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1. RESUMO 

Este artigo teve por objetivo compreender o uso do Material Dourado no processo de 
ensino-aprendizagem da matemática no ensino fundamental no sistema de 
numeração, nas operações e desenvolvimento do raciocínio-lógico de forma 
concreta. Através da bibliografia realizada por meio de consultas em livros, sites, 
monografias e periódicos, apresentando-se benefícios, modos de uso e como o 
material vem sendo utilizado atualmente. O resultado mostra que o Material Dourado 
é um ótimo recurso concreto para a compreensão do Sistema Numeração Decimal. 
Pelas pesquisas realizadas, percebe-se que o material dourado deve fazer parte dos 
procedimentos didáticos tornando os conteúdos mais significativos para os alunos, 
pois interagindo com materiais concretos se sentirão mais interessados a aprender, 
tendo a curiosidade, como fator favorável para o exercício da criatividade e da 
autonomia. A criança evolui com a manipulação de materiais concretos, com o 
trabalho em dupla e com o trabalho individual, aprendem a conhecer-se melhor e 
seus colegas, melhorando sua vida social e autoestima. 
 

Palavra-chave: Material dourado. Sistema numeração decimal. Educação. 

Matemática. Aprendizagem. 

 

2.INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo pretende apresentar como tema a dificuldade do aluno em 

resolver problemas matemáticos, seja pelo distanciamento aparente entre o abstrato 

e o concreto, bem como ideias de cunho histórico-social-cultural que acompanha a 

disciplina, por ser considerada para poucos, com um nível de assimilação complexo 

e através do Material Dourado nos primeiros anos do ensino fundamental, podemos 

apresentar a matemática que está em quase tudo, como ferramenta necessária das 

quais utilizamos os conceitos, até de forma imperceptível, na sua aplicabilidade. 

Basta uma observação, uma diretriz, um olhar para tornar perceptível o quanto eles 

estão à nossa volta e o tempo todo. 

Nesta perspectiva, o trabalho é norteado para a compreensão do sistema de 

numeração decimal que nem sempre é fácil. Lidar com os seus fundamentos 

utilizando o Material Dourado pode ser um bom recurso? Quando a criança manipula 

material concreto ela entra em contato com a matemática para contar, medir, entre 

vários processos mentais que permitem a realização de diferentes operações. 

Assim, o Material Dourado como material concreto para os alunos 

entenderem melhor a aritmética, operações, trocas e agrupamentos matemáticos, já 

que é uma matéria considerada abstrata. Por isso, a importância de investigar o uso 

do material nos primeiros anos do ensino fundamental para tentar sanar as 



dificuldades futuras dos alunos que se dão por não terem uma base sólida no início 

da alfabetização matemática. 

O estudo do uso do Material Dourado, porque como a matemática é uma 

disciplina que muitos apresentam dificuldades talvez pela falta de entendimento dos 

conteúdos abstratos da matemática e falta de manipulação de materiais concretos. 

Na tentativa de sanar tais dificuldades este artigo tende a estudar como o Material 

Dourado pode auxiliar os estudantes no processo de ensino aprendizagem desde os 

primeiros anos do ensino fundamental, até estudos posterior, promovendo a 

consolidação de seus fundamentos com estudo ampliado pela visão de outros 

autores. 

O artigo desenvolve também modelo de uso do Material Dourado, modo de 

enriquecer as aulas de forma dinâmica e interessante, maneiras de envolver os 

alunos e desenvolver a matemática levando ao aprendizado verdadeiro dos 

mesmos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Compreender o uso do Material Dourado como ferramenta imprescindível no 

processo de ensino-aprendizagem da matemática para o ensino fundamental com 

consequente domínio conceitual e procedimental no sistema de numeração, nas 

operações e no desenvolvimento do raciocínio lógico, de forma concreta. 

