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RESUMO 

O manuseio de materiais manipuláveis nas aulas de matemática traz aos 
alunos diversas formas de aprendizagem através: da ludicidade, curiosidade, 
manipulação, etc. A utilização na sala de aula tem como propósito promover aos 
alunos maior facilidade na compreensão dos conteúdos. Assim este artigo tem como 
objetivo discorrer sobre a história da matemática com a utilização de materiais 
manipuláveis, os benefícios dessa prática na sala de aula, compreender o papel do 
professor no processo, assim como as formas de uso e cuidados necessários por 
parte do professor. A metodologia de pesquisa adotada foi a revisão bibliográfica dos 
autores: Diniz e Smole (2012), Dante (1996), Carvalho (1994), entre outros. 
Concluindo que a manipulação é fundamental no processo ensino aprendizagem, 
relacionando a utilização do material com o conteúdo a ser trabalhado e a realidade 
dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 A utilização de material manipulável nas aulas de matemática do ensino 

fundamental I é defendido por diversos autores, trazendo ao dia a dia do professor 

grandes desafios. Busca-se então compreender, se a utilização do material concreto 

para o Ensino da Matemática traz contribuição para a aprendizagem da criança ou 

não.  

Tendo como objetivo descrever sobre o uso de material didático manipulável 

no ensino da Matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Aprofundando o 

assunto e compreender as formas de uso do material, das contribuições que traz para 

o aprendizado, bem como ao desenvolvimento de habilidades na sala de aula. 

Também é propósito desta pesquisa levantar os fundamentos históricos do uso 

desse tipo de recurso metodológico, sua eficácia no processo ensino aprendizagem, 

bem como, compreende-lo uma vez que há divergências no entendimento quanto aos 

benefícios que os materiais trazem para o aprendizado. 

A curiosidade pela pesquisa surgiu a partir da realização dos Estágios 

obrigatórios no Curso de Pedagogia, foi possível observar a grande disponibilidade 

desses materiais nas escolas, porém a falta de domínio dos professores para usá-lo 

e manuseá-lo em sala de aula.  

Assim, o presente trabalho está organizado de modo a apresentar os aspectos 

históricos da utilização de materiais manipuláveis no ensino da matemática, seguindo 

para reflexões acerca das capacidades exigidas dos professores. A pesquisa 

desenvolvida é de cunho bibliográfico e envolve análise de teorias de Diniz e Smole 

(2012), Dante (1996), Carvalho (1994), entre outros. 

 

SURGIMENTO DO MATERIAL CONCRETO 

 

A utilização de material manipulável nas aulas de matemática não é recente, 

desde que Comenius (1592-1670) publicou sua obra Didactica Magna propondo 

interação e experiência formando conhecimento com relações pré-existentes 

reaproximando o pensamento a experiência. 

A ciência conhecida como Matemática sofreu diversas alterações, 

modificações, assim, configurando-se na Matemática que temos hoje. Passou pelas 



 
 

tendências: Formalista Clássica, Empírico Ativista, Formalista Moderna, Tecnicista, 

Construtivista, Socioetnocultural. 

Na tendência Formalista Clássica a educação partia de elementos primitivos e 

definições para prosseguir a teoria. O professor tinha como função transmitir e expor 

a teoria de acordo com o livro didático. E devia memorizar e reproduzir exercícios 

através de: copiar, repetir, reter e devolver o que recebeu. (FIORENTINI, 1995). 

Acontecia por meio do modelo livresco com finalidade de desenvolver o 

pensamento lógico dedutivo. Era dividida em classes, crianças da elite tinham por 

direito educação rigorosa e racional, já os pobres era uma educação mecânica e 

resolução de cálculos. 

A Empírico Ativista surge nas décadas de 1930, 1940 e 1950 ressurgindo em 

1970 com objetivo de negação a escola tradicional. (BATALLINI, 2008). Defendendo 

um modelo dinâmico do ensino da Matemática. Iniciou se a reorganização curricular, 

formulando diretrizes metodológicas. Nesse período foram desenvolvidos diversos 

materiais. Educadores como Maria Montessori (1870-1952) foram responsáveis em 

desenvolver materiais didáticos.  

Maria Montessori começou seu trabalho em crianças com necessidades 

especiais e percebeu que através da manipulação de objetos a aprendizagem 

acontecia com maior facilidade, assim passou a realizar pesquisas referentes a 

materiais didáticos para serem usados no processo de ensino aprendizagem.  

