
 
 

ÁBACO VERTICAL 
 
 É de extrema importância que os alunos construam os conceitos de número já 
nas séries iniciais, a fim de que estes evoluam do concreto aos estágios de 
abstração. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) afirmam que o 
ensino da Matemática deve estimular a ler e escrever números, a fim de que o aluno 
conheça a escrita posicional, utilizando o número como um instrumento para 
representação e resolução de situações quantitativas presentes no cotidiano, para 
compreensão das regras do sistema de numeração decimal.  
 O trabalho com ábaco deve ser contextualizado às necessidades cotidianas 
dos alunos, a fim de que estes utilizem os conceitos adquiridos às suas próprias 
experiências de vida.  
 A partir do trabalho com ábaco em sala de aula, é possível favorecer que o 
aluno leia, escreva, compare e ordene notações numéricas, por meio da 
compreensão das características do sistema de numeração decimal que envolve 
base e valor posicional.  
 
Objetivos do trabalho com o ábaco: 
 

• Aprender a manusear o ábaco; 
• Identificar a base na contagem dos elementos de um agrupamento;  
• Compreender o valor posicional dos dígitos de um número em uma 

determinada base; 
• Identificar as ordens do Sistema de Numeração Decimal; 
• Reconhecer que existem bases para os sistemas de numeração diferente de 

10 (sobretudo as bases 2, 8 e 16, utilizadas em sistemas computacionais); 
• Compreender os algoritmos das operações de adição e subtração; 
• Reconhecer a evolução histórica dos sistemas de numeração; 
• Compreender o sistema posicional decimal por meio da generalização e 

representação em outras bases. 
 
ATIVIDADE 1: O sistema de numeração e o ábaco 
 
 O professor deve ensinar a representação de números naturais no ábaco 
ressaltando a relação entre posição e valor dos algarismos no sistema decimal. 
 O sistema de numeração que utilizamos é o decimal, pois os agrupamentos e 
reagrupamentos são feitos de dez em dez. Para a utilização do ábaco precisamos 
compreender as regras básicas do sistema de numeração decimal e, em particular, a 
ideia de valor posicional: o mesmo algarismo pode representar valores diferentes 
dependendo da posição que ocupa no número. Por exemplo, o algarismo 1 
representa, no número 10, uma dezena, já no número 100, representa uma centena. 
Essa mesma relação do valor com a posição do algarismo pode ser observada na 
representação dos números no ábaco. 
 
 
1º. Passo: Explicar aos alunos o significado de cada pino do ábaco. 
 
 O professor deve colocar uma argola no primeiro pino da direita (ordem das 
unidades) e repetir o procedimento para cada um dos pinos perguntando aos alunos 
qual número está sendo representado (1, 10, 100, ...). 



 
 
 É fundamental que os alunos compreendam muito bem que cada pino 
representa uma ordem, uma quantidade diferente. 
 
2º. Passo: Ensinar a utilizar o ábaco. 
 
 O professor deve explicar aos alunos que em cada pino só pode haver no 
máximo nove argolas, e que quando tivermos dez argolas devemos substituí-las por 
uma argola no pino seguinte. Em seguida deve exemplificar apresentando tais 
substituições no ábaco: 
 
* Devemos substituir 10 unidades por 1 dezena 
 

 
 
* Devemos substituir 10 dezenas por 1 centena 
 

 
 
 Em seguida o professor deve utilizar alguns exemplos para ensinar aos alunos 
como representar os números no ábaco. Escreva o número no quadro e pergunte 
aos alunos quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantos 
milhares devemos usar para representar este número no ábaco. Oriente os alunos a 
representarem em seus ábacos o número dado. É importante atentar para números 
que usam o zero em sua representação. Os alunos costumam errar nestes casos 
não deixando o pino correspondente vazio. 
 
ATIVIDADE 2: Relacionar a soma no ábaco ao algoritmo da adição. 
 
 Para ensinar a adição utilizando o ábaco como recurso pedagógico, é 
fundamental que o professor articule o trabalho feito sobre o ábaco com as etapas 
do algoritmo da adição. Sem que esses dois processos sejam realizados 
simultaneamente, corre-se o risco de que o aluno aprenda a operar sobre o ábaco 



 
 
sem relacionar esta tarefa ao algoritmo que desejamos ensinar (e assim o algoritmo 
continuaria sendo um processo mecânico desprovido de significado). Veremos como 
trabalhar em sala de aula para promover pelo uso do ábaco a compreensão do 
significado dos diferentes passos do algoritmo de adição. 
 