Temos como objetivos específicos os seguintes tópicos: 

 Compreender através de estudos bibliográficos como Maria Montessori 

idealizou este material pedagógico; 

 Discutir através de vários autores como o Material Dourado pode auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem; 

 Descrever formas de desenvolvimento com o Material Dourado; 

 Discutir o uso do Material Dourado para a interpretação e resolução de 

problemas; 

 Entender como o Material Dourado contribui para o desenvolvimento das 

estratégias pessoais. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

Este artigo partiu de uma Pesquisa Bibliográfica realizada por meio de 

consultas em livros, sites, monografias e periódicos, para o desenvolvimento de um 

estudo sobre o uso do Material Dourado no ensino fundamental. 

 

A pesquisa bibliográfica é realizada por meio de materiais publicados, 
constituindo-se primordialmente por livros, teses, periódicos e artigos 
científicos. Grande maioria dos estudos acadêmicos é definido como pesquisa 
bibliográfica. (GIL, 2002). 

 
 

Descrevendo de forma qualitativa a vida de Montessori, os benefícios de seu 

uso, os modos de uso e como o Material Dourado vem sendo utilizado ao longo dos 

anos e a finalidades de sua pesquisa. 

 A seguir, discutir-se-á os benefícios que o Material Dourado traz com o seu 

uso em sala de aula, como desenvolvimento de estratégias pessoais, resoluções de 

problemas, entendimentos de técnicas operatórias, discussões essas 

fundamentadas em pesquisas através de vários autores como já citado acima. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Maria Tecla Artemesia Montessori era Italiana, nasceu em 31 de agosto de 

1870 em Chiaravalle, seu pai era Alessandro Montessori oficial do Ministério das 

Finanças e sua mãe Renilde Stoppani. Contra a vontade da família estudou 

medicina na Universidade de Roma e especializou-se em psiquiatria, onde 

interessou-se por crianças deficientes. Logo se interessou pela pedagogia e trouxe 

várias contribuições para a pedagogia moderna. 

Para Montessori, deve-se respeitar o desenvolvimento natural da criança, 

quando lhe é dado liberdade para desenvolver seu potencial. Por isso na escola 

deve haver respeito ao aluno para que suas fases de desenvolvimento sejam 

respeitadas por todos do ambiente escolar.  

Montessori criou uma escola chamada A casa Dei Bambini, cuja concepção 

era a interdependência entre corpo e mente, ou seja, valorizar a criança como um 

todo, favorecendo a independência do aluno. Para Maria Montessori educa-se 

através de exemplos e atitudes, para tanto, o social também influencia bastante para 

um bom desenvolvimento da criança.  



No método desenvolvido por Montessori o professor deve organizar a sala de 

modo circular, com materiais concretos e pedagógicos para o manuseio das 

crianças, dando liberdade aos alunos para escolherem como irão trabalhar, 

enriquecendo o processo educativo. 

Por isso é de extrema importância que as escolas escolham materiais para 

ficarem na sala a disposição dos alunos que atraiam sua atenção e materiais 

(recursos didáticos) que contribuam para o seu desenvolvimento de modo 

significativo. 

O material dourado foi inventado por Maria Montessori no início do século XX, 

primeiramente foi chamado de material das contas douradas. O Material foi uns dos 

materiais montessorianos utilizados no aprendizado de crianças com necessidades 

especiais. 

  

Figura 1 – Material Dourado 

 

Fonte: foto tirada pela prof.ª. Denise Helena Nunes Brandão Barbosa, do Material Dourado, da 
escola: Prof. Doutor Antônio Espada Filho da cidade de São José do Rio Preto 

  

Segundo Kamii (1990): 

 

[…] gostaria de recordar ao leitor, uma vez mais, que a criança não constrói 
o número fora do contexto geral do pensamento no dia-a-dia. Portanto, o 
professor deve encorajar a criança a colocar todos os tipos de coisas, ideias 
e eventos em relações todo o tempo, em vez de focalizar apenas a 
quantificação (KAMII, 1990, p.70). 

 

No ensino fundamental, as crianças devem ter atividades que tenham 

significado compreendendo o sistema de numeração e incluir a análise de situações 

problemas integrando os alunos da melhor forma possível (BRASIL, 2000). 

