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RESUMO 
As tecnologias vêm invadindo o cenário educacional. Inúmeros materiais tecnológicos como softwares, CDs, DVDs 
adentraram o mercado com o intuito de modernizar o processo de ensino e aprendizagem escolar que podem ir além 
dos tradicionais quadro-negro e giz. Há de se considerar que o computador configura-se como uma poderosa 
ferramenta de estímulo e motivação para o processo de ensino e aprendizagem da matemática. Estudos indicam que 
esta disciplina parece um pouco penosa para muitas crianças e um recurso tecnológico pode auxiliar 
consideravelmente no prazer dos estudantes em aprender matemática. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi 
elaborar um material didático por meio do uso da tecnologia computacional para auxiliar o aprendizado da matemática 
de estudantes do ensino fundamental. Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: as autoras reuniram seus 
conhecimentos específicos (respectivamente em Pedagogia, Ciência da Computação e Arquitetura) e desenvolveram 
um material didático computacional com atividades matemáticas para alunos de 7 a 8 anos. Este material contém 
atividades diversificadas de matemática que desenvolvem capacidades como: memória, atenção, cálculo mental, 
raciocínio, cálculos aritméticos, relações aditivas e multiplicativas, todas de forma lúdica e prazerosa. O resultado 
mostra que as atividades constantes deste material podem auxiliar os professores ao ensinar matemática e os alunos a 
aprender os conteúdos, pois resultam em exercícios com desenhos coloridos e estímulo lúdico que chamam a atenção 
das crianças. 
Palavras-chave: Educação matemática. Aprendizagem matemática. Atividades matemáticas. Tecnologia de ensino. 

  
ABSTRACT 
The technologies come invading the educational scene. Innumerable technological materials as softwares, CDs, DVDs 
adentraram the market with intention to modernize the process of education and pertaining to school learning that can 
go beyond traditional the blackboard and chalk. It has of if considering that the computer configures itself as a powerful 
tool of stimulaton and motivation for the education process and learning of the mathematics. Studies indicate that this 
disciplines seems a little difficult for many children and a technological resource can assist considerably in the pleasure 
of the students in learning mathematics. In this direction, the objective of this study was to elaborate a didactic 
material by means of the use of the computational technology to assist the learning of the mathematics of students of 
basic education. The methodological procedures had been the following ones: the authors had congregated its 
knowledge specific (respectively in Pedagogy, Computer Science and Architecture) and had developed a computational 
didactic material with mathematical activities for pupils of 7 the 8 years. This material contains diversified activities of 
mathematics that develop capacities as: memory, attention, mental arithmetic, arithmetical reasoning, calculations, 
relations additives and multiplication, all of playful and pleasant form. The result sample that the constant activities of 
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this material can assist the professors when teaching mathematics and the pupils to learn the contents, therefore 
results in exercises with colorful drawings and playful stimulaton  that call  the attention the children.  
KEY WORDS: Mathematics education. Learning mathematics. Mathematical activities. Technology education.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é indiscutível a relevância da instituição escolar para o aprimoramento da cultura 

e do conhecimento científico das pessoas e uma das áreas do saber mais necessárias nos dias de 

hoje, é sem dúvida, a matemática. Nenhuma sociedade hoje é capaz de progredir e se desenvolver 

sem ter como alicerce o conhecimento matemático. 

Pensando em uma escola com um programa curricular que atenda à diversidade e busque 

corresponder às necessidades de todas as pessoas, é necessário concretizar as intenções educativas 

expressando a Matemática como conhecimento imprescindível nos dias de hoje. O domínio deste 

conteúdo é considerado essencial para que se produza desenvolvimento e socialização adequados 

dos estudantes dentro da sociedade à qual pertencem. (COLL et al, 2000). 

A tarefa da escola é desenvolver as capacidades que irão permitir a continuidade da 

aprendizagem pelos alunos, possibilitando que utilizem aquilo que sabem (que aprenderam na 

escola) para viver e conviver em sociedade, mas as avaliações nacionais realizadas pelos órgãos 

governamentais da educação brasileira, não têm indicado a concretização desta intenção da escola. 

Os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que avalia o 

rendimento dos estudantes brasileiros da Educação Básica do 2º ao 9º anos do ensino fundamental 

e 3º ano do ensino médio, de escolas públicas estaduais e municipais, indicaram que o 

desenvolvimento de habilidades básicas em matemática vem se revelando insuficiente.  

Em 2003, 11,5% dos estudantes da 4ª série (hoje 5º ano) estavam no estágio considerado 

muito crítico e 40, 1% no estágio crítico. Apenas 6,4% encontravam-se no estágio julgado adequado 

de competências e habilidades matemáticas estabelecidas pelos pesquisadores do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP, 2006)4.  

Com relação às competências, de 2001 a 2003 a média no estágio muito crítico aumentou 

dois pontos percentuais e no estágio crítico cerca de três pontos, permanecendo quase estável no 

estágio adequado, ainda que com uma queda de apenas sete décimos. Em suma, a avaliação 
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realizada pelos órgãos superiores da educação demonstra que o desempenho dos estudantes do 

Ensino Fundamental no Brasil não tem sido satisfatório. 

O SAEB destaca ainda que, em dez anos de avaliação, a média do desempenho em 

Matemática dos estudantes da 4ª série (hoje 5º ano) no Brasil vem obtendo queda acentuada. Em 

1995, a média do país foi 190,6 pontos e em 2005 ficou em 182,4. No estado de São Paulo, as 

escolas públicas estaduais tiveram uma média de 193,6 em 1995, caindo para 182,9 em 2005. As 

escolas municipais do estado de São Paulo obtiveram uma média de 191,4 em 1995 e 186,4 em 

2005.  

