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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa buscou investigar as possibilidades da aprendizagem matemática de 

alunos da Educação de Jovens e Adultos- EJA, ciclo II, envolvidos em atividades de resolução 

de problemas no campo conceitual multiplicativo com o uso de jogos. Foram utilizados cinco 

instrumentos para o recolhimento do material de análise: questionário sobre o perfil dos 

sujeitos participantes; pré-teste; questionário pós-jogo; depoimentos orais; pós-teste e oficina 

de atividades com jogos, aplicada a oito alunos do Ensino Fundamental, ciclo II, na 

modalidade EJA (6º e 7º anos), de uma escola da rede municipal de Guarulhos- SP. O 

referencial teórico apoiou-se, principalmente, nos estudos de Vigotski (2007), Vergnaud 

(1996, 2010), Onrubia (2004), Huizinga (1996), Almeida (2013), Corbalán (1996) e Grando 

(1995, 2000, 2008). Os resultados obtidos com cada um dos instrumentos foram analisados e 

contribuíram de modo significativo para o entendimento da oficina de atividades com os jogos 

que foi analisada por meio de duas categorias: linguagem/regras dos jogos, como processo de 

ajuda na criação e intervenção na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e processos 

matemáticos propiciados pelo jogo. A categoria linguagem/regras dos jogos, como processo 

de ajuda na criação e intervenção na ZDP destacou alguns aspectos relacionados à utilização 

da linguagem, tais como: a interação entre os participantes, o uso da fala interna e externa, a 

utilização da escrita e a externalização de sentimentos por meio da oralidade e expressões 

corporais. Os resultados mostraram ainda que os participantes utilizaram a linguagem oral 

como instrumento de interação, cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos 

colegas; além disso, estabeleceram um relacionamento afetivo entre si e com a pesquisadora, 

elevaram a autoestima e demostraram maior autonomia. Os processos matemáticos estiveram 

relacionados às características próprias de cada jogo, destacando as relações com as regras, o 

tempo do jogo, as estratégias, a criatividade e a busca de soluções para a resolução dos 

cálculos numéricos com ênfase nas operações de multiplicação e divisão. Os resultados 

mostraram que, em algumas situações, as regras limitaram os processos de resoluções dos 

alunos, no entanto a realização de cálculos mentais agilizou o tempo dos jogos; os alunos 

mais experientes ofereceram ajuda aos outros; utilizaram a linguagem oral para regularem 

suas ações e a dos colegas e os registros escritos foram utilizados como recurso auxiliador da 

memória. Essas análises confirmam que os jogos são instrumentos de aprendizagem 

matemática que devem ser utilizados em todas as modalidades de ensino, inclusive na EJA e, 

que o fator lúdico propiciado por um ambiente de trabalho com jogos aumenta a interação 

entre os participantes nos processos de ajuda e de intervenção na criação da ZDP. Os jogos 

com o uso de cálculos contribuíram de modo significativo no desenvolvimento do 

aprendizado dos educandos e de suas competências matemáticas. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, jogos, cálculos, Educação de Jovens e Adultos 
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ABSTRACT 

 

 

This research investigated the possibilities of the mathematics learning of students from the 

education of youngsters and adults EJA (Educação de Jovens e Adultos), cycle 2, involved in 

problem-solving activities in the multiplicative conceptual fieldwith the use of games. Five 

instruments were used for the collection of materials analysis: questionnaire about the profile 

of the participants involved; pre-test, post-game questionnaire; oral testimony; post-test and 

workshops with games, applied to eight elementary school students, cycle 2, in EJA modality 

(6th and 7th grades), of a municipal school in Guarulhos-SP. The  theoretical framework 

relied mainly on the studies of Vygotsky (2007), Vergnaud (1996, 2010), Ornubia (2004), 

Huizinga (1996), Almeida (2013), Corbalan (1996) and Grando (1995, 2000, 2008). The 

results obtained with each of the instruments were analysed and contribuited significantly to 

the understanding of the activities of wokshop with games which was analysed through two 

categories: language/game rules, as aid process in the creation and intervention in the Zone of 

Proximal Development (ZPD) and mathematical processes propitiated by the game. The 

category language/game rules as aid process in the creation and intervention in the ZPD 

highlighted some aspects related to the use of the language such as: the interaction between 

the  participants, the use of the internal and external speech, the use of writing and the 

externalization of feelings through spoken and body language. The results also showed  that 

the participants used the oral language as an instrument of interaction, cooperation and 

regulation of their own actions and their friends'; besides this they established an intimate 

relationship with each other and with the researcher, increased their self-esteem and 

demonstrated greater autonomy. The mathematical processes were related to the unique 

characteristics of each game, highlighting the relation with the rules, the length of the game, 

the strategies, the creativity and the search for solutions to sove the numerical calculations 

with emphasis on multiplication and division operations. The results showed that  in some 

situations, the rules limited the students' solving processes, however performing mental 

calculus they sped upthe length of the games; the most experienced students offered help to 

others; used the oral language to regulate their actions and their friends' , and the written 

records were used as a helping resource for their memory. These analyses confirm that the 

games are mathematics learning instruments that must be used in all the teaching methods, 

including EJA and that the playful nature factor provided by a working environment with 

games increases the interaction among the participants in helping and intervention processes 

in the creation of the ZPD. The games with the use of calculations contributed meaningfully 

for the students' development and their mathematical competences. 

 

Keywords: Mathematics Education, games, calculations, Youngsters and Adults 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sou professora de Matemática em duas redes públicas de ensino, na rede estadual 

de São Paulo lecionei para o ensino fundamental e médio regular e na rede municipal de 

ensino de Guarulhos lecionei para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente sou 

tutora de Matemática (EaD) em um projeto da Secretaria da Educação Municipal de 

Guarulhos, voltado para a formação de professores em serviço, denominado Centro de 

Educação Municipal à Distância (CEMEAD) Maria Aparecida Contin. 

Durante o tempo que lecionei na EJA (2007- 2014), percebi que há poucas 

pesquisas e materiais voltados para o ensino da Matemática que atenda essa modalidade 

de ensino. Dessa forma, escolhi esses educandos para realizar esta pesquisa com a 

utilização de um recurso recomendado para as aulas de Matemática que aparece muitas 

vezes apenas nas atividades para o ensino regular. Portanto, este estudo, centra-se no uso 

de jogos nas atividades escolares, como recurso de aprendizagem das aulas de 

Matemática, com ênfase no ensino de alunos jovens e adultos, das etapas finais do ensino 

fundamental.  

A convite da Secretaria da Educação Municipal de Guarulhos, aplicamos 

primeiramente uma oficina aos professores de Matemática da EJA dessa rede de ensino, 

com quatro jogos a serem utilizados nessa pesquisa. Um levantamento inicial, realizado 

com esses professores, me possibilitou reconhecer que a maioria deles não aplica jogos 

em suas práticas escolares, mas pretendem utilizá-los, pois, consideram um recurso 

importante para a aprendizagem matemática (BARRETO; OLIVEIRA, 2014). 

O presente trabalho foi realizado com alunos da EJA (6º/7º ano) do ensino 

fundamental, da rede municipal de Educação de Guarulhos e os jogos apresentados 

enfatizam as aprendizagens com cálculo numérico e com as contribuições da teoria dos 

campos conceituais de Vergnaud. Esses jogos são: Bingo da Tabuada, Jogo dos produtos, 

Memória de multiplicação, Pirâmide Matemágica e Pife da tabuada. 

Os alunos participaram em todas as atividades com muita dedicação e não foram 

resistentes quanto à aplicação da oficina com os cinco jogos e com os demais 

instrumentos de coleta de dados aplicados. Essa reação pode ter acontecido, talvez pelo 

fato de os alunos terem um vínculo afetivo com a pesquisadora que lecionava Matemática 

para eles, ou ainda, por sentirem-se importantes no papel de sujeitos de uma pesquisa 

acadêmica para o ensino e aprendizagem da Matemática. 
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As situações que envolvem brincadeiras, brinquedos e, nesse caso, os jogos são 

favoráveis ao desenvolvimento cognitivo, pois, segundo estudos de Vigotski desenvolvem 

a interação, auxiliam na criação da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), possuem 

regras, criam situações imaginárias e, entre outros destaca também a importância do 

professor nos processos de mediação no ensino.  

As orientações e mediações realizadas pelo professor são importantes na ligação 

entre o jogar, fazer e aprender Matemática (GRANDO, 1995).  

Os jogos são apresentados como recursos de aprendizagem matemática nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática de 5ª a 8ª série do ensino fundamental 

(BRASIL, 1998) e na Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos- EJA 

(BRASIL, 2002a). Ambas as propostas consideram a utilização de jogos úteis por 

favorecer a criatividade, desenvolvimento de estratégias, porém, na EJA acrescentam-se 

as potencialidades do uso de jogos no trabalho coletivo, na elevação da autoestima e no 

respeito à faixa etária dos educandos. 

Levando em consideração os fatos expostos, esse trabalho está estruturado em 6 

capítulos, que serão aqui brevemente descritos. 

No capítulo 1, apresenta-se a introdução da pesquisa, sua relevância para a 

Educação Matemática e práticas escolares, seus objetivos, sua justificativa e sua 

problematização. 

No capítulo 2, está a fundamentação teórica com base na teoria histórico-cultural 

de Lev Semenovich Vigotski, na Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud, 

nos estudos de Javier Onrubia sobre o ensino como ajuda e a criação da ZDP e nos 

estudos sobre os jogos aplicados nas aulas de Matemática.  

Na teoria de Vigotski, enfatiza-se os estudos sobre o brinquedo e o 

desenvolvimento cognitivo, a ZDP, a interação, presentes na obra “Formação social da 

mente” e outros trabalhos como de Facci (2004). Os estudos sobre o ensino como ajuda e 

a criação da ZDP de Onrubia (2004), abordam critérios de ajuda nos processos de 

interação entre professor-aluno e nos processos interacionais entre aluno-aluno e tem 

como referencial a obra “O construtivismo na sala de aula”, especificamente com o 

capítulo: “Ensinar e criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir”. A teoria de 

Vergnaud tem como principal referencial a obra “Didactica da matemática” com destaque 

no capítulo: “ Teoria dos Campos Conceituais” e outros trabalhos como de Zaran (2013), 

Moreira (2002), Firmino (2010), Silva (2006), Magina (2013), Gitirana et al (2014).  
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O capítulo 3 “A EJA no Brasil e o ensino de Matemática” aborda a modalidade da 

EJA no Brasil com relação a aspectos históricos, ao perfil dos educandos, a sua 

organização na rede municipal de Educação de Guarulhos, ao ensino de Matemática e 

suas bases curriculares. A parte histórica traz uma breve cronologia com fatos importantes 

na Educação de adultos desde o tempo do Brasil colônia até as mudanças atuais, com o 

surgimento da modalidade EJA na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9394/96. A organização do ensino da EJA, em Guarulhos, passou por várias 

transições em sua organização e carga horária, mas atualmente está distribuído em ciclos, 

com a carga horária reduzida pela metade da oferecida no ensino regular.  O perfil dos 

estudantes da EJA, em Guarulhos, apresentam características semelhantes às apresentadas 

pelos estudantes dessa modalidade de ensino no Brasil. Esse capítulo traz também 

discussões sobre as relações entre os jogos e as bases curriculares quanto ao ensino de 

Matemática, as quais estão presentes nesse trabalho: Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática para 5ª a 8ª série (PCN) em 1998, Proposta Curricular para a Educação de 

Jovens e Adultos vol 3- Matemática em 2002, Caderno de Orientações Didáticas para 

EJA- Matemática em 2010, Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) em 2002 e Quadro de Saberes Necessários (QSN) em 2010 que traz 

essa disciplina com a nomenclatura “Linguagem e expressões matemáticas”. 

O capítulo 4 “Os jogos e a aprendizagem matemática” traz contribuições de 

diversos autores como Huizinga (1996), Almeida (2013), Corbalán (1996) sobre aspectos 

relacionados aos jogos. Entre eles destacam-se: suas características, classificação, suas 

relações com o universo dos jovens e adultos, suas aplicações nas aulas de Matemática 

com apontamentos sobre vantagens e desvantagens de sua utilização apresentadas pelos 

trabalhos de Grando (1995, 2000, 2008) que discute sobre esse recurso como instrumento 

pedagógico.  

O capítulo 5 “Procedimentos metodológicos” traz os elementos necessários para o 

entendimento dos processos de pesquisa, análise e descrição da instituição, dos sujeitos, 

dos instrumentos (pré-teste e pós-teste), da coleta de dados, da oficina, das etapas da 

pesquisa e dos jogos utilizados. 

O capítulo 6 apresenta os resultados, discussões e análises da pesquisa. O item 6.1, 

expõe as análises das respostas dos alunos ao questionário sobre o perfil dos educandos 

segundo as temáticas divididas nos subitens 6.2.1: Motivação; 6.2.2: Matemática e 6.2.3: 

Jogos. No item 6.2., destacam-se os resultados e análises do pré-teste e do pós-teste que 
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trazem as discussões sobre as situações-problema e as operações do campo multiplicativo 

no pré e no pós-teste. Essas análises enfatizam categorias que valorizem os esquemas, 

processos e etapas de sua resolução especificamente do campo multiplicativo, não 

somente os acertos ou erros obtidos nas questões. O item 6.3. “Análises dos jogos” está 

subdividido em dois subitens 6.3.1 “Linguagem/ regras e os jogos como processo de ajuda 

na criação e de intervenção na Zona de Desenvolvimento Proximal- ZDP” e 6.3.2 “Os 

processos matemáticos propiciados pelo jogo”. Quanto à linguagem e regras estão 

analisadas as facilidades, dificuldades e relações com os processos de ajuda e ZDP 

encontradas jogo a jogo. Com relação aos processos matemáticos as análises trazem as 

dificuldades, facilidades com os conteúdos presentes em cada jogo, desenvolvidos pelos 

sujeitos pesquisados em cada um dos jogos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O trabalho com jogos é relevante para a Educação Matemática porque eles são 

importantes recursos didáticos para a aprendizagem Matemática de jovens e adultos, pois, 

contribuem com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvem valores grupais, interacionais 

e permitem que os alunos aprendam de uma forma divertida.  

Foram aplicados 5 jogos, neste estudo, que abordam os cálculos com as operações, 

especialmente de multiplicação e divisão. Os resultados do pré e pós testes aplicados 

permitem traçar um perfil matemático dos conhecimentos dos alunos sobre operações de 

multiplicação, divisão e situações-problema com o campo multiplicativo.  

Os objetivos geral e específicos dessa pesquisa, a justificativa da escolha do tema e 

a questão problematizadora estão detalhados nos tópicos 1.1. e 1.2. respectivamente. 

 

1.1. Objetivo: 

 

 

Objetivo geral: 

Investigar as possibilidades da aprendizagem matemática de alunos da Educação de 

Jovens e Adultos- EJA, ciclo II, de uma escola pública do município de Guarulhos- SP, 

envolvidos em atividades de resolução de problemas no campo conceitual multiplicativo e 

com o uso de jogos. 

Objetivos específicos: 

 Descrever e avaliar o desempenho dos sujeitos na resolução de problemas com 

conteúdos do campo conceitual multiplicativo, por meio de pré e pós-teste; 

Investigar as possibilidades da aprendizagem matemática dos jogos aplicados na 

perspectiva dos sujeitos envolvidos, bem como descrever e avaliar as características e as 

possibilidades dos jogos com cálculos numéricos de multiplicação e divisão, tomando como 

base as observações, as dificuldades relatadas e o tempo de aplicação da atividade de cada 

jogo.  
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1.2. Justificativa: 

 

Os documentos educacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998), a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação (2002a) e a Proposta Curricular Quadro de Saberes 

Necessários (GUARULHOS, 2010) recomendam o uso de jogos na sala de aula, porque 

consideram os jogos como um recurso de aprendizagem que contribui com o aumento da 

criatividade na elaboração de estratégias para resolver problemas e busca de soluções e 

enfatizam que devem ser utilizados de modo que respeitem a faixa etária dos alunos. Para 

entendermos os processos de aprendizagem num sentido mais amplo e, mais especificamente, 

com a utilização de jogos, buscamos a teoria de Vigotski sobre a importância do brincar que, 

em conjunto com a mediação com os outros, com instrumentos e com signos, possibilita o 

aprendizado e desenvolvimento. 

Como professora de Matemática atuante nessa modalidade de ensino, pudemos 

observar que existem poucas atividades lúdicas, voltadas especificamente para esse público, e 

que ainda há preconceitos quanto o uso de jogos nas aulas dessa disciplina, pois, alguns 

educadores e alguns educandos pensam que os jogos são apenas brincadeiras ou atividades 

para passar o tempo. Pesquisas como de Grando (1995), de Nascimento (2011), e documentos 

como o PCN (BRASIL, 1998) afirmam que os jogos são ferramentas importantes para o 

aprendizado dos conteúdos matemáticos e no desenvolvimento do cálculo mental. Além desse 

preconceito com os jogos, observamos, ao longo da experiência profissional em sala de aula, 

que os alunos da EJA apresentam muitas dificuldades na aprendizagem da Matemática e que, 

professores e pesquisadores algumas vezes, também apresentam dificuldades em encontrar e 

selecionar atividades compatíveis e diferenciadas para as necessidades desses educandos. 

Dessa forma, pudemos notar que muitos alunos da EJA têm dificuldades nos 

conteúdos de multiplicação e divisão. Por esse motivo, foi feita a escolha do tema desta 

pesquisa sobre o uso de jogos nas aulas de Matemática, e para tentar elucidar a questão 

norteadora dessa pesquisa: “Os jogos que exigem operações de multiplicação e de divisão, 

podem auxiliar os alunos da EJA, na mobilização de conteúdos matemáticos e no 

desenvolvimento do cálculo mental e escrito?” Nesta pesquisa, especificamente, buscou-se 

respostas com a mobilização de conteúdos do cálculo numérico. 

Os jogos selecionados para a pesquisa são os de Bingo da tabuada (ZENI, s/d), 

Memória de multiplicação (CONTEÚDO ESCOLAR, 2013) o jogo dos Produtos 
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(CASTRUCCI; GIOVANNI; GIOVANNI J., 2002), Pife da tabuada, (URBAN; BIGODE, 

2008) e o jogo Pirâmide matemágica que foi produzido por Lucio Abbondati Júnior pela 

empresa COPAG (s/d). Esses jogos visam: 

 Levar o aluno a perceber as estratégias da construção das tábuas de multiplicação e a 

utilizá-las corretamente; 

 Contribuir para a aprendizagem da multiplicação e divisão no conjunto dos números 

naturais; 

 Desenvolver a memorização, o cálculo mental e escrito; 

 Entender que há várias sentenças matemáticas possíveis para encontrar os resultados 

ou as operações. 

A perspectiva histórico-cultural e a teoria dos Campos Conceituais são alguns 

fundamentos da pesquisa, apresentados no capítulo seguinte. 
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2. FUNDAMENTOS DA PESQUISA  

 

Esse capítulo traz a contribuição dos estudos realizados por Lev S.Vigotski, 

principalmente sobre o brinquedo e o desenvolvimento cognitivo (item 2.1), os 

desdobramentos dos estudos de Vigotski feitos por Javier Onrubia ao abordar os processos de 

ensino como ajuda e criação de ZDP (item 2.2), dos estudos de Gerard Vergnaud sobre os 

campos conceituais, em especial as ideias do campo multiplicativo (item 2.3) e também as 

propriedades da multiplicação e a utilização da tabuada (item 2.4). 

 

2.1. As contribuições de Lev Semenovich Vigotski 

 

O trabalho de Vigotski é importante, pois, com base em suas obras, é possível 

considerar o surgimento na Psicologia, da teoria histórico-cultural. Essa teoria é muito 

importante para o desenvolvimento do comportamento e pensamento humano e suas ideias 

têm como núcleo central a mediação e a contribuição do meio social (interação) em todos os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento. A teoria traz contribuições principalmente 

sobre os planos genéticos evolutivos (filogênese, ontogênese, sociogênese e microgênese), a 

importância do pensamento e da linguagem, o uso de instrumentos e signos, e, essencialmente 

sobre a mediação. 

Nesse estudo, para apoiar o entendimento sobre jogos (brinquedo) é possível destacar 

na teoria de Vigotski pelo menos dois aspectos importantes: a zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) e a interação com o meio social. 

A ZDP é uma transição entre o que os indivíduos conseguem realizar sozinhos e o que 

conseguem realizar somente com o auxílio de outros. 

 
(...) Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 

(VIGOTSKI, 2007, p.97). 

 

 

Para Vigotski (2007), a ZDP é um instrumento que permite aos professores e 

psicólogos a compreensão de como ocorrem internamente os processos de desenvolvimento.  

A ZDP define funções psicológicas que estão em processo de amadurecimento. Cada nível de 

desenvolvimento atingido abre novo espaço para novas potencialidades no ato de aprender.  
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O aprendizado possibilita a criação de várias ZDP, ou seja, o aprendizado estimula 

vários processos de desenvolvimento internamente, que são produzidos pela interação com o 

meio.  

Dessa forma, Vigotski valoriza a educação e o papel do professor no processo de 

aprendizado e de desenvolvimento, principalmente, por meio da mediação e da intervenção 

realizadas no espaço da ZDP, pois, os professores devem criar estratégias para que os alunos 

se apropriem do conhecimento científico (FACCI, 2004, p. 13). 

