagem fornecida pelo software: O que 

fazemos com cada grupo de dez formado? E questionava de outra forma caso necessário: 

Quando temos dez bolinhas na coluna da unidade, nós podemos substituir, ou transformar em 

quê? 

 

b) Dezesseis bolas na coluna da dezena: 

O pesquisador questionava sobre o valor da dezena. Caso a criança tivesse 

dificuldade, o pequisador pedia para a criança desagrupar, verificando em quantas bolas se 

transformava uma dezena. Descoberto o valor da dezena, a bola retornava a sua coluna para a 

contagem dos pontos por parte da criança, resultando em cento e sessenta pontos. O 

pesquisador perguntava se era o mesmo que ter dezesseis pontos e de que maneira poderia 

dezesseis pontos ser representado. 

 

c) Dezesseis bolas na coluna da centena: 

O Pesquisador questionava sobre o valor da centena e pedia para a criança 

desagrupar, verificando quantas dezenas eram formadas. Posteriormente questionava sobre o 

valor da dezena (retornava à unidade se necessário) e solicitava a contagem de dez em dez. 

Descoberto o valor da centena a bola retornava a sua coluna para a contagem dos pontos 

resultando em mil e seiscentos pontos. O pesquisador perguntava se era o mesmo que ter 

dezesseis pontos e de que maneira poderia então ser representado dezesseis pontos. 

 

d) Dezesseis bolas na coluna da unidade de milhar:  

O Pesquisador questionava sobre o valor da unidade de milhar e pedia para a criança 

desagrupar, verificando quantas centenas foram formadas. Posteriormente questionava sobre o 

valor da centena (Se precisasse desagrupava uma centena em dezenas e uma dezena em 

unidades) e solicitava a contagem de cem em cem. Descoberto o valor da unidade de milhar, a 
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bola retornava a sua coluna, a qual era realizada a soma resultando em dezesseis mil pontos. 

O pesquisador questionava se era o mesmo que ter dezesseis pontos e como deveria ser 

representado observando o valor de cada coluna. 

 

e) Dezesseis na coluna da dezena de milhar: 

O Pesquisador questionava sobre o valor da dezena de milhar e pediu para a criança 

desagrupar, verificando quantas unidades de milhar foram formadas. Posteriormente 

questionava sobre o valor da unidade de milhar (e das outras ordens se necessário) e solicitava 

a contagem de mil em mil. Descoberto o valor da dezena de milhar a bola retornava a sua 

coluna para a contagem dos pontos questionando se era o equivalente a dezesseis pontos.   

 

f) Dezesseis na coluna da centena de milhar: 

Apesar de termos esta coluna no software, a mesma não foi trabalhada, pois o ábaco de 

madeira da pesquisa não possuía a coluna da centena de milhar. Entretanto, caso a 

criança usasse esta coluna para representar, o mesmo procedimento das intervenções 

anteriores seria adotado. 

 

g) Dividir a quantidade de bolas em uma ou mais colunas de forma aleatória: 

O pesquisador chamava a atenção para os valores de cada coluna (realizando 

agrupamentos e desagrupamentos quando necessário). O que representava cada bolinha em 

cada coluna e pedia para somar os “pontos” questionando se era equivalente a dezesseis 

pontos. Outro procedimento tomado após a criança continuar apresentando dificuldade foi 

relacionar o número digitado abaixo de cada coluna à quantidade de bolas, questionando se 

estaria escrito o número dezesseis. 

 

h) Outro caso previsto foi a em que o pesquisador solicitou a representação de números 

acima de dezoito bolas. O software permitia apenas a representação de dezoito bolas em cada 

coluna, isto por ser o número necessário para a realização de qualquer operação matemática.  

As crianças que tentaram representar em uma mesma coluna mais de dezoito bolinhas não 

conseguiam e o pesquisador questionava se não haveria uma outra forma, chamando a atenção 

para a mensagem surgida no software: O que fazemos no SND com cada grupo de dez 

formado? 
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i) Outra representação solicitada foi relativa a números que tinham o zero como 

mantenedor de posição. Neste caso, algumas intervenções eram necessárias diante das 

dificuldades das crianças que realizavam a representação incluindo zeros ou suprimindo, por 

exemplo, representar 301 como 3001 ou 31. O pesquisador chamava a atenção para os valores 

de cada coluna, realizando desagrupamentos ou agrupamentos. Também relacionava o valor 

representado com a escrita numérica do mesmo no software. 

De modo geral, diante das dificuldades das crianças, o pesquisador sempre 

questionava as mesmas, aproveitando as ferramentas do software e levando-as a refletirem 

sobre os princípios do Sistema de Numeração Decimal. Finalizada as representações 

numéricas a criança retornava à sua sala de aula.  

No segundo encontro, inicialmente o pesquisador perguntava à criança se a mesma 

lembrava do encontro ocorrido há uma semana. O pesquisador questionava como fazer no 

software para acrescentar uma bolinha ou retirá-la. Como agrupar ou desagrupar. Onde clicar 

para verificar as mensagens sobre sua representação. E posteriormente informava que iam 

fazer uma coisa diferente naquele dia, que havia três probleminhas para serem resolvidos com 

auxílio do software. 

Os problemas envolviam as estruturas aditivas, dividindo-se em problemas do tipo 

combinação e problemas do tipo transformação. 

O primeiro problema apresentado foi: Jorge tinha em seu álbum treze fotografias. Ele 

colou mais seis. Quantas fotografias Jorge possui no álbum agora? Neste problema 

trabalhamos com colunas decimais diferentes. O objetivo era fazer com que a criança 

organizasse a operação matemática necessária para a resolução do problema respeitando a 

posição decimal. 

O pesquisador lia o problema perguntando como poderia ser resolvido aquele 

problema usando o software. Então o pesquisador pedia à criança para representar no software 

cada parte do problema e realizar a operação. Se as crianças quisessem representar cada parte 

do enunciado separadamente (tirar a primeira parcela para representar a segunda), o 

pesquisador interferia questionando o que ela queria fazer com a quantidades dadas no 

problema, fazendo a criança refletir sobre a necessidade de representar as duas quantidades de 

bolinhas ao mesmo tempo (por exemplo: Como você vai fazer? Jorge tinha treze figurinhas e 

vai colar seis. Quantas figurinhas ele vai ficar?). Quanto à resolução do problema, toda 

intervenção sobre as representações ocorreu conforme mencionamos no detalhamento do 

encontro anterior. 

O segundo problema foi: Uma loja de sapatos tinha sessenta e dois pares e conseguiu 
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vender quarenta e sete pares. Quantos pares de sapatos a loja possui agora? O objetivo era 

trabalhar a decomposição, transformando dezena em unidades para que assim pudéssemos 

chegar à solução do problema. Após a criança representar os sessenta e dois no software e 

afirmar que precisava tirar quarenta e sete, o pesquisador questionava como ela poderia fazer 

esta ação no software. Se a criança apresentava dificuldades, o pesquisador perguntava como 

poderia retirar sete bolinhas onde só havia duas (coluna das unidades). Era então questionado 

o que poderia ser feito para aumentar a quantidade de bolinhas daquela coluna de forma a que 

a criança realizasse as trocas necessárias para a subtração de quarenta e sete de sessenta e 

dois.  

O terceiro problema foi: Em uma festa temos vinte e sete meninos e vinte e seis 

meninas. Quantas crianças estão na festa? O objetivo foi trabalhar o princípio da base 

decimal, realizando os agrupamentos necessários para a solução do problema dentre outros 

aspectos. Se as crianças apenas acrescentassem uma das ordens, o pesquisador interferia 

solicitando a representação do número e perguntando o que fazer com cada uma das ordens. 

Por exemplo: Ao representar vinte e sete meninos e acrescentar apenas seis meninas, o 

pesquisador solicitava a representação de vinte e sete meninas e questionava como seria 

solucionada a soma de meninos e meninas. Se houvesse dificuldades na representação 

numérica no software, o pesquisador fazia as intervenções já relatadas relativas a esta questão. 

Se a criança esquecesse de realizar a troca da unidade para a dezena teria uma dificuldade em 

representar por escrito, como também o pesquisador perguntaria o que fazer com 13 bolinhas 

numa mesma haste aproveitando a mensagem do software (O que fazemos no SND com cada 

grupo de dez formado?). Após a realização de alguma ação no software, o pesquisador 

perguntava sobre o que ele tinha feito e o resultado de sua ação. 

Após cada encontro o pesquisador perguntava se a criança tinha gostado e o que ela 

tinha aprendido. 

No terceiro encontro, o pesquisador informou à criança que assim como na semana 

anterior teriam três problemas para resolver. Da mesma forma que no encontro anterior, os 

problemas foram lidos pelo pesquisador e solicitado que a criança resolvesse. 

O primeiro problema foi: Uma indústria fabricou cento e oito jarros em vidro. A 

indústria vendeu oitenta e sete jarros. Quantos jarros de vidro sobraram? O objetivo era 

trabalhar a função mantenedora do zero e a decomposição numérica. O pesquisador sempre 

questionava como o problema poderia ser resolvido com o software. Quando as crianças 

utilizavam o termo “pegar emprestado” o pesquisador questionava como seria este pegar 

emprestado, de qual coluna e qual o seu valor. Neste problema, as crianças após 
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representarem o primeiro valor do problema eram questionadas sobre o que deveriam fazer 

para resolver o problema. Dificuldades em representar o valor numérico eram abordadas de 

forma anteriormente já descrita. Caso elas apresentassem dificuldades em perceber que 

relações existiam entre os valores numéricos do problema solicitado, outro problema com 

valores menores era apresentado, como por exemplo: “Eu tenho dois objetos e vendi um deles 

para outra pessoa. Esse objeto continua comigo ou fica com a outra pessoa? Com quantos eu 

vou ficar? Sempre se estimulava que apresentassem também a representação escrita no 

software. 

O segundo problema foi: Uma padaria tinha vinte e três doces para vender. O padeiro 

fez mais dezoito. Quantos doces a padaria possui agora para vender? O pesquisador 

questionava sobre como resolver o problema. Posteriormente pedia para a criança registrar 

cada parte do problema no software. Quando as crianças representavam todo o valor em 

apenas uma coluna, o pesquisador chamava a atenção para a mensagem do software: “O que 

fazemos no SND com cada grupo de dez formado?” permitindo a reflexão sobre o que é 

possível dentro do Sistema Numérico Decimal. E prosseguiam a resolução. 

