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Resumo – Este artigo descreve trabalho de iniciação tecnológica e inovação, desenvolvido pelo estudante Vito 
Rodrigues Franzosi, sob orientação do professor Rony C. O. Freitas. O trabalho teve como ponto de partida a 
dissertação de mestrado do orientador, mais especificamente o ambiente desenvolvido, produto construído a 
partir das teorias e experiências. A intenção é transpor para o meio computacional o Material Dourado 
Montessori, recurso utilizado para a aprendizagem de conceitos de números e operações aritméticas nas séries 
iniciais do ensino fundamental. Para isso utilizamos como referência teorias de Papert para subsidiar o uso do 
computador na educação, Piaget para auxiliar na compreensão das construções conceituais em Matemática e 
Vygotsky como referência para as interações possíveis e necessárias. Utilizamos como metodologia uma 
abordagem construtivista, centrada no fenômeno de estudo e interpretações da realidade. As demandas internas e 
algumas dificuldades na implementação impediram que a implementação se concretizasse totalmente, porém 
conseguimos criar o banco de dados e fazer os primeiros ensaios da tela principal, onde as manipulações deverão 
acontecer. Este é um projeto que deverá ter continuidade, seja na sua concepção inicial quanto nos testes e 
experimentações com estudantes e professores. 
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 INTRODUÇÃO 

 
Diversas pesquisas em informática educacional confirmam o que Papert [1] já afirmava, 

que o computador pode ser um aliado importante na construção de conhecimentos por 
crianças, jovens e adultos. Entre eles, Valente [2], Gomes e outros autores [3] e Freitas [4]. 
Esses autores apontam para o desenvolvimento cognitivo com o qual os computadores podem 
contribuir, viabilizando a realização dinâmica das atividades, proporcionando novas formas 
de pensar e agir. Entretanto, percebemos que esse potencial ainda não é devidamente 
explorado. 

Para as escolas de modo geral e, particularmente na prática do professor que ensina 
matemática o computador continua com um corpo estranho, que provoca, sobretudo, 
incômodo e medo. 

Porém, o computador deveria ser visto como mais uma possibilidade de construção 
do conhecimento, de busca por novas alternativas e estratégias de construção do 
conhecimento, de busca por novas alternativas e estratégias para a compreensão do 
cotidiano. É importante criar diferentes formas de aprendizagem e de ensino com o 
auxílio da tecnologia, em uma proposta pedagógica que tenha como centro o 
estudante e suas necessidades de aprendizado [5]. 

Para pensar sobre o uso do computador na escola, antes precisamos entender qual o seu 
papel e em que sentido pode contribuir para a construção do conhecimento matemático. Para 
Papert [1] os computadores deveriam servir como instrumentos que ajudam a pensar, para 
realizar projetos e como fontes para novas ideias e conceitos. Galvis [6] afirma que o 
computador deveria ser usado no processo de ensino-aprendizagem, antes de qualquer outra 



  
 
coisa, como um meio para implementar o que com outros meios não seria possível ou seria 
difícil obter. Percebe-se, com os dois autores citados, a preocupação em não fazer do 
computador uma simples transferência de ações que já ocorrem com a utilização de outros 
meios e sim buscar novas possibilidades que possam, sobretudo, valorizar o papel do 
professor como mediador do processo de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, para contribuir com a aprendizagem é necessário que pensemos no 
uso do computador dentro de uma abordagem que permita a ação do sujeito e a reflexão sobre 
essa ação. A questão principal é: qual é o caminho? 

Uma possibilidade é pensar em um trabalho que possa caminhar no sentido de uma 
discussão que contemple valores caros para a educação matemática. A informática, nesse 
contexto, não seria vista como o centro das atenções, mas, como transformadora nos 
processos de quebra de paradigmas, de mudanças de posturas e de estabelecimentos de 
diálogos entre conhecimentos e áreas da matemática. 

Nesse caso o ponto de partida não está na máquina, mas na problematização proposta. A 
máquina é um meio, que potencializa e oferece novas possibilidades. Desta forma, 
consideramos que o uso de tecnologias como elemento componente do processo ensino-
aprendizagem, nesta sociedade do conhecimento em que vivemos, tem papel fundamental na 
promoção de novos conhecimentos e ampliação daquilo que já se conhece, ao mesmo tempo 
em que ajuda na inserção do estudante nesta sociedade. A informática pode contribuir na 
ruptura de processos educacionais tradicionais, rompendo com a linearidade de uma 
abordagem instrucionista de ensino e desestabilizando terrenos que antes pareciam imutáveis. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino médio [7] apontam 
possíveis interrelações entre tecnologia e matemática, salientando os papéis que cada uma tem 
que desempenhar da compreensão da outra: 

 perceber o papel desempenhado pelo conhecimento matemático no desenvolvimento 
da tecnologia e a complexa relação entre ciência e tecnologia ao longo da história; 
 acompanhar criticamente o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, tomando 
contato com os avanços das novas tecnologias nas diferentes áreas do conhecimento 
para se posicionar frente às questões de nossa atualidade. 