O brincar, no caso deste estudo, centra-se no uso de jogos, que são instrumentos 

mediadores nos processos criados pela ZDP, assim, permite que o sujeito caminhe de 

conhecimentos já dominados e que dão possibilidade de jogar para novos conhecimentos 

gerados pelos próprios jogos, por meio das regras e associações e, destacadamente, por meio 

da interação com outras pessoas, num processo incrementado pela cooperação, pela 

competição e pela imaginação que é essencial no jogo.  

Nas situações que envolvem brincadeiras e jogos, é evidente a interação e a 

cooperação entre as pessoas, que proporcionam diversos processos de desenvolvimento, pois, 

segundo Vigotski (2007), a criação da ZDP é um fato essencial do aprendizado, ou seja, o 

aprendizado proporciona diversos processos internos de desenvolvimento que são 

operacionalizados somente quando há interação da pessoa e o ambiente social e, nesse caso, 

também por meio da cooperação de seus companheiros, parceiros nos jogos. 

Além disso, nas situações de brinquedo, no caso de jogos, a possibilidade de assumir 

outros papéis é fundamental, na medida em que a situação imaginária e abstrata cria um 

ambiente favorável para o desenvolvimento cognitivo. 

No processo de interação entre as pessoas ou com objetos (instrumentos), o brinquedo 

(jogo) pode dar prazer e interesse ou não, dependendo das situações envolvidas nele, e sua 

contribuição para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo ocorre de acordo com as 

possibilidades que o aluno apresenta por ocasião da atividade, pelo seu envolvimento, e 

principalmente das motivações com o uso do jogo. Outro fator a ser considerado é o nível de 

desenvolvimento, pois, o foco de interesse é diferente entre uma criança, adolescente ou 

adulto.  

Além disso, segundo Jesus e Fini (2001), a interação dos sujeitos durante a 

participação em jogos educativos, permite que se ajudem mutuamente, estimulam a 

participação e motivação de alunos com mais dificuldades de aprendizagem. 
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Vigostski (2007) faz a relação entre os brinquedos e jogos, considerando que os 

brinquedos criam e usam situações imaginárias que contêm, em todas elas, regras de 

comportamento e, que todos os jogos com suas regras têm situações imaginárias, pois, as 

regras eliminam várias possibilidades de ações concretas. 

 Dessa forma, os jogos podem ser considerados como brinquedos, pois, apresentam 

características semelhantes, já que ambos, por meio das situações imaginárias, permitem o 

desenvolvimento do pensamento abstrato e dos processos cognitivos, têm propósitos, utilizam 

as atividades mentais de forma lúdica e são baseados em regras. 

Além de todo brinquedo ser baseado em regras, toda brincadeira desenvolve relações 

emocionais que se externalizam por meio de sentimentos, gestos e palavras, exercendo 

influência sobre a formação da personalidade (VIGOTSKI, 2007). 

Os fatores emocionais que estão envolvidos na execução das atividades com jogos são: 

a ajuda mútua desenvolvida entre os participantes, o esforço pessoal e a concentração dos 

envolvidos, que segundo as ideias de Jesus e Fini (2001), podem melhorar a compreensão e o 

foco de atenção no conteúdo matemático a ser aprendido. 

Os brinquedos têm objetivos e regras e quanto mais rígidas essas regras exige-se maior 

atenção e regulação das atividades e o brinquedo torna-se mais tenso, além disso, brincar, e 

nesse caso, jogar sem propósito ou regras não é atrativo e passa a ser uma atividade entediante 

(VIGOTSKI, 2007, pg. 123). 

Além dos objetivos e regras, o brinquedo tem uma função simbólica, pois, ele 

possibilita a execução de gestos representativos. Esse fato pode ser notado quando os objetos 

assumem outros significados e são representados por gestos que representam sua 

transformação em brinquedo (VIGOTSKI, 2007). 

 Os gestos e a linguagem escrita são unidos pelos jogos e brincadeiras, onde ao fazer 

de conta que alguns objetos são brinquedos, esses objetos assumem uma representação 

simbólica, como por exemplo, um pedaço de madeira pode ser um bebê e isso é percebido 

pelos gestos.  

Assim, outro ponto relevante, para Vigotski (2007) relacionado à representação 

simbólica do brinquedo, é que o mesmo permite o desenvolvimento da linguagem escrita. 

O trabalho de Vigotski (2007) sobre a relação entre a linguagem falada e os gestos, no 

desenvolvimento da criança, permite inferir que com o amadurecimento propiciado pela 

aprendizagem com jogos há desenvolvimento da capacidade de linguagem falada, na medida 

em que a dependência dos gestos, como expressão e como suporte do pensamento diminui. 
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No caso do adulto, o brincar com os jogos envolve menos os gestos e exige predominância da 

fala, tanto a interior, no planejamento e deliberação da ação, quanto na exterior, na 

comunicação exigida pelo jogo. 

Muitas vezes, as atividades com jogos podem exigir do jogador um apoio externo, ou 

seja, a externalização do raciocínio por meio de traços, desenhos, esquemas ou mesmo de 

escrita. Esses procedimentos funcionam tanto como ajuda ao próprio pensamento quanto 

como recursos auxiliares de memória. Essas possibilidades trazidas pelo uso de instrumentos 

e estratégias de aprendizagem são abordadas no trabalho de Vigotski (2007).  

A discussão que Vigotski (2007) faz sobre o brinquedo toma como referência a 

criança e seu processo de desenvolvimento e não o adulto. Esse mesmo procedimento 

encontramos para a conceituação e descrição dos processos envolvidos na aprendizagem no 

espaço da ZDP. Sem dúvida, que no trabalho “A formação social da mente”, Vigotski estava 

preocupado em estabelecer as bases teóricas sobre o desenvolvimento da criança. 

De qualquer modo, o conceito de ZDP não restringe-se aos processos de aprendizagem 

da criança, o que é de aceitação inequívoca da área da Psicologia da aprendizagem. A ZDP 

apresenta características específicas no adulto que tem domínio da linguagem e já 

desenvolveu processos de autorregulação próprios para a idade. Também os processos de 

memória diferenciam-se no adulto que pensa para lembrar e a criança que lembra para pensar. 

Sem dúvida, o brinquedo, ou ação mental de brincar, assume características 

específicas no adulto que não precisa dele para antecipar comportamentos que ainda não são 

possíveis de realizar, por exemplo. No entanto, o adulto brinca/joga e isso aparece em todas as 

culturas e ao longo do tempo (HUIZINGA, 1996). 

O brinquedo, no caso concretizado pela ação de jogar, permite ao adulto, assim como 

na criança, mesmo que momentaneamente, a função simbólica, a assunção de papéis sociais 

diferenciados, situação imaginária que desenvolve a abstração, a concentração, a 

autorregulação da atenção, da memória, de regras de comportamento e de vivências marcadas 

por aspectos emocionais próprios da competição e da colaboração, além de propiciar 

motivação e criar possibilidades de prazer e de distração. 

Mesmo considerando que as atividades com jogos propostas sejam praticadas na 

escola, ou seja, em um ambiente formal e institucional, as características do brincar, expostas 

acima, podem se manifestar. 
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2.2. O ensino como ajuda e criação de zonas de desenvolvimento proximal (ZDP) 

 

As contribuições da teoria histórico-cultural de Vigotski estão presentes nas 

concepções de Onrubia quanto a vários aspectos como a relação da aprendizagem e 

desenvolvimento na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), a interação entre as pessoas, 

o papel relevante do professor nas aprendizagens, o uso de instrumentos, a essencialidade da 

linguagem. 

Segundo Onrubia (2004), o aprendizado na escola ocorre ativamente nos alunos nos 

momentos em que modificam, ampliam e diversificam seus esquemas de conhecimento 

relacionados aos diversos conteúdos quando se toma como base situações com significado e 

sentido. Dessa forma, o aprendizado deve ter uma “atuação externa” e ser planejado 

sistematicamente para que possa atingir os conteúdos curriculares. 

No construtivismo, o ensino é uma atuação externa que promove ajuda ao aprendizado 

e a escola é o local responsável por sua transmissão. Essa ajuda é necessária e deve ser 

ajustada, pois, sem ela dificilmente os alunos conseguem aprender significativamente os 

conhecimentos necessários para desenvolver suas capacidades pessoais, de compreensão e de 

atuação na sociedade. 

O ensino pode ser entendido como “ajuda do ponto de vista da atuação do professor” 

(ONRUBIA, 2004, p.124).    

Nessa perspectiva, Coll e Solé, (1989 apud ONRUBIA, 2004, p.148) destacam três 

elementos importantes na tarefa do professor: 

 O planejamento com detalhes e rigor, a atuação diferenciada do professor para 

atender os objetivos e observações realizadas, portanto, ele é um profissional 

reflexivo que deve saber tomar decisões, avaliá-las e ajustá-las para que sejam 

eficientes para o aprendizado; 

 A ajuda oferecida aos alunos deve envolver decisões quanto ao nível de cada 

etapa ou ciclo escolar, escolha de materiais adequados, distribuição de espaços 

e tempos, organização dos alunos para que as formas de atuação possam ser 

diversificadas; 

 Os dois critérios estabelecidos acima, contribuem para a adequação à 

diversidade entre os alunos e relacionam-se ao desenvolvimento da prática 

docente.  
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Para que o ensino possa promover ajuda na construção de significados e sentidos pelo 

aluno, precisa ser ajustado para que a ajuda possa ser eficaz. Essa ajuda deve estar interligada 

em algum momento aos esquemas dos conhecimentos dos alunos para que possam ativá-los e 

ser ajustada conforme as necessidades de cada momento de atividade mental que o aluno está 

construindo. 

Segundo Onrubia (2004), a ajuda ajustada para criar ZDP deve considerar os 

conhecimentos prévios, o sentido e significado que os alunos atribuem ao conteúdo e deve 

também promover desafios que possibilitem gerar questionamentos para que possam 

modificar e ampliar seus esquemas relacionados aos conteúdos de aprendizagem abordados. 

Esses desafios devem ser “abordáveis não tanto no sentido de que possa resolvê-los ou 

solucioná-los sozinho, mas de que possa enfrentá-los graças à combinação entre suas próprias 

possibilidades e os apoios e instrumentos recebidos do professor” (p. 125-126). 

O desafio abordável depende de alguns fatores como: o ponto de partida dos alunos, os 

processos conduzidos pela aprendizagem, os apoios e instrumentos de ajuda recebidos por 

eles. Esses instrumentos de ajuda são diversos e estão presentes na atuação dos docentes e 

constituem a missão de ensinar, como por exemplo: organização de espaços na sala de aula ou 

em outros ambientes escolares, intervenções diretas de forma individual ou em grupos de 

alunos, escolha das atividades e ordem dos conteúdos, tipos de materiais e recursos a serem 

utilizados, estruturação da explicação ou exposição, realização de correções dos erros, elogiar 

seu desempenho e compromisso, avaliar os processos que realizaram, entre outros aspectos.  

O ensino como ajuda ajustada almeja por meio de realização de tarefas que os alunos 

ampliem sua compreensão e se tornem autônomos, ou seja, objetiva que a ajuda realizada 

pelos instrumentos utilizados pelo professor possa ser retirada gradativamente dos alunos até 

não ser mais necessária e promovam momentos em que eles consigam realizar situações 

semelhantes de maneira adequada e sozinhos. 

Onrubia (2004) toma como referência o entendimento do ensino associado à ZDP, 

segundo a teoria de Vigotski, quando o aluno realiza determinada tarefa com ajuda e consegue 

aos poucos realizar essa tarefa e outras similares sozinho e corretamente. A ZDP é o espaço 

em que com a interação e ajuda de outros mais experientes, uma pessoa consegue realizar 

uma tarefa que não tinha condições de realizar sozinho, ela atua nesse espaço dinâmico de 

transição entre a tarefa realizada com ajuda (nível de desenvolvimento potencial) e a tarefa 

realizada de forma independente (nível de desenvolvimento real) (VIGOTSKI, 2007). 
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As ajudas oferecidas de forma ajustada às necessidades de aprendizagens escolares 

criam ZDP e essas podem ser múltiplas. Essas ajudas com instrumentos e diversos apoios 

interacionais possibilitam a modificação, ampliação dos esquemas de conhecimento e 

promovem mais autonomia dos alunos diante de novas situações mais complexas. A criação 

da ZDP requer variações nos tipos de ajudas, pois, o ensino não deve promover sempre as 

mesmas intervenções e utilizações dos mesmos instrumentos, pois, em alguns grupos ou 

momentos a ajuda pode favorecer ou não os processos de criação da ZDP. 

Os processos de criação e avanços da ZDP dependem da interação entre o aluno e 

aqueles que o ajudam em seu aprendizado. Essa ajuda decorre principalmente do professor, 

pois, ele é o principal responsável pela ajuda ajustada ao aprendizado, mas também há ajudas 

entre os próprios alunos. Nesse sentido, Onrubia propõe critérios que exploram os processos 

de interação professor-aluno e aluno-aluno no espaço da ZDP. A seguir, vamos descrevê-los e 

discuti-los. 

Onrubia (2004, pp. 132, 134, 136, 137,139, 141- 143), considerando as situações de 

sala de aula, formula alguns critérios que permitem ampliar o entendimento sobre a criação e 

avanços na ZDP que ocorrem nos processos de interação entre professor-aluno. São 08 (oito) 

critérios que foram organizados nos quadros 1 e 2. 

No quadro 1, apresentam-se 02 (dois) critérios que são relacionados especificamente a 

linguagem nos processos de interação professor-aluno. 

 

Quadro 1 : A linguagem e a interação professor-aluno: critérios e algumas características  
7. Utilizar a linguagem 

da maneira mais clara e 

explícita possível, 

tratando de evitar e 

controlar possíveis mal-

entendidos ou 

incompreensões (p.142). 

A fala é um instrumento que permite a interação entre os participantes, a 

modificação e representação de esquemas do conhecimento; 

Atuação do professor quanto ao uso da linguagem: vocabulário adequado, 

exemplificação, a busca de linguagens alternativas, ter clareza, promover 

situações para que os alunos expressem com suas próprias palavras e escrita os 

conhecimentos científicos aprendidos. 

8. Utilizar a linguagem 

para recontextualizar e 

reconceituar a 

experiência (p.143). 

A linguagem deve favorecer a reestruturação, reconstrução e reorganização das 

experiências dos alunos, de seus conhecimentos relacionados aos significados 

compartilhados pela sociedade. 

Fonte: Onrubia (2004) 

 

No quadro 2, apresentam-se 06 (seis) critérios que enfatizam as atividades dos alunos, 

o aspecto emocional nessa relação, as ajudas e ajustes do professor nas tarefas realizadas 

pelos alunos, a seleção de conteúdos e materiais para o aprofundamento e valorização dos 

conhecimentos dos alunos. 
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Quadro 2: Os processos de interação entre professor/aluno: critérios e algumas características 
 Critérios Algumas características 

1. Inserir ao máximo a 

atividade pontual 

realizada pelo aluno a 

cada momento no âmbito 

de marcos ou objetivos 

mais amplos, nos quais 

essa atividade possa 

adquirir significado da 

maneira mais adequada 

(p. 132). 

O trabalho globalizado ou por centros de interesse;  

Utilização de atividades sequenciais com a obtenção de um produto (relatório, 

mural, desenho, escrito, exposições, debate, etc); 

Definição de um contexto global com significado para os menos experientes; 

Informações prévias sobre as rotinas das etapas das atividades a serem realizadas.  

2. Possibilitar, no grau 

mais elevado possível, a 

participação de todos os 

alunos nas diferentes 

atividades e tarefas, 

mesmo se o seu nível de 

competência, seu 

interesse ou seus 

conhecimentos forem em 

primeiro momento muito 

escassos e pouco 

adequados (p.134).  

A participação dos alunos, nas atividades é essencial, para a criação da ZDP; 

A participação dos alunos depende de vários fatores, como por exemplo: os 

conteúdos selecionados, os materiais utilizados, a atuação do professor e o nível 

de dificuldade das atividades; 

Diversificar as atividades oferecidas para ampliar as possibilidades de 

participação de todos os alunos; 

A atuação docente deve promover espaços de interação em pequenos grupos, 

aceitar as contribuições dos alunos, buscar contatos pessoais com os alunos. 

3. Estabelecer um clima 

de relacionamento 

afetivo e emocional 

baseado na confiança, na 

segurança e na aceitação 

mútuas, em que caibam a 

curiosidade, a capacidade 

de surpresa e o interesse 

pelo conhecimento em si 

mesmo (p.136).  

Aspectos afetivos como prioridade para o professor e os alunos para elevação da 

autoestima, despertamento do interesse, da confiança e apoio aos processos 

cognitivos de aprendizagem; 

Enfatizar o lado afetivo-emocional sem esquecer os conteúdos escolares. 

4. Introduzir, na medida 

do possível, 

modificações e ajustes 

específicos, tanto na 

programação mais ampla 

como no 

desenvolvimento 

concreto da própria 

atuação, em função da 

informação obtida a 

partir das atuações e 

produtos parciais 

realizados pelos alunos 

(p.137). 

Ajustes e modificações a serem realizados pelo professor para que os alunos 

possam desenvolver a tarefa. Exemplos: mudanças no planejamento, 

modificações no ritmo das explicações, reorganização, revisão, estabelecimento 

de relações entre os conteúdos novos e os anteriores; 

A observação dos professores para a interpretação dos fatores de dificuldades 

apresentados nas ações dos alunos; 

Registros concretos para possibilitar avaliações, por meio de fichas, diários, etc.; 

Uma comunicação clara com seus alunos sobre os objetivos e etapas das tarefas 

para possibilitar melhores formas de observação e avaliação do professor. 

5. Promover a utilização 

e o aprofundamento 

autônomo dos 

conhecimentos que os 

alunos estão aprendendo 

(p. 139). 

 

A ZDP utiliza a ajuda para que o aluno utilize independentemente o 

conhecimento aprendido; 

Duas ações para o desenvolvimento da autonomia: a previsão de momentos em 

que os alunos tenham que utilizar os conteúdos com pouca ou quase nenhuma 

ajuda e os recursos e ajudas utilizadas para incentivar o desenvolvimento de 

habilidades e estratégias em seu aprendizado; 

As estratégias de aprendizagem estão inclusas nos conteúdos procedimentais. 
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6. Estabelecer, no maior 

grau possível, relações 

constantes e explícitas 

entre os novos conteúdos 

que são objeto de 

aprendizagem e os 

conhecimentos prévios 

dos alunos (p.141).  

A sequência dos conteúdos apresentados podem favorecer as relações entre os 

conhecimentos prévios e os novos; 

Um recurso útil é o conhecimento compartilhado entre a experiência social e a 

história comum de aprendizagens dos alunos. 

Fonte: Onrubia (2004) 

 

Segundo Onrubia (2004), a interação entre professor-aluno nas situações escolares é a 

fonte de criação da ZDP, porém, outro fator relevante nessa criação e no surgimento de ajudas 

é a “interação cooperativa entre os alunos”.  

Para melhor visualização e entendimento das características interacionais entre os 

alunos, podemos sintetizá-las no quadro 3: 

 

Quadro 3: Os processos de interação entre os alunos: critérios e algumas características 
Critérios Algumas características 

1. O contraste 

entre pontos de 

vista 

moderadamente 

divergentes a 

propósito de uma 

tarefa ou 

conteúdo de 

resolução 

conjunta (p.145). 

A oposição entre pontos de vista moderadamente diferentes podem criar situações 

desafiadoras e auxiliar nas ajudas e apoios na reconstrução dos esquemas de 

conhecimentos; 

 Para que as divergências sejam positivas alguns fatores são importantes, como por 

exemplo, os o interesse dos alunos, disposição para aceitar e debater os pontos de vista, 

regulação entre os conflitos provocados pelas diferentes opiniões com respeito, por meio 

de sua intelectualidade e emoção. 

2.   A explicitação 

do próprio ponto 

de vista (p.145). 

A explicação claramente de seus pontos de vista para os demais alunos, favorecem o 

enriquecimento da comunicação e de suas próprias ideias; 

A autonomia dos conhecimentos adquiridos pelos alunos: a tutoria entre iguais. É a 

ajuda que um aluno mais experiente em um conteúdo oferece ao outro, promove 

benefícios para ambos; 

As relações de tutoria não são permanentes, nem imutáveis, pois, o aluno tutor pode ser 

outro dependendo do conteúdo apresentado.  

Essas relações de tutoria entre os alunos não são maiores em conhecimento, autoridade e 

competência que as promovidas pela a interação com o professor.  

3.  A coordenação 

de papéis, o 

controle mútuo do 

trabalho e 

oferecimento e 

recepção mútuos 

de ajuda (p.147). 

É por meio da linguagem que os alunos cooperam entre si, regulam suas próprias ações e 

a dos colegas, além de utilizarem a fala consigo mesmos para apoiar a realização de suas 

tarefas. 

 

Fonte: Onrubia (2004)  

 

Os critérios de Onrubia (2004) destacam a importância das situações interacionais 

entre os alunos como elementos enriquecedores para a aprendizagem, para o desenvolvimento 

do cognitivo, propiciadas pela linguagem e pelas relações interpessoais entre os mesmos, mas 

para que isso ocorra efetivamente, outros fatores devem ser considerados como: a delimitação 
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das atividades, os recursos e materiais oferecidos durante as atividades, as orientações, a 

capacidade de trabalhar em grupo respeitando normas, procedimentos, valores e atitudes, 

conteúdos que também devem ser ensinados nas aulas. 