 O terceiro problema foi: João tem cinquenta e duas bolas de gude e Marcos tem 

vinte e nove. Quantas bolas de gude os dois têm juntos? O pesquisador perguntava como 

resolver o problema. Posteriormente pedia para a criança representar cada parte do enunciado 

no software e realizar a operação. Chamava a atenção para a mensagem que surgiu no 

software: “O que fazemos no SND com cada grupo de dez formado?” Após ser realizada a 

transformação e resolvido o problema, o pesquisador pedia para que as crianças explicassem o 

que tinham feito. 

Finalizados os problemas o pesquisador agradecia à criança e a mesma retornava à 

sala de aula. 

 

4.2.3.2 Grupo Ábaco (G2) 

 

Como já mencionamos, este grupo participou de três encontros com duração média 

de cinqüenta minutos cada. O instrumento que foi utilizado foi o ábaco de madeira, 

estruturado sobre uma base retangular com arestas enfileiradas representando as colunas 

decimais. Abaixo de cada coluna estava escrita a sua nomenclatura. Ver Figuras 39 e 40  
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Figura 39 – A imagem do ábaco de madeira.                                      Figura 40 – A imagem das peças. 

 

 

 

 

 

 

As peças a serem encaixadas no ábaco eram todas da mesma cor (azul). Os ábacos 

que foram produzidos com peças coloridas e distribuídos na maioria das escolas fogem ao que 

consideramos muito importante dentro do Sistema numérico Decimal que é a correspondência 

do encaixe da peça pelo seu valor posicional e não pelo valor das cores como alguns 

professores colocam em prática erroneamente. 

O primeiro encontro deste grupo iniciou com um diálogo sobre o ábaco. O objetivo 

era saber quantas crianças já tiveram contato com este instrumento e o que lembravam. O 

pesquisador questionou à criança se já havia estudado sobre unidade, dezena e centena, e se 

conhecia o ábaco. Posteriormente, o pesquisador questionou qual seria o número que a 

criança mais gostava, e a partir deste número, iniciou a representação no ábaco. Os números 

que fizeram parte deste primeiro encontro foram os mesmos utilizados no grupo Software (16, 

103, 34, 43, 103, 62, 18, 20,70), obedecendo a mesma ordem com o mesmo objetivo, que foi 

trabalhar a ordem posicional dos algarismos, a função mantenedora do zero e o princípio da 

base dez, realizando os agrupamentos necessários. Cada número foi informado pelo 

pesquisador em um contexto de um jogo: “Em um jogo de cartas você ganhou por dezesseis 

pontos, como vamos representar estes pontos no ábaco?”. 

As intervenções ocorreram de acordo com a forma de representação da criança. 

Seguem alguns exemplos: 

a) Dezesseis peças na coluna da unidade: 

O pesquisador questionava se haveria outra forma para representar os dezesseis 

pontos. Posteriormente questionava se era possível trocar dez pecinhas que estava na unidade 

por uma única peça de igual valor. A criança ainda encontrando dificuldades, o pesquisador 

questionava de outra forma: Quando temos dez bolinhas na coluna da unidade, nós podemos 

substituir ou transformar em quê? 
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b) Dezesseis peças na coluna da dezena: 

O pesquisador questionava o valor da dezena e posteriormente pedia à criança para 

somar todas as peças desta coluna, o que resultava em cento e sessenta pontos. O pesquisador 

perguntava se cento e sessenta pontos era o mesmo que ter dezesseis pontos e de que maneira 

poderia ser representado. 

 

c) Dezesseis peças na coluna da centena: 

O pesquisador questionava sobre o valor da centena. Posteriormente o pesquisador 

informava que era o mesmo que ter dez dezenas e solicitava à criança encaixar dez peças na 

coluna da dezena. Solicitava à criança que realizasse a soma destes pontos. Descoberto o 

valor da centena, o pesquisador questionava se haveria dezesseis pontos nesta coluna e de que 

outra maneira as peças seriam distribuídas, observando o valor de cada coluna para formar 

dezesseis pontos. 

 

d) Dezesseis peças na coluna da unidade de milhar: 

O pesquisador questionava sobre o valor da unidade de milhar. Posteriormente o 

pesquisador informava que era o mesmo que ter dez centenas. Solicitava a criança o 

preenchimento com dez peças na coluna da centena e somar os pontos. Havendo necessidade 

outros desagrupamentos eram feitos. Encontrado o valor da unidade de milhar, a peça 

retornava a sua coluna. O pesquisador questionava se haveria dezesseis pontos nesta coluna e 

de que outra maneira as peças seriam distribuídas, observando o valor de cada coluna para 

formar dezesseis pontos. 

 

e) Dezesseis peças na coluna da dezena de milhar 

O pesquisador questionava sobre o valor da dezena de milhar. Posteriormente o 

pesquisador informava que era o mesmo que ter dez peças na unidade de milhar. Havendo 

necessidade outros desagrupamentos eram feitos. Encontrado o valor da dezena de milhar, a 

peça retornava a sua coluna. O pesquisador questionava se haveria dezesseis pontos nesta 

coluna e de que outra maneira as peças seriam distribuídas observando o valor de cada coluna 

para formar dezesseis pontos. 

 

f) Dividir a quantidade de bolas em uma ou mais colunas de forma aleatória: 
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O pesquisador chamava a atenção para os valores de cada coluna, o que representava 

cada peça em cada coluna (realizando agrupamentos e reagrupamentos quando necessário). 

Pedia para que somasse os pontos observando o valor de cada coluna. Perguntava se era o 

mesmo que ter dezesseis pontos. Posteriormente quando necessário o pesquisador solicitava à 

criança imaginasse a escrita dos algarismos embaixo de cada coluna, e questionava se a 

junção destes números formaria a escrita do número dezesseis. 

g) Outra situação prevista foi a em que o pesquisador solicitou a representação de 

números acima de dezoito peças. O ábaco só permitia o encaixe de dezoito peças em cada 

coluna. As crianças que tentaram encaixar números superiores de peças não conseguiam e o 

pesquisador questionava se não haveria uma outra forma de representar, chamando a atenção 

para os valores de cada coluna e questionava sobre o que é feito quando temos um grupo de 

dez peças em uma só coluna. 

h) Outra representação solicitada foi relativa a números que tinham o zero como 

mantenedor de posição. Neste caso, algumas intervenções eram necessárias diante das 

dificuldades das crianças que realizavam a representação incluindo zeros ou suprimindo, 

como por exemplo, 103 como 1003 ou 13. O pesquisador chamava a atenção para os valores 

de cada coluna, realizando desagrupamentos ou agrupamentos. De modo geral, assim como 

foi realizado com o Grupo Software o pesquisador sempre questionava as crianças sobre o 

que tinham aprendido. Finalizada as representações numéricas, o pesquisador agradecia e a 

criança retornava a sua sala de aula. 

O segundo e o terceiro encontro ocorreram seguindo o mesmo roteiro que o Grupo 

Software. As crianças participaram das mesmas atividades, realizadas na mesma seqüência. O 

diferencial era a intervenção diante do recurso utilizado, que enquanto o Grupo Software 

possuía mensagens apresentadas pelo próprio recurso, neste Grupo Ábaco as mensagens eram 

disponibilizadas pelo pesquisador.  

Desta forma, nas situações que envolviam o agrupamento das ordens, o pesquisador 

questionava se era possível permanecer com mais de dez peças em uma mesma coluna. 

Quando a criança afirmava que podia, o pesquisador questionava o que era necessário para 

que estas peças ocupassem outro lugar. 

Outras situações aconteciam quando o problema envolvia subtração com 

decomposição. As crianças pareciam já ter iniciado este estudo em sala de aula, quando 

erroneamente afirmavam que teriam que pedir emprestado. Mas ao realizar a ação, esta não 

era executada de forma correta. Algumas crianças retiravam peças da sacola e preenchiam de 

forma a poder retirar o número solicitado. Outras acrescentavam a segunda parcela do 
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problema novamente. O pesquisador intervia questionando qual o valor da coluna onde a peça 

está inserida. E questionava se poderíamos fazer uma troca para conseguir realizar a operação 

solicitada. Por Exemplo, no problema que envolveu 62 pares de sapatos e foram vendidos 47, 

a criança teria que encontrar uma forma de retirar 7 unidades de apenas duas unidades. Para 

isto era necessário o desagrupamento de uma dezena.  

Finalizados os problemas o pesquisador agradecia à criança e a mesma retornava à 

sala de aula. 

 

4.2.3.3 Grupo Jogos (G3) 

 

Este grupo trabalhou elementos do Sistema Numérico Decimal através de jogos 

informatizados, porém de maneira livre sem intervenção da pesquisadora. Os jogos utilizados 

neste grupo fazem parte do Gcompris, um software livre educativo que apresenta atividades 

para crianças de 2 a 10 anos, disponibilizado no site: www.gcompris.net.  

O Gcompris foi produzido pelo Francês Bruno Coudoin com a contribuição de 

Pascoal Georges, Jose Jorge e Yves Combe e tradução de Rodrigo Lima, Viviane Santos, 

Welther Esteves, Frederico Guimarães e Leonardo Ferreira Fontenelle.  A versão 8.3.9 para 

Windows (2000, XP e superiores) contém as atividades disponíveis para o GNU/Linux, que 

são utilizadas pelas escolas públicas, e em particular por esta escola pesquisada. Apesar de ter 

estas atividades em seu laboratório de informática, quatro das sete crianças afirmavam 

desconhecer o jogo valor monetário, três crianças afirmaram desconhecer o jogo Desenhar por 

números e duas desconheciam o jogo Comilão utilizados durante a pesquisa, sendo necessária 

uma explicação-interativa de cada jogo a todos os participantes. 

Como, todos os grupos, foram realizados três encontros de intervenção.  

No primeiro encontro as crianças brincaram com o jogo Desenhar por números. É 

um jogo de liga-pontos. Este encontro durou o tempo necessário para que cada criança 

conseguisse finalizar todas as etapas. A escolha por este jogo foi em função do mesmo 

trabalhar a seqüência numérica, baseada em Nunes e Bryant (2005), quando afirmam que o 

contar corretamente não identifica a compreensão do Sistema Numérico Decimal, mas é de 

grande importância identificar até que rótulo numérico a criança reconhece para seguir os 

próximos passos da Matemática. 