No primeiro semestre de 2007, o INEP divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB). Este índice é um indicador de qualidade educacional que combina 

informações do rendimento dos estudantes de 4ª e 8ª séries (hoje 5º e 9º anos respectivamente) e 

ensino médio obtidas nos exames Prova Brasil do SAEB. No último exame, em 2005, os resultados 

da 4ª série do ensino fundamental (hoje 5º ano) em Língua Portuguesa e Matemática, em uma 

escala de zero a dez foram os seguintes: No Brasil, a média obtida na primeira fase5 foi 4,0. No 

Estado de São Paulo esta média ficou em 4,5 na primeira fase e 3,8 na segunda. Na cidade de 

Bauru, município alvo desta pesquisa, o desempenho dos estudantes foi 4,4 nas duas fases da 

prova. (INEP, 2007).  

Percebe-se que nenhuma média do IDEB atingiu 50% da escala, o que parece indicar a 

necessidade de maiores empreendimentos na área educacional do país. Acredita-se que 

investimentos no âmbito do ensino podem ser uma possibilidade de avanço no desempenho 

escolar dos estudantes, bem como o incentivo à formação dos professores e aprimoramento das 

condições físicas das escolas. 

Os exames das 4ª séries (hoje 5º ano) aplicados pelos órgãos governamentais incluem os 

conceitos mais elementares da matemática como cálculo das operações aritméticas e resolução de 

problemas. Estas avaliações indicam que uma das principais dificuldades de aprendizagem no 

campo da matemática é a resolução de problemas. Dentro do parâmetro de dificuldades cognitivas 

não se pode esquecer dessa atividade em que a experiência anterior é utilizada para reorganizar os 

componentes de uma situação problemática a fim de atingir um dado objetivo. Compreende a 

rememorização, a estratégia e a tática de raciocínio (dedutivo ou indutivo), a seleção e a 
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organização dos dados para formular princípios, relações e associações que envolvem a própria 

resolução dos problemas. (POZO, 1994). 

A análise dos resultados, no ano de 2009, em âmbito brasileiro, feita por meio de uma escala 

única de desempenho, mostrou que os alunos de 5º ano apresentaram habilidades ainda 

elementares para quem está finalizando a primeira etapa do ensino fundamental. Apesar de ter 

ampliado a pontuação de 182,4 em 2005 para 203,4 em 2009 os estudantes ainda apresentaram 

dificuldades nas operações aritméticas e em resolução de problemas simples e complexos. Segundo 

os procedimentos estatísticos, o 9º ano também revelou um declive acentuado obtendo em 2005 

uma pontuação de 253 e de 240 em 2009. O mesmo ocorreu com o ensino médio que em 2005 

obteve 282 pontos e 274,7 em 2009. (INEP, 2011). 

Semelhante ao SAEB, a cada três anos uma avaliação do rendimento dos estudantes em 

diversas áreas do conhecimento é realizada mundialmente. Trata-se do Sistema Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (PISA)6. Em 2003, participaram do PISA 250 mil adolescentes com 15 anos 

de idade em 41 países. No Brasil, participaram 229 escolas de 179 municípios das cinco regiões, 

distribuídas entre estabelecimentos das zonas urbana e rural, das redes pública e privada. Foram 

selecionados para participar do exame 5235 alunos com quinze anos de idade que estavam 

cursando a 7ª ou 8ª série do ensino fundamental (hoje 8º e 9º anos respectivamente) e o 1°, 2° e 3° 

anos do ensino médio. Em matemática foram avaliados o uso da linguagem matemática, a escolha 

de modelos e procedimentos e habilidades de resolução de problemas, capacidade de realizar 

operações simples e conexões para resolver problemas. (INEP, 2006).  

Os resultados em matemática dos alunos brasileiros no PISA em 2003 mostraram um 

pequeno avanço em comparação com a aplicação anterior em 2000. O Brasil apresentou o maior 

índice de crescimento de resultados, entre os 41 países, em duas áreas do conteúdo matemático 

avaliado (“Espaço e Forma” e “Mudança e Relação”)7; no entanto, o aproveitamento foi bastante 

baixo.  

Este exame definiu seis níveis de aprendizado da matemática. O nível três tratou da resolução 

de problemas. Nesta etapa os estudantes conseguiam executar procedimentos claramente 

descritos e selecionar e pôr em prática estratégias de resolução de problemas simples. Conseguiam 

interpretar e utilizar representações baseadas em diferentes fontes de informação, além de refletir 
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http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/#regioes
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diretamente sobre elas. Podiam desenvolver comunicações curtas para relatar suas interpretações, 

resultados e raciocínios. Dos 4452 brasileiros que realizaram a prova, apenas 6,8% conseguiram 

alcançar este nível.  

Os jovens do Brasil participantes do PISA tiveram notas próximas da mínima, sendo as mais 

baixas entre os 41 países. Três quartos dos estudantes brasileiros avaliados não conseguiram 

aplicar de forma consistente as habilidades básicas de matemática para explorar e compreender 

uma situação cotidiana.  

A última edição do PISA ocorreu em 2009 e o Brasil classificou-se na 57ª posição em 

matemática de um total de 65 países, ficando abaixo da média estipulada pela Organização para 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em matemática, a média estipulada pela 

OCDE foi de 496 pontos e o Brasil alcançou 386, ao passo que a China, primeiro colocado no 

ranking, alcançou 600 pontos em matemática. (INEP, 2011). 