 

2.3. As contribuições de Gerard Vergnaud sobre o campo multiplicativo  

 

Segundo as ideias de Vergnaud (apud MOREIRA, 2002), os conhecimentos estão 

organizados em campos conceituais e os fatores que influenciam nessa organização são: a 

maturidade, a experiência e a aprendizagem do indivíduo. 

A teoria dos campos conceituais supõe que para o desenvolvimento cognitivo é 

essencial o conceito que precisa interagir com diversas situações (atividades, problemas, 

tarefas, jogos, etc) e em uma situação há vários conceitos, assim, um conceito não se forma 

isoladamente, mas sim refere-se a um campo conceitual que é composto por diversos 

conceitos, situações e representações articuladas entre si (VERGNAUD apud GITIRANA et 

al, 2014). 

As situações são classificadas por meio de considerações matemáticas e psicológicas. 

“São as situações que dão sentido aos conceitos matemáticos, mas o sentido não está na 

própria situação. Também não está nas palavras nem nos símbolos matemáticos” 

(VERGNAUD, 1996, p. 179). O sentido está relacionado ao significante, ou seja, aos 

esquemas que o sujeito pode utilizar na prática nas situações que são apresentadas. Sem a 

situação e os esquemas não teriam sentido a linguagem e os símbolos matemáticos, pois, a 

linguagem e as representações simbólicas são importantes para as atividades matemáticas, já 

que, permitem auxiliar o raciocínio, a inferência, a planificação, a antecipação de efeitos e 

objetivos. 

Dessa forma, devemos considerar os aspectos conceituais presentes nos esquemas e 

nas situações que são desenvolvidas na escola ou no cotidiano. 

O conceito é composto por elementos de três conjuntos: de situações, de invariantes 

operatórios e de representações simbólicas, representados por C = (S, I, R). 

 

S: representa um conjunto de situações que tornam o conceito significativo. 

I: corresponde a um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) que 

podem ser reconhecidos e usados pelo sujeito para analisar e dominar essas 

situações. 

R: refere- se a um conjunto de representações simbólicas que podem ser usadas para 

pontuar e representar esses invariantes e, portanto, representar as situações e os 

procedimentos para lidar com eles. (VERGNAUD apud GITIRANA et al, 2014, p. 

10). 
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Segundo Moreira (2002), o conceito de situação utilizado por Vergnaud pode ser uma 

combinação de tarefas com natureza e dificuldades próprias e está relacionado ao sentido 

atribuído às situações. É importante destacar, sobre a situação, as ideias de variedade e 

história, pois, um campo conceitual abrange diversas variedades de situações. 

Outro ponto muito importante nessa teoria são os esquemas, pois, segundo Vergnaud
2
, 

eles são “(...) um recurso que permite abordar uma nova situação”. Ele exemplifica que os 

algoritmos, a forma mais conhecida da Matemática, são esquemas, porém, todos os esquemas 

não são algoritmos. “Os esquemas tem quatro componentes essenciais: uma finalidade ou 

várias, um objetivo ou vários, regras de ação e controle que são as partes que geram o 

esquema e as categorias de pensamento pertinente: Conceito em ação e teorema em ação” 
3
. 

Os invariantes operatórios articulam a teoria e a prática por meio dos teoremas-em-

ação e dos conceitos-em- ação. “Teorema-em-ação é uma proposição considerada como 

verdadeira sobre o real; conceito-em-ação é uma categoria de pensamento considerada como 

pertinente” (MOREIRA, 2002, p.13). 

Para Vergnaud
4
, o conjunto de situações compõe um conceito e “o campo conceitual é 

um conjunto de situações, um campo de situações que teremos que nos adaptar e é um 

conjunto de conceitos, as duas coisas ao mesmo tempo”. Ele propõe duas estruturas: aditiva e 

multiplicativa. As estruturas aditivas são um conjunto de situações que envolvem as 

operações de adição, subtração ou ambas e as multiplicativas envolvem situações com a 

operação de multiplicação, divisão ou ambas.  Essas situações são tarefas.  

As tarefas escolares são: “estudos de situações novas, manipulações operatórias, lições 

do professor, análise e discussões coletivas, exercícios” (VERGNAUD, 2009, p. 17). 

As estruturas aditivas são constituídas por conceitos de cardinal e medidas, 

transformação temporal, relação de comparação, composição binária de medidas, composição 

de transformações e relações, operação unária, número relativo, número natural, inversão, etc. 

As estruturas multiplicativas abrangem também teoremas e conceitos como: proporção 

simples e múltipla, função linear e não linear, relação escalar, fração, múltiplos, divisores, 

combinação linear e aplicação linear entre outros. 

Para contemplar os objetivos deste trabalho, descrevem-se a seguir as contribuições da 

teoria de Vergnaud, especificamente sobre as estruturas multiplicativas. 

 

                                                           
2- 3- 4

 VERGNAUD, G. (Universidade Anhanguera de São Paulo- UNIAN- Campus Maria Cândida) Aula, 2010. 
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Estruturas multiplicativas 

 

Nas estruturas multiplicativas, as relações de base são ternárias e quaternárias. As 

ternárias compreendem a grandeza inicial, taxa e grandeza final e estão relacionadas à 

multiplicação comparativa e ao produto de medidas (combinatória e configuração retangular). 

As quaternárias são consideradas mais simples, pois, os problemas mais simples de 

multiplicação e divisão implicam a proporção simples (VERGNAUD, 1996). A proporção 

simples traz situações de proporcionalidade com quatro grandezas- duas a duas do mesmo 

tipo relacionadas (GITIRANA et al, 2014). 

O quadro 4 sintetiza as ideias de Vergnaud sobre as estruturas multiplicativas. 

 

Quadro 4: Estruturas multiplicativas  
Relações Quaternárias  Ternárias 

Eixos Proporção simples e proporção múltipla Comparação multiplicativa e Produto de medidas 

Fonte: MAGINA (2013) 

 

Segundo pesquisa de Zaran (2013), Vergnaud organiza o campo multiplicativo em 

duas categorias: Isomorfismo de Medidas e Produto de Medidas. 

O Isomorfismo de Medidas está relacionado a situações problemas do cotidiano e que 

envolvem a proporção simples entre conjuntos de mesma cardinalidade, preço constante, 

velocidade média constante, entre outras; o Produto de Medidas requer situações que utiliza o 

raciocínio combinatório, a configuração retangular e as relações ternárias.  

Comparando as situações que envolvem a multiplicação e a divisão nos PCN (1998) 

com a categorização do campo multiplicativo de Vergnaud, pode-se observar que: a 

multiplicação comparativa e proporcionalidade relacionam-se ao Isomorfismo de medidas, o 

produto de medidas ou configuração retangular e combinatória relaciona-se ao Produto de 

medidas. 

Moreira (2002) afirma que a teoria de Vergnaud tem influência da teoria de Piaget, 

pois, enfatiza a importância dos esquemas. Por outro lado, a teoria de Vergnaud também tem 

influência da teoria histórico-cultural de Vigotski, pois, valoriza a mediação do professor, que 

exerce papel essencial durante o processo de aprendizagem de conteúdos do campo conceitual 

pelo seu aluno. 

Além disso, Vigostki influenciou Vergnaud, na medida em que a Teoria dos Campos 

Conceituais atribui significativa importância para os processos de linguagem envolvidos na 

aprendizagem.   
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A linguagem auxilia na identificação dos invariantes, no raciocínio e na inferência, na 

antecipação dos efeitos e objetivos, no planejamento e controle da ação. A função da 

comunicação e da representação é auxiliar do pensamento e da organização da ação.  

Quando o indivíduo necessita planificar e controlar uma sequência de ações que não 

domina suficientemente ele acompanha sua ação com a linguagem. 

 

A atividade da linguagem favorece evidentemente a realização da tarefa e a 

resolução do problema; sem isso, não interviria. Tudo se passa como se a atividade 

da linguagem favorecesse a descoberta das relações pertinentes, a organização 

temporal da ação e o seu controle (VERGNAUD,1996, p.181). 

 

 

As funções de representação da linguagem são: 

 representação dos elementos pertinentes da situação; 

 representação da ação; 

 representação das relações entre a ação e a situação. 

Os problemas com estruturas multiplicativas são classificados por Vergnaud, 

conforme as categorias apresentadas no quadro 5: 

 

  Quadro 5: Problemas com estruturas multiplicativas 
Categorias Classes 

Comparação multiplicativa Referente desconhecido 

Referido desconhecido 

Relação desconhecida 

Proporção simples Multiplicação- um para muitos 

Partição ou distribuição 

Cota  

Quarta proporcional 

Produto cartesiano  Combinação 

Área 

Função Bilinear 

Proporcionalidade múltipla 

  Fonte: Elaborado pela autora segundo Gitirana et al (2014, p.45)  

 

O quadro 5 mostra a proporção simples, que se relaciona ao isomorfismo de medidas e 

gera quatro classes de problemas. Na figura 1, pode-se visualizar um diagrama proposto por 

Vergnaud (1996) com cada uma delas, em que os quadrados da figura representam a grandeza 

que se deseja encontrar em cada situação. 
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Figura 1: Classes de problemas elementares de isomorfismo de medidas 
 

   1           a                                1                              1            a                a          b  

 

 

 

   b                                             b         c                                 c                c        

                             

 

a multiplicação           a divisão- partição       a divisão quotação        o quarto proporcional  

         

Fonte: VERGNAUD (1996, p.176) 

 

 

Para exemplificar essas quatro classes da categoria proporção simples pode-se 

visualizar algumas situações-problema expostas no quadro 6: 

 

Quadro 6: Exemplos das classes de problemas de proporção simples   
A multiplicação  Josie compra 4 bolos. O preço de um bolo é de 7 francos. Quanto deve 

pagar? 

Bolos Francos 

  1 7 

   4 ? 

           Multiplicação 

A divisão- partição (busca do 

valor de uma parte ou objeto) 

Arthur pagou 30 francos para 6 ágatas azuis. Qual é o preço de uma 

ágata? 

Ágatas Francos 

1 ? 

6 30 

       Divisão- partição 

A divisão de quotas (busca 

do valor de uma parte ou 

objeto) 

Bernard quer comprar ágatas. Ele tem 40 milhões de francos. O custo 

por ágata é de 5 milhões de francos. Quanto ele pode comprar? 

Ágatas Francos 

1 5 

? 40 

      Divisão- quotação 

O quarto proporcional 

 

 

 

 

Marie- Hélene pagou 72 francos para 12 ovos de chocolate. Sua prima 

Sophie quer comprar 18. Quanto será que vai pagar? 

Ovos de chocolate Francos 

12 72 

18 ? 
 

Fonte: (VERGNAUD, 1997 apud FIRMINO, 2010,  p.86-87)  

   

 

Para melhor entendimento dos exemplos do quadro 6, utilizamos algumas observações 

feitas a respeito de cada categoria do isomorfismo de medidas. 

Na situação de multiplicação de um para muitos, o valor da unidade é dado e se deseja 

encontrar o valor da segunda grandeza de mesmo tipo (GITIRANA et al, 2014). 

No exemplo do quadro 6, essa situação de multiplicação é comumente resolvida na 

escola, como uma relação ternária: a X b = c (4X7=28), mas está implícito uma relação 

quaternária com duas variáveis distintas. A situação exemplificada nessa categoria é uma 
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proporção simples “pertencente à relação quaternária” em que há uma “correspondência de 

um para muitos” (MAGINA; MERLINI; SANTOS, 2012, p. 6), ou seja, sabe-se o valor 

unitário da grandeza bolo e o que se desejar calcular é o preço de muitos bolos (grandeza 

francos). 

O quarto proporcional é uma proporção simples pertencente à relação quaternária em 

que há uma “correspondência muitos para muitos”. Essa correspondência tem duas situações 

uma que permite chegar à relação de “um para muitos” e na outra não é possível chegar nessa 

relação (MAGINA; MERLINI; SANTOS, 2012, p. 7). 

No exemplo do quadro 6, a situação-problema permite obter a relação de um para 

muitos, pois, é possível obter o preço unitário (francos) do objeto (ovos de chocolate) 

realizando o cálculo da divisão de 72 por 12 e para encontrar o preço de muitos é necessário 

multiplicar o valor unitário encontrado (6) pela quantidade que deseja comprar (18) e assim, é 

obtido o preço (francos) de muitos objetos (ovos de chocolate).  

72÷12= 6 e 6X18= 108 

Outra possibilidade de resolução para esta situação, de quarto proporcional, pode ser 

iniciada pela descoberta do valor que completa a quantidade que se deseja saber o preço, 

nesse caso, 18 ovos. Dessa forma, pode-se realizar inicialmente uma subtração (18-12= 6) ou 

uma adição (12+6= 18). Para encontrar o valor de 18 ovos de chocolate deve-se adicionar o 

preço de 12 que é conhecido por meio do preço de 6 que precisa ser calculado; assim, como 6 

ovos é a metade de 12, verifica-se que a ideia de proporcionalidade pode ser utilizada, pois, 

sabe-se pelo enunciado do problema que 12 ovos de chocolate custaram 72 francos, então 

para descobrir o preço de 6 ovos de chocolate calcula-se a metade de 72, assim, 6 ovos 

custarão 36 francos. Desse modo, a situação pode ser resolvida com os seguintes cálculos: 18-

12= 6, 72÷2= 36 e 72+36= 108 francos ou 12+6= 18, 72÷2= 36 e 72+36= 108 francos.  

O quadro 7 possibilita auxiliar a compreensão dessa forma de resolução com a 

utilização do raciocínio proporcional: 

 

Quadro 7: Resolução de uma situação-problema: quarto proporcional 
    

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ovos de 

chocolate 

Francos 

12 

+6 

18 

72         

    +36 

? = 108 

÷ 2 

  (÷ 2) 

 

(÷ 2) 
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Na situação de divisão-partição, deseja-se encontrar o valor da unidade de uma 

grandeza e a divisão está associada ao significado de partilha, distribuição (GITIRANA et al, 

2014). 

Na situação de divisão de quotas (cotas), “(...) se tem o valor correspondente à 

unidade, uma quantidade dada e se deseja saber quanto corresponde à dada quantidade, ou 

ainda quantas cotas ou grupos, se pode formar com a quantidade dada” (GITIRANA et al, 

2014, p. 61). 

Além do exemplo exposto no quadro 6, uma outra situação de formação de grupos 

envolvendo a divisão de cotas pode ser vista na figura 2: 

 

  Figura 2: Divisão de cotas- formação de grupos 

 
  Fonte: GITIRANA et al (2014, p. 62)  

 

Vergnaud (apud GITIRANA et al, 2014) sugere a utilização de diagramas para 

auxiliar a interpretação dos problemas e as relações com o cálculo relacional. Esses diagramas 

podem ser visualizados nos quadros 6, 7 e 8. 

O diagrama a seguir exposto no quadro 8, auxilia a intepretação e resolução do 

problema exposto na figura 2, em que se deseja saber quantos grupos podem se formar com 

12 carrinhos, que é uma situação de divisão de cotas.  

 

Quadro 8:  Exemplo de diagrama de cálculo relacional- Problema de divisão de cotas 

Grandeza 1 Grandeza 2 

Grupos 

1 

? 

Carrinhos 

5 

40 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

A organização dos dados de um problema, com a utilização de um diagrama durante o 

cálculo relacional “auxilia o aluno a chegar ao cálculo numérico” (GITIRANA et al, 2014, 

p.44). 

 “O cálculo numérico refere-se às operações comuns de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, etc., enquanto o cálculo relacional diz respeito às operações 
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do pensamento necessárias para que haja a exploração das relações envolvidas nas 

situações focalizadas” (VERGNAUD apud GITIRANA et al, 2014, p.43). 

 

A figura 3 traz um exemplo de problema com o cálculo relacional e com o cálculo 

numérico envolvendo a classe de multiplicação na proporção simples. 

 

Figura 3: Exemplo de problema com cálculo relacional e cálculo numérico 

 
Fonte: GITIRANA et al, 2014, p. 43 

 

 

Na categoria comparação multiplicativa, as situações apresentam duas grandezas de 

mesmo tipo e como na adição, o problema se resolve com uma operação ternária com três 

grandezas ou números. As situações nessa categoria são “(...) comparadas de forma 

multiplicativa por um escalar (uma razão ou relação)- sendo uma o referente (R) e outra o 

referido (r)” (GITIRANA et al, 2014, p. 47). 

Exemplos de problemas sobre a comparação multiplicativa e suas classes 

respectivamente estão expostos nos quadros 9, 10 e 11, com os diagramas segundo o modelo 

proposto por Vergnaud que contribui com o cálculo relacional. 

 O quadro 9 traz o diagrama do cálculo relacional que auxilia a resolução do problema 

1 da comparação multiplicativa na classe referido desconhecido. 

 

Quadro 9: Exemplo de Diagrama: Comparação multiplicativa - Referido desconhecido 

 
  Fonte: Elaborado pela autora segundo VERGNAUD (apud GITIRANA et al, 2014, p.46) 

 

 



41 
  

 
 

O diagrama exposto no quadro 9, refere-se ao cálculo relacional e permite a 

construção do seguinte cálculo numérico:  ? reais = 3 X 6,00 reais. 

O quadro 10 traz o diagrama do cálculo relacional que auxilia a resolução do problema 

2 da comparação multiplicativa na classe referido desconhecido. 

 

Quadro 10: Exemplo de Diagrama: Comparação multiplicativa - Referente desconhecido 

 
Fonte: Elaborado pela autora segundo VERGNAUD (apud GITIRANA et al, 2014, p.49) 

 

 

O diagrama exposto no quadro 10, refere-se ao cálculo relacional e permite a 

construção do seguinte cálculo numérico: 30 = 5 X idade do filho de Paulo. 

Como o valor desconhecido é o referente, utiliza-se a relação inversa para encontrar a 

solução, ou seja, o valor do referente. Outro cálculo numérico possível é 30 ÷ 5. 

O quadro 11 traz o diagrama do cálculo relacional que auxilia a resolução do problema 

3 da comparação multiplicativa na classe relação desconhecida. 

 

Quadro 11: Exemplo de Diagrama: Comparação multiplicativa - Relação desconhecida 
3- Comprei uma boneca por R$ 21,00 e uma bola por R$ 3,00. 

Quantas vezes a boneca foi mais cara que a bola? 

                          Referido- Preço da boneca 

 

                            X ?       Relação 

 

                           Referente – Preço da bola 

Fonte: Elaborado pela autora segundo VERGNAUD (apud GITIRANA et al, 2014, p 51)  

 

 

Com relação ao Produto de medida, os problemas são referentes ao volume, produto 

cartesiano, área e conceitos físicos (SILVA, 2006). Gitirana et al (2014) refere-se ao Produto 

de medidas como Produto cartesiano que ocorre quando uma grandeza é obtida pelo produto 

de duas ou mais grandezas- sem que uma dependa da outra. 

21 

3 
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Essa estrutura implica uma tabela de correspondência dupla. A proporção dupla, 

segundo Vergnaud (1996), ocorre quando se trata da combinação de duas proporções, como 

exposto na figura 4 e em um exemplo da figura 5. 

 

Figura 4: Proporção dupla                          Figura 5: Proporção dupla - exemplo de área e volume 
           

                             

                                                                                                       1      6      10      12  

                                                x 

                                                                                               1             6 

                                                                                                

                                                                                               2            12 

                                                                                                

                                           z                                                  4            24 

 

                                                                                              6            36 

              y 

         

Fonte: Vergnaud (1996, p.176)                                  Fonte: Vergnaud (1996, p.189) 

 

 

Conforme Vergnaud, a proporção dupla é importante para a geometria, física, 

probabilidade e estatística. 

A seguir, nos quadros 12 e 13 estão alguns exemplos de situações-problema de 

configuração retangular e combinação com os diagramas que sugere Vergnaud. 

O quadro 12 traz o diagrama do cálculo relacional que auxilia a resolução do problema 

de configuração retangular - área. 

  

 Quadro 12: Exemplo de problema de Configuração retangular - Área  
A sala de aula da Escola Divertida tem um formato retangular com 3 metros de largura e 5 metros de 

extensão. Qual é a área da sala de aula? 

                 1      5       extensão                                         largura     área          

         1                                                                                       1        5 

         3              ?                                                                       3        ?      

         L                                                       ou                                          

         A 

         R 

         G               área 

         U 

         R 

         A 

  Fonte: Elaborado pela autora segundo VERGNAUD (apud GITIRANA et al, 2014, p. 73- 74) 

 

O quadro 13 traz o diagrama do cálculo relacional que auxilia a resolução do problema 

de Combinação com todo desconhecido. 
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  Quadro 13: Exemplo de problema de Combinação com todo desconhecido 
Em uma sorveteria, o sorvete de uma bola pode ser servido em casquinha ou copinho. Tem 4 sabores 

diferentes: menta, baunilha, chocolate, morango. Maria quer um sorvete de uma bola, quantas maneiras 

diferentes ela tem para escolher? 

 

                 1      4       sabor                                                                 

         1                                                                               

         2             ?                                                                             

         r                                                             

         e 

         c 

         i                     sorvete 

        p 

        i 

        e 

        n 

         t 

         e 

  Fonte: Elaborado pela autora segundo VERGNAUD (apud GITIRANA et al, 2014, p. 76) 

 

 A categoria Função Bilinear é explorada geralmente nos anos finais do ensino 

fundamental quando os alunos estudam a regra de três composta.  

Exemplo de situação- problema com função bilinear:  

“Um parque de diversão cobra R$ 4,00 para cada criança brincar em qualquer 

brinquedo durante 1 hora. Dona Lulu levou seus 3 filhos para brincar no parque durante 2 

horas. Quanto ela pagou?”  (GITIRANA et al, 2014, p. 81). 