1º. Passo: Armar a conta. 
 
 O professor deve colocar no quadro um exemplo e armar a conta colocando 
sobre cada algarismo a letra que representa sua ordem. 

 
 É importante colocar o zero antes do 9 e explicar aos alunos que isso significa 
que temos zero dezenas. 
 
2º. Passo: Representar a primeira parcela no ábaco. 
 
 O professor deve pedir aos alunos que representem o primeiro número no 
ábaco. 
 

 
 
3º. Passo: Adicionar a segunda parcela no ábaco. 
 

 
 
 
4º. Passo: Relacionar a troca de argolas ao “vai um”. 
 
 A soma acarreta em 11 argolas na ordem das unidades mas como em cada 
pino devemos ter no máximo 9 argolas, o professor deve esclarecer que 10 argolas 
da ordem das unidades devem ser trocadas por 1 argola da ordem das dezenas. 



 
 
 

 
 
 Usando o algoritmo da adição, o professor deve explicar que quando 
somamos duas unidades mais nove unidades temos como resultado onze unidades, 
mas não podemos escrever 11 na casa reservada às unidades, então, assim como 
substituímos 10 unidades por 1 dezena no ábaco, devemos “levar uma dezena” para 
a casa das dezenas (correspondente ao “vai um”) e ficamos com uma unidade 
apenas na casa das unidades. 

 
 
5º. Passo: Observar e registrar o resultado. 
 
 O resultado no ábaco conta com duas argolas no pino das dezenas. 
Associando ao algoritmo, o professor deve explicar que para finalizar a conta 
devemos somar a dezena proveniente do 12 com a dezena originada na substituição 
com as 10 unidades. 
 

 
ATIVIDADE 3: Relacionar a subtração no ábaco ao algoritmo desta operação (sem 
substituições). 
 
 Aqui valem as mesmas considerações feitas no trabalho com adição. É 
preciso associar o trabalho com ábaco ao algoritmo da subtração para que este 
tenha significado. 
 
1º. Passo: Armar a conta. 



 
 
 

 
 
2º. Passo: Representando o minuendo no ábaco. 
 

 
 
3º. Passo: Subtraímos no ábaco o subtraendo e relacionamos ao algoritmo. 
 
 É necessário subtrair 3 argolas do pino das unidades e duas do pino das 
dezenas. 
 

 
 

 Realizamos na conta armada cada um dos passos equivalentes às operações 
que executamos sobre o ábaco, sempre chamando a atenção para a relação entre o 
movimento no ábaco e o procedimento na continha (“das quatro argolas das 
unidades, tiramos três e ficamos com uma, das seis argolas das dezenas, retiramos 
duas e ficamos com quatro”). 

 
 



 
 
ATIVIDADE 4: Relacionar a subtração no ábaco ao algoritmo desta operação (conta 
com substituições). 
 
1º. Passo: Armando a conta. 
 

 
2º. Passo: Representando o minuendo no ábaco. 
 

 
 
3º. Passo: Subtraímos no ábaco o subtraendo e relacionamos ao algoritmo. 
 
 O professor deve propor a retirada de duas unidades da ordem das unidades. 
Esperamos que os alunos percebam que não há nenhuma argola no pino das 
unidades e então propomos a eles que para que consigamos subtrair as duas 
unidades é necessário converter uma argola do pino das dezenas em dez argolas no 
pino das unidades. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Efetuando a subtração das duas unidades: 
 

 
 
 Nesse momento o professor deve retornar para a conta armada e realizar as 
etapas relacionadas ao que foi feito no ábaco. O professor deve explicar que não é 
possível subtrair duas unidades de zero, então “pedimos emprestado” dez unidades 
para a casa das dezenas, da mesma forma como transformamos no ábaco uma 
argola das dezenas em dez argolas nas unidades: 

 
 Em seguida é preciso subtrair quatro dezenas e nos deparamos com o mesmo 
problema de antes: temos apenas 3 dezenas disponíveis. Fazemos no ábaco a 
substituição necessária (trocando uma centena por dez dezenas) e em seguida 
demonstramos esse processo no algoritmo: 
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