 Logo, temos no material dourado um aliado para que todos os alunos possam 

adquirir o sistema de numeração segundo Kamii (1990) e MINISTÉRIO DA 



EDUCAÇÃO (2000), assim no inicio Montessori utilizava-se do material apenas para 

alunos especiais, hoje porém sabe-se que ele auxilia no aprendizado de todos. 

 Além do conteúdo de matemática ser trabalhado de forma articulada com os 

conhecimentos que os alunos já tem atrelados ao dia a dia das crianças para que 

tenham significado, possibilita associar o concreto e o lúdico onde a aprendizagem 

faz sentido para os alunos. Porque como no ensino tradicional o aluno é treinado 

para decorar os algoritmos e não compreender os conteúdos de forma efetiva e 

significante, o material dourado permitirá o contato com o concreto, onde ocorrerá a 

sistematização do pensamento e o estabelecimento de relações, ganhando nesse 

momento, sentido para o que se está estudando, com consequente sentido para a 

vida.  

 Dentro do sistema de numeração decimal existem as regularidades, padrões, 

devemos quantificar, numerar e as regras nele presente, assim é importante 

contextualizar os alunos historicamente para entenderem tais ideias. 

 Na alfabetização matemática as crianças precisam compreender os 

algarismos e suas quantidades, os agrupamentos; tais registros devem relacionar 

quantidade e símbolo. Mas é necessário atividades para o desenvolvimento que 

estabeleçam relações entre as quantidades e os símbolos, atividades essas de 

devem partir do concreto com jogos e que tenham relações com o cotidiano 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). 

 Segundo Groenwald e Tim(2002), “A matemática inclui as pessoas na 

sociedade e como não podemos saber quais habilidades os alunos irão precisar no 

futuro devemos ensinar as crianças a solucionar problemas, ter iniciativa, 

criatividade e independência; situações estas desenvolvidas através de jogos e 

resoluções de problemas no ensino da matemática”. 

            A resolução de problemas, na perspectiva indicativa pelos educadores 

matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a 

capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance. Assim, os 

alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos acerca de conceitos e 

procedimentos matemáticos bem como ampliar a visão que tem dos problemas, da 

matemática, do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2000). 

 Assim, segundo os autores citados acima, temos o ensino da matemática 

como dinâmico, para que se desenvolva habilidades para a vida além de concretizar 



os conceitos estudados nos conteúdos da disciplina. O Material Dourado vem de 

encontro com esta proposta de ensino, pois desenvolve nos alunos o raciocínio, os 

conceitos de sistema de numeração decimal, a autoestima, além da capacidade de 

resolver situações problemas. 

 Logo, entre o lúdico e os conceitos matemáticos a consolidação dos 

conteúdos não se pode gastar tempo com qualquer tipo de atividade, pois estas 

podem gerar ainda mais dificuldades no aprendizado, assim planejar e considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos é muito importante (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2014). 

 Antes de qualquer atividade os alunos precisam conhecer o material a ser 

utilizado, que o cubinho equivale a uma unidade, a barrinha a uma dezena, a placa a 

uma centena e o cubão a um milhar. 

 Quando um professor vai trabalhar com o lúdico precisa permitir que o aluno 

explore o material livremente o material e consiga desenvolver atividades proposta 

posteriormente. 

 

6 RESULTADOS 

 

 O uso do material dourado beneficia no ensino da matemática através da 

contextualização e problematização dos conteúdos, ajudando os alunos a 

compreender de forma lúdica e simples, fazendo-os relembrar de experiências 

prévias. 