A categoria Proporção múltipla é diferente da função bilinear, pois, nesse caso, 

quando uma grandeza é alterada, todas as outras também se alteram, como pode ser visto no 

exemplo a seguir: 

“A receita da massa de pastel do seu Manoel é assim, para cada copo de leite ele usa 3 

ovos, e para cada ovo, 2 xícaras de farinha. Para fazer a massa usando 2 copos de leite, 

quantas xícaras de farinha ele vai precisar?” (GITIRANA et al, 2014, p. 86). 

As situações-problema expostas nessa pesquisa nos pré-teste e pós-teste, não trazem 

situações com as categorias função bilinear e proporção múltipla e a temática deste trabalho 

trata do uso de jogos que são um tipo de situação que em interação com várias outras 

situações possibilita a construção de um conceito. Os cinco jogos, descritos neste estudo, 

abordam a construção e desenvolvimento do cálculo numérico, segundo a concepção de 

Vergnaud, destacando as operações de multiplicação e divisão. 
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2.4. A tabuada e as propriedades da multiplicação 

 

Segundo Silva (2006), Vergnaud não aborda aspectos iniciais da proporcionalidade, 

que são componentes pré-multiplicativos, como: tabuada, cálculo de algoritmos, adição 

repetida, constituição de sequências. 

A tabuada é uma maneira de resolver problemas relacionados à contagem, que está 

junto com a proporcionalidade. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante 

utilizar a tabuada como adição de parcelas iguais e, para facilitar o aprendizado dos alunos, o 

professor pode propor grupos para a resolução de problemas, brincadeiras e jogos 

(STEFANELO; FERREIRA, 2010). 

Conforme propõe Prieto (2006), a tabuada deve ser memorizada após a compreensão 

de fatos fundamentais como a sua construção e significado. Uma proposta é a utilização de 

jogos diversos como: cálculos mentais, bingo da tabuada e jogos que favoreçam a 

memorização da tabuada. Memorizar a tabuada é importante para o domínio e compreensão 

de técnicas de cálculo, pois, se o aluno não tiver a tabuada memorizada perderá tempo para 

construí-la ou realizar a contagem nos dedos, assim, poderá desviar sua atenção das ideias 

novas que estão sendo empregadas. 

O vídeo “Tabuada: como usar a tabela pitagórica?” que aborda as concepções de 

Broitman sobre o assunto, organizado pela Revista Nova Escola referente à Semana da 

Educação 2011, traz em sua apresentação a definição da tabela pitagórica e os procedimentos 

para utilizá-la:  

 

A tabela pitagórica (também chamada de tábua ou tabela da multiplicação) é um 

quadro de dupla entrada no qual são registrados os resultados das multiplicações, de 

uma vez um até 10 vezes 10. Nessa tabela o número da linha deve ser multiplicado 

pelo número da coluna e no espaço correspondente ao encontro das duas é registrado 

o produto do cálculo (TABUADA, 2011). 

 

 

Ainda segundo a mesma autora, com essa tábua, é possível trabalhar as propriedades 

da multiplicação: comutativa, distributiva, associativa e o elemento neutro. 

O quadro 14 exemplifica a tábua de Pitágoras: 

 

 

 

 

 

 

 



45 
  

 
 

Quadro 14: Tábua de Pitágoras 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As propriedades da multiplicação citadas pela autora e abaixo explicitadas são 

encontradas facilmente em livros didáticos de Matemática do Ensino Fundamental. Nesse 

caso, utilizamos o livro “A conquista da Matemática” - 5ª série - manual do professor 

(CASTRUCCI; GIOVANNI; GIOVANNI JÚNIOR, 2002a).  

A comutatividade [a X b= c e b X a = c] consiste no fato de que a ordem dos fatores 

não altera o produto. Exemplos: 3X5 = 5X3 = 15. 

A propriedade associativa [(a X b) X c = a X (b X c)] ocorre quando multiplicamos 

três ou mais números naturais quaisquer e a ordem das multiplicações não alteram os 

resultados. Exemplos:  

(3X5) X 7 = 15X7 = 105 

3X (5X7) = 3X35 = 105 

5X (3X7) = 5X21 = 105 

 Na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição: [a X (b + c) =          

a X b + a X c]; [(b + c) X a = b X a + c X a], um número multiplicado por uma soma é igual a 

soma dos produtos deste número por cada uma das parcelas. Exemplo: 

2X (3 + 4) = 2X3 + 2X4 

(2 + 3) X 4 = 2X4 + 3X4 

Outra propriedade que também pode ser trabalhada com a tabela pitagórica é a do 

elemento neutro da multiplicação que é o número 1. Nessa propriedade, temos que: a X 1 = a; 

1 X a = a, pois, multiplicar qualquer número natural por 1 resulta sempre no produto igual ao 

número natural. Exemplo: 2X1 = 2 e 1X2 = 2. 
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Neste trabalho, considera-se para as análises a categorização dos PCN (BRASIL, 

1998). 

As situações que envolvem a multiplicação e divisão nos PCN (BRASIL, 1998) com a 

categorização do campo multiplicativo de Vergnaud podem ser visualizadas e compreendidas 

com o quadro 15, em que são expostos exemplos das classificações: 

 

Quadro 15: Situações associadas à multiplicação e divisão  
Classificação Situações- exemplos 

Multiplicação 

comparativa 

Um prédio tem duas caixas d.água com capacidades de 5.000 litros cada. Uma 

delas está com 1/4 de sua capacidade e a outra está com três vezes mais. De quantos 

litros de água o prédio dispõe? Uma caixa d.água tem 4.500 litros de água e está 

com 2/3 de sua capacidade. Uma outra caixa tem três vezes menos água. Qual é a 

quantidade de litros que essa caixa possui? 

Proporcionalidade Se 8 metros de tela custam R$ 5,80, quanto pagarei por 16 metros de tela? Paguei 

R$ 11,60 por 4 metros de tela. Quanto custa 0,50m dessa mesma tela? 

Configuração 

retangular 

Qual é a área em centímetros quadrados de um retângulo cujos lados medem 6 cm e 

9 cm? 

Combinatória Lancei dois dados: um vermelho e um azul. Quantos resultados diferentes é 

possível encontrar? 

Fonte: Elaborado pela autora segundo BRASIL (1998) 

 

Outra abordagem comumente realizada com a multiplicação é a ideia de adicionar 

parcelas iguais. Exemplo: “Tenho que tomar 4 comprimidos por dia, durante 5 dias. Quantos 

comprimidos preciso comprar?” (BRASIL, 1998, p. 71). 

Segundo Brasil (1998), nessa situação, o número 4 é o número que se repete 

(multiplicando) e o 5 indica a quantidade de repetições (multiplicador). 

5X4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4. 

Embora, 5X4 = 4X5, a escrita correta para resolver essa situação é 5X4, pois 4X5 

indicaria tomar 5 comprimidos durante 4 dias. 

4X5 = 5+5+5+5 

Vergnaud (2010) discute a necessidade de ampliar a exploração desse tipo de situação-

problema, em que embora a operação esteja correta, nem sempre a comutatividade é válida na 

resolução de um problema, pois, “a multiplicação não é comutativa do ponto de vista 

conceitual”. 

 A multiplicação é formada por dois fatores (os números que se multiplicam) e pelo 

produto (resultado da multiplicação). Assim, a X b = c que é uma relação ternária apresenta 

como o primeiro fator o multiplicador (a), o segundo é o multiplicando (b) e o resultado é o 

produto (c).  
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No quadro 16, apresenta-se a categorização do campo multiplicativo de Vergnaud, 

segundo os autores citados anteriormente e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 

Quadro 16: Categorização do campo multiplicativo de Vergnaud (autores e PCN) 
PCN (1998) Magina (2012) Zaran (2013) Gitirana et al (2014) 

Proporcionalidade Proporção simples e 

proporção múltipla 

Isomorfismo de medidas Proporção simples 

Multiplicação 

comparativa 

Comparação 

multiplicativa 

Produto de medidas Comparação 

multiplicativa 

Configuração retangular Produto de medida: 

configuração retangular 

Produto de medidas Produto cartesiano: área 

Combinatória Produto de medida: 

combinatória 

Produto de medidas Produto cartesiano: 

combinação 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

O próximo capítulo traz estudos sobre a EJA e o ensino de Matemática no Brasil e na 

rede municipal de Educação de Guarulhos, levando em consideração aspectos históricos, o 

perfil dos educandos, as bases curriculares para EJA e para o uso de jogos. 
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3. A EJA NO BRASIL E O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

3.1. Aspectos históricos  

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica que 

contempla ensino fundamental e médio, destinada a jovens e adultos que não concluíram seus 

estudos na idade própria. Ela possibilita a conclusão dos estudos em tempo reduzido com 

relação ao ensino regular. 

A carga horária dos cursos presenciais da EJA é a metade da carga horária do ensino 

regular.  Conforme presente no artigo 4, incisos I, II e III segundo a Resolução nº 3 de 2010, 

do Conselho Nacional de Educação- CNE e da Câmara de Educação Básica- CEB (BRASIL, 

2000a): 

I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos 

sistemas de ensino; 

II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 

(mil e seiscentas) horas; 

III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) 

horas. 

 

Conforme documento oficial (BRASIL, 2000b) o Brasil tem um grande número de 

analfabetos e a maioria dessas pessoas é composta por negros, pobres e de mais idade que 

contribuíram com a força de seu trabalho para o crescimento brasileiro e a quem não foram 

oferecidas oportunidades para uma trajetória escolar regular.  

Por este motivo, a EJA é considerada como “uma dívida social” para aqueles que não 

tiveram escolaridade na idade própria e contribuíram com seu trabalho para o enriquecimento 

do país. A EJA assumiu três funções: reparadora, equalizadora e qualificadora (BRASIL, 

2000b). 

 A função reparadora não deve ser vista como uma compensação, mas como uma 

oportunidade de ter jovens e adultos na escola com investimentos das politicas públicas e com 

uma prática pedagógica própria que atenda as necessidades de aprendizagem desses 

educandos. 

A função equalizadora tem como princípio a igualdade. Essa função promove aos 

indivíduos que não concluíram seus estudos na idade própria, a recuperação da trajetória 

educacional com igualdade de oportunidades na sociedade. 
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A função qualificadora “é o sentido da EJA” (BRASIL, 2000b). Essa função 

preocupa-se com a educação permanente por toda a vida para formar cidadãos com os 

princípios de igualdade, solidariedade e diversidade e também com a necessidade de que as 

instituições produzam materiais didáticos adequados para atender essa modalidade de ensino. 

A EJA foi, durante muito tempo, uma educação destinada à alfabetização, visando o 

aprendizado da leitura e escrita em que os “analfabetos adultos” tinham um ensino “igual” ao 

das crianças. Mas com o surgimento das ideias pedagógicas libertadoras de Paulo Freire 

houve mudanças que tratam essa modalidade como um processo em que o ensino da leitura e 

escrita toma como base a vida profissional e pessoal do adulto. (STRELHOW, 2010). Essa 

relação da alfabetização do adulto com suas vivências são expressas claramente nas palavras 

de Paulo Freire: 

 

(...) A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (...). 

(...) Daí que sempre tenha insistido em que as palavras com que organizar o 

programa da alfabetização deveriam vir do universo vocabular dos grupos 

populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, 

as suas reivindicações, os seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de 

sua experiência existencial e não da experiência do educador (...) (FREIRE, 1988, 

p.9,13).  

 

 

Nos dias atuais, muitas pessoas ainda se referem a essa modalidade de ensino 

utilizando o termo Supletivo que foi instituído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 5692/71, no capítulo IV com os artigos de 24 a 28. Destacaremos aqui os 

artigos 24 e 26 dessa lei que tratam das finalidades do supletivo e da idade de ingresso que, 

posteriormente foi modificada pela LDB de 1996. 

 
Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade:  

a) suprir, a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham 

seguido ou concluído na idade própria;  

1) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento ou 

atualização para os que tenham seguido o ensino regular no todo ou em parte.  

Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem organizados 

nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos respectivos Conselhos 

de Educação.  

Art. 26 Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante do 

núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, quando realizados para o 

exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º grau, abranger somente o mínimo 

estabelecido pelo mesmo Conselho.  

§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:  

a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos;  

b) ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 anos.  
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§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou 

reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos respectivos 

Conselhos de Educação.  

§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição todo um sistema de 

ensino, ou parte deste, de acordo com normas especiais baixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação.  

 

 

A EJA que foi inicialmente tratada como educação de adultos, sofreu mudanças com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, pois, a partir dela passa a ter 

a nomenclatura Educação de Jovens e Adultos e, aumenta o número de jovens nessa 

modalidade de ensino, devido à redução na idade de ingresso e realização de exames 

supletivos. No Titulo V: Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino, capítulo II: Da 

Educação Básica, na Seção V: Da Educação de Jovens e Adultos, nos artigos 37 e 38 são 

verificados esses fatos:  

 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular.  

§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

 I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  

 II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

 

 

Strelhow (2010) destaca que a motivação para o retorno à alfabetização e continuidade 

dos estudos decorre das exigências do mercado de trabalho quanto a aspectos tecnológicos, 

competitividade, fatores econômicos e, além disso, outras motivações foram: a satisfação 

pessoal, elevação da autoestima, sentimento de capacidade, direitos a educação, necessidade 

de vencer a exclusão.  

Na sequência, apresentamos uma breve cronologia dos principais marcos históricos da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil que, em termo de políticas públicas, aconteceram 

desde o Brasil Colônia até os dias atuais, destacando as leis, projetos, fundações com seus 

objetivos, funções e a atuação das políticas públicas brasileiras de apoio e incentivo a essa 

modalidade de ensino ao longo dos anos. 

 

Cronologia da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil 

 

Essa cronologia tomou como base os trabalhos de Hernandes (2010), de Strelhow 

(2010), de Silva (2012), do Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos-CEREJA 
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(SÃO PAULO, 2009) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (BRASIL, 2000b). 

Sua organização está disposta em 06 (seis) quadros, conforme alguns períodos 

importantes historicamente para a Educação, com ênfase na Educação de Adultos e, 

posteriormente, na Educação de Jovens e Adultos. Esses períodos estão dispostos da seguinte 

forma: Brasil Colônia, Brasil Império, Primeira República, Era Vargas até a criação do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), Pós MEC até a nova LDB 9394/96 e Pós LDB 

9394/96. 

No quadro 17, apresentam-se os principais marcos na Educação no período Brasil 

Colônia. 

 

  Quadro 17- Educação no Brasil Colônia 
1549 Vinda da Companhia de Jesus para o Brasil (Salvador – Bahia), liderada pelo padre Manoel da 

Nóbrega. A função básica dos jesuítas era catequizar e alfabetizar na língua portuguesa os índios 

brasileiros. 

1759 Saída dos jesuítas do Brasil- surgimento da educação elitista para os filhos dos colonizadores 

(brancos e do sexo masculino), que excluiu negros e índios. 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

A crise na Educação de Adultos no Brasil inicia-se no Brasil Colônia com a saída dos 

jesuítas, pois, a partir de então a educação passa a ser voltada para a elite. Dessa forma, os 

negros, índios e pobres passam a ser excluídos dos processos educacionais. 

No quadro 18, apresentam-se os principais marcos no período educacional durante o 

Brasil Império. 

 

  Quadro 18- Educação no Brasil Império 
1834 Ato Constitucional – responsabilidade das províncias oferecer a instrução primária e secundária a 

todos, especialmente para jovens e adultos. A alfabetização de jovens e adultos passa a ser ato dos 

missionários, de caridade e solidariedade. 

1879 Reforma Leôncio de Carvalho- considera o analfabetismo como incompetência e dependência. 

1881 Lei Saraiva- direito de voto apenas para pessoas alfabetizadas. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Brasil Império, destaca-se que as leis e reformas constitucionais excluem os 

analfabetos dos direitos eleitorais, pois, são considerados como pessoas dependentes e 

incompetentes e a alfabetização para jovens e adultos era considerada um ato de caridade.  

No quadro 19, apresentam-se os principais marcos no período da Primeira República. 
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  Quadro 19- Educação na Primeira República 
1891 Constituição Republicana- direito de voto apenas para pessoas com posses e letradas. 

1915 Criação da Liga Brasileira contra o Analfabetismo- luta contra a ignorância, tornar o analfabeto 

produtivo para auxiliar no desenvolvimento do país. 

1920 Censo destaca 72% de analfabetos no Brasil. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Durante o período da Primeira República, destaca-se que os direitos eleitorais são 

vinculados as condições financeiras e de instrução e o Censo apresenta um grande número de 

analfabetos no Brasil (72%). 

No quadro 20, apresentam-se os principais marcos no período da Era Vargas até a 

criação do MEC. 

 

  Quadro 20- Educação na Era Vargas até a criação do MEC 
1930 Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 

1932 Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova- defende o direito a educação integral, a 

obrigatoriedade do ensino primário e sua extensão ao trabalhador, até 18 anos. 

1934 Plano Nacional de Educação (PNE)- ensino primário integral obrigatório e gratuito para pessoas 

adultas. 

1938 Criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). 

1942 Fundo Nacional do Ensino Primário- ampliação e inclusão de Ensino Supletivo para jovens e 

adultos. 

1945 Regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário- 25% dos recursos aplicados na 

educação de adolescentes e adultos. 

1946 Lei Orgânica do Ensino Primário-  Previa o Ensino Supletivo. 

1947 até 

final da 

década 

de 50 

Criação do Serviço de Educação de Adultos (SEA)- orientação e coordenação dos planos anuais 

do supletivo para adultos e adolescentes analfabetos. 

1948 Relação com o Público e o Voluntariado. 

1952 Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)- atendimento a população rural. 

1953 O Ministério da Educação e Saúde foi substituído pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Era Vargas, a educação brasileira teve importantes momentos que possibilitaram 

aos jovens e adultos o direito gratuito ao ensino primário e, logo após esse período, outros 

pontos relevantes são o surgimento da lei que previa o ensino supletivo, a criação do SEA e a 

independência do Ministério da Educação e Cultura que se desvincula do Ministério da 

Saúde. 

No período Pós MEC até a nova LDB 9394/96,  a Educação de adultos recebeu 

contribuições importantes do educador Paulo Freire com relação aos processos de 

alfabetização, que foram interrompidas com a ditadura militar e substituídas pela instituição 

do Mobral, pois, enquanto Paulo Freire defendia um ensino contextualizado, o Mobral era 

voltado para a leitura e escrita descontextualizada. Outros pontos relevantes são: a Fundação 
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Educar em parceria com o MEC, sua extinção, o surgimento do Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), a criação do MOVA e o surgimento da nova LDB que 

introduz, pela primeira vez na legislação, a nomenclatura Educação de Jovens e Adultos com 

alguns artigos que regulamentam o ensino da EJA, a partir da mesma. Esses fatos podem ser 

verificados no quadro 21 que apresenta os principais marcos desse período: 

 

  Quadro 21- Educação Pós MEC até LDB 9394/96 
1958 II Congresso Nacional de Educação de Adultos (RJ)- inicio da pedagogia freireana. 
1958 Campanha de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) – resposta às criticas do Congresso- 

proposta de criar projetos-pólos com atividades integradas as realidades municipais para 

expansão pelo país. 
1960 Manual do Professor Voluntário Ilustrações para o Ensino de Leitura e Linguagem Escrita. 
1961 Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 4024/61- traz a educação como 

direito de todos e menciona jovens e adultos em seus artigos 27 e 99. 
1961 Movimento de Educação de Base (MEB da CNBB), Movimento de Cultura Popular do Recife 
Década 

de 1960 
Centros Populares de Cultura (UNE), Campanha de pé no chão também se aprende (Prefeitura 

de Natal). 
1963 Plano Nacional de Alfabetização com Paulo Freire e MEC-  programa em todo Brasil orientado 

pelo “Sistema Paulo Freire”. 
Golpe 

Militar 

de 1964 

Fim da CNEA, e interrupção do Plano Nacional de Alfabetização. 