Outro exame que avalia o desempenho dos alunos faz parte do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar de São Paulo (SARESP)8. No ano de 2010 este exame também revelou dados 

insatisfatórios sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, quando 29% dos alunos do 5º ano 

do ensino fundamental e 57,7% dos alunos do 3° ano do ensino médio que realizaram o exame 

apresentaram médias insuficientes. Ressaltando que o ensino médio é a última etapa da educação 

básica percebe-se que mais da metade dos alunos possui grande defasagem no ensino da 

matemática. Os dados também revelaram que com relação ao 5º ano do ensino fundamental, 

apenas 25,7% dos alunos encontravam-se no nível considerado adequado e apenas 3,6% dos alunos 

do 3° ano do ensino médio concluíram a educação básica em nível adequado. (INEP, 2011). 

Finalizando esta análise vale salientar que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) realizado em 2010 mostraram uma ligeira melhora no desempenho dos estudantes em 

matemática, obtendo um crescimento de 10 pontos quando em 2009 obteve 201,58 e em 2010 

obteve 511,21, não havendo uma nota máxima e sim uma comparação de ano para ano. Apesar do 

avanço, a média ainda apresenta-se aquém do esperado. A maior nota foi 767,1 e a meta do 

governo federal é que se atinja uma média de 600 pontos até 2028. (INEP, 2011). 
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Sendo a matemática uma ciência cujo conhecimento é imprescindível para a vida das pessoas 

há de se considerar a necessidade de maiores investimentos nos processos educacionais desta 

área. 

Dois conteúdos básicos de matemática aprendidos na escola são o sistema de numeração 

decimal e o cálculo mental. Estes integram a base de muitas outras aprendizagens matemáticas, 

por isso devem ser bem trabalhados desde a educação infantil. O cálculo mental deve ser parte 

integrante do processo de aprendizagem da matemática e jamais ser ignorado pela escola declaram 

Carraher T. N., Carraher D. e Schliemann (1988). Outra importância do cálculo mental está no fato 

de que, muitas vezes, a memória de trabalho das crianças seja ainda limitada e o cálculo mental 

automático liberaria espaço mental para raciocínios mais complexos. (PARRA,1996). 

Quanto à construção do sistema numérico é necessário que os estudantes adquiram a 

compreensão de inclusão hierárquica, ou seja, a classe do dois, do três, do quatro, não estão 

isoladas, mas pertencem a uma hierarquia na qual uma está incluída naquelas que estão acima 

dela. (KAMI, 1984; PIAGET; SZEMINSKA,1975).  

O conhecimento do sistema de numeração decimal deve ser compreendido como um cálculo 

realizado por agrupamentos de dez em dez (por ser decimal) e a cada dez unidades agrupadas 

troca-se por uma outra ordem dez vezes superior a ela. Este sistema caracteriza-se, portanto, como 

posicional porque cada algarismo ocupa uma posição no numeral. Para aprender a construir o 

número (quantidade) e os numerais (representação simbólica do número) os estudantes 

necessitam realizar várias atividades direcionadas a este fim assinalam Toledo, Marília e Toledo, 

Mauro, 1997.  

O conhecimento matemático tem uma linguagem própria que deve ser conhecida e 

compreendida pelas pessoas (KITCHER, 1984). Nesse sentido, é necessário que o ensino da 

matemática escolar centre sua metodologia nos aspectos de compreensão e não na aprendizagem 

mecânica. Se assim não for, defasagens e dificuldades na interpretação da linguagem matemática 

poderão estar na raiz da incapacidade da resolução dos problemas propostos. 

Danyluk (2002) adverte que a matemática tem uma linguagem de abstração e como sistema 

linguístico, faz uso de signos para se comunicar. Dessa forma torna-se imprescindível, por parte das 

pessoas, a compreensão e a interpretação da linguagem matemática e das relações implícitas nos 

textos matemáticos, o que ocorre por meio da leitura adequada da linguagem matemática. A 

autora assinala, ainda, que ler matemática significativamente é estar consciente do sentido 

matemático que está expresso. É compreender, interpretar e comunicar ideias matemáticas.  
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Existem muitos estudos realizados em Educação Matemática, dedicando grande atenção à 

questão da linguagem (ANGHILERI, 1995; GARNICA 1992; MACHADO, 2003; MALTA, 2003; PIMM, 

1994; WINSLOW, 2000). Entretanto, há muitas e diferentes concepções sobre linguagem e 

linguagem matemática, o que tem gerado certa dificuldade em esclarecer de que linguagem se fala. 

Grande parte dos pesquisadores concorda que os processos cognitivos estão de alguma forma 

relacionados aos processos linguísticos. Esses autores acreditam que para compreender enunciados 

matemáticos é necessário entender a linguagem específica da matemática. 

A linguagem envolve uma significação que, por sua vez, envolve um processo de informação. 

Este implica um processo de tradução e de equivalência e, como tal, subentende um modelo 

cognitivo e uma estrutura que o operacionalize, isto é, um cérebro. Para expressar ideias e 

sentimentos, o cérebro terá de se munir de meios sistemáticos e convencionais de comunicação – 

gestos, sinais, sons contendo significações. 

Estudos intensificam a questão da linguagem como essencial dentro da Educação 

Matemática, o que traz implicações para a Didática da Matemática e para as ações concretas 

empreendidas em seu ensino. Isto corrobora a necessidade de se compreender mais 

profundamente as conexões entre os processos cognitivos e linguísticos, ou sua interdependência, 

como preferem alguns pesquisadores (PIMM, 1994; WINSLOW, 2000). 

Neste cenário, encontram-se três níveis de utilização da linguagem para o aprendizado da 

Matemática, os quais se interceptam mutuamente: a utilização da linguagem natural ou materna, a 

linguagem matemática dos matemáticos (pesquisadores e estudiosos de matemática avançada) e 

uma linguagem matemática tipicamente escolar, mergulhada num gênero discursivo próprio da 

escola. A resposta à questão do quanto esses níveis estão e devem estar imbricados, certamente irá 

depender das concepções acerca das teorias de ensino e aprendizagem, por sua vez pautadas em 

teorias sobre os processos cognitivos das pessoas.  