O que está proposto, portanto, é que a educação matemática possa fazer uso dos 
recursos tecnológicos, tanto pela receptividade social que possuem, como para melhorar a 
linguagem expressiva e comunicativa dos estudantes. Gómez [8] comenta, por exemplo, que, 
mesmo que o uso das tecnologias não seja a solução dos problemas de ensino e de 
aprendizagem da matemática, não se pode pensar atualmente em se ensinar matemática sem 
seu uso, afinal, para eles, muito provavelmente a inserção das tecnologias provocará 
mudanças na forma como se aprende e ensina matemática. 

Graças às possibilidades que os recursos computacionais oferecem para manejar 
dinamicamente os objetos matemáticos em múltiplos sistemas de representação 
dentro de esquemas interativos, a tecnologia abre espaço para que os estudantes 
possam viver novas experiências matemáticas, difíceis de conseguir com recursos 
tradicionais, como o lápis e o papel, visto que essa manipulação ocorre de forma 
direta em ambientes de exploração. A informática é capaz de unir elementos 
importantes na aprendizagem da Matemática, por exemplo: resolução de problemas, 
atribuição de significado a alguns conteúdos estudados, aprendizagem pela 
exploração, diversidade de abordagem, entre outros [5]. 

Embora muitos outros teóricos nos ajudam a compreender e a nos guiar na trajetória que 
se pretende percorrer, temos nossas bases epistemológicas em três autores: Vygotsky, Piagete 
Papert. 



  
 

A meta de Vygotsky é criar um novo sistema que sintetize as maneiras conflitantes de 
estudar o homem, pois para ele o homem é dotado de consciência, espírito e mente, 
procurando estabelecer uma teoria unificada dos processos psicológicos superiores. Busca 
uma síntese para a psicologia, na perspectiva: o homem enquanto corpo e mente, enquanto ser 
biológico e social, enquanto membro da espécie humana e participante do processo histórico 
[9]. Porém, é na sua discussão sobre afetividade que Vygotsky mais contribui neste trabalho, 
mais especificamente em sua crença de que o desenvolvimento do indivíduo pode ser 
compreendido através do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou seja, o nível 
existente entre o Desenvolvimento Real, que é aquilo que a criança já sabe fazer sozinha, e o 
Desenvolvimento Potencial, que é aquilo que se faz de forma compartilhada. É na Zona de 
Desenvolvimento Proximal que se pode auxiliar na aprendizagem do indivíduo elaborando 
técnicas e estratégias pedagógicas. 

É importante ressaltar a importância dada por Vygotsky à interação social. Para ele o 
conhecimento é construído de forma coletiva e a linguagem tem papel fundamental na 
expressão e organização do pensamento, pela necessidade de se comunicar, sendo a 
linguagem escrita uma continuidade das atividades simbólicas: gestos, desenhos e o 
brinquedo. 

A concepção de que o conhecimento não é transmitido nos remete a Piaget. Para esse 
autor ele é construído progressivamente por meio de ações e coordenações de ações, que são 
interiorizadas e se transformam. A partir de suas próprias ações, o sujeito, como ser ativo, 
constrói suas estruturas em interação como o seu meio ao qual este sujeito tenta adaptar-se 
através de um processo de construção e reconstrução permanente utilizando para isso os 
mecanismos de assimilação e acomodação. Assimilação é a ação do sujeito sobre o objeto, 
isto é, o sujeito atua sobre o objeto e o transforma pela incorporação de elementos do objeto 
às suas estruturas, existentes ou em formação. Acomodação é a ação do sujeito sobre si 
próprio, ou seja, é a transformação que os elementos assimilados podem provocar em um 
esquema ou em uma estrutura do sujeito. A adaptação é um equilíbrio entre assimilação e 
acomodação. Uma não pode ocorrer sem a presença da outra. 