1967 Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) - alfabetização funcional e uma educação 

continuada, restrito ao aprendizado da leitura e escrita descontextualizada. 
1968 Lei 5400 de 21/3/1968- refere-se a obrigatoriedade dos recrutas militares (17 anos) estarem 

alfabetizados. 
1969 Emenda Constitucional ou Emenda da Junta Militar- inicia a utilização do termo: educação 

direito de todos e dever do Estado. 
1971 Regulamentação do Ensino Supletivo pela (LDB) 5692/71- cursos compensatórios de menor 

tempo para qualificação de mão de obra industrial. Regulamentado nos estados e nas prefeituras 

foi conveniado com o Mobral. 
(1980-

1985) 
III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto- eixos: redução das desigualdades, educação 

direito de todos, novo olhar com relação a educação de adultos e adolescentes. 
1980 Programa Nacional de Ações Sócio- Educativas para o Meio Rural (PRONASEC) e o Programa 

de Ações Sócio- Educativas e Culturais para as Populações Carentes Urbanas (PRODASEC)- 

programas compensatórios. 
1985 Extinção do Mobral com denúncias de desvios de recursos financeiros. 
1985 Fundação Educar- Programa de Alfabetização vinculado com o MEC- supervisão e 

acompanhamento de investimento dos recursos para seus programas. 
1988 Constituição Federal- garantia de acesso à educação para todos. 
Década 

de 1990 
Movimento de Alfabetização (MOVA) - alfabetização partindo do contexto sócio-econômico de 

pessoas alfabetizadas. 
1990 Extinção da Fundação Educar. 
1990 Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC)- busca atender a alfabetização de 

jovens e adultos por meio de comissões municipais. Surgiu em substituição ao programa da 

Fundação Educar. 
1992 Plano Decenal da Educação com metas para a EJA. 
1996 LDB 9394/96- traz artigos específicos para a EJA: 37, 38, 4 incisoVII. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 22, apresentam-se os principais marcos no período Pós LDB 9394/96 até a 

atualidade. 
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   Quadro 22- Educação Pós LDB 9394/96 
1996 Programa de Alfabetização Solidária (PAS). 
1996 Lei 9424/96- Regulamentação do Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e Valorização do Magistério) – os investimentos são para o ensino fundamental “regular”, não 

computam a EJA. 
1997 V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V Confitea) – destaca o documento 

Agenda para o Futuro da Educação de Adultos com o objetivo de garantir a alfabetização e a 

educação básica. 
1998 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) vinculado ao Incra, 

universidades para atender as populações dos assentamentos. 
2000 Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e Resolução n°1/2000- Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos. 
2001-

2007  

Programa Recomeço- programa para 14 estados do Norte e Nordeste e municípios com baixo 

IDH. Relançado em 2003 como “Fazendo Escola”. 
2001 Plano Nacional da Educação- metas para a Educação, entre as quais se destaca a erradicação 

do analfabetismo. 
Desde 

2002 
Exame Nacional de Certificações de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). 

Desde 

2003  
Programa Brasil Alfabetizado- erradicação do analfabetismo enfatizando o trabalho 

voluntário. Voltado para jovens de 15 anos ou mais atendendo todo o país, mas com 

prioridade a região Nordeste, pelos altos índices de analfabetismo entre jovens de 15 a 29 

anos. 
Desde 

2005 
Projeto Escola de Fábrica- abertura de salas de aula em empresas para capacitar 

profissionalmente jovens, de 16 a 24 anos, de baixa renda que não concluíram a educação 

básica. 
Desde 

2005 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem)- objetiva elevar a escolarização de 

jovens entre 18 e 24 anos (inclusive aos portadores de necessidades especiais) que não têm 

vínculo empregatício e não concluíram o ensino fundamental. 
Desde 

2006 
Decreto 5840: Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio (Proeja)- 

reserva de um percentual mínimo de vagas no ensino fundamental e médio para a formação 

profissional oferecida nas redes federais de educação profissional, cientifica e tecnológica 

com currículos adequados. 
2007 Lei 11494- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb)- substitui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e inclui investimentos com a 

EJA nesse fundo. 
Desde 

2007 
Resolução nº 18 24/04/2007: Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de 

Jovens e Adultos (PNLA)- distribuição de livros específicos para jovens e adultos, inclusive 

para educadores cadastrados no “Brasil Alfabetizado”. 
Desde 

2008 
ProJovem Campo- Saberes da Terra- cursos profissionalizantes nas áreas de agricultura, 

equivalentes ao ensino fundamental, oferecidos a jovens agricultores que não frequentam a 

escola. 
2009  VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (VI Confitea) aconteceu no Pará. Ela 

sinalizou ações na EJA como a ampliação do ensino ao longo da vida além da alfabetização 

inicial, acesso aos direitos humanos, investimentos, formação de professores e pesquisas em 

universidades nessa área. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao longo da história da educação brasileira, existiram dois grandes momentos em 

relação ao foco da educação de adultos. O primeiro caracterizou-se pelo não diferenciamento 

entre jovens e adultos, o que pode ser uma decorrência do fato de que os jovens adentravam 

ao mercado de trabalho muito precocemente não havendo a caracterização do período 

“juventude”. O segundo momento, já reflete mais proximamente a questão do direito à 
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educação como período mais extenso que abrange dos 7 aos 14 anos, e mais atualmente, dos 6 

aos 14 anos. Cabe destacar ainda a proibição do trabalho antes dos 16 anos. 

A Educação destinada a jovens e adultos passa a ser modalidade da educação básica a 

partir da LDB 9394/96 para que jovens e adultos que não tiveram acesso a escola na idade 

própria (7 a 14 anos) possam ser alfabetizados e prossigam seus estudos no ensino 

fundamental (EF) e ensino médio (EM). 

Cabe salientar que somente a existência de leis e programas voltados para a EJA não 

garante que os objetivos de superação do analfabetismo e da aprendizagem de conteúdos do 

EF e até mesmo do EM possam ser alcançados. Um enfoque mais profundo exigiria um 

estudo sobre os recursos financeiros e técnicos efetivamente aplicados nessas políticas 

governamentais e no estudo sobre os resultados obtidos com as mesmas. 

 A situação dos analfabetos no Brasil, apesar desses programas de incentivo à EJA, 

ainda apresenta números elevados de analfabetos com idade igual ou superior a 15 anos, como 

visto no infográfico (Figura 6), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(BRASIL, 2013).   

 

Figura 6: Infográfico - Índices de analfabetismo no Brasil - 1992 a 2012 
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É possível notar que, apesar de apresentar quedas a partir de 1992 (Figura 4), o 

analfabetismo ainda apresenta números elevados no Brasil. Segundo dados do PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), em 2012 são aproximadamente 8,7% de 

analfabetos com 15 anos ou mais, ou seja, cerca de 13,2 milhões de pessoas. 

Outros fatores importantes relacionados às mudanças na EJA são o perfil e faixa etária 

dos estudantes que se modificaram ao longo dos anos, pois, segundo Brunel (2004), essa 

modalidade que se destinava mais a adultos passou, a partir dos anos 1990, a ter jovens cada 

vez mais jovens frequentando as salas de aula da EJA. 

 

3.2. Perfil dos educandos da EJA no Brasil 

 

As salas de aula da EJA, atualmente, são caracterizadas pela diversidade entre as 

pessoas (BRUNEL, 2004). Essas diferenças não estão apenas relacionadas à faixa etária dos 

educandos, mas a outros fatores como vivências, etnias, trabalho entre outros. 

Segundo dados da Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos do 

segundo segmento do ensino fundamental (5ª a 8ª série) de 2002, esses alunos jovens e 

adultos são compostos em sua maioria por alunos com as seguintes características: 

 pessoas do sexo feminino; 

 a faixa etária entre 21 a 40 anos; 

 solteiros; 

  trabalham formalmente; 

  iniciaram suas atividades laborativas entre 10 a 14 anos ou na idade que 

deveriam estar cursando o ensino fundamental; 

 interromperam seus estudos por motivo de trabalho; 

 série de maior incidência na interrupção dos estudos foi a 5ª série (6º ano 

atualmente); 

 fatores que motivaram o retorno aos estudos foram o trabalho e desejo de 

aprender mais (BRASIL, 2002a).  

 

A EJA que durante muito tempo preocupou-se apenas com a alfabetização de adultos, 

passa a partir da década de 1990, a ter um aumento de jovens cada vez mais jovens 

frequentando as suas salas. Segundo Brasil (2002a), é possível verificar esse fato, pois, a 

maior porcentagem da idade dos estudantes, que retornaram à escola, está entre 16 a 21 anos.  
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O ingresso de alunos jovens na EJA, a partir dos 15 anos no Ensino Fundamental, 

torna-se possível com a LDB de 1996 que promove a redução da idade aos exames supletivos, 

considera o ensino fundamental regular dos 7 aos 14 anos, atualmente, após alterações, 

considera-se a idade dos alunos de 6 a 14 anos no EF regular. 

Segundo Brunel (2004), o aumento de jovens, que cada vez mais precocemente, 

procuram essa modalidade de ensino ocorre por fatores emocionais, pedagógicos, políticos, 

legais e estruturais como a oferta de vagas no período noturno e também quanto à conclusão 

mais rápida dos estudos.  

Esses jovens, que foram excluídos do ensino fundamental em decorrência do desvio de 

relação na “idade/série” por algum motivo, apresentam um histórico de fracasso, repetências, 

desmotivação e evasão escolar. As causas que afastaram esses jovens da escolarização são 

diversas como: necessidades financeiras, reprovações, dificuldades de aprendizagens, alunos 

portadores de necessidades especiais, menores que sofreram violência, passaram por 

instituições para infratores ou envolveram-se com drogas. 

Apesar do histórico de exclusão desses jovens, é possível notar que, eles possuem 

conhecimentos diversos sobre seu meio, são críticos e expressam-se de diferentes formas 

utilizando atividades culturais como a música, dança e teatro. 

Mesmo com a mudança no perfil dos alunos que frequentam a EJA, devido esse 

grande rejuvenescimento desses alunos, ainda há muitos adultos e alguns idosos que 

procuram essa modalidade de ensino, devido a necessidades do mercado de trabalho ou para 

elevação da autoestima (BRUNEL, 2004). 

O adulto que frequenta a EJA passa por evoluções e transformações contínuas. “Seu 

desenvolvimento cognitivo relaciona aprendizagem, interação com o meio sociocultural e os 

processos de mediação” (BRASIL, 2002a). 

Ainda, conforme Brasil (2002a) algumas características dos alunos adultos são: a 

tomada de decisões de forma mais racional, a capacidade de refletir sobre seus conhecimentos 

e aprendizagens, resistência a mudanças e as propostas de atividades que sejam diferentes de 

aulas expositivas ou com cópias e exercícios repetitivos, insegurança, medo de apresentar 

respostas erradas, sentimentos de incapacidade com relação ao seu aprendizado, necessidades 

imediatas de saber como e onde utilizarão os conhecimentos construídos. Além desses fatores, 

o aluno adulto ainda traz consigo concepções do passado em que o professor é o único 

detentor do saber. O professor deve estar preparado para estabelecer um novo contrato 

didático mostrando aos alunos a importância de suas vivências, para que as relações didáticas 
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aconteçam por meio de trocas de experiências entre alunos e professores, de forma que ambos 

aprendam, pois, Freire, o educador que criou o método mais eficaz de alfabetização de 

adultos, que está descrito em sua obra Pedagogia do Oprimido, afirma que: 

 

 Desta maneira, o educador já não é apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educando, também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já, não valem (...). 

(...) ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo (...) (FREIRE, 1987, 

p.39). 

 

 

Os alunos adultos também passaram por processos que impediram o acesso à 

escolarização ou à continuidade de seus estudos durante a infância e adolescência na idade 

estabelecida no ensino regular, conforme a legislação brasileira. Os motivos para essa 

interrupção foram diversos como: trabalho, mudanças de residência, gravidez, casamento, 

entre outros, como pode ser visto de acordo com as regiões brasileiras Nordeste (NE), Norte 

(N), Centro Oeste (CO), Sudeste (SE) e Sul (S), no quadro 23 (BRASIL, 2002a): 

 

  Quadro 23: Interrupção dos estudos 
Motivos para interromper os estudos 

NE ter de trabalhar; mudança; falta de interesse pelo estudo; problemas familiares, casamento; 

gravidez. 

N ter de trabalhar; mudança; problemas familiares; falta de interesse pela escola; gravidez; 

casamento. 

CO 

 

ter de trabalhar; falta de escola; mudança; problemas familiares; problemas financeiros; 

casamento; gravidez. 

SE ter de trabalhar; mudança; problemas familiares; falta de interesse pela escola; problemas 

financeiros. 

S ter de trabalhar; problemas financeiros; falta de interesse pela escola; gravidez; mudança; 

problemas familiares. 

  Fonte: Brasil (2002a, p.34)  

 

Na sequência, apresentaremos alguns dados sobre a EJA na rede municipal de 

Guarulhos e dados sobre o perfil desses educandos, pois, o trabalho realizou-se com 

educandos desse município.  

 

3.3. A EJA na rede municipal de Guarulhos e o perfil de seus educandos 

 

Segundo dados estatísticos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, de maio de 2014, há 

137 escolas, nessa rede de ensino, que atendem o ensino infantil, fundamental, especial e 

educação de jovens e adultos com 4403 professores e 101.095 alunos, sendo que 4623 são 

educandos da EJA. 
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Em 2013, eram 30 escolas que atendiam a modalidade EJA nos ciclos III (6º/7º anos) e 

IV (8º/9º anos), porém, em 2014, o número caiu para 29 escolas. 

Os processos educacionais em Guarulhos iniciaram-se, como em quase todo o país, 

com os jesuítas. As escolas eram poucas e com recursos precários, até a inauguração do grupo 

escolar Capistrano de Abreu em 1926, que existe até os dias atuais e compõe a rede estadual 

de ensino de São Paulo. 

Segundo Silva (2012), no inicio do século XXI, a rede municipal de educação de 

Guarulhos tinha um atendimento limitado ao ensino fundamental I regular, com 

aproximadamente 24 mil alunos até o ano de 2001, foi a partir desse ano que a rede se 

ampliou devido à construção e ampliação de escolas passando a atender mais de 100 mil 

alunos. 

Ocorreram diversas mudanças na EJA em Guarulhos, com maior preocupação em seu 

atendimento a partir de 2001, mas somente no ano de 2003, surgiu um projeto piloto do 

ensino fundamental II para atender cerca de 1500 servidores municipais, que não tinham o 

ensino fundamental completo. 

O projeto foi organizado para atender alunos de 5ª a 8ª série e foi organizado por 

ciclos, com classes multisseriadas e blocos de disciplinas.  

Desde então, a EJA passou a ser composta pelos ciclos I (alfabetização), II (4º/5º anos) 

e III (6°/9°anos). 

Com o aumento da demanda pelo ensino fundamental II na EJA, foi organizado o 

primeiro concurso de professores de diversas disciplinas em 2006, que passaram a atuar no 

ciclo III, a partir de fevereiro de 2007, com a carga horária do ensino regular de 3200 horas, 

ou seja, 800 horas anuais, conforme LDB 9394/96 em seu artigo 24. 

Em 2010, com a nova proposta curricular da rede – Quadro de Saberes Necessários 

(QSN) a EJA passa a ser dividida em Ciclo III (6°/7° anos) e Ciclo IV(8º/9ºanos), cujos eixos 

fundamentais são identidade e cultura e mundo do trabalho que são distribuídos nos seguintes 

blocos de áreas de conhecimento: Corporeidade e Relações Sociais, Mundo do trabalho, 

Cultura e Linguagem (Arte, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira), Expressões e 

Linguagens Matemáticas e Natureza e Sociedade – Meio Ambiente (História, Geografia e 

Ciências Naturais). O ciclo I e II passa a ter 02 (dois) professores o da classe e de artes 

musicais ou cênicas e o ciclo III e IV passa a ter 06 (seis) professores, sendo 03 (três) para o 

trabalho com Cultura e Linguagem, 01(um) para o eixo Expressões e Linguagens 

Matemáticas, 01 (um) para Natureza e Sociedade e 01(um) para Meio Ambiente. 
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Em 01/11/2013, é publicada, no Diário Oficial do município de Guarulhos (DO), a 

Portaria n° 104/2013 que trata da “regulamentação da Educação de Jovens e Adultos do 

Ensino Fundamental nas escolas da rede municipal de ensino.” A portaria traz mudanças que 

passam a vigorar a partir do primeiro semestre do ano letivo de 2014, entre elas as que 

merecem destaque estão no artigo 1°, que altera a estrutura dos ciclos; no artigo 5°, que reduz 

a carga horária dessa modalidade de ensino e no artigo 15 que amplia o número de 

professores para atender os saberes nos ciclos de aprendizagem. Os artigos estão descritos 

abaixo, conforme (DO) de Guarulhos de 01/11/2013:  

 

Art. 1º O Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos será 

estruturado em 02 (dois) ciclos de aprendizagem, com a possibilidade de 

recuperação de até 02 (dois) semestres letivos ao final de cada ciclo. 

§ 1° Os ciclos de aprendizagem terão a seguinte organização: 

I - Ciclo I corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano), com 

duração de até 2 (dois)  anos ou 4 (quatro) semestres letivos. 

II - Ciclo II corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano), com 

duração de até 2 (dois)  anos ou 4 (quatro) semestres letivos. 

Art. 5° O Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

correspondente aos Anos finais, será organizado de forma a atender o mínimo de 4 

(quatro) semestres de integralização, compondo 1.600 (mil e seiscentas) horas de 

efetivo trabalho escolar. 

Art.15 O módulo de professores da Educação de Jovens e Adultos- EJA,  será 

composto por: 

I - Ciclo I: 01 (um) professor da classe, 01(um) professor de Língua Estrangeira, 01 

(um) professor de Arte, que deverão ser acompanhados pelo professor da classe e 01 

(um) professor de Educação Física quando houver demanda; e 

II - Ciclo II: 01(um) professor de Cultura e Linguagem, 01 (um) de Natureza e 

Sociedade (História e Geografia), 01(um) professor de Ciências Naturais e Meio 

Ambiente (Ciências), 01(um) professor de Expressões e Linguagens Matemáticas, 

01(um) professor de Língua Estrangeira, 01(um) professor de Arte, 01(um) 

professor de Educação Física, quando houver demanda. 

 

 

Nos dois ciclos, conforme a demanda, além desses professores, os alunos têm 01 (um) 

professor de artes musicais que, antes da Portaria n° 104/2013, atendia apenas os anos iniciais 

do ensino fundamental. 

Apresentaremos na sequência um breve perfil da população e dos educandos da EJA 

no município de Guarulhos. 

 

O perfil da população e dos educandos da EJA em Guarulhos 

 

Segundo dados do IBGE, em 2010, Guarulhos atingiu a população de 1.221.979 

habitantes e em 2013 ampliou-se para 1.299.249 habitantes. 
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Guarulhos é composta por uma população predominantemente feminina com 51,3% e 

48,7% do sexo masculino. 

Conforme dados do Programa Cidades Sustentáveis, em 2012, Guarulhos teve o 

número de 923.458 habitantes com 15 anos ou mais, sendo 38.499 analfabetos, 

correspondente a 4,17% e, no Brasil a taxa de analfabetismo, dessa faixa etária é de 8,7% 

(infográfico 1). 

Segundo o Núcleo da EJA da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos (2008), 

os estudantes, dessa modalidade de ensino, em sua maioria:  

 são do sexo feminino; 

 são nordestinos; 

 têm entre 26 e 45 anos; 

 trabalham formalmente; 

 retornaram aos estudos motivados pelas necessidades do mercado de trabalho e 

pelo desejo de aprender. 

Os alunos da EJA que frequentam as escolas municipais de Guarulhos apresentam o 

perfil semelhante aos estudantes da EJA das demais regiões brasileiras. Seja no Brasil ou 

particularmente no município de Guarulhos, a característica marcante é a diversidade entre 

esses educandos, que possuem um histórico de interrupção de seus estudos por motivos de 

trabalho, fracasso e evasão escolar e, que retornam a escola para melhores condições de 

trabalho, desejo de aprender, entre outros.  

A escola da rede municipal de Guarulhos, em que foi feita essa pesquisa, atende ao 

ensino Fundamental em três períodos durante o dia e a EJA no período noturno.  

Segundo dados fornecidos por Fernandes et al (2012), o número de alunos 

matriculados na EJA eram de aproximadamente 133 alunos com a faixa etária predominante 

entre 36 a 59 anos. Há mais mulheres do que homens, aproximadamente o dobro de mulheres 

em relação à quantidade de homens. Essas mulheres, em grande parte, não concluíram seus 

estudos por proibição dos pais, por casamento e gravidez. 

Com relação à situação de trabalho, a maioria trabalha formalmente com carteira 

assinada e com relação aos aspectos da aprendizagem, os educandos apresentam muita 

vontade de aprender, porém com grandes dificuldades, devido à idade, problemas de saúde, 

freqüência irregular e ao longo tempo afastado dos estudos. 

Os alunos não possuem acesso ao uso de computadores, pois a sala de informática foi 

desativada para a troca dos computadores, que não foram substituídos.  
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O grupo de professores da EJA, bem como a equipe gestora, priorizam o trabalho em 

equipe e a aprendizagem baseada em projetos, segundo as orientações da Secretaria de 

Educação Municipal de Guarulhos e sua proposta curricular (QSN). 

 

3.4. Ensino de Matemática na EJA e as bases curriculares  

 

Apresentamos uma breve discussão sobre as relações da Matemática e algumas bases 

curriculares para o ensino de jovens e adultos. 

Cabe salientar que esses educandos são sujeitos que apresentam características 

diferenciadas, desejos e necessidades quanto as suas aprendizagens. Eles estudam no período 

noturno e, muitos chegam à escola cansados do trabalho, desmotivados e com outros 

problemas pessoais. 

Alguns desses alunos, conforme Paulus Gerdes (1981, p. 3 apud BRITO, 2005, p. 85) 

“[...] pensam que a matemática é uma ciência abstrata, muito difícil de aprender e desligada 

do cotidiano do homem”. A maioria da sociedade e a escola a consideram como um 

conhecimento imutável e verdadeiro que o aluno deve assimilar, mas a matemática é uma 

ciência que está em desenvolvimento.  

Dessa forma, “contextualizar a matemática é essencial para todos (...)” (D’ Ambrosio, 

2012, p. 104). Segundo as ideais do mesmo autor, essa contextualização é essencial para a 

educação de todos para a promoção da igualdade e justiça social, mas “a matemática tem sido 

conceituada como a ciência dos números e das formas, das relações e das medidas, das 

inferências, e as suas características apontam para precisão, rigor, exatidão” (p. 103).  

