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Resumo: Devido à existência de dificuldades na resolução de sentenças matemáticas durante o seu estudo
nos anos iniciais, esse trabalho tem o objetivo de apresentar o programa livre pySioGame como uma
possibilidade instrumental para o ensino de atividades matemáticas que se referem ao campo conceitual
aditivo, com a exploração de suas naturezas aritméticas e algébricas para estudantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Para isso, as potencialidades na execução de atividades didáticas envolvendo o
campo conceitual aditivo serão explanadas. Conclui-se que o programa favorece os estudos dos tipos de
sentenças matemáticas propostas.
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Introdução
É perceptível que há estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental que
apresentam dificuldade no aprendizado de Matemática. Silva (2015) corrobora essa
afirmativa, pois em seus estudos foi verificado que o ensino escolar dessa ciência
apresenta vários obstáculos. Um desses, talvez um dos principais, faz referência à
tendência formal e linear do ensino dessa disciplina, que

prioriza o uso de

procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o estudante. “Há urgência
em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a
formação que hoje a sociedade reclama” (BRASIL, 1997, p. 15)1.
A esse respeito, Sá e Pinheiro (2002) destacam que a capacidade de resolver
situações-problema que englobem as operações de adição e subtração é um dos
objetivos que o ensino nos anos iniciais procura atingir. Entretanto, ainda é expressivo o
número de estudantes que ao defrontar-se com problemas que envolvem algumas dessas
operações sentem dificuldade ou impossibilidade de estabelecer quais as operações mais
adequadas para encontrar a solução desejada (SILVA, 2015).
O campo conceitual é definido por Vergnaud (2009) como um conjunto de
circunstâncias cujo domínio requer a assimilação de outros conceitos de naturezas
diferentes. No caso deste trabalho, deve-se ter consciência que a compreensão dos
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Faz-se uso de uma referência que já foi reformulada, mas tal situação ainda permanece na atualidade.

conceitos que abrangem as operações de adição e de subtração não emergem a partir de
uma única situação isolada, o que é denominado campo conceitual aditivo. Segundo
Magina et al (2008), para que tal compreensão ocorra, torna-se imperativo que o
indivíduo confronte variadas circunstâncias, pois os conceitos matemáticos delineiam
seus sentidos a cada situação, que geralmente não pode ser analisada com o auxílio de
um único conceito.
Em complementação à ideia de campo conceitual aditivo, Sá e Fossa (2008)
definem os problemas ou sentenças matemáticas de natureza aritmética aqueles que
podem serem modelados e efetuados de modo direto, como nos exemplos
em que

e

é o número que se pretende calcular. Já os de natureza algébrica

não podem ser modelados ou efetuados de modo direto, como nos exemplos
e

.
Essas evidências mostram, antes de tudo, a diferença em relação ao aprendizado

dos estudantes, que para Soares (2009, p. 16) “talvez o maior desafio dos educadores
seja criar condições para que os estudantes conquistem certa igualdade no domínio dos
conteúdos e habilidades escolares”.
No ensino de Matemática para os primeiros anos do Ensino Fundamental
existem algumas especificidades quando comparado ao dos níveis escolares mais
avançados. No contexto educacional que permite o acesso dos nativos digitais2 à escola,
as Tecnologias Digitais de Informação e de Comunicação (TDIC) inundam o ambiente
escolar, as modalidades e níveis de ensino.
O pySioGame é um instrumento gratuito para se usar no processo de ensino e
aprendizagem dos campos conceituais aditivo. Trata-se de um programa educativo livre
que visa ajudar as crianças a obter habilidades de leitura, escrita, conceitos matemáticos,
cores, medidas de tempo dentre outras características.
No site oficial do programa, a simplicidade das atividades e a forma como são
organizadas dão suporte à aprendizagem por meio do jogo. Crianças a partir de três anos
podem jogar com algumas das as atividades propostas e dessa forma adquirir novas
aprendizagens (IRENEUSZ IMIOLEK, 2017).
Diante disso, esse trabalho tem o objetivo de apresentar o programa livre
pySioGame como uma possibilidade instrumental para o ensino de atividades
2

Entendimento do termo conforme concepções de Prensky (2001).

matemáticas que se referem ao campo conceitual aditivo, com a exploração de suas
naturezas aritméticas e algébricas para estudantes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Para atingir tal objetivo, são explanadas suas potencialidades na execução
de atividades didáticas envolvendo o campo conceitual aditivo.
Desenvolvimento
O programa educacional livre pySioGame possui instaladores nas plataformas
Windows e Linux. A tela inicial do programa é bem intuitiva e indica que ser capaz de
apresentar atividades desde o nível pré-escolar, que é equivalente à educação infantil, e
do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, conforme Figura 1.
Figura 1 - Interface inicial do pySioGame

Fonte: pySioGame.

Para a explanação das possibilidades, seguem apresentadas as atividades de
matemática indicadas para o 3º ano. As atividades com sentenças de adição em sua
natureza aritmética podem ser trabalhadas conforme indicado na Figura 2, em que os
números que estejam na coluna 2 devem ser deslocados para a coluna 1 de modo que
satisfaça os resultados. A cada combinação correta, sobe-se um nível conforme indicado
no canto superior direito.

Figura 2 - Interface para as sentenças aditivas de natureza aritmética

Fonte: pySioGame .

Atividades com sentenças de adição de natureza algébrica podem ser trabalhadas
como indica a Figura 3, em que os números que estejam na coluna 2 devem ser
deslocados para a coluna 1, de modo que a soma satisfaça a igualdade indicada.
Figura 3 - Interface para as sentenças aditivas de natureza algébrica

Fonte: pySioGame.

Para as atividades com sentenças de subtração em sua natureza aritmética há a
possibilidade de trabalhar como indica a Figura 4, em que os números que estejam na
coluna 2 devem ser deslocados para a coluna 1, de modo que satisfaça a igualdade.

Figura 4 - Interface para as sentenças de subtração de natureza aritmética

Fonte: pySioGame.

As sentenças de subtração de natureza aritmética podem ser trabalhadas como
indica a Figura 5, em que os números que estejam na coluna 2 devem ser deslocados
para a coluna 1, de modo que a igualdade seja satisfeita.
Figura 5 - Interface para as sentenças de subtração de natureza algébrica

Fonte: pySioGame.

Assim, pode-se perceber que o programa educativo livre pySioGame pode ser
uma ferramenta útil para trabalhar o campo conceitual aditivo sob a perspectiva dos
problemas aritméticos e algébricos. Desse modo, as possibilidades de atividades a serem
realizadas com o programa estão em consonância do que explicitam Sá e Fossa (2008)
quanto aos tipos de sentenças de natureza aritmética ou algébrica, que visam o estudo de
tais sentenças no campo conceitual aditivo idealizado por Vergnaud (2009).
Conclusão
Em uma sociedade de nativos digitais, o uso de TDIC pode contribuir no processo de
ensino de matemática. Desse modo, é almejado que as atividades propostas possam

contribuir para que professores aperfeiçoem seus conhecimentos, suas práticas e
percebam que o ato de ensinar e o ato de aprender, dos estudantes imersos na sociedade
digital, exige uma abordagem com novas práticas de ensino.
Novas práticas pedagógicas devem estar abertas a reelaborações das concepções
sobre o processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, por meio do uso de
métodos e metodologias inovadores de ensino relacionadas com os demais campos do
conhecimento. Desse modo, o pySioGame pode servir como instrumento pedagógico de
apoio para trabalhar as atividades de sentenças matemáticas aritméticas e algébricas no
campo conceitual aditivo.
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