Este jogo funciona formando desenhos a partir do clic em cada número, seguindo a 

ordem numérica. Caso não siga a seqüência numérica, o software não permite que os números 

sejam ligados um ao outro. Na parte inferior da tela, em uma barra vermelha, da direita para a 

http://www.gcompris.net/
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esquerda, são disponibilizados três ícones em forma circular. Ao passar o cursor pelos ícones, 

eles ficam luminosos e surge áudio referente a cada um. No primeiro ícone com o desenho de 

uma casa, escuta-se a palavra voltar ao posicionar o cursor, indicando que poderemos retornar 

ao menu do Gcompris. No segundo ícone representado por um dado, encontraremos a 

indicação do nível da atividade que pode ser de um a três. Do mesmo modo, ao posicionar o 

cursor sobre o dado, surge áudio informando o nível em que se encontra. O terceiro ícone é 

representado por uma interrogação com o áudio Ajuda, que ao ser clicado surge caixa de 

mensagem indicando como jogar. No canto inferior esquerdo da tela, acima da barra que 

contém os ícones, encontraremos um retângulo informando em forma de fração qual atividade 

está sendo realizada dentro do nível do jogo. Por exemplo, ¼ indicando que está na primeira 

atividade de quatro atividades que compõem o nível um do jogo (este último informado pelo 

ícone em formato de um dado). O jogo “desenhar por números” está dividido em 3 (três) 

níveis, o primeiro nível com quatro atividades, o segundo e o terceiro nível com três 

atividades. 

Alguns dos desenhos a serem preenchidos fazem parte do mundo infantil, outros do 

teatro italiano do século XVI como o pierrô, conhecido no Brasil pelas canções de pierrô e 

colombina na época carnavalesca.  

Detalhando cada desenho encontramos: 

 Uma estrela de cinco pontas compreendendo contagem de 01 a 06. Isto porque o 

primeiro número ao ser clicado altera-se para o último número que completará o desenho, ou 

seja, se a estrela tem cinco pontas o número 1 será alterado para o número 6, para que o 

desenho possa ser finalizado, unindo todas as partes. Os números a serem clicados estavam 

em círculos espalhados na tela. O primeiro número a ser clicado sempre é apresentado na cor 

azul escuro, enquanto os demais na cor verde- limão, um tom mais cintilante. Uma tentativa 

de chamar atenção ao inicio do jogo diferenciando com a cor azul. Sendo assim nos 

perguntamos sobre os Daltônicos; se esta percepção entre as cores seria possível, quando 

pertencentes ao grupo Tritanopia
2
 que impede de ver as cores na faixa azul-amarelo. Observe 

a Figura 41: 

 

 

 

 

                                                 
2
 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Daltonismo  acesso em 251009 as 21:30 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Daltonismo
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Figura 41 – 1ª Etapa da primeira atividade 

 

    

 

A cada desenho concluído os números desaparecem surgindo apenas uma imagem 

diferente com áudio diferente, de forma randômica. Eis as imagens que surgiram. Observe o 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Imagens de acerto. 

 

                             

1 – Leão sorridente.          2- Búfalo sorridente            3-Rosto de palhaço 

.             

4- Flor com sorriso               5- Pingüim com braços estendidos               

 

 

O segundo desenho a ser criado refere-se a dois dados lado a lado compreendendo 

contagem de 01 a 13. Os pontos a serem ligados não eram referentes a soma dos lados dos 

dados. Como podemos observar na imagem inicial, os pontos referem-se ao contorno da área 

ocupada pelos dados (mais perceptível ao ligar os números 4,5,6). A imagem representa um 

copo cinza caído a partir do qual os dados foram jogados. Mas somente os dados são os 

constituintes da seqüência numérica que ao ser finalizada surgem nas cores azul e verde. 

Observe a Figura 42: 
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Figura 42 – 2ª etapa da primeira atividade. 

 

        

 

O terceiro desenho é uma casa compreendendo números de 01 a 14. A imagem 

apresenta fundo azul representando o céu, um campo verde com uma árvore, porém somente a 

casa é objeto da seqüência numérica, possuindo porta de entrada, garagem, janelas e chaminé. 

Observe a Figura 43: 

 

Figura 43 – 3ª etapa da primeira atividade. 

 

       

 

O quarto desenho é uma árvore de natal compreendendo números de 01 a 20. A 

imagem apresenta um fundo em vermelho com estrelas amarelas, porém somente a árvore é 

resultado da seqüência numérica. A sequencia numérica possui apenas o formato da árvore 

que ao ser finalizada surge com suas bolas coloridas e uma faixa vermelha. Observe a Figura 

44: 
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Figura 44 – 4ª etapa da primeira atividade. 

 

        

 

Neste primeiro nível, apesar dos círculos estarem distribuídos de forma aleatória, sua 

visualização é mais simples que no segundo nível, pois neste alguns círculos estão 

sobrepostos a outros. O primeiro desenho do segundo nível do jogo é um espantalho que 

envolve a numeração de 01 a 28. A imagem apresenta-se em fundo azul claro com um campo 

verde e flores vermelhas. A seqüência numérica é iniciada pela perna direita do espantalho 

contornando todo o corpo; ao finalizar, o espantalho com seu nariz de cenoura surge com 

macacão azul sobre a camisa branca, rosto triangular, e com um chapéu marrom. Observe a 

Figura 45: 

 

Figura 45 – 1ª etapa do segundo nível da atividade. 

 

       

 

O segundo desenho deste segundo nível é um avião envolvendo a numeração de 01 a 

37. A imagem apresenta-se em fundo azul claro com nuvens brancas. Ao finalizar a seqüência 

numérica o avião surge na cor cinza. Observe a Figura 46: 
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Figura 46 – 2ª etapa do segundo nível da atividade. 

    

 

O terceiro desenho é um peixe compreendendo contagem do número 01 ao 42. A 

imagem apresenta-se sob um fundo azul escuro com bolhas em azul claro e algas em verde 

cintilante. Nesta etapa algumas crianças sentiram dificuldade em finalizar, pois o número 42 

estava sobre o número 41. Ao finalizar a sequencia o peixe surge sob a cor laranja com três 

faixas brancas, finalizando o segundo nível. Observe a Figura 47: 

 

Figura 47 – 3ª etapa do segundo nível da atividade. 

 

     

 

O terceiro nível desta atividade apresenta círculos bem mais embaralhados e muitos 

estão sobrepostos, o que requer um pouco mais de atenção. Sendo o primeiro desenho um 

pierrô, que envolve a numeração de 01 a 36. A imagem apresenta-se em fundo azul e laranja, 

sendo a sequencia numérica iniciada pelo chapéu do pierrô. Ao finalizar a sequencia, este 

surge sob confetes e serpentinas. Observe a Figura 48: 
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Figura 48 – 1ª etapa do terceiro nível da atividade. 

 

      

 

O segundo é um urso com numeração de 01 a 71. A imagem apresenta-se em fundo 

rosa, com o rosto do urso e a barriga já formados. A sequência numérica completará o 

contorno do desenho. Observe a Figura 49: 

 

Figura 49 – 2ª etapa do terceiro nível da atividade. 

 

        

 

O terceiro desenho é uma coruja compreendendo números de 01 a 85. A imagem 

apresenta-se sob fundo azul. Há um tronco de uma árvore com um único galho que serve de 

pouso para a coruja que será completada a partir da sequencia numérica. Observe a figura 50: 
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Figura 50 – 3ª etapa do terceiro nível da atividade. 

     

 

Ao finalizar esta atividade do terceiro nível, surge a imagem de um livro ao lado da 

coruja e um avião em movimento em direção ao livro. Observe a Figura 51: 

 

Figura 51 – Etapa final da primeira atividade. 

 

 

 

 

O segundo encontro foi com o jogo Valor Monetário, que tem por objetivo trabalhar a 

composição e decomposição numérica. A escolha tem sua justificativa no pensamento de 

Nunes e Schlieman (2005) em que o número para ser compreendido é necessário uma 

compreensão anterior, ou seja, de que todo número é composto por números anteriores. Esses 

números compostos seguem algoritmos necessários para a sua representação. Para Centuríon 

(1994) algoritmo é todo processo técnico convencional das estruturas aditivas e 

multiplicativas, incluindo seus agrupamentos, valor posicional e relativo.  

O jogo Valor Monetário funciona em forma randômica, cada vez que é inicializado, a 

ordem das atividades se modifica. Este jogo possui 9 (nove) níveis. Cada nível possui 10 

(dez) atividades a serem realizadas. Do primeiro nível ao terceiro, o jogo apresenta um objeto 

com seu respectivo valor, abaixo deste objeto são disponibilizadas cédulas e moedas para que 

o usuário possa compor o valor necessário para a compra do objeto. Para esta atividade foi 

estabelecido o tempo de 50 minutos que corresponde a uma hora aula para cada criança. 
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A partir do terceiro nível são apresentados mais de um objeto para que seja efetuada 

a soma ou composição de valores. Quando digo soma ou composição é porque as atividades 

até o quarto nível permitem que sejam selecionados os valores correspondentes a cada objeto, 

sem necessidade de soma, porém a partir do quinto nível as cédulas e moedas dispostas não 

permitem sua seleção para cada objeto, sendo necessário efetuar a soma dos objetos e lançar o 

valor correspondente.  

Percebemos certa repetição numérica em cada ciclo de atividades, o que para 

algumas crianças facilitava, ou seja, não era mais necessária a realização de contas para 

informar o resultado. Tomemos como exemplo as atividades 1, 2 e 3 do quinto nível de um 

dos sujeitos pesquisados, em que o resultado da soma dos objetos em cada atividade seria 

igual a 42 apenas invertendo a posição dos números precedentes, ou seja, na primeira e 

segunda atividade surgiram objetos com valores iguais a 14, 15 e 13 reais respectivamente. 

Na terceira atividade estes valores modificaram apenas em sua ordem apresentada para 13,14 

e 15 reais respectivamente, o que parece contribuir para a compreensão da propriedade 

comutativa. 