O conhecimento matemático, segundo Nunes et al (2005), precisa ser transformado 

em um currículo escolar que possa ser ensinado, considerando os desenvolvimentos da 

matemática ao longo dos tempos. Dessa forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (Brasil, 1998) em oposição às ideias ainda arraigadas na sociedade, apontam que: 

“a Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e o 

conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua 

interação constante com o contexto natural, social e cultural” (p. 24), pois, o currículo da 

Matemática deve contribuir para formar cidadãos.  

O ensino de matemática para adultos que estão em processos de alfabetização é uma 

área quase abandonada e algumas tentativas de superar esse “abandono” pelos professores 

fazem com que utilizem métodos usados na educação para crianças. 
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Silva (2012) afirma que as ideias de Fonseca (2005) enfatizam que o ensino de 

matemática para crianças prevê a formação para o futuro, já a educação de jovens e adultos 

deve priorizar conhecimentos para serem utilizados no presente. 

O conhecimento matemático é construído ao longo da vida de experiências dos 

indivíduos e não somente quando eles têm contato com o ensino formal da escola. Os 

indivíduos não escolarizados adquirem saberes matemáticos conforme suas necessidades do 

cotidiano. 

Os adultos, muitas vezes, não associam a matemática escolar com a matemática que 

utilizam em suas vivências, pois, muitos conseguem resolver situações utilizando seu 

conhecimento matemático não formal e como esse saber não é considerado pela sociedade 

escolarizada, eles consideram-se muitas vezes ignorantes ou que não sabem nada de 

matemática (DUARTE, 2009). 

Como o PCN (1998) é uma proposta curricular voltada para o ensino regular de alunos 

na idade própria, o Ministério da Educação elaborou em 2002, uma proposta curricular para o 

segundo segmento do ensino fundamental, específica para jovens e adultos, com as práticas 

pedagógicas voltadas para todas as disciplinas, com a preocupação de atender com qualidade 

permanente esses jovens e adultos que estão defasados em suas aprendizagens e que tiveram 

sua trajetória escolar interrompida.  

Com relação ao saber matemático, essa proposta destaca a importância de possibilitar 

aos alunos da EJA, a interpretação de problemas, a compreensão de enunciados, a utilização 

de informações, o estabelecimento de relações, a interpretação de resultados e o 

enfrentamento de situações diversas. 

Os materiais e atividades a serem utilizados nas aulas de Matemática para EJA são 

escassos e muitos educadores fazem adaptações de atividades que foram realizadas com as 

crianças. 

A inovação do currículo por meio das práticas e a abordagem aos conteúdos podem 

evitar que os alunos da EJA percebam a Matemática de forma alienada e desinteressante. Os 

jovens e adultos têm o direito de apropriarem-se dos conhecimentos matemáticos de forma 

coerente com os saberes que desenvolvem ao longo de suas vidas para que não sejam 

inferiorizados ou discriminados. Assim, a Matemática a ser ensinada e avaliada deve auxiliar 

na resolução de problemas do cotidiano para o exercício da cidadania e também “(...) 

contribuir para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da coerência, o que transcende os 

aspectos práticos” (PIRES, 2002, p. 40). 



64 
  

 
 

Em 2002, o Ministério da Educação publicou os referenciais sobre o ENCCEJA- 

Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Esses referenciais 

reúnem documentos que permitem orientar o trabalho do professor para auxiliar o 

desenvolvimento de competências e habilidades de alunos jovens e adultos de todos os 

ambientes sociais e sistemas de ensino. Além disso, estabelecem os parâmetros mínimos de 

avaliação para certificar as competências, para que esses educandos possam obter a 

certificação equivalente aos níveis fundamental e médio (SOUZA, 2002). 

Os eixos conceituais que estruturam o ENCCEJA de Matemática (2002) são a 

resolução de problemas e as competências. É essencial que jovens e adultos construam 

competências, como as destacadas a seguir: 

 

1- Compreender a matemática como construção humana, relacionando o seu 

desenvolvimento com a transformação da sociedade.  

2- Ampliar formas de raciocínio e processos mentais por meio de intuição, dedução, 

analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos matemáticos.  

3- Construir significados e ampliar os já existentes para os números naturais, inteiros e 

racionais. 

4- Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura, a representação da 

realidade e agir sobre ela. 

5- Construir e ampliar noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade 

e a solução de problemas do cotidiano. 

6- Construir e ampliar noções de variação de grandezas para a compreensão da 

realidade e a solução de problemas do cotidiano. 

7- Construir e utilizar conceitos algébricos para modelar e resolver problemas.  

8- Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e 

tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.  

9- Compreender conceitos e estratégias e situações matemática numéricas para aplicá-

los a situações diversas no contexto das ciências e da tecnologia e da atividade 

cotidiana (PIRES, 2002, p. 45-47). 

 

 

O ENCCEJA (2002) destaca também no Ensino Fundamental, os seguintes temas 

importantes para o aprendizado dos jovens e adultos: Os números: seus usos e significados; 

Geometria- leitura e representação da realidade; As medidas e a compreensão da realidade; 

Proporcionalidade: uma ideia fundamental; A Álgebra, suas funções e seus usos; A 

Estatística e sua importância no mundo da informação; Explorando situações numéricas. 

O ENCCEJA é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e sua primeira avaliação ocorreu em 2002, como 

projeto-piloto, com a finalidade de atender as pessoas matriculadas ou não na escola que 

estavam fora da idade própria e ainda não tinham concluído a Educação Básica. Os resultados 

desse exame podem ser utilizados como certificação de conclusão do Ensino Fundamental e 

Médio nas redes estaduais e municipais e, também para avaliar os programas da EJA. Nesse 
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mesmo ano, foram inscritos “para participar da avaliação 14.195 pessoas de 51 municípios de 

15 estados” (BRASIL, 2002b). Segundo Brasil (2014), ao longo dos anos o número de 

participantes aumentou, em 2013, foram 104.663 inscrições e, em 2014, foram 112.577. 

Em 2010, a prefeitura de São Paulo publicou vários Cadernos de Orientações 

Didáticas para EJA, sendo um caderno para cada área de conhecimento, que contemplam as 

etapas inicias e finais do ensino fundamental. As orientações didáticas contidas no caderno de 

Matemática salientam que ela deve estar inserida em práticas pedagógicas que utilizem 

conceitos, atitudes e procedimentos em que o conhecimento matemático desenvolva-se 

segundo os conhecimentos prévios que são provenientes do meio social, profissional, pessoal 

e cultural dos alunos. 

A proposta curricular de Guarulhos, intitulada Quadro de Saberes Necessários – QSN 

(GUARULHOS, 2010), aborda orientações em que estão articulados os saberes que devem 

ser trabalhados no ensino infantil, ensino fundamental e da EJA em todas as áreas de 

conhecimento. Segundo esse documento, o currículo da EJA está voltado para uma educação 

humanizadora, reflexiva em que as áreas do conhecimento “permitem a articulação dos 

saberes necessários para uma educação de qualidade social” (p. 94). A área linguagem e 

expressões matemáticas elenca uma série de conteúdos matemáticos vinculados ao cotidiano 

dos alunos, conforme pode ser visto no anexo F.  

Os documentos, propostas, referenciais e as orientações curriculares, que investigamos 

para o ensino de Matemática na EJA, enfatizam que os educandos jovens e adultos devem ser 

preparados para exercer a cidadania e ter um ensino voltado para atender as necessidades do 

mundo do trabalho e a valorização de suas experiências de vida para ampliarem seus 

conhecimentos de forma científica, cultural, social.  

 

3.5. Bases curriculares no uso de jogos 

 

Considerando a importância do brinquedo no desenvolvimento cognitivo, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) afirmam que: o uso de jogos pode 

contribuir para formação de atitudes, enfrentamento de desafios, busca de soluções, 

desenvolvimento de estratégias, críticas, intuição, fatores importantes e necessários para o 

aprendizado da Matemática. 

Tanto nos PCN de Matemática de 5ª à 8ª séries (BRASIL, 1998), como na Proposta 

Curricular para a Educação de Jovens e Adultos de 5ª à 8ª séries (BRASIL, 2002a), os jogos 
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em grupo estimulam o desenvolvimento de competências matemáticas e representam avanços 

cognitivos, morais e sociais para os alunos. Na segunda proposta menciona-se também que os 

jogos na EJA, devem ser trabalhados de acordo com a faixa etária dos alunos e que seu uso 

nas práticas escolares, gera espaços para um clima de respeito e elevação da autoestima. 

As duas propostas curriculares, recomendam que os jogos sejam avaliados pelos 

professores quanto aos aspectos da compreensão dos jogos, da facilidade na construção de 

estratégias para vitória, dos procedimentos que devem ser seguidos e do desenvolvimento do 

autocontrole e respeito a si mesmo, aos colegas participantes e ao professor. 

Quanto às ideias sobre jogos que estão presentes no Quadro de Saberes Necessários 

(GUARULHOS, 2010), que é a atual proposta curricular da rede de Educação Municipal de 

Guarulhos, onde essa pesquisa foi realizada, o uso de jogos é abordado na construção dos 

saberes dos eixos de corporeidade e relações sociais, jogos e brincadeiras e no bloco de 

conhecimento sobre linguagens e expressões matemáticas. Segundo essa proposta, o trabalho 

com jogos possibilitam, principalmente, a construção dos saberes citados abaixo: 

 

Desenvolver as capacidades cognitivo- motoras como concentração, estratégia e 

raciocínio lógico, individual ou coletivamente (ex.: jogos de tabuleiro:xadrez, 

dama,jogo da velha etc.). 

Desenvolvimento de valores grupais e interacionais. 

Envolvimento emocional com o outro (interação afetiva: confiança, compreensão, 

disponibilidade) (...). 

Modificar regras dos jogos e brincadeiras conhecidas, favorecendo a criatividade 

individual e coletiva. 

Respeitar regras durante as atividades que envolvam jogos e brincadeiras, 

considerando valores de ética, cidadania e cooperação em equipe. 

Reconhecimento de sua própria capacidade de raciocínio matemático e 

desenvolvimento do interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos 

companheiros. 

 Utilização habitual de procedimentos de cálculo mental e escrito (técnicas 

operatórias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o cálculo em 

função do contexto, dos números e das operações envolvidas. (GUARULHOS, p.82-

83, 96, 100). 

 

Com relação às operações de multiplicação e divisão, que fazem parte deste estudo, as 

concepções presentes nos PCN (BRASIL, 1998) no terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental (5ª à 8ª séries) têm base na teoria de Vergnaud, sobre os campos conceituais, 

especificamente, sobre as estruturas multiplicativas. 

Nas bases curriculares aqui citadas anteriormente, há alguns aspectos verificados no 

trabalho com jogos, especificamente nos cinco jogos analisados, que estão presentes na teoria 

de Vigotski (2007) e nos critérios propostos por Onrubia (2004), conforme quadro 24: 
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Quadro 24: Linguagem e regras: aspectos teóricos e as bases curriculares 
Vigotski 

(2007) 

Todo brinquedo 

(jogo) têm regras 

e desenvolve 

relações 

emocionais que se 

externalizam por 

meio de 

sentimentos, 

gestos e palavras 

que influenciam a 

personalidade. Os 

fatores 

emocionais 

envolvidos são: a 

ajuda mútua entre 

os participantes, o 

esforço pessoal e 

a concentração. 

O aprendizado 

proporciona 

diversos 

processos internos 

de 

desenvolvimento 

que são 

operacionalizados 

somente quando 

há interação das 

pessoas e o 

ambiente social. 

Os fatores emocionais 

envolvidos nos jogos são 

externalizados por meio 

de gestos, sentimentos e 

palavras e alguns são: a 

ajuda mútua entre os 

participantes, o esforço 

pessoal e a concentração. 

 

Onrubia 

(2004) 
 A atuação docente 

deve promover 

espaços de 

interação em 

pequenos grupos, 

aceitar as 

contribuições dos 

alunos, buscar 

contatos pessoais 

com os mesmos. 

O clima de 

relacionamento afetivo e 

emocional baseado na 

confiança, na segurança, 

na aceitação mútua, na 

curiosidade, interesse 

pelo conhecimento e na 

elevação da autoestima. 

Ajustes e modificações a 

serem realizados pelo 

professor para que os 

alunos possam 

desenvolver a tarefa. 

PCN 

(1998) 5ª à 

8ª séries 

Os jogos trazem 

exigências, 

controle e normas, 

porém, supõe um 

fazer sem 

obrigação. 

 Trabalhar com jogos 

resgata o respeito, a 

autoestima e representam 

uma conquista social, 

emocional, cognitiva, 

moral e um estímulo para 

o desenvolvimento de 

sua competência 

matemática.  

 

QSN 

(2010) 

Respeito às regras 

dos jogos, 

segundo aspectos 

da ética, cidadania 

e cooperação em 

grupo. 

Desenvolvimento 

de valores grupais 

e interacionais. 

Envolvimento emocional 

com o outro (interação 

afetiva: confiança, 

compreensão, 

disponibilidade) (...). 

Modificar regras dos 

jogos e brincadeiras 

conhecidas, favorecendo 

a criatividade individual 

e coletiva. 

Proposta 

Curricular  

EJA 

(2002) 

5ª à 8ª 

séries 

  A participação dos 

alunos de EJA em jogos 

de grupo é uma 

conquista social, 

emocional, cognitiva, 

moral e um estímulo para 

o desenvolvimento de 

sua competência 

matemática.  

Devem ser evitadas as 

infantilizações nos jogos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Observando o quadro 24, nota-se que todas as bases curriculares e autores citados 

concordam com o fato de que os jogos promovem um ambiente em que os fatores emocionais 

contribuem para elevação da autoestima e desenvolvimento do seu aprendizado matemático. 

O próximo capítulo traz estudos sobre os jogos e a aprendizagem Matemática quanto 

aos aspectos relacionados às suas características, relações com o lúdico no universo de jovens 

e adultos, pedagógicos nas aulas de Matemática e sua classificação. 
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4. OS JOGOS E A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo, utilizam-se as contribuições de Johan Huizinga, Regina Célia Grando e 

Paulo Nunes de Almeida para abordar noções, definições, características sobre jogo, 

brincadeira, lúdico e suas relações com o universo jovem e adulto, já que esse trabalho volta-

se para o estudo de jogos no ensino de Matemática de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

4.1. Caracterização dos jogos 

 

É difícil definir jogo, quando nos referimos a essa palavra aparecem como sinônimos 

brincadeira e brinquedo. Sua etimologia vem do latim Iocu = zombaria, gracejo e foi 

empregada no lugar da palavra ludu = jogo, passatempo, brinquedo (GRANDO, 1995). 

Almeida (2013) estabelece significados para o lúdico, brincadeira, brinquedo e jogo 

como: “O lúdico é o ato ou a ação de brincar” (p. 17). A brincadeira é uma “atividade 

recreativa” (p. 18) e a maioria delas não possui regras explícitas previamente estabelecidas, 

mas regras que são criadas conforme as necessidades momentâneas ou relacionadas às 

tradições culturais. O brinquedo é considerado “o objeto físico do lúdico”, ou seja, a 

brincadeira de forma materializada (p.18). O jogo é de caráter lúdico e possui regras explícitas 

previamente estabelecidas. O sentido do jogo e a sua prática dependem de seu contexto, sua 

linguagem e do objetivo que se almeja alcançar. 

Segundo Huizinga (1996), a noção e a palavra jogo não “tiveram origem num 

pensamento científico ou lógico” (p. 33), mas aparece em diversas línguas e a noção mais 

familiarizada das línguas europeias modernas está de forma razoável definida da seguinte 

forma:  

 

... o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da “vida 

cotidiana” (p. 33). 

 

                                               

Ainda segundo Huizinga (1996), os jogos apresentam algumas características 

essenciais: 1- O jogo é voluntário e não é mais jogo quando torna-se apenas uma imitação 

forçado por ordens;  2- O jogo é livre, não é vida real. Ele representa uma “fuga” da realidade; 

3- É desinteressado, temporário, possui uma finalidade em si mesmo (autônoma), apresenta 
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um “intervalo em nossa vida cotidiana” (p. 12); 4- o jogo é isolado e limitado pelo tempo e 

espaço. Os jogos têm começo e fim, seus espaços são isolados e limitados em seu interior pelo 

respeito as suas regras; 5- “Cria ordem e é ordem”. Ele “(...) exige uma ordem suprema e 

absoluta: a menor desobediência a esta “estraga o jogo”, privando-o de seu caráter próprio e 

de todo e qualquer valor.” (p. 13). A tendência de o jogo ser considerado como belo está 

presente na compatibilidade entre a ordem e o próprio jogo; 6- Todos os jogos têm regras. 

Elas são indiscutíveis, absolutas e quando as regras são desobedecidas o jogo termina; 

Os jogos também apresentam outros aspectos importantes como: intensidade, 

fascinação, excitação; alegria, diversão; “realidade autônoma” (p. 6); pode ser conservado 

pela memória, transmitido e repetido; é cativante, harmonioso, rítmico; é encantador por ser 

um segredo, pois, enquanto jogam as leis cotidianas não são válidas; é irracional; tensão e 

incerteza; é instável; o jogo pode ser considerado como a “não-seriedade”, porém há uma 

oposição quanto a esse aspecto, pois, existem jogos que são executados de forma 

profundamente séria, como por exemplo: futebol, xadrez, etc.; os jogos são limitados pelo 

êxtase e pela falta de valorização; competição; ideia de ganhar; sentimento de prazer ou 

satisfação gerados pelo sucesso no jogo que pode aumentar com a presença de espectadores; 

uma luta ou a representação de alguma coisa (HUIZINGA, 1996). 

Resumidamente, os jogos para Huizinga (1996, p. 16) são considerados: 
 

 

(...) uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à vida 

habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e 

total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual 

não se pode obter lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, 

segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais 

com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação 

ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. 

 

 

Alguns exemplos são: jogos de sorte, adivinhação, tabuleiro, cartas, força e destreza, 

etc. 

É possível observar que Huizinga considera em suas concepções que quase tudo é 

jogo, pois, ele está presente nas relações humanas e a civilização surge e desenvolve-se pelo e 

no jogo, como por exemplo, na competição, nas relações do jogo com o Direito (competições 

judiciais), no jogo e o Conhecimento (enigmas), no jogo e a Guerra (lutas), no jogo e a Poesia 

(jogar com as palavras), nos aspectos lúdicos presentes nas artes, na filosofia e na cultura.  
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4.2. O jogo e a ludicidade para jovens e adultos  

 

O divertimento é basicamente a essência do jogo e o lúdico apresenta como 

características essenciais o fato de ter algo em jogo, “ousar, correr riscos, suportar a incerteza 

e a tensão” (HUIZINGA, 1996, p. 59). 

As concepções de Huizinga (1996) trazem o surgimento da cultura como uma forma 

de jogo no qual a sociedade interpreta a vida e o mundo. Além disso, a civilização surge e 

desenvolve-se pelo e no jogo. Como o jogo faz parte do desenvolvimento da civilização 

humana, ele está presente no universo das crianças e também de jovens e adultos. 

Segundo Almeida (2013) a brincadeira e o jogo possibilitam que o adulto reencontre a 

representação simbólica de sua infância. 

As diferentes funções e sentidos do jogo com relação à criança e ao adulto consistem 

basicamente no fato de que as crianças brincam para viver, desenvolver-se e geralmente 

atribuem responsabilidade a esse ato, porém, o adulto utiliza o jogo, a brincadeira, o lúdico 

como forma de alívio de suas tensões e tédio. Com relação aos sentidos, os adultos 

apresentam finalidade e intencionalidade, ou seja, o jogo não apresenta apenas a função de 

relaxamento, mas também assume um caráter voluntário e consciente (ALMEIDA, 2013).  

Segundo Huizinga (1996), o jogo quando gera prazer transforma-se numa necessidade 

urgente, porém, muitos adultos consideram os jogos como algo desnecessário ou inútil e 

praticado apenas nos momentos ociosos, assim, podem ser suspensos ou adiados a qualquer 

momento.  

Segundo Almeida (2013), a maioria das escolas frequentadas pelos jovens e adultos 

ainda têm práticas pedagógicas que não valorizam o lúdico, é apenas um lugar preocupado em 

depositar conhecimentos científicos, porém, a educação lúdica é, sem dúvida, muito 

importante no processo de formação humana. Ela possibilita: 

 

“(...) um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática 

democrática e da consciência de valores, enquanto investe em uma produção séria 

do conhecimento e em ações comportamentais que enfatizam o caráter, a 

responsabilidade, a compreensão de regras e limites. Sua prática exige a participação 

franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social, tendo em vista o forte 

compromisso de transformação e modificação do meio” (ALMEIDA, 2013, p. 76). 

 

Ainda segundo esse autor, os adolescentes geralmente são “indisciplinados” na escola 

e fora dela, mas durante sua participação em atividades com jogos não são, pois, as regras 

estabelecidas são aceitas previamente como parte necessária à execução do jogo. O trabalho 
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com jogos permite dar liberdade, autorregula, ativa o trabalho individual e uma prática 

coletiva.  

Vale destacar que no universo dos jovens, os jogos mais atrativos são os jogos 

intelectuais, como por exemplo: jogos eletrônicos, quebra-cabeça, corridas e aventuras, etc. 

(ALMEIDA, 2013). 

Segundo Brunel (2004), o perfil dos alunos da EJA está mudando e cada vez mais 

rejuvenescendo desde os anos 1990 até os dias atuais; então, os alunos adultos e idosos 

precisam conviver e interagir em conjunto com adolescentes cada vez mais jovens. Essa 

convivência entre diferentes idades geralmente ocasiona conflitos geracionais nas escolas, que 

podem ser minimizados por ações pedagógicas desafiadoras, significativas, criativas que 

possibilitem a reflexão, união e interação entre os grupos diferentes em torno dos mesmos 

objetivos para que alcancem suas aprendizagens.  