O sujeito inserido em certo contexto histórico, político e social realiza reflexões sobre 
sua ação, ou seja, o sujeito apropria-se de sua ação, analisa-a, retira elementos de seu interesse 
e a reconstrói em outro patamar. A ação material do sujeito e suas possíveis evocações 
propiciam abstrações empíricas, enquanto as abstrações reflexivas resultam das coordenações 
das ações do sujeito. 

Papert se aproveita das ideias desses dois autores, principalmente, para desenvolver sua 
metodologia para uso do computador na educação. A visão que Papert tem do homem e do 
mundo situa-se numa perspectiva interacionista, sendo o conhecimento o produto dessa 
interação, que é centrada nas formas com que o mundo cultural age e influencia o sujeito em 
interação com o objeto. Sobre esta importância, para o aprendizado, das interações no mundo, 
Papert [1] enfatiza que o Construcionismo, que é sua reconstrução pessoal do Construtivismo, 
atribui especial importância ao papel das construções no mundo como apoio para o que 
ocorreu na cabeça, tornando-se, deste modo, menos uma doutrina puramente mentalista. 

Para Papert, o processo educacional deve ter como pressuposto o fato de que a criança 
não aprende apenas pelo ensino formal e deliberado, que ela é uma aprendiz inata, que mesmo 
antes de chegar à escola possui conhecimentos adquiridos por meio de uma aprendizagem 
natural, espontânea e intuitiva, que se dá via exploração, busca e investigação, que pode ser 
caracterizada como uma real auto-aprendizagem. 



  
 

O que a criança aprendeu porque fez, após ter explorado e descoberto por si própria, 
além de contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, possui um significado especial que 
ajuda a reter e transmitir com muito mais facilidade o que foi aprendido. 

É pois dentro dessa perspectiva que propusemos essa pesquisa de iniciação tecnológica 
e inovação. Com este trabalho pretende-se contribuir para o processo educacional, com 
possibilidade de unir em uma ferramenta informatizada diversas formas de se trabalhar a 
Matemática de maneira construtiva e significativa por meio de observações do mundo real e 
com representações utilizando materiais manipulativos. Será desenvolvido um software que 
leve para o mundo virtual uma ferramenta muito utilizada por professores do ensino 
fundamental de 1a à 4a séries, o Material Dourado Montessori, potencializado o seu uso sem 
perdas de suas características construtivistas, com base em conceitos filosóficos e científicos 
de diversos pesquisadores. Para isso foi utilizado como ponto de partida o protótipo 
desenvolvido por Freitas [4] para que se pudesse criar um ambiente que possa ser utilizado na 
web. 

Pretende-se que o ambiente seja capaz de: 
 Auxiliar o professor no processo de acompanhamento da aprendizagem de seus 

alunos; 
 Potencializar o uso do Material Dourado sem, no entanto, ter a pretensão de substituir 

o seu uso real; 
 Oferecer recursos impossíveis de serem realizados com o Material Dourado real; 
 Possibilitar o acesso ao histórico da construção feita pelo aluno, a fim de verificar se o 

processo utilizado por ele é um processo coerente, não limitando o professor a uma 
análise apenas do produto final; 

 Oferecer mecanismos que possibilitem a retomada da construção em outros 
momentos, para que não se percam todas as construções já efetuadas pelos alunos; 

 
 O MATERIAL DOURADO MONTESSORI 

 
O Material Dourado é um dos muitos materiais idealizados pela médica e educadora 

italiana Maria Montessori para o trabalho com Matemática. Ele foi criado com o intuito de 
destinar-se a atividades que auxiliassem o ensino e a aprendizagem do sistema de numeração 
decimal-posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais (ou seja, os 
algoritmos). Essa utilização evoluiu e hoje esse material pode ser utilizado para o estudo de 
frações, conceituação e cálculo de áreas e volumes, trabalho com números decimais, raiz 
quadrada e outras atividades criativas. 

No ensino tradicional, as crianças acabam “dominando” os algoritmos a partir de treinos 
cansativos, mas sem conseguirem compreender o que fazem. Com o Material Dourado 
(Figura 1) a situação é outra: as relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem 
concreta, facilitando a compreensão. Obtém-se, então, além da compreensão dos algoritmos, 
um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável. 

 



  
 

Figura 1. Material Dourado Montessori. 
 

O Material Dourado Montessori é, então, constituído por cubinhos, barras, placas e 
cubão. Essa nomenclatura é muito mais propícia do que unidade, dezena, centena e unidade 
de milhar, devido a outras aplicações onde os elementos teriam classificação diferenciada. 
Esse é o material que é utilizado como referência para a construção do ambiente virtual. 