Podemos observar que as atividades do primeiro nível utilizaram números de um a 

dez para compor o valor de um único objeto assim como o segundo nível, um só objeto com 

números de dez a dezenove. O terceiro nível apresentou atividades com a soma de dois 

objetos e resultado até o número vinte e oito, o quarto nível com resultado até trinta e sete; o 

quinto nível a soma de três objetos com resultado até o número quarenta e cinco, o sexto nível 

a soma de três objetos com resultado até o número cinquenta e cinco, o sétimo nível a soma 

de quatro objetos com resultado até o número sessenta e três, o oitavo nível a soma de quatro 

objetos com o resultado até o número setenta e cinco e por fim o último nível com a soma de 

quatro objetos com resultado até o número setenta e nove. 

 

Observando a Figura 52 podemos explicar o funcionamento do jogo: 

Figura 52 – Conhecendo o Jogo Valor Monetário 
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Esta tela apresenta a primeira atividade do primeiro nível (que outra vez iniciada 

poderá surgir um outro objeto com outro valor, já que funciona de forma randômica) na qual o 

objeto (bicicleta) está sob o valor de 4 Euros (uma observação a parte, como o laboratório da 

escola não possuía este jogo em versão com valores da moeda em Real, optamos por utilizar a 

mesma versão da escola). Abaixo do objeto estão disponibilizados as cédulas e moedas, que 

ao serem clicadas, passam a fazer parte do topo da tela como resposta; caso clic por engano 

em alguma delas, poderá clicar novamente sobre a mesma que esta retornará ao campo inicial. 

Ao finalizar a composição do valor, a criança ou usuário clica no ícone em formato de um 

polegar estendido que informará em áudio e imagem se a resposta corresponde ao solicitado. 

Caso sim, surge a imagem de um rosto de palhaço sorridente; caso não, surge a imagem do 

rosto de palhaço com lágrimas e um aviso sonoro como um apito. Uma observação a ser feita 

é que ao posicionar o cursor sobre o polegar estendido, escuta-se no áudio a palavra “de 

acordo”, indicando que este ícone serve para verificar se está de acordo, devendo clicá-lo para 

conferir a resposta. Observe a Figura 53: 

 

Figura 53 – imagens para acerto e erro. 

 

     

 

Quanto aos níveis em que surgem mais de um objeto, o jogo possui o mesmo 

funcionamento, observe a Figura 54: 

 

Figura 54 – Valor monetário com três itens. 

 

 

 

 

Nesta tela, surgem três objetos, (maçã, lâmpada, e abajur) custando 19, 16 e 18 euros 

respectivamente. Após a realização da soma mentalmente ou com papel e lápis em mão, a 
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criança ou usuário clica nas cédulas e moedas que correspondem ao valor solicitado. Uma 

crítica a ser feita na escolha por esta versão em euros está na realidade proporcional dos 

objetos e valores, por exemplo: uma maçã custando 19 euros ao ser convertido em real de 

acordo com a bolsa de valores do dia 23 de outubro de 2009 (Valor do euro: 2,5717 reais) 

passará a custar 48,86. Isto não foi debatido entre as crianças, já que o objetivo era a 

compreensão da decomposição, porém consta de um fato a ser lembrado em futuras 

pesquisas. 

Ao finalizar todos os níveis surge a imagem de um livro e um avião em movimento 

indo a sua direção. Observe a Figura 55: 

Figura 55 – Finalização  

 

  

 

 

 

 

O terceiro encontro foi com o jogo Comilões de Números Iguais que teve a mesma 

duração de cinqüenta minutos. O objetivo do jogo era trabalhar a decomposição, porém sua 

estrutura é diferente do jogo anterior. Neste jogo é apresentado um tabuleiro com células 

apresentando operações matemáticas. Neste tabuleiro é encontrado o comilão de números 

iguais, um boneco verde sem braços de formato retangular com olhos no topo de sua cabeça. 

Este boneco percorre entre as células do tabuleiro a partir das teclas de direção; quando o 

usuário perceber que a célula corresponde ao valor solicitado, este teclará a barra de espaço e 

o comilão comerá a operação matemática. Observe a Figura 56: 

 

Figura 56 – O Jogo Os Comilões 

 

 

 

 

  

Caso a célula não corresponda ao valor solicitado o comilão desaparece e surgirá 

uma caixa de mensagem em fundo verde no centro da tela informando: “Tu comeste o número 

errado” e informa o resultado da operação, ex: 4+3=7. “Carrega <entrada> para continuar, que 
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significa dizer que a criança ou usuário deverá teclar Enter para continuar o jogo. Observe a 

Figura 57. 

Figura 57 – Mensagem de erro 

 

 

 

 

 

 

Caso erre por mais duas vezes, o jogo retorna ao primeiro nível de atividade. Este 

jogo possui sete níveis, sendo o primeiro com operações de adição, o segundo nível com 

subtração, o terceiro nível com adição e subtração, o quarto nível com multiplicação, o quinto 

nível com adição, subtração e multiplicação, o sexto nível com divisão e o sétimo nível com 

todas as operações anteriormente citadas. Em cada nível são apresentadas sete atividades. A 

primeira atividade solicitando operação matemática com resultado igual a seis, a segunda 

atividade igual a sete, a terceira igual a oito, a quarta igual a nove, a quinta igual a dez, a sexta 

igual a 11 e a sétima igual a doze. A cada finalização de atividade surge um pingüim com 

braços estendidos indicando que prosseguirá para a próxima, caso ocorra dois erros, surge a 

imagem de um pingüim com lágrimas e o jogo retorna ao início independente da atividade em 

que esteja, exemplo: usuário está na atividade 3 do primeiro nível, voltará à atividade 1. 

Observe as Figuras 58 e 59: 

 

Figura 58 – Imagem de acerto.                     Figura 59 - Imagem de erro. 

           

 

Assim como o jogo anterior (Valor monetário), na parte inferior da tela 

encontraremos a barra de funções com os três ícones comuns ao Gcompris: o ícone voltar, o 

ícone nível e o ícone ajuda. Sendo acrescentado entre o ícone voltar e o ícone nível, um novo 

ícone representado por duas setas que se fecham formando um círculo, indicando alteração, 

troca. Ao clicar neste ícone, as operações que constam no tabuleiro modificam-se. 
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Uma informação importante para a continuidade do jogo é que a partir da segunda 

atividade do primeiro nível surgem os Troglles, que são “monstros” que percorrem o tabuleiro 

às vezes alterando as operações matemáticas, outras não e que ao se aproximar do comilão de 

números iguais, pode retirá-lo do jogo, basta ficar na mesma célula e o monstro “comerá” o 

comilão de números.  

Sendo assim a criança ou usuário deverá além de resolver as operações matemáticas, 

manter distância dos monstros. Os Troglles possuem quatro aparências, a primeira 

arredondada em cor roxa, a segunda com mesmo formato, porém com pontinhos verdes sobre 

a barriga, a terceira é de cor verde clara e forma oval, seus os olhos estão sobre duas antenas 

em sua cabeça e possui nariz sobre a boca; a quarta aparência é na cor verde escuro com 

cabeça achatada, olhos sobre a mesma e um nariz curvado para baixo. Observe o Quadro 7: 

 

Quadro 7: Os Troglles 

 

 

                        

 

                                                                                              

        

 

Os Troglles surgem gradativamente, ou seja, na atividade com números iguais a seis, 

eles não aparecem; atividades iguais a sete aparece o tipo 1 e o tipo 2 simultaneamente. Na 

atividade com números iguais a oito surgem os tipos 1,2 e 3; e a partir da atividade com 

números iguais a nove surgem os quatro tipos de Troglles. 

Percebemos que o fato das crianças retornarem à primeira atividade do nível na qual 

foram “engolidas” as deixavam angustiadas, algumas não quiseram continuar o jogo 

afirmando cansaço.  

Todas as crianças participaram apenas do primeiro nível do jogo, com atividades de 

adição devido ao tempo necessário para as etapas deste primeiro nível, que levou cerca de 

cinqüenta minutos. Sendo impossível estender o tempo para não causar cansaço na criança. 

Descrito todo o procedimento, verificaremos os resultados no próximo tópico. 

 

 

 

1º Troglle 

 

2º Troglle 

 

 
 

3º Troglle 

 

 
 

4º Troglle 
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4.3 Resultados 

 

Como mencionamos em capítulos anteriores, o objetivo deste estudo foi analisar o 

desenvolvimento das crianças na compreensão do Sistema de Numeração Decimal utilizando 

três recursos diferentes (o software que produzimos – Software Ábaco2010, o ábaco de 

madeira e os jogos de matemática informatizados.). Assim as crianças foram distribuídas em 

três grupos, realizando o pré-teste, intervenção e pós-teste. Para analisar os resultados, 

recorremos a uma análise quantitativa e também a análises qualitativas referentes ao 

desenvolvimento durante as intervenções com os diferentes grupos. Passaremos a apresentar 

os resultados destas análises. 

Inicialmente foi realizada uma comparação do desempenho total no pós-teste em 

função do gênero, através de uma análise de variância (ANOVA). Os resultados obtidos 

demonstraram que a variável gênero não desempenhou efeito significativo (F=0,580; gl=1; 

p=0,456). Desta forma esta variável não foi considerada nas demais análises. 

Para verificar o efeito das intervenções realizadas comparamos os resultados do pré-

teste e do pós-teste em função do Grupo de intervenção (Grupo Software, Grupo Ábaco e 

Grupo Jogos). O percentual de acertos por grupo indicou os seguintes resultados: O Grupo 

Software apresentou no pré-teste o percentual de 30%; o Grupo Ábaco apresentou 34% e o 

Grupo Jogos 43% de acertos. No pós-teste o Grupo Software apresentou o percentual de 98%; 

o que significa quase o total das questões. O Grupo Ábaco obteve acertos em 57% das 

questões e o Grupo Jogos 52%. O gráfico 1, a seguir, ilustra os resultados de cada grupo no 

pré e pós testes. 

 

Gráfico1 – Percentual de acerto por grupo no pré e pós-teste. 

 

 

 

 

É perceptível que todos os grupos apresentaram melhores desempenhos no pós-teste 
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em relação ao pré-teste, que pode ser conseqüência do próprio tempo escolar já que houve 

uma diferença de quatro meses entre o pré-teste (iniciado em maio) e o pós-teste (em 

setembro, logo após o final das intervenções). Entretanto, também podemos observar que o 

Grupo Software obteve um avanço bastante acentuado em relação aos demais. 