Dessa forma, o trabalho com jogos pode contribuir para minimizar os conflitos 

geracionais apresentados nas salas de EJA, pois, os jogos são desafiadores, possibilitam a 

interação e possuem regras.  

Para Almeida (2013) o brinquedo é o objeto físico do lúdico e o jogo é de caráter 

lúdico e possui regras, mas neste estudo, para além da perspectiva de Almeida (2013), o jogo 

é entendido como brinquedo conforme a teoria de Vigotski, pois, apresentam características 

semelhantes, já que ambos, por meio de situações imaginárias, permitem o desenvolvimento 

do pensamento abstrato e dos processos cognitivos, têm propósitos, utilizam as atividades 

mentais de forma lúdica e são baseados em regras. O item 2.1, esclarece as contribuições de 

Vigotski para apoiar o entendimento sobre o jogo e sua função cognitiva.  

A figura 7 traz, resumidamente, as contribuições dos jogos no universo das crianças, 

jovens e dos adultos, segundo Almeida (2013).  

 

Figura 7: Jogos no universo das crianças, adultos e jovens 

 
Fonte: Elaborado pela autora segundo Almeida (2013) 

Crianças  

Jogam para: 

Viver 

Se desenvolver 

Ato de responsabilidade 

Adultos 

Durante os jogos:  

Reencontram a representação 
simbólica de sua infância 

Aliviam suas tensões e 
tédio 

Finalidade e 
intencionalidade 

Jovens 

Durante os jogos: 

Não são indisciplinados  

Aceitam as regras para a 
execução do jogo  

Mais atrativos: jogos 
intelectuais 



73 
  

 
 

O próximo tópico 4.3 traz as contribuições de Regina Célia Grando (1995, 2000, 

2008), Fernando Corbalán (1996) e outros autores para abordar os jogos como recurso 

pedagógico e sua utilização nas aulas de matemática.  

 

4.3. O jogo pedagógico e as aulas de Matemática 

 

O jogo pedagógico ou educativo é utilizado no âmbito educacional com a finalidade 

de promover o ensino-aprendizagem. Podem ser considerados como pedagógicos os jogos de 

sorte ou azar, jogos de estratégia, etc. (GRANDO, 2000). 

O jogo pedagógico é diferente em alguns aspectos dos jogos realizados em outros 

locais que apresentam apenas a perspectiva do divertimento. Essa diferença consiste na 

finalidade que o jogo pedagógico apresenta de construir conhecimento e ser realizado no 

espaço escolar, porém ele não perde sua ludicidade. 

No jogo pedagógico, o professor deve respeitar a liberdade e o desejo do aluno 

participar ou não do jogo, assim, o aspecto afetivo do jogo presentes na vontade de jogar 

garante a ludicidade. Quando o professor não respeita o desejo do aluno em jogar ou não, o 

jogo perde seu aspecto lúdico e para o aluno torna-se algo obrigatório como mais uma das 

tarefas escolares (GRANDO, 1995). 

Para que o jogo pedagógico mantenha seus aspectos lúdicos deve ser: desafiador, ter 

um objetivo e promover a participação ativa de todos os jogadores do início ao fim do jogo 

(GRANDO, 1995). 

Cabe ao professor selecionar os jogos pedagógicos de forma planejada em sua 

metodologia de trabalho para que promovam a construção de conceitos ou a fixação dos 

mesmos pelos alunos, pois, um mesmo jogo pode ser utilizado em momentos diferentes para 

atingir essas duas finalidades. Assim, o professor deve determinar seu objetivo para perceber 

o momento apropriado para aplicar os jogos selecionados de acordo com o nível ou 

modalidade de ensino na qual está utilizando os jogos como recurso pedagógico, pois, os 

jogos podem ser utilizados em qualquer nível de ensino. 

Para Grando (2000), o jogo utilizado pedagogicamente é como um “problema que 

‘dispara’ para a construção do conceito” (p. 33). Dessa forma, o jogo é considerado como 

atividade lúdica, dinâmica e desafiadora vantajosa à aprendizagem.  

Nesse sentido, não basta que os alunos apenas joguem um determinado jogo, é preciso 

que o jogo desperte interesse e é necessário que haja intervenções pedagógicas, 
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principalmente na aprendizagem de adolescentes e adultos. As intervenções pedagógicas 

podem ser realizadas pelo professor de forma “verbal” para que o aluno analise e reflita sobre 

as jogadas realizadas ou também pela escrita problematizando algumas situações de jogo 

(GRANDO, 2000). Assim, a mediação pedagógica desperta “o interesse dos alunos para 

buscarem as justificativas para as hipóteses que formulam, investigando e produzindo 

conhecimento” (GRANDO, 2000, p. 108). 

As aprendizagens que os jogos podem proporcionar não são apenas conceituais, mas 

também atitudinais, pois, todos os jogos têm regras, desafios e um caráter de competição em 

que os alunos podem estabelecer seus pontos de vista, relações e ordem. Assim, para o jovem 

ou adulto, “a cooperação e interação no grupo social são fontes de aprendizagem, as 

atividades com jogos de regras representam situações bastante motivadoras e de real desafio” 

(GRANDO, 2000, p. 28). 

Dessa forma, um trabalho com jogos que prioriza a interação é composto pela 

argumentação, debate e a socialização de ideias de forma oral ou escrita em que os alunos 

possam expressar livremente suas ideias, respeitem as diferentes estratégias criadas. Nesse 

ambiente, os jogos permitem o desenvolvimento da oralidade por meio da argumentação 

como aponta Grillo (2012) em seu trabalho sobre o xadrez como um jogo pedagógico 

utilizado na perspectiva da resolução de problemas.  

Alguns aspectos relacionados às regras que são importantes para o convívio em 

sociedade como o desenvolvimento da regularidade, limites, disciplina e respeito são 

possíveis de ser trabalhados nos jogos em grupo, ou seja, os quais são jogados em grupos 

(GRANDO, 2000). 

Outro ponto que merece destaque são as características dos jogos estratégicos que são 

considerados como bons, em especial, os utilizados proveitosamente para o ensino segundo 

Corbalán (1996): 

 Um bom jogo deve ter poucas regras que sejam de fácil entendimento.  

Algumas considerações feitas por Corbalán (1996) que esclarecem essa característica 

que relacionam-se ao fato de que os jogos devem apresentar regras claras, concisas e não 

muito extensas, pois, não apetecem o início do jogo. O fato de o jogo ter poucas regras não 

significa que ele é fácil quanto a sua análise e a seu desenvolvimento. Dessa forma, o jogo 

deve ser jogado antes pelo professor, durante algum tempo, antes de ser apresentado aos 

alunos para que ele possa verificar as possíveis dificuldades a serem encontradas e ter 

respostas preparadas para as dúvidas que surgirem.  
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 Um bom jogo dura pouco tempo. 

Corbalán (1996) explica esse fato da seguinte forma: 

Se a partida de um jogo demora muito tempo e o desfecho do vencedor esta previsível 

muito antes do final, ele tende a ser desinteressante, assim, no geral, é necessário que o jogo 

não seja muito duradouro para evitar o tédio e o aborrecimento nos alunos, pois, esse 

aborrecimento pode causar situações que acabam com o aspecto lúdico e ainda pode destruir a 

utilização de outros jogos futuramente nas aulas. Outro aspecto a considerar é que a 

organização escolar tem um tempo limitado para as aulas de Matemática e o jogo não deve 

estender-se para outro dia ou para aula de outra área de conhecimento. 

Para se trabalhar com jogos é necessário fazer uma avaliação temporal prévia de cada 

jogo que se utilizará na aula considerando os seguintes fatores: a duração média de cada um 

que não é fixa, as condições da sala de aula, a possibilidade de mover as mesas, acesso aos 

materiais, número de alunos, a idade dos mesmos, seleção dos jogos que serão utilizados e 

mesmo que não finalizados não se deve esquecer de reservar algum tempo para a discussão 

das estratégias utilizadas pelos alunos (CORBALÁN, 1996). 

Considerando o lúdico como aspecto auxiliador dos processos de ensino, Moura 

(1992, p. 53 apud GRANDO, 1995) define: “o jogo pedagógico como aquele adotado 

intencionalmente de modo a permitir tanto o desenvolvimento de um conceito matemático 

novo como a aplicação de outro já dominado (...)”. Essa intencionalidade deve partir do 

professor e com base em um planejamento dentro do projeto pedagógico escolar. 

 

A atividade de jogo, no contexto do processo ensino-aprendizagem da Matemática, 

apresenta-se, ao aluno, como séria, de real compromisso, envolvimento e 

responsabilidade, sendo que tais evidências podem vir a prepará-lo para se adaptar 

ao mundo do trabalho, desde que o caráter lúdico do jogo não seja comprometido 

(GRANDO, 2000, p. 33). 

 

Como cita Grando (2000) as atividades com jogos matemáticos podem contribuir para 

a preparação do indivíduo para o “mundo do trabalho” que é um dos principais eixos 

estruturantes da proposta curricular da EJA (GUARULHOS, 2010). 

 

Os jogos nas aulas de Matemática 

 

Os jogos nem sempre fazem parte da prática em sala de aula ou quando praticados são 

realizados de forma aleatória e sem compromisso. Além disso, Grando afirma que comumente 

os professores infantilizam os jogos. As poucas pesquisas e trabalhos existentes com o tema 
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citam a educação infantil e fundamental, porém, a autora enfatiza que jovens e adultos não 

devem ser privados dos jogos como ensino, pois, o trabalho com esse recurso na sala de aula 

propicia um ambiente investigativo, no qual os alunos podem jogar com a Matemática, 

desenvolver a criatividade, a experimentação (GRANDO, 1995). 

As orientações e mediações realizadas pelo professor são importantes na “ponte Jogar 

↔ “Fazer Matemática”↔ Aprender Matemática” (GRANDO, 1995, p. 123), pois, o professor 

é o responsável na elaboração e aplicação de atividades com os jogos.  

Os jogos permitem a utilização de procedimentos de cálculo mental e escrito conforme 

o contexto dos números e operações envolvidas (GUARULHOS, 2010). 

O cálculo mental favorece o estabelecimento de uma relação mais pessoal do aluno 

com o conhecimento matemático, permite ampliar o conhecimento do campo numérico e pode 

evitar sentimentos de alienação que algumas pessoas apresentam diante da Matemática. 

 

As estratégias de cálculo mental utilizadas pelos sujeitos no seu cotidiano são, na 

maioria das vezes, bem diferentes dos métodos de cálculo aprendidos em aritmética, 

na escola. As estratégias representam um plano, um método ou uma série de ações a 

fim de obter um objetivo específico, resolver um cálculo mental. A matemática 

escolar, valoriza o cálculo do papel e lápis, mesmo sendo pouco significativo para o 

aluno e demonstrando quase nenhum raciocínio empregado (GRANDO, 2000, p.49). 

 

Dessa forma, muitas vezes os adultos não associam a matemática escolar com a 

matemática que utilizam em suas vivências, pois, muitos conseguem resolver situações 

utilizando seu conhecimento matemático não formal e como esse saber não é considerado pela 

sociedade escolarizada, eles se consideram muitas vezes ignorantes ou que não sabem nada de 

matemática (DUARTE, 2009). 

As atividades com jogos podem propiciar o estabelecimento de conexões entre a 

Matemática formal e informal, pois, favorece que os alunos construam suas próprias 

estratégias de acordo com seus saberes e vivências. 

Segundo Brasil (2002a), o trabalho com jogos não infantilizados pode propiciar a 

esses adultos e jovens a elevação da autoestima, pois, favorecem a busca de soluções, 

enfrentamento de desafios, fatores importantes para o aprendizado da Matemática.  

Outro ponto de destaque é o surgimento do jogo de regras que está presente nas 

concepções de Piaget e nas de Vigotski sobre o papel do brinquedo. 

A regra é o que movimenta o jogo, define o que pode ou não pode, limita a ação dos 

adversários supõem relações sociais e entre os indivíduos. Elas funcionam como um contrato 

social estabelecido entre os jogadores que é próprio de cada jogo e quando  são desobedecidas 
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há o fim do contrato, ou seja, o cumprimento das regras estabelecidas pelo grupo é obrigatório 

e “(...) a violação de tais regras representa o fim do jogo social” (GRANDO, 2008, p.23). 

Com relação à aplicação de jogos nas aulas de Matemática, existem vantagens e 

desvantagens que são apontadas no quadro 25: 

 

Quadro 25: Vantagens e desvantagens do uso de jogos nas aulas de Matemática  
VANTAGENS 

- (re) significação de conceitos já aprendido de uma forma motivadora para o aluno; 

- introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão; 

- desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos jogos); 

- aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 

- significação para conceitos aparentemente incompreensíveis; 

- o jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento; 

- o jogo favorece a interação social entre os alunos e a conscientização do trabalho em grupo; 

- a utilização dos jogos é um fator de interesse para os alunos; 

- dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, da participação, da 

competição “sadia”, da observação, das várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em 

aprender; 

- as atividades com jogos podem ser utilizadas para desenvolver habilidades de que os alunos necessitam. É 

útil no trabalho com alunos de diferentes níveis; 

- as atividades com jogos permitem ao professor identificar e diagnosticar algumas dificuldades dos alunos.  

DESVANTAGENS 

- quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente aleatório, tornando-

se um “apêndice” em sala de aula. Os alunos jogam e se sentem motivados apenas pelo jogo, sem saber 

porque jogam; 

- o tempo gasto com as atividades de jogo em sala de aula é maior e, se o professor não estiver preparado, 

pode existir um sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo; 

- as falsas concepções de que se devem ensinar todos os conceitos através de jogos. Então as aulas, em geral, 

transformam-se em verdadeiros cassinos, também sem sentido algum para o aluno; 

- a perda da ludicidade do jogo pela interferência constante do professor, destruindo a essência do jogo; 

- a coerção do professor, exigindo que o aluno jogue, mesmo que ele não queira, destruindo a voluntariedade 

pertencente à natureza do jogo; 

- a dificuldade de acesso e disponibilidade de material sobre o uso de jogos no ensino, que possam vir a 

subsidiar o trabalho docente. 

Fonte: GRANDO (2008,  p. 31-32) 

 

Cabe ao professor refletir sobre as vantagens e desvantagens acerca dos jogos e  para 

utilizá-los em suas práticas pedagógicas, é preciso vincular ao seu plano de ensino e ao 

projeto pedagógico da escola, pois, essa conexão é fundamental no sucesso do trabalho. Além 

disso, para Pietropaolo (2001), o professor deve problematizar o jogo para que ele possa 

cumprir seu papel na sala de aula. 

Segundo Grando (2008), o professor é um mediador entre os alunos e o conhecimento 

que ocorre por meio do jogo. A mesma autora esclarece também sobre quais devem ser as 

preocupações, as observações do professor durante sua intervenção pedagógica nas atividades 

com jogos e enfatiza também os processos de ensino e aprendizagem da Matemática com a 

utilização desse recurso. 
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O processo de intervenção pedagógica é muito importante, pois, segundo Grando 

(2008, p. 36) “representa “como” o professor pode interferir no desenvolvimento de conceitos 

e/ou habilidades matemáticas dos alunos”. Durante esse processo, para Grando (2008) o 

professor deve preocupar-se com os seguintes fatores: 

 Esclarecer as dúvidas para a garantia da compreensão e cumprimento das 

regras dos jogos; 

 Questionar os alunos sobre estratégias e decisões tomadas; 

 Solicitar aos alunos as justificativas de suas jogadas e análises; 

 Observar as necessidades dos alunos e propor desafios ou facilitadores; 

 Incentivar que o aluno expresse seus pensamentos utilizando a linguagem 

verbal; 

 Sistematizar com os alunos, os conceitos matemáticos envolvidos no jogo. 

Em relação à observação, durante sua intervenção nas atividades com jogos, o 

professor deve ter atenção sobre: a organização dos alunos no jogo, o interesse em aprender 

com o jogo, as jogadas, estratégias e registros dos alunos, se o aluno resolve as situações-

problema no tabuleiro ou se usa o papel e ainda se o aluno faz previsões ou reconhece seus 

erros nas jogadas. 

Quanto ao ensino e aprendizagem, os jogos contribuem para a compreensão de 

algumas estruturas matemáticas de difícil assimilação e para a construção de uma linguagem 

auxiliar que estabelece uma relação com a linguagem matemática que pode ser simplificada 

pelas ações do jogo.  

Outro ponto que se destaca como relevante na construção da linguagem matemática é 

o registro no jogo, quando gerado por uma determinada necessidade do aluno (GRANDO, 

2000). 

E por fim, quanto à avaliação sobre o jogo, Smole, Diniz e Cândido (2008) sugerem 

que o professor planeje momentos de discussão coletiva entre os alunos e realizem registros 

escritos ou desenhos para que apontem as dificuldades ou descobertas encontradas, entre 

outras.  

 

4.4. Classificação dos jogos: Estratégia e Conhecimento  

 

Quanto à classificação, será utilizada a realizada por Corbalán (1996) levando em 

consideração os temas e conteúdos dos jogos que apresentam procedimentos referentes ao 
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processo de ensino aprendizagem da Matemática. Ele supõe atrevidamente que todos os jogos 

melhoram as atitudes dos alunos com relação à Matemática. Conforme este aspecto, os jogos 

podem ser classificados em jogos de estratégia e de conhecimento. 

Os jogos de conhecimento são aqueles que se referem a um ou vários tópicos dos 

programas de Matemática e os jogos de estratégia são aqueles que tratam de começar um ou 

vários procedimentos típicos da resolução de problemas ou meios habituais do pensamento 

matemático (CORBALÁN, 1996). 

A seguir apresenta-se cada um deles, suas divisões, alguns exemplos e a classificação 

dos jogos selecionados para este estudo envolvendo a multiplicação. 

 

Jogos de estratégia 

 

Segundo Corbalán (1996), os jogos estratégicos tem uma grande utilidade para a 

formação matemática, tendo em vista que propiciam o desenvolvimento de habilidades 

específicas para a resolução de problemas e maneiras próprias de elaborar o pensamento 

matemático. 

Corbalán (1996) cita autores como Charcon (1992) que apresenta as fases de um jogo 

de estratégia e Guzman (1984) que aponta várias subfases para cada uma delas.  

Fases: 

1- Familiarização com o jogo; 

2- Exploração inicial: buscar várias estratégias de resolução; 

3- Executar estratégia: seleção de posições vencedoras, examinar a validação das 

conjecturas; 

4- Refletir sobre o processo seguido. 

Subfases: 

1- Antes de fazer tratar de entender; 

2- Planejar uma estratégia; 

3- Olhar se minha estratégia me leva ao final do jogo; 

4- Retirar o melhor do jogo. 

Cinco itens que habilitam um jogo para ser de estratégia são: 

 

1- O jogo deve ser para dois ou mais jogadores;  

2- O jogo deve ter regras para o jogador seguir; 

3- As regras devem estabelecer as metas para os jogadores, e suas metas individuais 

devem ser conflitadas, gerando situações conflitantes; 
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4- Os jogadores devem ser capazes de escolher seu próprio caminho ou ação na 

tentativa de pesquisar suas metas individuais. Isto é, o jogo deve representar um 

verdadeiro desafio para o jogador; 

5- Deve estar claro quando um dos jogadores vence o jogo (KRULIK e RUDNICK, 

1980 apud GRANDO, 1995, p. 55). 

 

 

Grando (2000) aponta também que jogos estratégicos possibilitam construir e verificar 

hipóteses. 

As jogadas são construídas a partir das hipóteses levantadas pelos alunos e quanto 

mais o jogo é analisado sobre as decisões tomadas quanto às possibilidades de jogadas, ele se 

torna um jogador melhor, pois, consegue visualizar várias jogadas diferentes. “A análise de 

possibilidades favorece, também, a previsão e/ou antecipação no jogo” (GRANDO, 2000, p. 

40). 

Cada jogada depende da jogada realizada pelo seu adversário durante o jogo e essa 

deve ser prevista pelo jogador para que possa elaborar estratégias para ganhar o jogo. Assim, 

é possível verificar que um jogo de estratégia não depende da sorte, pois, apresenta um 

vencedor e um perdedor. A vitória depende das ações planejadas pelos próprios jogadores. 

 Os jogos estratégicos podem ser divididos em: jogos de estratégia numéricos e jogos 

de estratégia geométricos segundo Corbalán (1996) que cita alguns exemplos desses jogos 

conforme seu tipo, material utilizado e objetivo, visualizados segundo o quadro 26: 

 

Quadro 26: Exemplos de jogos estratégicos numéricos 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

Além de todos os fatores citados anteriormente pode ser verificado nos exemplos 

citados no quadro 26, que os jogos estratégicos numéricos também permitem a busca de 

estratégias para que haja um vencedor e o exercício do cálculo mental. 

O quadro 27 traz alguns exemplos de jogos de estratégias geométricos conforme 

aspectos citados anteriormente no quadro 26. 

 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Oito números Papel e lápis Quadriculado Estudar estratégias. Definir as igualdades. 

Chegar a cem Papel e lápis Papel e lápis Buscar estratégias vencedoras. Exercitar 

cálculo mental. 

Quincesuma Tabuleiro e 

fichas 

Tabuleiro e fichas 

de duas cores. 

Buscar estratégias vencedoras. Exercitar 

cálculo mental. 