Essa concepção histórica é a grande responsável em inserir a utilização de 

materiais em sala de aula. Considerando o professor como facilitador e orientador do 

processo ensino aprendizagem, as atividades passaram a ser realizadas em 

pequenos grupos, envolvendo experimentos e realização de jogos. (FIORENTINI, 

1995). Desenvolvendo no aluno a criatividade, potencialidade e os interesses 

individuais de cada um. 

Após a 2ª guerra mundial surge a Tendência Formalista Moderna se 

preocupando em formar especialistas matemáticos unificando os campos da 

Matemática dando ênfase nos aspectos estruturais e lógicos da Matemática, de 

acordo com Fiorentini (1995). Dando continuidade em um processo de ensino 

autoritário vendo o aluno como um ser passivo receptor e reprodutor de linguagens e 

raciocínios desenvolvidos pelo professor. As aulas eram expositivas no quadro negro. 



 
 

Na década de 1970 a tendência Tecnicista fundamentada no behaviorismo 

visava que a aprendizagem acontecia através das mudanças comportamentais. 

Desenvolvendo habilidades específicas. O professor e o aluno tinham os mesmos 

valores, essa prática hoje é vista nos cursinhos de pré-vestibulares.  

Na década de 1980 surgi a tendência Construtivista Piaget começa a influenciar 

no ensino da Matemática, substituindo o ensino mecânico pela utilização de materiais 

concretos visando a construção do pensamento lógico-matemático. (FIORENTINI, 

1995). O conhecimento vem como resultado da interação e reflexão do homem no 

meio em que está inserido. 

A tendência Socioetnocultural vê a Matemática como formadora do ser 

humano. A tendência baseia-se na aprendizagem e no desenvolvimento do 

pensamento lógico-formal do aluno, cujo erro é entendido como uma manifestação 

positiva de grande valor pedagógico. (MIZUKAMI, 1986). O erro tem como finalidade 

investigar como a criança aprende, constrói os conceitos Matemáticos e cria 

atividades, materiais ricos para o desenvolvimento. 

Essas são as tendências e concepções que configuram a Matemática à ciência 

que conhecemos e temos por base para o ensino e desenvolvimento das crianças nas 

escolas hoje. Procedendo com a utilização de materiais manipuláveis para resolução 

de atividades e cálculos matemáticos mentais. 

 

OS MATERIAIS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

Piaget em suas obras já defendia a utilização e manipulação de objetos, tendo 

como objetivo facilitar e estimular a aprendizagem e o conhecimento do aluno. A 

reflexão sobre o objeto e a interação com o outro tem o potencial de desenvolver a 

inteligência e a capacidade de raciocínio do aluno. A proposta, ao utilizar inúmeros 

recursos partindo da problematização do conteúdo, envolve os alunos em um 

processo de aprendizagem e capacidade de construir conceitos concretos, passando 

a compreender as formas, tamanhos e quantidades. Materiais Manipuláveis são 

recursos didáticos que, segundo Brasil (1997), precisam estar integrados a situações 

que levem ao exercício da análise e reflexão, sendo considerados recursos didáticos: 

calculadoras, jogos, livros, vídeos, computadores e outros. 



 
 

É importante ressaltar que Materiais Manipuláveis e Materiais Didáticos 

possuem características comuns, porém são diferentes, pois não possuem o mesmo 

significado. Materiais Didáticos são considerados os materiais desenvolvidos para 

facilitar a aprendizagem, podendo ser um recurso educativo, ou seja, todo material a 

que o professor recorre durante o processo de aprendizagem do aluno. 

O Material Didático desempenha algumas funções, conforme apontado por 

Graells, citado por Botas e Moreira (2013, p. 257): 

 

[..] fornecer informação; constituir guiões das aprendizagens dos alunos; 
proporcionar o treino e o exercício de capacidades; cativar o interesse e 
motivar o aluno; avaliar as capacidades e conhecimentos; proporcionar 
simulações, com o objetivo da experimentação, observação e interação; criar 
ambientes (contextos de expressão e criação). 

 

Podendo ser classificados como materiais convencionais: livros, revistas, 

fotocópias, documentos escritos, jogos didáticos, materiais manipuláveis materiais de 

laboratório; os materiais audiovisuais: rádios, filmes, CDs, DVD; e as novas 

tecnologias: o computador, programas informativos, internet, televisão interativa, entre 

outros. (BOTAS E MOREIRA, 2013).  