Com a finalidade de verificar o efeito da variável Grupo realizamos uma análise de 

variância tendo como variável independente o Grupo, como variável dependente o resultado 

no pós-teste e covariante o resultado no pré-teste. O resultado mostrou efeito significativo da 

variável Grupo (F=6,72; gl=2, p=0,007). Um teste não-paramétrico, o Kruskal-Wallis também 

confirmou este resultado (p=0,002). Assim conforme estes dados, ambos os testes 

confirmaram haver uma influência significativa da variável Grupo no desempenho do pós-

teste. 

Refinando esta análise com o objetivo de comparar o desempenho entre os grupos foi 

realizada uma análise post-hoc. O teste Bonferroni mostrou diferenças significativas entre o 

Grupo Software e o Grupo Ábaco (p=0,025) e entre o Grupo Jogos (p=0,011). Não se 

observou diferença significativa ente o Grupo Ábaco e o Grupo Jogos.  

Diante do resultado geral buscamos alguns aspectos que poderiam explicar o melhor 

desempenho do Grupo Software no pós-teste em relação aos demais grupos. Os grupos 

Software e Ábaco aparentemente estavam com um mesmo recurso sendo um na versão em 

madeira e outro informatizado. Porém algumas características foram implantadas no software, 

as quais podem ter contribuído para estes resultados. 

Considerando o Software e o Ábaco, ambos possuíam a representação do processo de 

agrupamento e reagrupamento na base dez, porém no Software as bolas que representavam as 

unidades transformavam-se em uma única bola na coluna da dezena ou vice-versa através do 

ícone Agrupar e do ícone Desagrupar que ao serem clicados permitiam a visualização destas 

transformações. No ábaco este processo é feito manualmente pelo aluno que deve tirar dez 

bolas da coluna das unidades e colocar uma bola na coluna da dezena. Os alunos que não 

entenderem a relação entre unidades e dezenas poderão cometer erros, trocando quantidades 

inadequadas das unidades pelas dezenas. No caso do software a transformação era feita pelo 

mesmo e caso houvesse erro, uma mensagem indicava isto ao aluno, que precisava, então, 

refletir sobre aquela mensagem e realizar novo procedimento. 

Passamos, então, a outra diferença entre os recursos: a existência de mensagens 

automáticas no Software para as ações de agrupamento ou reagrupamento diante do erro das 

crianças. Por exemplo, quando o aluno incluía mais de dez bolas em uma mesma coluna 

aparecia “o que fazemos no SND com cada grupo de dez formado? ou quando o aluno 
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realizava os agrupamentos e reagrupamentos aparecia a mensagem “Transformando...” ou 

ainda “Não é possível fazer a troca” quando as crianças tentavam agrupar um número inferior 

a dez bolas. Assim, de certa forma, as crianças do Grupo Software, além da presença e 

intervenção, se necessária da pesquisadora, ainda contava com o próprio software (mensagens 

e procedimentos possíveis) para auxiliá-la diante das dificuldades. No caso dos alunos com o 

ábaco, diante do erro ou da dificuldade era  necessária a intervenção do pesquisador sugerindo 

para a criança que refletisse sobre algum aspecto específico. Possivelmente, o software 

também exercia um efeito motivador. Ao comparamos as reações das crianças destes dois 

grupos durante a intervenção, observamos que enquanto, no Grupo Ábaco parecia que as 

crianças em determinados momentos realizavam uma troca apenas porque foi questionado 

pela pesquisadora, por exemplo, “Estas peças continuam na mesma coluna? No Grupo 

Software as crianças ficavam entusiasmadas esperando as mensagens que iam surgir. Quando 

realizavam alguma alteração em que surgia uma nova mensagem, sorriam e apontavam para a 

mensagem e vibravam quando aparecia algo valorizando a ação realizada. Quando 

terminavam a atividade questionavam se no dia seguinte teríamos mais.  

Outro aspecto que o software pode promover em termos de reflexão dos alunos foi 

sobre a escrita numérica, pois o software tinha um campo para representar cada coluna do 

ábaco que só permitia a digitação de um único algarismo em cada círculo respeitando a 

posição decimal. Assim, quando as crianças queriam digitar dois algarismos, por exemplo, 

isto era impossível, gerando a necessidade de novas ações. Nesse sentido, além das 

mensagens que apareciam na tela, a intervenção da pesquisadora era solicitada pela própria 

criança. 

Comparando o Grupo Software ao Grupo que usou jogos matemáticos digitais, 

observamos que apesar de ambos serem informatizados favorecendo o aspecto motivacional 

também se verificou diferenças significativas nos resultados destes dois grupos. Este dado 

fortalece a consideração de que somente a ludicidade e o aspecto motivacional não são 

suficientes para alcançar determinados resultados. O fato dos jogos não apresentarem a 

necessidade do valor posicional para a solução das atividades pode ter sido o diferenciador 

deste resultado. Os jogos trabalharam outras características do Sistema Numérico Decimal, 

como contagem seqüencial, composição e decomposição numérica, mas não analisavam 

especificamente questões relacionadas ao valor posicional. 

Com o objetivo de aprofundarmos a compreensão dos resultados obtidos, também 

consideramos importante as estratégias usadas pelas crianças no pré e pós-testes em cada 

grupo para cada uma das atividades.  
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Para a segunda questão (atividade DECOMPOSIÇÃO) encontramos os seguintes 

resultados. Observe a Tabela 1: 

 

Tabela 1: Percentual por Grupo no pré e pós-teste 

PERCENTUAL DE ACERTOS 

DECOMPOSIÇÃO 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 43% 100% 

ABACO 43% 71% 

JOGOS 43% 57% 

 

Inicialmente, observamos avanços nos três grupos de intervenção. As principais 

estratégias utilizadas foram: cálculo mental, decomposição seguida de adição e o uso do 

algoritmo. As respostas incluídas em Outras foram aquelas que não se conseguiu categorizar 

(como “porque eu sei”, “me disseram”, entre outras). A Tabela 2 apresenta a freqüência do uso 

destas estratégias. 

 

Tabela 2: Frequência de estratégias no pré e pós testes (Decomposição) 

 

ATIVIDADE DECOMPOSIÇÃO TOTAL PRÉ TOTAL PÓS 

ESTRATÉGIAS GRUPO     

Adição (cálculo mental) 

SOFTWARE 5 1 

ABACO 4 1 

JOGOS 5 1 

Decompõe os números e realiza a 

adição 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 1 

Algoritmo 

SOFTWARE 0 6 

ABACO 0 6 

JOGOS 1 5 

Outras 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 1 0 

 

Observamos que a estratégia mais utilizada no pré-teste foi o cálculo mental. Uma 

criança utilizou a decomposição dos números no Grupo Ábaco e uma criança utilizou o 

algoritmo no Grupo Jogos. As estratégias denominadas “Outras” levaram ao erro. Estes tipos 

de respostas só apareceram em todos os grupos no pré-teste. Ao observarmos o pós-teste 
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percebemos um avanço para o uso do algoritmo como estratégia em todos os grupos. Vamos 

observar os erros cometidos no pós-teste para complementarmos nossa análise na Tabela 3 a 

seguir. 

 

Tabela 3: Frequência de erros no pré e pós testes (Decomposição) 

 

ATIVIDADE DECOMPOSIÇÃO 
  

TOTAL PRÉ TOTAL PÓS 

ERROS GRUPO     

Adição (cálculo mental) 

 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 3 1 

Erro no algoritmo: Não realiza 

agrupamento 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 0 2 

JOGOS 0 1 

Erro no algoritmo: Não adiciona 

o agrupamento 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 1 

Outras 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 1 0 

 

Observamos que no pós-teste erros ocorreram apenas nos Grupos Ábaco e Jogos. Os 

erros foram: Erro de cálculo mental, Erro de algoritmo (não realiza agrupamento e não 

adiciona agrupamento). O erro de algoritmo do tipo – não realiza o agrupamento- ocorre, por 

exemplo, quando ao somar os algarismos da coluna das unidades, e o seu resultado 

corresponder a casa decimal da dezena, este valor que deveria ser agrupado, permanece na 

coluna das unidades. Geralmente a criança escreve um pequeno 1 acima da coluna da dezena, 

porém as crianças não realizaram esta ação, escrevendo o resultado na coluna da unidade. 

Observe a Figura 60 que ilustra este tipo de erro: 

 

Figura 60 -   Erro de algoritmo: Não realiza o agrupamento 

 

 

Como podemos observar no resultado da soma das unidades 8 e 5 não foi  realizado 

o agrupamento para a dezena. Isto também aconteceu com os Sujeitos 02 e 31 que ao 
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realizarem a adição dos números (30, 35 e 35) adicionaram as unidades (o que resultariam em 

uma dezena e não realizaram o agrupamento para a casa decimal correspondente 

(transformação das unidades em dezenas). Logo depois somaram a coluna das dezenas 

(3+3+3) resultando no algarismo 9. O resultado final da adição foi 910.  Observe a Figura 61: 

 

Figura 61 - Erro de algoritmo: Não realiza agrupamento 2. 

 

 

O outro erro de algoritmo – não adiciona o agrupamento – ocorre quando é realizado 

o agrupamento, porém este não é adicionado no resultado. Por exemplo: O suj.15 ao somar os 

números (30, 35 e 35) adicionou as unidades resultando em uma dezena. No resultado 

escreveu o número zero sob a coluna da unidade e transformou as unidades em dezena sob a 

forma do número 1 escrito acima da coluna da dezena, porém ao somar, adicionou apenas os 

algarismos (3,3,3) resultando no número 9. O resultado final da adição foi 90. Observe a 

Figura 62 abaixo: 

Figura 62 - Erro de algoritmo:Não adiciona o agrupamento 

 

 

 

  É interessante retomar o fato de que no Pós-teste houve uma preferência por parte 

das crianças de todos os grupos por usar o algoritmo. Nos casos dos Grupos Software e 

Ábaco, o próprio recurso favoreceu a discussão do algoritmo, mas no caso do Grupo Jogos 

que apenas abordou a decomposição numérica a partir do cálculo mental foi surpreendente. 

Acreditamos que tenha ocorrido possivelmente por efeito do ensino escolar. 