Pesquisadores em Educação Matemática têm forte suporte no paradigma construtivista de 

aprendizagem, enfatizando o papel da linguagem na construção do conhecimento, sendo esta, não 

um meio de transportar estruturas conceituais do professor para os estudantes, mas sim, um meio 

de interagir, que permite ao professor condicionar e guiar a construção cognitiva de seu aluno 

(ANGHILERI, 1995).  

Pretendendo enfocar a importância da linguagem no processo de aprendizagem em 

matemática, Malta (2003) discute, em seu artigo, a idéia de que os alunos de hoje, pela falta do 

exercício da leitura, ainda não perceberam que entender não é apenas relacionar o que está sendo 
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lido com algo já conhecido anteriormente; não descobriram que o entendimento de um texto não 

trivial é o resultado de um processo de construção, processo no qual as pessoas constroem objetos 

mentais que vão dar significados aos novos conceitos (ou situações) que estão sendo apresentados. 

Na leitura de um texto literário, conduzido pelo autor, vão-se construindo personagens (mentais), 

cenários e paisagens que darão sentido à história criada pelo autor. Na leitura de um texto 

matemático, é preciso construir, também, guiados pelo autor, objetos mentais que darão 

significados aos conceitos abstratos (e suas relações) que estão sendo introduzidos sendo que, para 

um aluno, esse processo de construção passa pela interação com o professor (e colegas). 

Quanto maior for o número e a variedade de recursos materiais e pictóricos com os quais a 

pessoa tiver contato, maior capacidade terá para realizar as representações mentais. Ambientes 

pobres de estímulos materiais podem dificultar a elaboração de representações mentais pela 

criança, o que trará dificuldades também para o entendimento do significado do texto e da 

linguagem matemática expressa. 

Da mesma forma como os materiais concretos podem ser bons auxiliares do ensino da 

matemática, os brinquedos e jogos também podem facilitar o aprendizado infantil. (ARAÚJO, 2000; 

MAJOR, 1990). O importante é verificar quais atividades lúdicas mais se aproximam da 

compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, pois os brinquedos contribuem com a formação 

de representações mentais, facilitando a aquisição do conhecimento matemático.  

As representações das informações podem ocorrer sob a forma de imagens não-verbais 

(pictóricas) e em forma simbólica e verbal. Os problemas matemáticos escritos incluem-se na forma 

simbólica, pois para serem solucionados precisam ser compreendidos em sua linguagem verbal 

(escrita) e transformados em símbolos matemáticos mentais ou escritos por meio de operações 

aritméticas. Estas operações, por exemplo: 23 + 65 = 88, são representações que o ser humano 

padronizou para expressar a linguagem matemática coerente à questão: Sueli comprou 23 balas e 

Solange comprou 65.  Quantas balas elas compraram no total? 

Boa parte dos educadores matemáticos considera que a utilização de materiais concretos em 

sala de aula oferece subsídios necessários para que a compreensão aconteça na hora da criança 

interpretar e resolver problemas. Carpenter e Moser (1982) mostraram que crianças pequenas 

norte-americanas que ainda não haviam recebido instrução sobre como solucionar problemas de 

adição e subtração obtiveram desempenho melhor na realização desses problemas quando 

puderam utilizar blocos do que quando não tinham bloco algum disponível. A porcentagem de 

sucesso dessas crianças que não tiveram instrução em aritmética ao resolver problemas com 
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números pequenos e blocos foi de 78,5% de respostas corretas, um resultado significativo. Quando 

elas não tinham objetos como auxílio à resolução, a porcentagem caiu para 68% de respostas 

corretas.  

Qualquer tipo de recurso de contagem pode facilitar o início da aprendizagem matemática, 

porque, pelo fato dela ser abstrata e simbólica, estes recursos agem como um meio auxiliar de 

compreensão dos símbolos, principalmente com crianças e adolescentes.  

Levando em conta que a ludicidade, a utilização de recursos diferenciados e os desenhos 

podem facilitar a aprendizagem matemática, é importante considerar que o uso de recursos 

tecnológicos como o computador provavelmente provoque boas condições de aprendizado dos 

conteúdos escolares. Assim como a matemática, o computador possui uma linguagem específica e 

uma união entre essas duas linguagens pode ser favorável à formação de conceitos matemáticos 

pelos estudantes. Neste sentido expõe-se a seguir uma análise deste recurso. 

 

A utilização do computador no contexto escolar 

 

A sociedade já reconhece a necessidade da inserção das máquinas em nosso cotidiano. A 

cada dia elas se tornam equipamentos imprescindíveis em todos os segmentos sociais. Se elas 

estão em todos os setores, a escola é um deles. Muitos estudos estão sendo realizados sobre a 

utilização do computador como recurso didático-pedagógico e com um colaborador no processo de 

aprendizagem dos estudantes. 

A utilização do computador como recurso psicopedagógico, a partir de programas e 

ambientes interativos e na solução de problemas de aprendizagem foi estudada por Vasconcelos 

(1998 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001) o qual ressalta sua importância na organização do 

conhecimento, propiciando maior compreensão da função social da escrita, maior disposição para 

enfrentar o erro e maior cooperação grupal. A importância do jogo, inclusive o informatizado em 

situações de aprendizagem vem sendo estudada também pela  psicopedagogia, com especial 

interesse pelo chamado Jogo de Regras, que supõe a compreensão de regras lógicas. É importante 

atentar-se para o fato de que situações lúdicas com regras desenvolvem também as regras sociais e 

morais, contribuindo para o desenvolvimento global da criança. Oliveira (2000 apud GLADCHEF; 

OLIVEIRA; SILVA, 2001) destaca a validade da observação de brincadeiras simbólicas na avaliação e 

organização do pensamento infantil. 
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Pinto (1999 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001) comenta que alguns professores 

resistem ao uso da tecnologia e assevera a necessidade de se ter domínio deste equipamento, bem 

como de saber lidar com os softwares compreendendo as vantagens da sua utilização pelos 

estudantes. Em outro enfoque, Lopes, Pinto e Veloso (1998 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 

2001) estudam a interação profissional/sujeito/informática, por meio do relato de experiências e 

concluem que é importante a escola se conscientizar de que a informática deve ser um recurso a 

ser usado por todo o corpo docente fazendo parte de todas as disciplinas, numa abordagem 

interdisciplinar e não fique restrita a uma única pessoa responsável pelo laboratório de informática.  