          Contribui na socialização entre os alunos, com a troca de conhecimentos, 

ajuda prática na realização das atividades, conceitualização de cada um, pois uns 

possuem mais facilidade de compreender uma informação com termos técnicos e 

outros com metáforas, analogias e imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Uliziação do Material Dourado 

 

Fonte: foto tirada pela Prof.ª. Denise Helena Nunes Brandão Barbosa, dos alunos do 1º ano A da 
escola: Prof. Doutor Antônio Espada Filho da cidade de São José do Rio Preto 

 

           Portanto, o uso do Material Dourado não só ajuda na estimulação do 

raciocínio lógico e matemático, como também facilita o processo avaliativo, por ser 

uma atividade continua e processual, afetando de forma positiva na futura 

socialização com a sociedade em que vive. 

 

Quadro 1 - Brincadeiras com o Material Dourado 

 Metodologia das brincadeiras 

Nunca 10 

O grupo deve combinar quem inicia o jogo. Cada aluno, na sua vez lança o 
dado e retira a quantidade de cubinhos conforme a quantidade que sai no 
dado.  
Quando o jogador conseguir mais do que dez cubinhos deve troca-los por uma 
barrinha. Quando o jogador conseguir dez tiras, deve troca-las por uma placa. 
Vence o jogador que conseguir dez placas primeiro e trocar por um cubão. 

Gasta 100 
primeiro 

Para jogar cada grupo ou participante deve ter um cubão, dez placas, dez tiras 
e dez cubinhos. 
Na primeira rodada, deve lançar dois dados e retirar a quantidade de acordo 
com o valor indicado no total dos dados e colocados em um pote. Quando 
acabar com os cubinhos deve pegar uma tirinha e trocar por cubinhos e assim 
sucessivamente. 
Nas jogadas seguintes o procedimento de desagrupar é o mesmo, trocando as 
placas por tiras e o cubão por placas. Ganha o jogo quem tiver menos de dez 
barrinhas, apenas um dado e quando um jogador ficar sem nenhum cubinho. 

Esquerdinha 

Para jogar os alunos precisam de Material Dourado, dados, um tapetinho 
dividido em quatro campos (cubão, placas, barrinhas e cubinhos). O grupo 
define a sequência dos jogadores, na primeira rodada cada criança na sua vez 
lança dois dados e pega a quantidade de cubinhos, de acordo com o valor 
indicado pelo total de pontos dos dados. Caso o resultado seja menor que dez, 
posicionam-se os cubinhos na casa da direita do tapetinho, se a quantidade 
passar de dez troca-se 10 cubinhos por um tirinha e coloca-se no meio do 
tapetinho, além de colocar a ficha numérica, ao concluir a organização passa-
se para o outro participante. Nas demais rodadas lançar os dados pegar a 
quantidade determinada e junta-las aos cubinhos obtidos e ir fazendo as trocas 
de cubinhos por barrinhas, barrinhas por placas e placas pelo cubão a cada 
dez. Ao obter o cubão, ou seja, a classe do milhar ganha-se o jogo. 

Fonte: Material Dourado: Ótimo Recurso Concreto para a Matemática, 2016. 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelas pesquisas realizadas, percebe-se que o material dourado deve fazer 

parte dos procedimentos didáticos tornando os conteúdos mais significativos para os 

alunos, pois interagindo com materiais concretos se sentirão mais interessados a 

aprender, tendo a curiosidade, como fator favorável para o exercício da criatividade e 

da autonomia. 

A criança evolui com a manipulação de materiais concretos, com o trabalho 

em dupla e com o trabalho individual, aprendem a conhecer-se melhor e seus 

colegas, melhorando sua vida social e autoestima. 

O material dourado possibilita a construção de conhecimentos, e o professor 

ao utilizar o material em suas aulas enriquece o aprendizado do aluno. Assim as 

crianças reinventam seus conhecimentos compreendendo para a utilização no dia a 

dia. 

Assim vimos que a utilização do material dourado no ensino da matemática 

faz com que os alunos construam uma base sólida ao longo da vida. 

Os professores também precisam acreditar em suas intervenções e perceber 

as dificuldades que surgem, assim pensar na sala de aula é pensar em mudanças 

de práticas que colaborem para o crescimento dos alunos e de pensar em 

enriquecer suas práticas. 
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