Investigando este aspecto, analisamos a partir do depoimento da professora e do livro 

didático usado pelas crianças que o conteúdo tralhado na escola a partir de maio começava a 
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focar o uso do algoritmo da adição e subtração sendo bastante enfatizado até o final do ano, 

possível explicação para o uso deste tipo de estratégia por parte das crianças, especialmente 

deste grupo. 

Dando seqüência à analise das estratégias utilizadas no pré e pós-testes, vamos 

observar o que ocorreu com a atividade combinação. No pós-teste o Grupo Software obteve a 

totalidade de acertos, o Grupo Ábaco obteve um percentual de 86% e o Grupo Jogos acertou 

71%. Observe a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Percentual de acertos no pré e pós testes (Combinação) 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS 

COMBINAÇÃO 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 43% 100% 

ABACO 43% 86% 

JOGOS 71% 71% 

 

Sendo assim, vamos verificar quais estratégias surgiram no pré e pós-testes. Observe 

a tabela: 

 

Tabela 5 – Frequência de estratégias no pré e pós testes (Combinação) 

 

COMBINAÇÃO 
 GRUPO 

TOTAL PRÉ TOTAL PÓS 

Contagem  

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 3 0 

Algoritmo 

SOFTWARE 7 7 

ABACO 6 7 

JOGOS 4 7 

 

Observamos que no pré e pós-testes a maior parte das crianças usou o algoritmo para 

responder a esta atividade. A estratégia de contagem um a um das parcelas envolvidas surgiu 

apenas no pré-teste. Para entender melhor estes resultados vamos analisar os erros entre o pré-

teste e o pós-teste. Observe a Tabela 6: 
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Tabela 6: Frequência de erros no pré e pós testes (Combinação) 

COMBINAÇÃO 
 GRUPO 

TOTAL 

PRÉ 

TOTA

L PÓS 

Contagem 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 1 0 

Erro no algoritmo: Não realiza agrupamento 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 0 1 

JOGOS 1 0 

Erro no algoritmo: Não adiciona o 

agrupamento 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 2 

Erro no algoritmo: Agrupa para a mesma 

coluna 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Agrupa a unidade para a 

mesma coluna dos valores somados. 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Agrupa a unidade  

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 0 

 

No pré-teste surgiram erros de algoritmo - não realiza agrupamento e não adiciona 

agrupamento, já exemplificados anteriormente. Além destes já citados, novos erros de 

algoritmo surgiram - agrupa para a mesma coluna, agrupa a unidade ao invés da dezena e 

agrupa a unidade para a mesma coluna. Devemos para uma melhor compreensão destes 

diferentes tipos, exemplificar cada um.  

O erro do tipo agrupa para a mesma coluna ocorre quando ao somar as unidades e 

transformá-las em dezena, ao realizar seu agrupamento o número sob a forma de um pequeno 

1 que representa a dezena é escrito acima da coluna da unidade ao invés de ser colocado sobre 

a  coluna da dezena. Isto ocorreu com o Suj. 38 que ao somar (17 + 15), adicionou as 

unidades resultando em 12 e agrupou o número 1 correspondente a dezena sobre a coluna da 

unidade. Observe a Figura 63: 
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Figura 63 -  Erro de algoritmo: Agrupa para a mesma coluna 

 

 

 

 

O erro do tipo - agrupa a unidade ao invés da dezena - ocorre quando ao ser realizada 

a adição o número agrupado corresponde ao algarismo da unidade e não o correspondente a 

dezena como deveria. Por exemplo: Ao somar os números (17 +15) o resultado da soma das 

unidades é doze, porém o número que é agrupado para a coluna da dezena é o número 2 ao 

invés do número 1 que corresponde a dezena. Observe a Figura 64: 

Figura 64 -  Erro de algoritmo: Agrupa a unidade ao invés da dezena 

 

 

O erro do tipo - agrupa a unidade para a mesma coluna.  Podemos citar, por exemplo, 

o Suj. 04 que ao somar (17 + 15) adicionou as unidades resultando no número 12. Porém ao 

realizar o agrupamento, escreve o número 2 (correspondente a unidade) sobre a coluna da 

unidade. Quando deveria escrever o número 1 (dezena) sobre a coluna da dezena.  Observe a 

Figura 65: 

Figura 65 – Erro  Agrupa a unidade para a mesma coluna 
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 Ao observarmos o pós-teste, há uma grande redução dos erros, observando-se 

apenas uma criança do Grupo Ábaco que teve dificuldades na resolução do algoritmo. 

A próxima atividade a ser analisada foi a resolução de um problema de 

Transformação. Observe a tabela 7. 

 

Tabela 7 – Percentual de acertos no pré e pós testes (Transformação) 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS 

TRANSFORMAÇÃO 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 29% 100% 

ABACO 43% 71% 

JOGOS 43% 57% 

 

Como podemos observar o Grupo Software apresentou 29% de acertos no pré-teste e 

o Grupo Ábaco, assim como o Grupo Jogos, apresentaram 43%. Para o pós-teste o Grupo 

Software apresentou 100% de acertos; o Grupo Ábaco obteve 71% e o Grupo Jogos 57%. 

Para um melhor entendimento vamos observar as estratégias utilizadas pelos grupos. 

Observe a Tabela 8 abaixo: 

 

Tabela 8 – Frequência de estratégias no pré e pós testes (Transformação) 

 

TRANSFORMAÇÃO 

(REDUÇÃO)   
TOTAL 

PRÉ 

TOTAL 

PÓS 
ESTRATÉGIAS GRUPO 

Contagem 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 3 0 

JOGOS 1 3 

Algoritmo 

SOFTWARE 5 7 

ABACO 4 7 

JOGOS 2 4 

Outras 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 4 0 

 

Observamos nesta Tabela 8 uma maior variação de estratégias no pré-teste, sendo o 

algoritmo ainda a estratégia mais utilizada. No pós-teste o uso do algoritmo também aparece 

de forma ainda mais enfática principalmente nos Grupos Software e Ábaco. Percebemos 

também que o uso de outras estratégias é substituído pelo uso do algoritmo no pós-teste. 
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Os erros observados na Tabela 9, abaixo, mostram que também é no uso do algoritmo 

que aparecem as maiores dificuldades para as crianças. 

 

Tabela 9 – Frequência de erros no pré e pós testes (Transformação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste tipo de problema que era de Transformação com decréscimo observamos os 

seguintes erros na resolução do algoritmo: Subtrai de todos os algarismos, subtrai os 

algarismos de uma das parcelas e utiliza o zero como impossibilidade de subtrair.  

O erro – subtrai de todos os algarismos ocorre quando é realizada a subtração da 

unidade em todas as casas decimais. Por exemplo: a subtração (57 - 4) a criança retira as 4 

unidades tanto da coluna da unidade como na coluna da dezena, resultando em 13.  

Observe a Figura 66: 

Figura 66 – Erro de algoritmo: Subtrai de todos os algarismos 

 

 

TRANSFORMAÇÃO    TOTAL 

PRÉ 

TOTAL 

PÓS ERROS GRUPO 

Adição (Contagem) 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 1 

Erro no algoritmo: Subtrai de 

todos os algarismos 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 2 

JOGOS 0 2 

Erro no algoritmo: Subtrai os 

algarismos de uma das parcelas 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Utiliza o zero como 

impossibilidade de subtrair 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 0 

Outros 

SOFTWARE 3 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 4 0 
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O erro - subtrai os algarismos de uma das parcelas - corresponde a subtração dos 

algarismos que fazem parte da primeira parcela da conta, esquecendo a segunda parcela. Por 

exemplo: A subtração (57 – 4) citada no exemplo anterior seria realizada subtraindo os 

algarismos que fazem parte do número 57, ou seja, (7 – 5). Para melhor exemplificarmos 

observe a Figura 67; referente ao problema de transformação apresentado no pré-teste, no 

qual a criança teria que subtrair 6 do número 58. No entanto subtraiu os algarismos 

representam o número 58.  

 

Figura 67 – Erro de algoritmo: Subtrai os algarismos de uma das parcelas 

 

 

 

A categoria Outros consistiu de erros do tipo: Organização da conta, ou seja, unidade 

abaixo da dezena, -  Não finaliza a conta como por exemplo o Suj. 38 que ao subtrair (58 - 6) 

seu resultado foi apenas a subtração das unidades, resultando em 2., - Adicionou ao invés de 

subtrair, - Adicionou as unidades, - Realiza decomposição. 

É interessante observar que os erros que permaneceram foram principalmente 

relativos ao tipo subtrai de todos os algarismos. É importante chamar atenção, pois demonstra 

a importância de se discutir este aspecto no processo de ensino-aprendizagem do algoritmo. 

No grupo Software esta dificuldade não apareceu, possivelmente porque foi trabalhado 

simultaneamente a escrita numérica. 

Passaremos a analisar o quarto tipo de atividade- As contas sem recurso, 

apresentando o resultado geral de avanços e depois analisando separadamentte a adição e a 

subtração sem recurso. Observe a Tabela 10: 

Tabela 10: Percentual de acertos no pré e pós testes (Contas sem recurso) 

 

 

 

 

 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS   

Contas sem recurso  

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 36% 100% 

ABACO 36% 64% 

JOGOS 50% 79% 
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Observamos que os Grupos Software e ábaco apresentaram 36% de acertos no pré-

teste, enquanto que o Grupo Jogos obteve 50%. No pós-teste o Grupo Software apresentou 

100% de acertos, seguido do Grupo Jogos com 79% de acertos e do Grupo Ábaco com 64% 

de acertos. 

Considerando as diferenças existentes entre a adição e a subtração, passaremos a 

analisar separadamente. Observe a Tabela 11 abaixo: 

 

Tabela 11- Percentual de acertos no pré e pós testes (Adição sem recurso) 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS  

 Adição sem recurso 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 43% 100% 

ABACO 43% 71% 

JOGOS 57% 71% 

 

Os grupos Software e Ábaco apresentaram 43% de acertos no pré-teste. O Grupo 

Jogos obteve 57%. Todos os grupos apresentaram um melhor desempenho no pós-teste. O 

Grupo Software 100% de acertos e os Grupos Ábaco e Jogos apresentaram 71% de acertos. 