 Machado (1987 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001) conclui em suas pesquisas que a 

dificuldade da aprendizagem matemática não está na matemática em si, mas em como ela vem 

sendo ensinada, passando-se a idéia de que ela é a ciência das abstrações, enfatizando-se seus 

aspectos formais, numa total dissociação da realidade e de seu significado, tanto para quem 

aprende como para quem ensina.  Nesse sentido, o computador pode vir a contribuir muito para 

que a criança aprenda a lidar com sistemas representativos simbólicos, linguísticos e/ou numéricos. 

Assim, pode não apenas consolidar a construção do número, como também construir o alicerce da 

inteligência mais abstrata, aquela que vai trabalhar com as hipóteses e as deduções.  

Os estudos no campo da Psicologia admitem que quanto menor for a criança, maior deve ser 

o seu contato com o concreto, com o meio físico, com aquilo que ela pode manipular durante o 

processo de aprendizado.  A inserção do computador no processo de ensino e aprendizagem traz 

inúmeras contribuições, mas alguns cuidados precisam ser tomados quando se trata de uma 

criança pequena. Nesse caso, o trabalho com o virtual deve ser introduzido aos poucos e a 

passagem do trabalho com o concreto e o físico para o virtual deve ser sutil. (GLADCHEF; OLIVEIRA; 

SILVA, 2001). 

É importante considerar que com crianças até 8 anos as experiências de aprendizagem devem 

contar com todo tipo de recurso. Faz-se necessário criar metodologias de ensino que provoquem o 

contato com os aspectos da realidade e também da virtualidade, oferecendo uma variedade de 

ferramentas para o sucesso da aprendizagem. 

Para Valente (1991 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001) a implantação da informática na 

educação consiste de quatro ingredientes: o computador, o software educacional, o professor 

capacitado e o aluno. Cabe aos professores encontrarem aspectos positivos nos softwares que 

serão utilizados em suas aulas, com o intuito de ampliar a inteligência de seus alunos. O software 
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pode, por exemplo, proporcionar situações em que a criança seja desafiada a trabalhar com o que 

está próximo e com o que está distante e conseguir relacioná-los, descrevê-los e compor situações. 

Ainda segundo ao autor, uma das grandes vantagens do computador é a possibilidade dele  

oferecer os retornos visual e auditivo (perceptivo) daquilo que a criança compôs virtualmente, o 

que lhe serve para reformular seus projetos e ideias, contribuindo para a compreensão do que é 

fazer pesquisa.  

Segundo Valente (1993 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001) os softwares educacionais 

encontrados no mercado podem ser divididos em categorias: tutorial, exercício e prática, 

simulação, sistemas hipermídia e jogos educacionais. Os softwares do tipo tutorial constituem uma 

versão computacional da instrução programada e ajudam a criança a desenvolver sua autonomia. 

Os softwares do tipo exercício e prática, ou seja, aqueles que tratam de exercícios propostos 

referentes a um assunto já estudado pelos alunos, podem ser utilizados com a finalidade de 

solidificar a automatização da aprendizagem, pois geralmente oferecem um treino. 

Os softwares de simulação representam modelos simplificados do mundo real, complexos e 

dinâmicos. 

Os softwares de hipermídia são encontrados na Internet e possuem alto grau de 

interatividade. Do ponto de vista psicopedagógico são muito bons, porque atraem as crianças para 

um trabalho organizado, lúdico e inventivo. Este tipo de material possibilita a investigação, pois 

estimula a exploração e a descoberta de novas relações que agregam noções espaciais, temporais, 

objetais e causais no nível perceptivo e no nível da memória. Assim, estes sistemas ajudam a 

desenvolver a atividade em pesquisa, a autonomia, a inteligência dos estudantes, e 

consequentemente sua autoconfiança. 

Por fim, os jogos educativos incluem as diversas categorias já mencionadas. O trabalho nesta 

área deve explorar a aprendizagem auto-dirigida. Com os jogos, aprende-se partindo da vivência 

lúdica o que para as crianças são a forma mais divertida de aprender. 

 

METODOLOGIA 

 

 Este estudo foi desenvolvido no ano de 2006. As pesquisadoras decidiram reunir os 

conhecimentos específicos de suas áreas de formação e produzir um material didático 

informatizado com atividades matemáticas para crianças de 7 e 8 anos. Este material contém 14 

exercícios e foram elaborados pela professora e pedagoga Graziella Moura e assemelham-se aos 
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softwares classificados como exercício e prática de Valente (1993 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; 

SILVA, 2001). Os desenhos foram criados pela arquiteta Talita Moura e o sistema computacional 

pela professora e bacharel em Ciências da Computação Roberta Padoan; todas autoras deste artigo. 