Visando à motivação do aluno, auxilia na concretização e construção de 

conceitos, sendo geralmente usado pelos professores nas resoluções de problemas 

e na prática compreensiva de procedimentos. A utilização desses materiais pode 

proporcionar alguns problemas e até desconfortos aos professores quando as escolas 

não possuírem Material Didático em quantidade mínima necessária, desconhecimento 

sobre o material, disponibilização dele na escola, o modo de utilizá-lo e o momento 

propício da utilização.  

Conforme Brasil (1998b, p. 211): 

 

Por outro lado, percebe-se um certo tipo de euforia, na educação infantil e até 
mesmo nos níveis escolares posteriores, em que jogos, brinquedos e 
materiais didáticos são tomados sempre de modo indiferenciado na atividade 
pedagógica: a manipulação livre ou aplicação de algumas regras sem uma 
finalidade muito clara. 

 



 
 

Já o Material Manipulável possui uma base material como: madeira, papelão, 

plástico, etc., e podem ser manipulados como, por exemplo: geoplano e o material 

dourado, no processo de aprendizagem.  

Que por si só não garante aprendizagem efetiva e significativa. Para isso o 

planejamento deve estar pautado em objetivos claros e definidos, para que o aluno 

tenha uma aprendizagem significativa. A prática com Materiais Manipuláveis garante 

à criança a compreensão de conceitos Matemáticos, transformando uma aula 

cansativa, repetitiva e de informações decoradas em situações desafiadoras que vão 

além da sala de aula e da avaliação do professor, despertando no aluno o gosto pela 

Matemática. 

Portanto, o Material Manipulável pode ser utilizado como motivador, pois sua 

manipulação pelo aluno desperta o interesse pela Matemática; auxiliador, pois permite 

que a explicação do colega e do professor se torne mais compreensível; fixador, pois 

através da manipulação os alunos conseguem fixar o conteúdo já estudado e o 

proposto no momento.  

Compreende-se, assim, que os desenhos, gráficos, não são Materiais 

Manipuláveis, pois são estáticos. Com o avanço da tecnologia podem deixar de ser 

estáticos e, em algum momento, tornar-se Manipuláveis Virtuais. 

Os Materiais Manipuláveis Virtuais tratam de representações visuais estáticas 

e representações visuais dinâmicas. A representação visual estática inclui gráficos, 

desenhos, folhas de cálculo; e a representação visual dinâmica, corresponde aos 

Materiais Manipuláveis, objetos concretos, pois podem ser manipulados através do 

computador e não só manualmente.  

Utilizar todo e qualquer material concreto na aula parte do princípio 

experimental. O material concreto classifica-se em duas esferas, conforme Gazire e 

Rodrigues (2012, p. 4): 

 

1) O material manipulável estático: material concreto que não permite a  
transformação por continuidade, ou seja, alteração da sua estrutura física a 
partir da sua manipulação. Durante a atividade experimental, o sujeito apenas 
manuseia e observa o objeto na tentativa de abstrair dele algumas 
propriedades. Ao restringir o contato com o material didático apenas para o 
campo visual (observação), corre-se o risco de obter apenas um 
conhecimento superficial desse objeto. 



 
 

2) O material manipulável dinâmico: material concreto que permite a 
transformação por continuidade, ou seja, a estrutura física do material vai 
mudando à medida em que ele vai sofrendo transformações, por meio de 
operações impostas pelo sujeito que o manipula. A vantagem desse material 
em relação ao primeiro, na visão do autor, está no fato de que este facilita 
melhor a percepção de propriedades, bem como a realização de 
redescobertas que podem garantir uma aprendizagem mais significativa. 
[grifos do autor]. 

 

Segundo Rêgo, citado por Gazire e Rodrigues (2012, p. 8), o cuidado com 

material didático é importante.  O autor descreve alguns passos: 

 

[...] I. Dar tempo para que os alunos conheçam o material (inicialmente é 
importante que os alunos o explorem livremente); 
II. Incentivar a comunicação e troca de ideias, além de discutir com a turma 
os diferentes processos, resultados e estratégias envolvidos; 
III. Mediar, sempre que necessário, o desenvolvimento das atividades, por 
meio de perguntas ou da indicação de materiais de apoio, solicitando o 
registro individual ou coletivo das ações realizadas, conclusões e dúvidas; 
IV. Realizar uma escolha responsável e criteriosa do material; 
V. Planejar com antecedência as atividades, procurando conhecer bem os 
recursos a serem utilizados, para que possam ser explorados de forma 
eficiente, usando o bom senso para adequá-los às necessidades da turma, 
estando aberto a sugestões e modificações ao longo do processo, e  
VI. Sempre que possível, estimular a participação do aluno e de outros 
professores na confecção do material.  