Para uma melhor compreensão vamos analisar os erros observados na resolução das 

contas de adição. Observe a Tabela 12:  

 

Tabela 12: Frequência de erros no pré e pós testes (Adição sem recurso) 

CONTA SEM RECURSO 

(ADIÇÃO)   

TOTAL 

PRÉ 

TOTAL 

PÓS 

ERROS GRUPO     

Adição (cálculo mental) 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 0 1 

Erro no algoritmo: Não realiza 

agrupamento 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 1 2 

JOGOS 1 1 

Erro no algoritmo: Não adicona 

o agrupamento 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Outras 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 2 0 
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Percebemos uma redução dos erros no pós-teste. Diferentemente do pré-teste o único 

erro no algoritmo foi referente a não realização do agrupamento para os Grupos Ábaco e 

Jogos. 

A segunda conta sem recurso foi subtração. Observe o percentual de acertos na 

Tabela 13. 

Tabela 13 – Percentual de acertos no pré e pós testes (Subtração sem recurso) 

 

 

 

 

 

 

No pré-teste os Grupos Software e Ábaco apresentaram 29% de acertos e o Grupo 

Jogos 43%. No pós-teste o Grupo Software obteve 100% de acertos; seguido pelo Grupo 

Jogos com 86% e o Grupo Ábaco 57%. 

 

A Tabela 14 demonstra os erros cometidos. 

 

Tabela 14: Frequência de erros no pré e pós testes (Subtração sem recurso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No pré-teste diversos erros são cometidos. Ao observarmos o pós-teste, estes erros 

foram reduzidos ao uso do algoritmo pelos Grupos Ábaco e Jogos. 

Um outro tipo de atividade foi a realização de contas com recurso. Assim como 

analisamos as contas sem recurso, vamos primeiramente analisar a tabela geral de resultados. 

PERCENTUAL DE ACERTOS   

Subtração sem recurso 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 29% 100% 

ABACO 29% 57% 

JOGOS 43% 86% 

CONTA SEM RECURSO: 

SUBTRAÇÃO 
TOTAL 

PRÉ 

TOTAL 

PÓS 
ERROS GRUPO 

Subtração (Contagem) 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Subtrai 

de todos os algarismos 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 3 

JOGOS 2 1 

Outros 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 2 0 
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Tabela 15: Percentual geral das contas com recurso 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS  

Contas com recurso 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 19% 95% 

ABACO 24% 33% 

JOGOS 24% 24% 

 

Percebemos um aumento no desempenho dos Grupos Software e Ábaco. O Grupo 

Software eleva seu desempenho de 19% para 95% de acertos. O Grupo ábaco que antes 

apresentava 24% no pré-teste, no pós-teste obteve 33%. Já o Grupo Jogos permaneceu com o 

mesmo percentual de acertos. Vamos observar cada operação matemática separadamente, a 

começar pela adição com dois algarismos. Observe o percentual de acertos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Percentual de acertos no pré e pós testes (Adição com recurso – 2 algarismos) 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos no pós-teste um aumento no desempenho para os Grupos Software e 

Ábaco. O Grupo Jogos permanece com o percentual que foi apresentado no pré-teste. A seguir 

verificaremos a freqüência de erros cometidos observando a Tabela 17 na próxima lauda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS   

Adição com recurso 

 (2 ALGARISMOS) 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 29% 100% 

ABACO 43% 57% 

JOGOS 29% 29% 
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Tabela 17: Frequência de erros no pré e pós testes (Adição sem recurso – 2 algarismos) 

 

 

Percebemos que a freqüência de erros diminui no pós-teste nos grupos Software e 

Ábaco. Uma outra conta de adição com recurso foi realizada, esta com três dígitos. Assim 

poderíamos verificar se a freqüência de estratégias seria modificada a partir da inclusão de um 

terceiro algarismo. Observe a Tabela 18 que indica o percentual de acertos no pré e pós-testes.  

 

 

Tabela 18- Percentual de acertos no pré e pós testes (Adição com recurso – 3 algarismos) 

PERCENTUAL DE ACERTOS 

Adição com recurso (3 dígitos) 

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 29% 100% 

ABACO 29% 43% 

JOGOS 29% 29% 

 

 

Contas com recurso adição com dois algarismos    TOTAL 

PRÉ 

 TOTAL 

PÓS ERROS GRUPO 

Adição (Contagem) 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 2 

Erro no algoritmo: Não realiza agrupamento 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 0 1 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Não adiciona o agrupamento 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Agrupa a unidade para a mesma coluna 

de fatores somados. 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Adiciona a todos os algarismos 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 2 

JOGOS 0 2 

Erro no algoritmo: Agrupa a unidade e adiciona a todos os 

algarismos. 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 3 0 

Outros 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 2 1 
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Em comparação com a Tabela 16 que demonstra o percentual de acertos obtidos com 

a adição com recurso (2 algarismos); houve no pré-teste e pós-teste uma diminuição média de 

acertos para o Grupo Ábaco. Enquanto o Grupo Software e o Grupo Jogos obtiveram o 

mesmo percentual de acerto na atividade adição com recurso (3 dígitos). 

Observando a Tabela 18 acima, percebemos que no pós-teste o desempenho dos 

Grupos Software e Ábaco melhoraram. Os Grupos Software e Ábaco apresentaram 29% de 

acertos no pré-teste. No pós-teste o Grupo Software atingiu o 100% de acertos e o Grupo 

Ábaco 43%. Já o Grupo Jogos permaneceu com o mesmo percentual (29%) obtido no pré-

teste. 

 

Vamos verificar na Tabela 19 os erros cometidos no pré e pós-testes. 

Tabela 19 – Frequência de erros no pré e pós testes (Adição sem recurso – 3 algarismos) 

Contas com recurso adição com três algarismos TOTAL 

PRÉ 

TOTAL 

PÓS ERROS GRUPO 

Adição (Contagem) 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 1 

Erro no algoritmo: Não realiza 

agrupamento 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Não adiciona o 

agrupamento 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 1 0 

Erro no algoritmo:Agrupa  para a 

mesma coluna 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 0 

Outros 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 2 4 

JOGOS 4 4 

 

Podemos observar que o fato da adição ter 3 algarismos aumentou a freqüência de 

outros erros no pré e pós-testes, os quais as crianças não sabiam explicar como realizaram a 

adição, assim como utilizaram outras formas de solução, efetuando com o algoritmo da 

multiplicação. 

Outra atividade foi a subtração com recurso. Na Tabela 20, abaixo, visualizamos o 

percentual de acertos no pré e pós-testes. 
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Tabela 20 – Percentual de acertos no pré e pós testes (Subtração com recurso) 

  

 

 

 

 

 

 

 

No pré-teste o Grupo Software não apresentou nenhum acerto. O Grupo Ábaco e 

Jogos obteve 14% de acertos. No pós-teste o Grupo Software 86%.  O Grupo Ábaco não 

apresentou nenhum acerto e o Grupo Jogos obteve o mesmo percentual do pré-teste. Na 

Tabela 21 verificaremos os erros cometidos. 

Tabela 21 – Frequência de erros no pré e pós testes (Subtração com recurso) 

 

SUBTRAÇÃO COM 

RECURSO   
TOTAL 

PRÉ 

TOTA

L PÓS 
ERROS GRUPO 

Subtração (Contagem) 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 0 0 

JOGOS 0 1 

Erro no algoritmo: Subtrai de 

todos os algarismos 

SOFTWARE 0 0 

ABACO 1 1 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Subtrai ao 

inverso (Subtrai o menor do 

maior) 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 5 

JOGOS 1 2 

Utiliza o zero como 

impossibilidade de subtrair 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Subtrai de 

todos e ao inverso 

SOFTWARE 2 0 

ABACO 0 1 

JOGOS 0 0 

Erro no algoritmo: Subtrai de 

todos, ao inverso e erra na 

contagem 

SOFTWARE 1 0 

ABACO 1 0 

JOGOS 0 0 

Outros 

SOFTWARE 1 1 

ABACO 2 1 

JOGOS 4 1 

 

PERCENTUAL DE ACERTOS  

SUBTRAÇÃO COM RECURSO  

GRUPOS PRÉ PÓS 

SOFTWARE 0% 86% 

ABACO 14% 0% 

JOGOS 14% 14% 
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Os dados da Tabela 21 acima demonstram uma diminuição no tipo de erros no pós-

teste do Grupo Software. Neste grupo apenas um participante não finaliza a conta e por isto 

foi categorizado como “outros”. No Grupo Ábaco, observamos no pós-teste que nenhuma 

criança conseguiu sucesso, sendo o erro mais freqüente subtrair ao inverso ou o  maior do 

menor .Observe a Figura 68: 

 

Figura 68 -  Erro de algoritmo: Subtrai ao inverso (o menor do maior) 

 

 

 

 O Grupo Jogos manteve o percentual de acertos do pré-teste, sendo a freqüência de 

erros do tipo contagem, algoritmo e outros.  

De modo geral, podemos observar que o Grupo Software obteve um melhor 

desempenho que os outros grupos no pós-teste na resolução dos problemas apresentados, mas 

principalmente, na resolução das contas. 

Em relação as contas, as que apresentaram recurso foram as mais difíceis para os 

Grupos Ábaco e Jogos. Estes resultados demonstraram que o Software Ábaco 2010 pode ser 

mais um recurso valioso no trabalho com o Sistema de Numeração Decimal. 

No próximo capítulo, apresentaremos as conclusões gerais envolvendo ambas 

pesquisas desenvolvidas: A construção do Software Ábaco2010 e a comparação com o uso de 

diferentes recursos no ensino do Sistema Numérico Decimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

CAPÍTULO 5  -  CONCLUSÕES  

 

O objetivo deste estudo foi analisar o desenvolvimento das crianças em relação à 

compreensão do Sistema Numérico Decimal (SND) a partir do uso de diferentes recursos 

didáticos. Entre os recursos a serem trabalhados com as crianças escolhemos utilizar também 

um software, compreendendo a importância que a tecnologia tem hoje para os diversos 

setores da sociedade, inclusive a educação. Sendo assim, iniciamos buscando softwares que se 

propusessem a trabalhar com o Sistema de Numeração Decimal e que pudessem fazer parte 

desse estudo. 

Encontramos grandes lacunas nos softwares estudados relacionadas a alguns 

conceitos do Sistema Numérico Decimal, sendo assim, decidimos numa atitude ousada 

desenvolver um software, o Ábaco2010. Desta forma o nosso estudo foi dividido em duas 

partes, sendo a primeira o desenvolvimento do Software Ábaco 2010 e logo após o seu 

desenvolvimento, o uso do mesmo como parte de um estudo de comparação com dois outros 

recursos didáticos: o ábaco de madeira e os jogos de matemática informatizados. 