A finalidade deste trabalho foi primeiramente elaborar atividades matemáticas no computador 

para posteriormente desenvolver o aplicativo computacional e aplicar nos alunos desta faixa etária 

a fim de verificar se a utilização do computador motiva os alunos para aprenderem matemática, as 

dificuldades encontradas nas resoluções e ainda avaliar a eficiência dos exercícios propostos para a 

aprendizagem  matemática. Até o momento, o sistema computacional (aplicativo) foi desenvolvido 

em apenas cinco exercícios pela pesquisadora responsável Roberta Padoan, como teste piloto, com 

o intuito de verificar a possível aplicabilidade deste material em crianças do ensino fundamental 

numa futura pesquisa. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A seguir apresentam-se os exercícios produzidos e suas respectivas finalidades. Os 

enunciados das atividades são breves para que a criança pense em como devem ser realizadas. 

 

Este aplicativo tem por finalidade 

contribuir   com  o processo  de   ensino  e 

aprendizagem da matemática de crianças

de 2° e 3° anos do Ensino Fundamental.

É  composto   por  14  exercícios   de 

Matemática  que  podem subsidiar profes-

sores em sua prática pedagógica.

As autoras
 

Figura 1 – Apresentação do material 
Fonte: As autoras 
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Cálculo mental
resolução

 
Figura 2 – Exercício de cálculo mental 

Fonte: As autoras 

 

 A atividade de cálculo mental envolve três tipos de operações: aditivas, subtrativas e 

multiplicativas. O objetivo é desenvolver o cálculo mental (sem apoio do lápis) das operações 

aritméticas e melhorar as condições deste tipo de cálculo das crianças, uma vez que deverão 

manter os resultados na mente até o final do caminho. Calcular mentalmente deve ser uma prática 

natural e a cada dia aperfeiçoada pelos estudantes, por isso desenvolvida desde cedo na escola 

corroboram Carraher T. N., Carraher D. e Schliemann (1996) e Parra (1988). 

 

Formando numerais

Forme 5 numerais seguindo a legenda. Escreva-os 

por extenso.

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

resolução

 
 

Figura 3 – Exercício sobre sistema de numeração decimal 

Fonte: As autoras 
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 O exercício Formando numerais é muito importante, pois o sistema numérico constitui a 

base da matemática formal. O domínio deste sistema possibilita a compreensão de todos os demais 

conteúdos como números racionais, operações aritméticas, equações, entre outros. 

 A finalidade desta atividade é desenvolver o domínio do sistema posicional característico de 

nosso sistema numérico, em que a cada agrupamento de dez unidades troca-se por uma ordem dez 

vezes superior a ela. Ao relacionar a centena, dezena e unidade à cor correspondente o aluno 

verifica o posicionamento dos numerais e aprende o conceito de posição do nosso sistema 

numérico. (KAMI, 1984; PIAGET, SZEMINSKA, 1975). 

Este exercício é bastante importante, pois o entendimento do nosso sistema de numeração é 

base para outras compreensões matemáticas e diversificar as atividades é condição necessária 

constatam Toledo, Marília e Toledo, Mauro (1997). 

 Outra finalidade é exercitar a escrita correta dos numerais, uma vez que a grafia incorreta 

não corresponde ao “nome” daquele numeral. Exemplo: dezesseis e não deseseis. 

 

Pinte as fichas

Pinte as fichas de acordo com a ordem crescente dos 

resultados obtidos:

resolução

 
Figura 4 – Exercício Pinte as fichas 

Fonte: As autoras 

 

 

 Este exercício também exige uma correspondência entre cálculo aritmético e cores. O 

objetivo é possibilitar que a criança exercite o cálculo mental “operando de cabeça” e pinte os 

quadrinhos do menor para o maior resultado. As ordens crescente e decrescente constituem um 

conteúdo do nosso sistema de numeração que trabalha a sequência numérica contribuindo para 

que os alunos aprendam o conceito de inclusão hierárquica. (KAMI, 1984; PIAGET; SZEMINSKA, 

1975). 
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Pinte os quadros

Pinte os quadros cuja soma dos seus algarismos 

totaliza a mesma quantidade da soma dos algaris-

mos do círculo.

resolução

 
Figura 5 – Exercício Pinte os quadros 

Fonte: As autoras 

 

 Neste exercício o aluno também treina seu cálculo mental ao realizar operações aditivas dos 

algarismos de cada numeral. Neste caso, desenvolve-se a discriminação entre algarismo e numeral. 

 

Escreva o resultado

Siga a indicação e escreva o resultado no quadrinho:

resolução

 
Figura 6 – Exercício Escreva o resultado 

Fonte: As autoras 

 

 Esta atividade apresenta um grau de compreensão mais elevado do que os demais, pois o 

estudante deverá perceber que os numerais do centro do quadrado devem ser operados com os 

numerais indicados nos cantos e escrever o resultado no quadrinho desta diagonal. Desenvolve o 

cálculo mental e a atenção ao perceber que ora tem-se uma adição e ora uma subtração para 

resolver. Pode-se classificar como uma atividade necessária uma vez que o estímulo ao cálculo 

mental deve ser uma das prioridades do ensino da matemática escolar conforme assinalam 

Carraher T. N., Carraher D. e Schliemann (1988) e Parra (1996). 
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Escrevendo numerais

Há várias maneiras de escrever os numerais. Vamos

tentar?

resolução

 
Figura 7 – Exercício Escrevendo numerais 

Fonte: As autoras 

 

 Este exercício também exige a capacidade do aluno perceber que várias são as operações 

que se pode fazer para se obter uma quantidade. No primeiro exemplo temos o 5. Este numeral 

pode ser obtido através da adição 2+3, da adição 3+2, da multiplicação, 1x5, da subtração 6 – 1 e 

assim por diante. Apresenta-se como uma ótima atividade de cálculo aritmético. 