 
 METODOLOGIA 
  

Partimos do pressuposto que a realidade é subjetiva, uma construção social que depende 
dos significados que lhe atribuem as pessoas. Nesse sentido a construção inclui a geração e a 
transmissão coletivas de significados onde os significados são construídos pelos sujeitos 
envolvidos. Optamos por considerar todas essas condições para uma escolha metodológica de 
pesquisa sem, no entanto, fazer opção por uma ou outra metodologia, uma vez que nos 
focamos nesse momento na construção de um produto, embora tenhamos buscado o tempo 
todo subsídios teóricos que pudessem nos orientar. A produção do ambiente foi organizada 
em várias etapas. 

 Primeiramente foi estudado o protótipo construído por Freitas [4], para utilizar como 
ponto de partida para ampliação do que já estava produzido; 

 Fizemos a opção por um ambiente que pudesse funcionar em um navegador (browser) 
web. 

 As ferramentas para desenvolver o programa deveriam ser gratuitas. 
 Teria uma tela de acesso ao programa. 
 Telas de cadastro de grupos, usuários (alunos, monitores e professores), turmas e 

atividades. 
 Telas de listagem dos usuários, turmas, grupos e atividades. 
 Criar o ambiente para o desenvolvimento das atividades com o material dourado. 
 Os usuários teriam permissões de acesso de acordo com suas funções. 
 As atividades realizadas pelos alunos ao trabalhar com o material dourado virtual 

seriam registradas. Isso ajudaria o professor analisar o caminho percorrido pelos 
alunos no desenvolvimento das atividades. 

 Construir um banco de dados para armazenar todas as informações. 
 
Depois de uma análise do projeto e um estudo das ferramentas disponíveis no mercado 

chegamos às seguintes decisões: 
 A plataforma de desenvolvimento que melhor se adequou as nossas necessidades foi 

JAVA. 



  
 

 O servidor web (WebServer) que utilizaríamos para rodar o programa seria o 
TOMCAT 

 O banco de dados escolhido foi o POSTGRES 
 O ambiente escolhido para desenvolver o projeto é o ECLIPSE 
 

 RESULTADOS 
 
Apesar do projeto não está concluído podemos apontá-lo como um dos instrumentos de 

aprendizagem da matemática para as séries iniciais. Acreditamos que o ambiente virtual 
investigativo estimule o aluno a buscar soluções para realizar suas atividades ao mesmo 
tempo em que desenvolve os conceitos matemáticos. 

 

Figura 2. Tela Inicial do Ambiente. 

Foram alcançados os seguintes resultados: 
 
 Toda a estrutura de banco de dados foi construída (Figura 3). 



  
 

 
Figura 3. Exemplo do Banco de Dados. 
 

 A tela de acesso ao programa como todas as telas de cadastro e listagem de dados 
foram concluídas (Figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Algumas Telas do Programa. 



  
 

 Foram realizadas algumas funcionalidades do applet (Figura 5) que desenvolve as 
atividades com o material dourado. 
 

 
Figura 5. Applet para trabalhar com o Material Dourado. 

 
 
 
 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
Apesar do projeto não ter sido concretizado, já podemos notar que terá grande potencial 

tanto para formação de professores que ensinam matemática nas séries iniciais do ensino 
fundamental, quanto para a aprendizagem de conceitos de aritmética pelos estudantes. A 
intenção é buscar parcerias com escolas municipais, para continuar e aprimorar o 
desenvolvimento ao mesmo tempo em que potencializamos ações de extensão no campus 
Vitória do Ifes.  

Os próximos passos necessários para a continuidade das ações são os seguintes: 
 Ampliar as funcionalidades pendentes do applet para realizar todas as atividades 

propostas com o material dourado. 
 Instalar o projeto em uma escola piloto e acompanhar os resultados obtidos pelos 

alunos na disciplina de matemática ao utilizar o material dourado no ambiente virtual. 
 
Por ser um projeto abrangente e que envolve conhecimentos da área de informática e 

matemática seria interessante criar um pequeno grupo com pessoas das duas áreas para 
discutir sobre o projeto. Acreditamos que, dessa forma, enriqueceria tanto as ações 
relacionadas ao uso da informática na educação matemática quanto os subsídios teóricos 
necessários para desenvolvedores de sistemas de computação voltados para educação. Isso 
poderia fomentar ações interdisciplinares realmente significativas. 
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