 

Seguir os passos citados anteriormente é de total responsabilidade do 

professor que busca uma aprendizagem significativa para os alunos. A utilização do 

Material Manipulável não garante que isso ocorra, pois depende de como é usado e 

com qual objetivo. 

 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 Toda graduação e formação de professores, em algum momento, concede um 

tempo específico para a discussão da utilização dos materiais em sala, porém nem 

sempre é suficiente para a formação de um bom profissional. Para compensar essa 

deficiência, os professores conseguem encontrar apoios e subsídios em materiais 

como: PCNs, (Parâmetros Curriculares Nacionais) RCNEI (Referencial Curricular 

Nacional para educação infantil), bem como, na Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional; Lei n 9.394/96;  



 
 

 Na sala de aula, o professor é reconhecido como principal responsável pela 

aprendizagem do aluno. Ao não conseguir desenvolver um trabalho significativo, 

surgem os questionamentos sobre o processo de ensino e aprendizagem.  

Diversos autores apontam que os professores, ao terem dificuldade de 

repensar a prática pedagógica em sala de aula, colocam toda a expectativa na 

utilização do Material Manipulável, acreditando que ele por si só ensinará os alunos a 

compreenderem conceitos e desenvolverem as atividades.  

Assim, é preciso refletir sobre a importância do material, como é melhor utilizá-

lo e em que momento. Nas formações continuadas de professores é possível 

aprofundar o trabalho e a pesquisa sobre a maneira correta de utilizar esses materiais, 

nas mais variadas formas, pois cada aluno aprende de maneira diferente.  

 De acordo com Brasil (1997, p. 21), [...] “na prática nem sempre há clareza do 

papel dos recursos didáticos no processo ensino-aprendizagem, bem como da 

adequação do uso desses materiais, sobre os quais se projetam algumas expectativas 

indevidas.” 

A utilização do material em sala deve compreender o grau de dificuldade, o 

conteúdo, a relevância e apropriação do mesmo pelos alunos. 

 A criança, desde pequena, precisa de possibilidades de manipulação de 

diferentes formas. Na Educação Infantil o material manipulável é usado como meio 

articulador para apresentação de um conteúdo para que os mesmos construam 

conceitos e significados (AMOP, 2014). A criança se concentra com maior facilidade 

quando é agente do processo ensino e aprendizagem, usando e manipulando objetos 

ao invés de assistir aulas expositivas para reprodução oral de significados. 

 O fato de a aula do professor exigir manipulação não quer dizer que a aula 

ministrada esteja sendo significativa para o aluno; o professor pode estar sendo 

apenas um repassador de atividades, explicações e conhecimentos. Atividades com 

manipulação devem possuir cuidados como, promover construções mentais e possuir 

continuidade de/com objetivos. 

A manipulação é fundamental e necessária para aprendizagem. Como reafirma 

Fiorentini (1995), o Material Manipulável deve ser utilizado para introduzir, trabalhar e 

aprofundar conteúdos, sendo um facilitador da aprendizagem do aluno, relacionando 

a teoria e a prática. 



 
 

Conforme o Brasil (1998b), a manipulação de objetos concretos é 

imprescindível para o desenvolvimento do raciocínio concreto. A função do professor 

é auxiliar o desenvolvimento infantil por situações de aprendizagem em que os 

materiais pedagógicos têm o papel de autoinstrução. Primeiramente trabalha-se o 

concreto, manipulável e depois o abstrato, a representação formal. Não significa, 

porém, que a aprendizagem dos conceitos por parte da criança comece do concreto; 

a aprendizagem começa de concepções mais gerais acerca dos fenômenos, seres e 

objetos, que com tempo dirigem-se à particularização, mediando a teoria e a prática.  

Para tanto, é ideal o professor reconhecer as habilidades de cada aluno para 

desenvolvê-las, aprimorá-las, relacioná-las com a prática a ser realizada, planejando 

atividades as quais auxiliem a compreensão do aluno e o trabalho do professor. Assim, 

a estratégia de ação, a articulação de conteúdos e competências e a forma de trabalho 

contribuirão efetivamente para que competências almejadas sejam desenvolvidas 

(BRASIL, 1998a). 