Cruzadinha
resolução

Escreva os resultados das operações:

 
 

Figura 8 – Exercício Escreva o resultado das operações 

Fonte: As autoras 

 

 

 Este exercício tem como finalidade treinar a escrita correta dos numerais, além de exercitar 

o cálculo mental aritmético. Se o aluno escrever errado o nome dos numerais não caberá 

exatamente nos quadrinhos da cruzadinha motivando a criança a encontrar a grafia correta. 
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Palavras cruzadas são sempre atraentes para as crianças e constituem um jogo que pode auxiliar 

significativamente a aprendizagem matemática dos estudantes, conforme relatam Araújo (2000);  

Major (1990) e Valente (1993 apud GLADCHEF; OLIVEIRA; SILVA, 2001). 

 

Tabela de anéis

Observe o gráfico. Ele mostra a quantidade de anéis

vendidos numa joalheria em uma semana.

Escreva na tabela, o dia ou

a quantidade de anéis cor-

respondente:

resolução

 
 

Figura 9 – Exercício Tabela de anéis 

Fonte: As autoras 

 

 O exercício sobre tabela e gráfico tem como objetivo desenvolver nas crianças a capacidade 

de compreender e tratar informações codificadas. Este conteúdo deve ser ensinado desde a 

Educação Infantil, pois no dia-a-dia encontra-se inúmeras situações como esta em materiais 

culturais e científicos e saber interpretá-las é extremamente necessário para a compreensão dos 

dados do mundo real. 
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Combinações
Suzana tem três blusas e duas calças destas cores.

Quantas combinações ela pode fazer?  Desenhe e

registre:

Ela pode fazer ________ combinações

resolução

 

Figura 10 – Exercício de Combinações 

Fonte: As autoras 

 

 O quadro de combinações permite formar os pares possíveis e tem a finalidade de 

desenvolver o cálculo multiplicativo. Ao finalizar as combinações o aluno verifica que Suzana 

poderá formar 6 pares (ou 6 combinações). Pode ser motivador para as crianças, uma vez que 

contém desenhos coloridos. Muitas vezes o desenho pode ser mais eficiente para o ensino e a 

aprendizagem do que outros materiais como os materiais concretos, por exemplo, conforme 

assinala Vasconcelos (1998). 

 

Círculo de numerais

1
2

2

34

5

6

7 8

2X

resolução

 

Figura 11 – Exercício Círculo dos números 

Fonte: As autoras 
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 Neste exercício as crianças deverão observar atentamente a figura e compreender como 

deve ser realizada a atividade, pois não há um enunciado explícito. A finalidade é treinar o cálculo 

da multiplicação em forma de tabuada.  

 

Brincando e aprendendo

Lance     dois     dados

e some as quantidades

apresentadas.

Calcule   a    operação

estipulada   no   gomo

do círculo.

Sorteie 6 numerais.

Boa sorte!

R: ________

3

5
7

9

1212

4

6 8

10
11

resolução

 
 

Figura 12 – Exercício Brincando a aprendendo 

Fonte: As autoras 

 

 Este exercício possui a regra ao lado o que o torna de mais fácil entendimento. A leitura de 

regras de jogos é muito importante para que o aluno desenvolva a sua interpretação. Neste caso 

pode ser jogado em duplas e desenvolve os cálculos de multiplicação e divisão. O professor pode 

estipular o critério: realizar mentalmente ou por escrito, uma vez que as operações contidas 

apresentam numerais altos e alunos de 1° e 2° anos podem encontrar dificuldades no cálculo 

mental. 

 

Trilha dos meses

JANEIRO FEVEREIRO

MAIOJUNHOJULHOAGOSTO

NOVEMBRO DEZEMBRO

Vamos percorrer a trilha? Lance o dado e siga os comandos. Quem terminar o

ano primeiro vence.

Janeiro: avance 1 casa

Fevereiro: fica 1 vez sem jogar

Março: volte uma casa

Abril: avance 2 casas

Maio: perde uma vez

Junho: jogue de novo

Julho: pule para setembro

Agosto: volte para junho

Setembro: jogue outra vez

Outubro: volte 1 casa

Novembro: volte 2 casas

Dezembro: venceu!

 
Figura 13 – Exercício Trilha dos meses 
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Fonte: As autoras 

Esta atividade é bastante interessante. Deve ser realizada em duplas ou trios e desenvolve as 

noções de medidas de tempo e a sequência dos meses do ano. Trilhas também auxiliam no 

desenvolvimento das capacidades visuoespaciais e neste caso pode motivar as crianças, pois cada 

mês possui uma regra a ser seguida. 

 

Trilha numérica
Regras: Jogue o dado e percorra o número de casas mostrado. Se parar

numa casa colorida utilize a legenda para a contagem.

1 2 3 4 5 6 7

89101112
13

14
15 16 17 18 19 20

21

22
2324252627282930

s
a

íd
a

c
h

e
g
a

d
a

legenda:

+5

-3

+6

-2

 
 

Figura 14 – Exercício Trilha numérica 

Fonte: As autoras 

 

 

 Esta trilha constitui um ótimo exercício. Além do desenvolvimento das capacidades 

visuoespaciais, exercita o cálculo mental e a noção de legenda, uma vez que deve atentar-se para 

realizar as operações determinadas pelos numerais pintados. Legendas são recursos existentes no 

nosso dia-a-dia, não só em gráficos como também em conteúdos de geografia. 
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Trilha

Jogue o dado

e caminhe até

a operação 

que 

representa

o numeral que 

apareceu.

Vence quem 

chegar primei-

ro.

OBS: Se sair número repetido no dado, o jogador 

deverá permanecer no lugar.