Baseando-se nos estudos de Vergnaud (1986) que afirmam que a transparência para 

determinados princípios pode ser proporcionada por diferentes tipos de representação, 

procuramos construir um software que permitisse a representação de quantidades, a 

representação escrita das mesmas e que fosse interativo no sentido de auxiliar o processo de 

reflexão do usuário sobre o Sistema Numérico Decimal. Por este motivo decidimos que o 

Software Ábaco2010 teria o design de um ábaco de madeira, recurso que favorece a reflexão 

sobre o valor posicional do Sistema de Numeração Decimal. Porém não poderíamos apenas 

trocar o instrumento de madeira pelo informatizado, queríamos que este software trouxesse 

outros elementos que unidos pudessem contribuir para a compreensão do Sistema Numérico 

Decimal. Foi pensando nestes elementos que incluímos o campo de escrita numérica, para que 

a criança pudesse comparar a escrita a sua representação de quantidades com o valor 

posicional. Outro aspecto que valorizamos foi o quadro de mensagens, para que as mensagens 

do software pudessem instigar a reflexão da criança. Assim como Leite, Borba & Gomes 

(2008) buscaram um software que estimulasse o desenvolvimento cognitivo, procuramos 

construir um software que auxiliasse a compreensão do Sistema Numérico Decimal, unindo 

representações e mensagens de feedback. 

Com relação ao estudo em que comparamos o desempenho de crianças usando 

diferentes recursos, observamos uma influência do fator motivacional. Em cada encontro 
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realizado, o uso do computador atraiu muito as crianças que participaram do Grupo que teve 

os jogos. Tais crianças mostravam um interesse por explorar o computador e os recursos que 

estávamos disponibilizando. No entanto, os resultados obtidos no estudo demonstraram que o 

fator motivador por si só não garante avanços nos resultados, pois se assim fosse, as crianças 

do Grupo Jogos teriam tido resultados tão positivos quanto as crianças do Grupo Software. 

Então o que garantiu o avanço do Grupo Software em relação aos demais grupos 

participantes? 

Várias pesquisas já foram realizadas baseadas na necessidade de representações 

diferentes para a aprendizagem do Sistema Numérico Decimal. Entre elas citamos a pesquisa 

de Higino (1987) que propôs a forma simultânea de manipulação de quantidades e a 

manipulação de símbolos escritos para efetuar as continhas de adição e subtração. Os 

resultados de Higino foram positivos ao trabalhar com as crianças desta forma. 

O Software Ábaco2010 se propôs a também trabalhar de uma forma que articulasse 

as ações sobre quantidades com a representação escrita das mesmas. Além disto, procurava 

por meio de mensagens de feedback gerar reflexão por parte da criança, que também era 

estimulada pela pesquisadora. Assim, nos parece que o uso de um software como o 

Ábaco2010 permitiu que o aspecto motivacional de uso do computador que ainda é uma 

ferramenta diferente na escola se articulasse a uma proposta de trabalho com o SND que 

incentivava a criança a pensar sobre suas ações e representações. O papel da pesquisadora 

propondo questões, estimulando a criança em suas reflexões também deve ser considerado 

como parte fundamental dos resultados obtidos. 

Como toda pesquisa após intervenções, percebemos algumas lacunas para as quais 

sugerimos novos estudos. Uma delas é a visualização do processo de agrupamento; enquanto 

as bolas da coluna da unidade desaparecem e automaticamente surge uma bola na dezena, 

pensamos se o fato de poder ver as bolas saindo de uma coluna e entrando uma a uma na 

bolinha que representa a dezena, poderia também ser mais um elemento a auxiliar a 

compreensão do sistema em base dez. 

Outra situação que analisamos foi referente à ação para resolução dos problemas 

propostos, que ao invés de cada parcela do problema ser automaticamente adicionada ou 

subtraída em sua representação de quantidades (bolas), estas pudessem modificar sua cor e 

surgir mensagem perguntando se é isto mesmo que o usuário quer realizar, evitando assim, 

que uma das parcelas do problema seja retirada erroneamente. Ao mesmo tempo, poder-se-ia 

avançar com as mensagens de feedback, proporcionando cada vez mais autonomia para a 

criança no uso do software. 
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Observando outro aspecto a que se refere à Educação, passamos a pensar na 

educação como um desenho universal, ou seja, uma educação que possa ser utilizada pela 

maioria das pessoas e assim encontramos outras lacunas. Estas lacunas referem-se à utilização 

deste software por pessoas com deficiências. E assim outras sugestões para a continuidade 

deste estudo foram pensadas e que pelo fator tempo não puderam ser concretizadas, como por 

exemplo, a inclusão de áudio para os deficientes visuais, assim como a substituição da função 

realizada pelo mouse por teclas de atalho. 

Refinando a análise dos resultados diante da utilização de três recursos para a 

compreensão do Sistema Numérico Decimal notamos ainda o avanço que houve na média de 

acertos entre o pré e o pós-teste em todos os grupos. Entretanto, é interessante observar que o 

Grupo Software apresentou desempenho melhor em todas as atividades propostas, seguido do 

Grupo Ábaco e do Grupo Jogos. Considerando todas as atividades propostas, observamos que 

a atividade em que houve maior diferença de desempenho entre os grupos foi a resolução de 

contas. Passamos a discutir este resultado de forma mais específica. 

Centurion (1994) afirma que o algoritmo é uma seqüência de etapas, que fazem parte 

de uma instrução exata a ser seguida. Dentre as etapas, lembramos que toda conta deve ter 

suas parcelas uma abaixo da outra respeitando o valor posicional. Diante disto os Grupos 

Software e Ábaco utilizaram recursos que privilegiavam a reflexão sobre os princípios do 

SND, enquanto que o Grupo Jogos mesmo com papel e lápis na mão, que podia ser utilizado 

ou não pelas crianças, não tinha como objetivo específico a discussão de tais princípios ainda 

que envolvessem conhecimentos relacionados. 

Mas se o Grupo Software e o Grupo Ábaco trabalharam princípios do SND, o que 

pode explicar a diferença de desempenho entre os participantes destes grupos? 

 Higino (1987) mostra em seu estudo crianças que não conseguem escrever um 

número quando é solicitado, embora dentro de uma seqüência elas possam reconhecer o 

número. A autora atribui este fato ao automatismo, ou seja, em uma seqüência numérica a 

criança reconhece o número, mas quando solicitado isoladamente, é um número 

desconhecido. O que a faz chegar a duas considerações necessárias para o ensino do 

algoritmo. A primeira é que a forma convencional de notação quando compreendida, deixaria 

de ser um automatismo. E a segunda é que não se pode perder e vista que se está manipulando 

quantidades por trás da manipulação dos símbolos escritos. 

Sendo assim, um fator que pode também ter contribuído para o desempenho superior 

do Grupo Software em relação ao Grupo Ábaco, é a possibilidade que as crianças do Grupo 

Software tinham de realizar a manipulação de quantidades juntamente com a manipulação de 



110 

 

seus símbolos escritos. 

Um outro fato que devemos citar é que as próprias crianças ao realizarem o pós-teste 

faziam referência as atividades realizadas durante a intervenção com o Grupo Software. 

Lembravam, por exemplo, das bolinhas que sumiam de uma coluna e aparecia uma só em 

outra coluna favorecendo a compreensão das trocas. O feedback do software também pareceu 

ter um papel importante na reflexão das crianças. Muitas vezes elas iniciavam uma conversa 

com a pesquisadora a partir de uma mensagem que tinha aparecido. Por exemplo, uma criança 

ao ver a mensagem: Muito bem a posição dos algarismos é importante! “afirmou que não 

podia trocar os números de lugar, pois esta ação iria alterar o seu valor. E ainda explicou a 

unidade e a relação com a dezena, com a centena. Assim, ainda que a pesquisadora estivesse 

presente e questionando os três grupos em suas respostas, as mensagens do software também 

pareceram ser propiciadoras de reflexão por parte das crianças. 

Desta forma, consideramos que o interesse pelo computador motivou as crianças, 

mas que não se pode atribuir a este fator os resultados. Outros aspectos parecem ter feito a 

diferença para as crianças do Grupo Software, tal como as mensagens geradas que unto com a 

presença da pesquisadora estimularam as crianças a explorar o SND e refletir sobre seus 

princípios. Consideramos que o Software Ábaco2010 pode ser mais um recurso a fazer parte 

do trabalho de sala de aula, complementando o uso de outras representações já utilizadas. 

Ainda sugerimos aperfeiçoamentos no software (já comentados anteriormente) e novos 

estudos, pois a amplitude deste estudo foi pequena e foi um primeiro estudo exploratório. 

Vale ainda comentar o fato dos professores que faziam parte da escola, assim como a 

coordenadora, apresentar interesse pelo Software Ábaco2010, pois perguntavam onde 

poderiam encontrar aquele material, informando que estão com dificuldades para ensinar o 

Sistema de Numeração Decimal e que as crianças pareciam estar gostando muito de trabalhar 

com aquele software. 

Assim, consideramos que o Software Ábaco2010 contribuiu para compreensão do 

Sistema Numérico Decimal neste estudo realizado e que recursos como este podem também 

fazer parte da sala de aula, estimulando as reflexões das crianças, favorecendo as discussões 

entre alunos e professores sobre o SND. 
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APÊNDICE  

 

 

 

 

Quadro 3. Aviso aos responsáveis. 

 

ESCOLA MUNICIPAL... 

Aos senhores Pais ou Responsáveis 

Informamos que o aluno(a)_________________________________________ está 

participando de atividades do Projeto de Pesquisa em matemática e solicitamos que o mesmo 

compareça nas duas próximas ________________________. Datas: ___/___/___  e 

___/___/___. 

Caso o aluno por hipótese emergencial necessite faltar durante estes dias, pedimos para 

comparecer no horário contrário. Exemplo: O aluno que estuda pela manhã (7:30) e 

necessitou faltar deverá comparecer no mesmo dia à tarde (13:30). 

Agradecemos a compreensão. 

Atenciosamente 

Pesquisadora e Direção. 
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