Dante (1996, p. 36) reforça a importância da clareza de objetivos com o uso de 

materiais concretos observando que: 

 

É importante não confundir o ‘concreto’ com a mera experiência física, pois 
pode haver atividade mental sem manipulação, como também pode haver 
passividade com manipulação. Por outro lado, não podemos impor 
precocemente um processo de abstração, som palavras e símbolos para 
traduzir uma atividade da qual a criança ainda não tenha captado o 
significado e não seja capaz de efetuá-la com autonomia. 

 

 Muitos alunos, no decorrer dos anos, apresentam dificuldades na área das 

exatas. As dificuldades apresentadas e os maus resultados levam ao questionamento 

do ensino e da aprendizagem da matemática, vendo se necessário diversos aspectos 

destacados por Gómez e Terán (s/d, p.178): 

 

[...] hoje numa aula de matemática devemos ter em conta que:  
● A tecnologia deve ter papel importante na aula. 
● A matemática deve ser relacionada com a vida diária. Os estudantes 

devem aprender matemática com exemplos reais da vida cotidiana. 
● Os conhecimentos de como as crianças aprendem deve ser parte 

integrante das estratégias que são utilizadas. 
● Os estudantes devem ver a matemática como uma ferramenta 

importante na resolução de problemas. 



 
 

● Os estudantes devem dominar as noções matemáticas básicas para 
compreender os processos posteriores. 

 

A sociedade mudou e as necessidades humanas também; por isso, conhecer a 

sociedade e o aluno é fundamental para transmitir o conhecimento de forma coerente 

com a realidade do aluno. Para isso, o professor deve desenvolver na criança a 

compreensão das noções básicas da matemática como: classificação, seriação, 

inclusão de classes, conservação, comparação, correspondência biunívoca, entre 

outras.  

Ensinar a Matemática resulta em conseguir organizar o pensamento e estimular 

o raciocínio dedutivo do aluno. Assim, devem-se compreender os processos atuais e 

básicos das questões complexas e que necessitam de maior raciocínio. Gómez e 

Terán (s/d, p. 179) afirmam que “a essência da matemática é a compreensão” e 

complementam que: 

 

É importante compreender que para a aprendizagem ser significativa é 
necessário que seja dado tempo à criança. De fato, a matemática é aprendida 
de forma gradual; é necessário compreender cada passo para passar ao 
próximo. O tempo adequado para a reorganização do pensamento, para 
integrar novas aprendizagens às anteriores é indispensável. 

 

A criança que não é adequadamente desenvolvida nas áreas de Habilidades 

espaciais, Perseverança, Linguagem, Raciocínio abstrato, Memória, Processamento 

perceptivo, Problemas Emocionais pode ter dificuldade de aprendizagem matemática. 

Portanto, é primordial o desenvolvimento integral da criança.  

Assim, destaca-se a importância da relação aluno-conteúdo-realidade para que 

haja aprendizagem significativa, mediada pela manipulação, conforme necessidade.  

Segundo Gómez e Terán (s/d, p. 180): 

 

Alguns pesquisadores, entre eles Piaget, consideram que a manipulação dos 
objetos concretos constitui a base do conhecimento humano. As crianças 
pequenas ao manipular objetos, mudá-los de lugar, agrupá-los e, qualquer 
atividade que signifique atuar sobre eles, ou seja, que envolva, uma 
transformação da realidade, estão aprendendo uma série de funções e 
desenvolvendo algumas competências que mais tarde lhes permitirão 
aprender alguns conceitos matemáticos. 

  



 
 

Portanto, na matemática, ao se trabalhar a partir da manipulação de objetos e da 

mediação do professor, busca-se a formação de conceitos. 

 

ALGUNS MATERIAIS CONCRETOS NA SALA DE AULA 

 

 Neste espaço apresentamos alguns dos principais materiais utilizados em sala 

de aula, suas contribuições na aprendizagem Matemática como também as suas 

composições e exemplificações dos usos dentro da sala de aula. 

O Ábaco de Pinos é uma das primeiras máquinas inventada pelos homens para 

calcular; no início não tinha toda a organização que tem hoje; o ábaco era montado 

com pinos de madeira firmados no chão e em cada estaca era colocada a quantidade 

de argolas necessárias: ossos, conchas, pedras, etc., para assim representar a 

quantidade e realizar cálculos matemáticos. 

Hoje é encontrado na maioria das escolas, sendo utilizado para representar 

quantidades e ordens na escrita de números do Sistema de Numeração Decimal, a 

base 10 (dez) e o valor posicional dos algarismos. Sua utilização permite demonstrar 

o trabalho envolvendo as quatro operações, com maior ênfase na adição e subtração.  