7:7

Para jogar em dupla.

resolução

 
 

Figura 15 – Trilha 

Fonte: As autoras 

 

 Esta atividade objetiva treinar o cálculo mental da multiplicação e da divisão, bem como a 

relação entre o resultado e o numeral do dado, pois a criança deverá percorrer as casas e 

permanecer naquela que mostra como resultado o mesmo numeral sorteado no dado. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O estudo sugere que o computador pode ser um recurso didático que influencia 

positivamente a aprendizagem das crianças das séries iniciais do ensino fundamental, e neste caso 

específico, a aprendizagem da matemática, portanto as escolas devem investir em equipamentos 

tecnológicos como o computador. 

 As pesquisas demonstram que o interesse e o estímulo gerados pela máquina podem 

contribuir consideravelmente com a aquisição dos conhecimentos matemáticos curriculares, 

revelando o computador como um grande aliado do processo de ensino e aprendizagem escolar. 

 Atividades aplicadas aos alunos através do quadro de giz podem se tornar mais motivadoras 

se foram transmitidas pela tela do computador, favorecendo um rendimento acadêmico maior e 

mais prazeroso. Por isso, as escolas necessitam aperfeiçoar seus instrumentos pedagógicos de 

forma a modernizar o ensino e maximizar o aprendizado das crianças. 

 A produção de materiais didáticos como softwares e aplicativos educacionais são práticas 

importantes e necessárias, uma vez que o mundo está cada vez mais tecnológico e a apropriação de 

conhecimentos pode se valer deste recurso. 
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 Considerando os resultados dos exames nacionais e internacionais na disciplina matemática 

pode-se inferir que os exercícios aqui mostrados são difíceis para crianças de 7 e 8 anos, por  isso, 

na próxima etapa da pesquisa, as investigadoras aplicarão um teste piloto com alunos desta idade 

para verificar se há dificuldades nas resoluções e, em caso positivo, as atividades serão 

desenvolvidas com alunos maiores, de 9 e 10 anos. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ANGHILERI, J. Language, arithmetic, and negotiation of meaning. For the Learning of 
Mathematics, v. 15, n. 3, p. 10-14, 1995. 
 

ARAÚJO, I. R. O. de. A utilização do lúdico para auxiliar a aprendizagem e desmistificar o ensino 
da matemática. 2000. 115 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, PUC, 
Rio Grande do Sul. 

 

CARPENTER, T., P.;  MOSER, J., M. The Development of Addition and Subtraction Problem-Solving 
Skill. In: CARPENTER, J. MOSER, J.; ROMBERG, T. (Orgs.). Addition and Subtracion: a Cognitive 
Perspective. Hillsdale, NJ: Erlbaum, p. 9-24, 1982. 

CARRAHER, T. N.; CARRAHER, D.; SCHLIEMANN, A. D. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 
1988. 

COLL, C. et al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e 
atitudes. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

 
DANYLUK, O. Alfabetização matemática: as primeiras manifestações da escrita infantil. 2. ed.  Porto 
Alegre: Sulina, 2002. 

GARNICA, A. V. M. A interpretação e o fazer do professor de matemática: um estudo sobre a 
possibilidade do exame hermenêutico na Educação matemática. 1992. 210 f.  Dissertação 
(Mestrado em Educação Matemática) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual Paulista, Rio 
Claro. 
 
GLADCHEFF, A. P.; OLIVEIRA, V. B.; SILVA, D. M.; da. O Software Educacional e a Psicopedagogia no 
Ensino de Matemática Direcionado ao Ensino Fundamental. Revista Brasileira de Informática na 
Educação, (s.l.) n.  8, p. 1-8, 2001. 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). Ministério da Educação: 
Brasília. Disponível em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2006; 25 abr. 2007; 30 set. 
2011. 
 



           Revista de Humanidades, Tecnologia e Cultura 

Faculdade de Tecnologia de Bauru                        número 01 – volume 01 – dezembro/2011 

P
ág

in
a1

1
9

 

KAMI, C. A criança e o número. Campinas, SP: Papirus, 1984. 
 
KITCHER, P. The nature of mathematical knowledge. New York: Oxford University Press, 1984. 
 
MACHADO, A. P. Do significado da escrita matemática na prática de ensinar e no processo de 
aprendizagem a partir do discurso de professores. 2003. 284 f. Tese (Doutorado em Educação 
Matemática) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. 
 

MAJOR, S. Dificuldades de aprendizado: jogos e atividades. Santos, SP, 1990. 

MALTA, I. Sobre um método não tradicional para aprender cálculo. In: CARVALHO, L. M.; 
GUIMARÃES, L. C. (Orgs.). História e Tecnologia no Ensino de Matemática, Rio de Janeiro: IME-UERJ, 
v. 1, p. 179-186, 2003. 
 
 
PARRA, C. Cálculo mental na escola primária. In: PARRA, C.; SAIZ, I. (Orgs.). Didática da matemática: 
reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
 
PIAGET, J.; SZEMINSKA, A. A gênese do número na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 
 
 
PIMM, D. Mathematics classroom language: form,  function  and  force. In BIEHLER, R. et al.(Orgs.). 
Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline. Dordrecht: Kluwer, 1994. 

 

POZO, J.I. et al. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: 
Artmed, 1994. 

TOLEDO, MARÍLIA; TOLEDO, MAURO. Didática da matemática como dois e dois: a construção da 
matemática. São Paulo: FTD, 1997. (Conteúdo e Metodologia). 

VASCONCELOS, L. Problemas de adição e subtração: modelos teóricos e práticas de ensino. In: 
SCHLIEMANN, A.; CARRAHER, D. W. (Orgs). A compreensão de conceitos aritméticos: ensino e 
pesquisa.Campinas, SP: Papirus, 1998. 

WINSLOW,   C.  Coherence   in   theories   relating    Mathematics   and Language. In:  Humanistic 
Mathematics  Network  Journal,  Claremont,  CA,  n. 22,  p .339, Apr., 2000. 

 