 De acordo com um dos princípios do Sistema de Numeração Decimal, a base 

dez, cada vez que se agrupam dez peças em um pino, é preciso trocá-las por uma 

peça que deverá ser colocada no pino imediatamente subsequente à esquerda; cada 

pino do Ábaco representa uma ordem.  

 Para boa manipulação e compreensão da utilização do ábaco, o aluno deve 

compreender e conhecer a estrutura dos números referente à unidade, dezena, 

centena, unidade de milhar, etc. 

 O ábaco é um material que não propicia a realização de atividades que exigem 

a comparação na subtração. Na Imagem 1, observa-se um modelo de ábaco de pino.  

 

 



 
 

 

Fonte: Site Brasil Escola: Canal do Educador 

 

Já o material dourado: no início era conhecido como “Material das contas 

Douradas”, pois era formado por contas amarelas. Idealizado pela médica e 

educadora italiana Maria Montessori, ele foi desenvolvido a partir de contas, criando 

uma espécie de colar em que as crianças realizavam as operações. 

Dez contas amarelas colocadas em arame bem firme representavam a barra. 

Quando repetida esta barra dez vezes, ligando-as entre si, formavam um quadrado, 

obtendo-se a placa. Finalmente, dez placas sobrepostas e ligadas formavam um cubo. 

A partir do modelo original, foram efetuadas modificações que chegaram à 

estrutura e à aparência do ábaco atual (ARAUJO, SILVA, 2011).  

Um seguidor de Montessori chamado Lubienska de Lenval adaptou-o ao 

modelo de hoje. O material dourado tem como princípio, segundo Cardoso; et al (2010, 

p. 18):  

 
[...] desenvolver na criança a independência, confiança em si mesma, a 
concentração, a coordenação e a ordem; - gerar e desenvolver experiências 
concretas estruturadas para conduzir, gradualmente, a abstrações cada vez 
maiores; -fazer a criança por ela mesma, perceber os possíveis erros que 
comete ao realizar uma determina ação com o material; - trabalhar com os 
sentidos da criança. 

 

Esse material vem sendo amplamente representado nos livros didáticos, 

principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental e é indicado para trabalhar 

com sistema de numeração decimal e o valor posicional, como também a 

porcentagem, números decimais, fração, medidas, entre outros. 

Porém, é necessário que o aluno faça uma interpretação das relações 

existentes entre as peças do material, ou seja, as trocas e destrocas na composição 

numérica. É essencial a compreensão do aluno e do professor do raciocínio envolvido 



 
 

no problema a resolver, pois cada problema, cada situação pode exigir do aluno 

diferentes raciocínios e compreensões.  

Na Imagem 2 estão dispostas as peças que compõem o Material Dourado, na 

versão atual.  

 

 

Fonte: Aula de Matemática 

 

 Na primeira manipulação do material é importante o contato lúdico para 

conhecer as suas particularidades. Deixar que os alunos criem nomes para cada uma 

das peças, para compreendê-las com maior facilidade; o professor realiza as 

atividades com os nomes atribuídos pelos alunos, pois é uma das formas de haver 

interação com o material, e com o tempo evoluirá para o nome científico. (TOLEDO; 

TOLEDO, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática desenvolvida no texto abordou momentos históricos que permitiram 

a compreensão do papel do professor em cada movimento e tendência, rediscutindo 

com as salas de aula atuais, nas quais os professores desempenham papéis 

diferentes no processo de ensino aprendizagem e sua postura em relação à disciplina 

que precisa estar adequada ao momento histórico. 

Portanto, a valorização do pensamento e da experiência do aluno são 

importantes para a aprendizagem como meio de melhoria do ensino da Matemática 

Brasileira, possibilitando um novo papel tanto para o aluno quanto para o professor. 

Assim, cabe ao professor compreender a sua prática e dominar a utilização de 

materiais nas aulas de matemática. 



 
 

Concluindo, a manipulação de material tem papel fundamental na contribuição 

para a aprendizagem, tendo como base a articulação de material manipulável com o 

conteúdo a ser ensinado. Assim, cabe ao professor analisar o mais adequado para 

favorecer a aprendizagem por parte do aluno. Porém, o material manipulável, não 

ensina por si, já que o aluno não aprende apenas manuseando o material; a 

aprendizagem e a produção de conhecimentos ocorrerão se houver a interação 

professor/aluno/material e o uso de uma metodologia diferenciada. 
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