NIM 

simplificado 

Fichas Fichas Buscar estratégias vencedoras. Generalizar 

estratégias. 

NIM Fichas Fichas Obter estratégias vencedoras. Praticar 

técnicas de resolução de problemas. 

Sol e sombra Tabuleiro Tabuleiro e fichas 

de duas cores 

Buscar estratégias. Obter expressões gerais. 
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Quadro 27: Exemplos de jogos estratégicos geométricos 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996)  

 

Além de todos os fatores já mencionados anteriormente pode ser verificado nos 

exemplos citados no quadro 27, que os jogos estratégicos geométricos buscam estratégias para 

que haja um vencedor, permitem praticar a simetria, analisar as possibilidades e promover o 

desenvolvimento da visão geométrica. 

 

Jogos de conhecimento 

 

Os jogos de conhecimento são um recurso para um ensino mais rico, ativo, criativo e 

participativo dos temas matemáticos habituais. Servem para adquirir e/ ou consolidar uma 

maneira mais lúdica de se tratar os conceitos e/ ou algoritmos dos programas de Matemática. 

Sua utilização pode ser tanto no momento em que se introduz pela primeira vez algo novo 

como para recordá-lo após algum tempo. São divididos em três seções fundamentais: Jogos 

numéricos, Jogos de geometria e Jogos de probabilidade e a separação entre alguns deles é 

difícil, pois, se misturam em mais de um aspecto, porém toma-se o aspecto mais importante 

do jogo para decidir sobre sua localização (CORBALÁN, 1996). 

Os jogos numéricos são jogos de conhecimento relacionados a questões numéricas. 

São divididos em três partes: numéricos, algébricos e jogos com calculadoras. 

Os jogos geométricos relacionam-se a questões da Geometria Plana e espacial. 

Os jogos de probabilidade relacionam-se a questões da Probabilidade. 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Jogo dos Eles (L) Tabuleiro 

e fichas 

Tabuleiro e fichas Estudar as possibilidades e estratégias.  

Estrela de ouro Tabuleiro 

e fichas 

Tabuleiro e fichas Obter estratégias vencedoras. Praticar técnicas de 

resolução de problemas. 

Mesa e moedas  Uma mesa e 

moedas 

Buscar estratégias vencedoras. Prática de simetria. 

NIMO Tabuleiro  Tabuleiro e fichas Busca de estratégias vencedoras. Prática de 

simetria. 

Dominó quadrado Tabuleiro Tabuleiro e fichas Busca de estratégias vencedoras. Prática de 

simetria. 

Simétrico Papel e 

lápis 

Papel quadriculado 

e lápis 

Busca de estratégias vencedoras. Prática de 

simetria. 

Cavalo negro Tabuleiro Tabuleiro e fichas Busca de estratégias vencedoras.  

Imobilização Tabuleiro Tabuleiro e fichas 

coloridas 

Busca de estratégias vencedoras.  

O estacionamento Tabuleiro  Tabuleiro e fichas 

coloridas 

Obter estratégias. Analisar as possibilidades. 

Pentaminós Tabuleiro  Tabuleiro e 

pentaminós 

Desenvolver o sentido geométrico. 

SIM Tabuleiro  Tabuleiro e lápis de 

cor 

Busca de estratégias. Desenvolver a visão 

geométrica. 
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Nos quadros 28 a 32, estão alguns exemplos citados por Corbalán (1996) de jogos de 

conhecimento numéricos, geométricos e de probabilidade conforme seu tipo, material 

utilizado e objetivo. 

 

Quadro 28: Exemplos de jogos de conhecimento numéricos 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

Esses jogos apresentam algumas características semelhantes aos jogos estratégicos 

numéricos como a agilidade do cálculo mental, porém, os jogos de conhecimento são 

relacionados à introdução ou recordação de um determinado conteúdo matemático e os de 

estratégia não dependem da sorte, mas sim de ações planejadas em busca da vitória. 

No quadro 29, estão alguns exemplos citados por Corbalán (1996) de jogos de 

conhecimento algébricos conforme seu tipo, material utilizado e objetivo. 

 

  Quadro 29: Exemplos de jogos de conhecimentos algébricos 

  Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

Os jogos algébricos como pode ser visto nos exemplos são aqueles que tratam 

especificamente de assuntos relacionados à Álgebra e sua linguagem. 

No quadro 30, estão alguns exemplos citados por Corbalán (1996) de jogos de 

conhecimento com calculadora conforme seu tipo, material utilizado e objetivo. 

 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Multimídia Cartas/ 

Numérico 

Cartas de baralho Manusear em ordem quantidades. Exercitar o cálculo 

mental. Praticar a média aritmética e média geométrica. 

A escalada Cartas/ 

Numérico 

Cartas de baralho Utilização correta das operações. Agilizar o cálculo 

mental. 

Múltiplos e 

divisores 

Cartas/ 

Numérico  

Cartas de baralho Praticar os conceitos de múltiplos e divisores. 

Manusear divisores comuns a dois números. Cálculo 

mental. 

Gangorra Tabuleiro/ 

Numérico  

Tabuleiro, dados e 

fichas 

Internalizar a ordem dos números naturais e dos 

negativos. 

Vassoura 

fracionária 

Cartas/ 

Numérico 

Cartas de baralho Aprimorar operação de soma de frações. Aprimorar o 

cálculo mental. 

Sistema de 

medida 

Cartas/ 

Numérico 

Cartas de baralho Conhecer as unidades do Sistema métrico decimal. 

Ordenar as unidades. Praticar as relações entre as 

diferentes unidades. Utilizar a equivalência entre 

unidades de volume, capacidade e peso. 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Demos 

valores a N 

Tabuleiro/ Numérico (algébrico) Tabuleiro, dados, 

cartões e fichas 

Substituir valores de variáveis. 

Agilizar o cálculo mental. 

Corridas 

Algébricas 

Tabuleiro/ Numérico (algébrico) Tabuleiro, cartas e 

fichas 

Praticar a resolução de 

equações. Fatorar polinômios. 

Tic-talgebra Tabuleiro/ Numérico (algébrico) Tabuleiro e fichas Praticar a fatoração de 

polinômios. Resolver equações. 

Praticar cálculo mental. 
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Quadro 30: Exemplos de jogos de conhecimento com calculadora 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

Como pode ser visto nos exemplos, os jogos de conhecimento com calculadora são 

aqueles que servem para exercitar a sua utilização.  

No quadro 31, estão alguns exemplos citados por Corbalán (1996) de jogos de 

conhecimento geométricos conforme seu tipo, material utilizado e objetivo. 

 

Quadro 31: Exemplos de jogos de conhecimento geométricos 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

Os jogos de conhecimento geométricos como pode ser visto nos exemplos são aqueles 

que tratam de conhecimentos sobre a Geometria plana e espacial.  

No quadro 32, estão alguns exemplos citados por Corbalán (1996) de jogos de 

conhecimento de probabilidade conforme seu tipo, material utilizado e objetivo. 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Jogo do chegar 

perto 

Jogo com calculadora Calculadora, papel 

e lápis 

Exercitar o uso da calculadora. 

Jogo de 

aproximação 

Jogo com calculadora/ 

Numérico 

Calculadora, papel 

e lápis 

Exercitar o uso da calculadora. 

NIM eletrônico Jogo com calculadora

  

Calculadora, papel 

e lápis 

Exercitar o uso da calculadora. 

Buscar estratégias vencedoras. 

Jogo do um e 

pouco mais 

Jogo com calculadora/ 

Numérico 

Calculadora, papel 

e lápis 

Exercitar o uso da calculadora. 

Acertando o 

número 

Jogo com calculadora/ 

Numérico 

Calculadora, papel 

e lápis 

Exercitar o uso da calculadora. 

Treinar o cálculo mental. 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Jogo dos triângulos Tabuleiro/ 

Geométrico  

Três dados Encontrar as relações entre as 

longitudes dos lados de um triângulo. 

Jokan Tabuleiro/ 

Geométrico 

Tabuleiro, fichas e dados 

especiais 

Distinguir tipos de ângulos. 

Buscágono Cartas/ 

Geométrico 

Cartas de baralho Classificar figuras planas. Identificar 

figuras com seus nomes. Localizar 

figuras baseado em suas 

propriedades. 

Pictionary 

matemático 

Papel e lápis Fichas, papel e lápis Identificar termos ou conceitos 

matemáticos por meio de desenhos. 

 A Ilha do tesouro Tabuleiro e 

fichas/ 

Geométrico 

Tabuleiro grande e fichas 

de cores 

Trabalhar a localização no plano 

mediante coordenadas. Desenvolver 

estratégias de localização. 

A caça do tesouro Papel e lápis/ 

Geométrico 

Papel quadriculado. Trabalhar a localização no plano 

mediante coordenadas. Buscar 

estratégias favorecedoras. 

Chegar em primeiro Papel e lápis/ 

Geométrico 

Papel quadriculado e 

uma ficha. 

Trabalhar a localização no plano 

mediante coordenadas. Buscar 

estratégias vencedoras. 

Tic- Tac- Toe- Polar Tabuleiro/ 

Geométrico 

Tabuleiro e fichas Introduzir a prática das coordenadas 

polares. Buscar estratégias. 

Naves espaciais Jogo de 

localização no 

espaço/ 

Geométrico 

Tabuleiro  e cubos Treinar a imaginação espacial. 

Buscar estratégias vencedoras. 
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Quadro 32: Exemplos de jogos de conhecimento de probabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora segundo Corbalán (1996) 

 

 

Os jogos de conhecimento de probabilidade como pode ser visto nos exemplos são 

aqueles que tratam de conhecimentos sobre a Probabilidade.  

O próximo capítulo traz os procedimentos metodológicos deste estudo, com os jogos 

utilizados na pesquisa, a descrição da instituição e sujeitos pesquisados, os instrumentos, as 

etapas e os procedimentos de análise dos dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do jogo Tipo Material necessário Objetivo 

Escolher números Tabuleiro e fichas Tabuleiro e fichas Aproximar-se do conceito de 

probabilidade. Buscar estratégias 

vencedoras. 

O dado vencedor Introdução à 

probabilidade 

Dados tetraédricos Estudar as possibilidades de uma 

situação. Introduzir a noção de 

probabilidade. 

Saltos de canguru Tabuleiro/ 

probabilidade 

Tabuleiro e dados Introduzir o conceito de probabilidade. 

Estudar os casos possíveis. 

Quitando fichas Tabuleiro/ 

probabilidade  

Tabuleiro, moedas e 

fichas 

Introduzir o conceito de probabilidade. 

Estudar os casos possíveis. 

As caras Tabuleiro/ 

probabilidade 

Tabuleiro e fichas Fazer contagens. Atribuir probabilidades. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1.  Jogos utilizados na pesquisa 

 

Os jogos escolhidos para esse trabalho foram: Bingo da Tabuada, jogo Memória de 

Multiplicação, jogo dos Produtos, Pirâmide Matemágica e Pife da Tabuada. 

O trabalho com jogos, na EJA, deve ser diferenciado daquele que se realiza com os 

alunos que estão na escola na relação idade série adequada, pois, aqueles educandos “são 

jovens e adultos, muitos são trabalhadores, maduros, com larga experiência profissional e com 

um olhar diferenciado sobre as coisas da existência (...)” (BRASIL, 2000b, p.146). Dessa 

forma, segundo a Proposta Curricular do MEC – volume 3 (BRASIL, 2002a) a escolha desses 

materiais deve evitar as infantilizações.  

Com essas preocupações, selecionamos cada um dos jogos para a realização dessa 

pesquisa. Primeiramente, apresentamos uma explicação para cada escolha do ponto de vista 

matemático.  

O Bingo da tabuada e Pife da tabuada foram escolhidos porque além de utilizarem o 

campo multiplicativo, são jogos que sem os cálculos, são bem conhecidos, são voltados mais 

para jovens e adultos e podem ser confeccionados facilmente com materiais de baixo custo. 

O Pirâmide matemágica, apesar de ser comercializado pode ser construído facilmente 

com materiais de baixo custo, pois, é um jogo de cartas. Ele foi escolhido porque conforme 

aponta Abbondati no vídeo Desbussolados Pirâmide Matemágica, as operações matemáticas 

são utilizadas para os jogadores alcançarem seus objetivos e é indicado para crianças, jovens, 

adultos e idosos.  

O Memória de multiplicação foi adaptado de um site da internet e escolhido por 

utilizar a tabuada. Suas regras são bem conhecidas, pois, é comumente jogado durante a 

infância com as cartas contendo figuras como animais e personagens infantis, não com 

cálculos, como aqui selecionado. Esse jogo com a utilização da tabuada pode ser facilmente 

confeccionado com materiais de baixo custo e utilizado no ambiente escolar por crianças, 

jovens e adultos.  

O jogo dos Produtos, apesar de não ser muito conhecido e ter sido retirado de um livro 

de matemática voltado para o ensino básico regular foi escolhido por apresentar aspectos do 

campo multiplicativo, ser dinâmico, ser confeccionado facilmente com materiais de baixo 

custo e porque pode ser jogado por diferentes faixas etárias. 
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Os alunos da EJA, como já citado anteriormente, conforme Brasil (2000 b) apresentam 

maturidade, experiências e diferentes aprendizagens sobre coisas da vida e esses fatores 

segundo Vergnaud (apud MOREIRA, 2002) influenciam na organização dos conhecimentos 

em campos conceituais.  

Os indivíduos, portanto, conforme suas necessidades cotidianas adquirem saberes 

matemáticos, pois o conhecimento matemático é adquirido ao longo da vida e experiências 

dos indivíduos e não somente quando eles têm contato com o ensino formal da escola 

(DUARTE, 2009), pois, segundo D’Ambrosio (2012, p.109): “Aprender não é o mero 

domínio de técnicas, de habilidades, nem a memorização de algumas explicações e teorias”.  

Os jogos escolhidos para a realização desse estudo, portanto, apresentam como regra a 

utilização de cálculos matemáticos, principalmente por meio de operações com as tabuadas, 

porém, as regras de cada um, impõem que elas sejam limitadas do 1 ao 10 ou do 1 ao 9. Esse 

fato, observa-se na tabela pitagórica com números de 1 a 10 (quadro 13) apresentada no 

capítulo 2, e também nas escolas que muitas vezes, limitam o ensino da tabuada do 1 ao 10 de 

forma apenas decorada.  

Decorar a tabuada, segundo Prieto (2006), pode agilizar a resolução das operações, 

mas ela deve ser memorizada após a compreensão de fatos fundamentais como a sua 

construção e significado. Para auxiliar esse processo, ela propõe a utilização de jogos diversos 

como: cálculos mentais, bingo da tabuada e jogos para favorecer a memorização da tabuada, 

pois, memorizar a tabuada é importante para o domínio e compreensão de técnicas de cálculo. 

Os cálculos presentes nos jogos, desse estudo, foram realizados pelos alunos de 

diversas formas: mentalmente, com o uso de lápis e papel, consultas a tabuada, por meio de 

outras estratégias e esquemas desenvolvidos com o jogo ou de suas aprendizagens anteriores.  

Para fomento da discussão entre as dificuldades com a aprendizagem Matemática, o 

ensino da tabuada e as relações com os jogos, destaca-se o filme Viva a rainha (1995), que 

apresenta o ensino de Matemática na escola valorizando a tabuada decorada com números 

maiores que 10 e, em contraposição mostra a ajuda que uma aluna com extremas dificuldades 

recebe de um amigo mais experiente nas atividades escolares e que passa também a ser 

motivada pela curiosidade e desejo de aprender o jogo de xadrez de seu amigo. Evidencia-se 

também que antes de seu envolvimento e curiosidade pelo jogo, a aluna não tinha interesse 

pelas atividades escolares, porém, após a motivação e o significado que o xadrez traz para a 

mesma, sua participação, interesse na escola e nas aulas de Matemática melhoram 

significativamente. 
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Como já citado anteriormente, observa-se que os jogos aqui apresentados são 

limitados até a tabuada do 9 ou 10, como também ocorre algumas vezes, nas escolas. Esse 

fato limita a reflexão do aluno sobre a multiplicação e o filme Viva a rainha mostra benefícios 

na aprendizagem quando há motivação e novos recursos de aprendizagem que permitem a 

reflexão do aluno de forma ampla, não limitada apenas por currículos e normas escolares. 

A seguir, estão descritos cada um dos cinco jogos dessa pesquisa com seus objetivos, 

regras, descrição, materiais, classificação, relações com os saberes matemáticos e momentos 

de interação propiciada por cada um deles. 

 

5.1.1. Bingo da Tabuada 

 

Conforme Fundação Bradesco (s/d) o objetivo do jogo Bingo de Operações, que foi 

adaptado para Bingo da Tabuada é desenvolver o raciocínio lógico-matemático, reconhecer 

números e desenvolver operações matemáticas. Cabe salientar que a adaptação que resultou 

no Bingo da Tabuada restringiu-se à utilização de apenas uma operação matemática: a 

multiplicação, o que não alterou o objetivo do jogo original. 

Esse jogo é semelhante ao bingo tradicional. Sorteia- se uma carta contendo uma 

operação (multiplicação ou divisão). A operação ditada deve ser efetuada mentalmente e/ou 

oralmente e o participante precisa buscar em sua cartela o resultado correspondente.  

As cartelas do bingo devem ser feitas apresentando os números correspondentes aos 

resultados, conforme a operação a ser desenvolvida. 

Nesse jogo, as situações apresentadas aos participantes são os fatores da multiplicação 

e eles, individualmente, devem por meio de seus esquemas de resolução encontrar o produto, 

porém o fator sorte interfere nos resultados, pois, as cartelas são marcadas pelos jogadores, 

conforme os fatores sorteados nas cartas contendo as operações matemáticas. 

 O vencedor é o participante que encontrar todos os produtos da multiplicação, 

preenchendo toda a cartela ou uma fileira da mesma, conforme as regras estabelecidas 

inicialmente pelo jogo, como ocorre no bingo tradicional. 

É um jogo de conhecimento numérico, pois, conforme a classificação dos jogos 

propostas por Corbalán (1996), é possível verificar que as características apresentadas nesse 

jogo estão relacionadas a números e, nesse caso, pode ser utilizado para introduzir a 

multiplicação ou recordá-la.  
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Cada participante observa e joga segundo os resultados (produtos) de sua cartela e 

compete com os outros jogadores que estão realizando o mesmo procedimento durante o jogo.  

A individualidade nos momentos de marcação da cartela não impede a ocorrência dos 

momentos de interação do jogo que é amplamente incentivada pela própria competitividade 

que leva o participante a antecipar mentalmente, a ação do outro. Essa antecipação é 

percebida quando o sorteio é realizado e algum jogador “fala” o resultado em voz alta, assim, 

os demais antecipam sua ação mental de encontrar a solução e já partem para a marcação da 

cartela. 

A interatividade durante o jogo ocorre entre: 

 Os jogadores (alunos) e a pessoa (nesse caso, professor (a) que está sorteando 

e falando em voz alta as operações de multiplicação, presentes nas cartas do 

jogo; 

  entre os próprios jogadores, que por meio da oralidade, ajudam-se 

mutuamente com relação aos resultados das tabuadas sorteadas; 

 entre cada jogador e o próprio jogo, por meio da atenção, da concentração, da 

observação e escuta do professor para que realize corretamente as marcações 

em sua cartela, evitando a ocorrência de possíveis marcações inadequadas. 

 

5.1.2. Jogo dos produtos 

 

Os objetivos do jogo dos produtos (CASTRUCCI; GIOVANNI; GIOVANNI J. , 

2002b) são desenvolver a construção das tábuas de multiplicação, perceber as relações com a 

adição e estabelecer relações entre as coordenadas da tabela construída com as multiplicações. 

O material necessário para esse jogo são dois dados para cada dupla ou trio, um lápis 

colorido para cada participante e cartelas que devem ser construídas em papel quadriculado 

com os resultados da multiplicação de 1 a 6;  

Cada jogador deve escolher um lápis colorido para pintar sua cartela e utilizar os dois 

dados para jogar. 

O produto dos números sorteados no dado deve ser pintado na cartela de cada 

participante (Figura 8), conforme as jogadas e todas as vezes que o número aparecer, ele 

deverá ser pintado. O vencedor é aquele que pintar primeiro uma linha, coluna ou diagonal 

completa. 
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O Jogo de produtos é de conhecimento numérico e os produtos da multiplicação são 

resolvidos conforme os números lançados pelos dados, assim, o fator sorte interfere nos 

resultados. Os participantes utilizam os fatores da multiplicação e precisam resolver os 

produtos em dois momentos: para o preenchimento das tabelas que são entregues inicialmente 

para cada aluno, bem como para as jogadas dos dados cujos resultados devem ser 

multiplicados. 

 

Figura 8- Jogo dos produtos 

 
Fonte: CASTRUCCI; GIOVANNI; GIOVANNI, JÚNIOR (2002b, p. 62) 

 

 

Apesar de ser jogado entre duplas ou trios, os participantes fazem jogadas 

individualmente e os resultados de um interferem nos resultados do outro jogador, no sentido 

de que quem conseguir preencher primeiro a tabela, é o vencedor.  

O jogo permite momentos de competitividade bem como de interação entre os 

jogadores, entre o jogador e os dados e entre o jogador e sua cartela. 

A interação entre os jogadores ocorre nos momentos de ajuda mútua, com relação a 

possíveis dificuldades na resolução dos produtos para preenchimento das cartelas e durante o 

jogo, também quanto à organização da ordem das jogadas, observação, correção e fiscalização 
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das jogadas do seu adversário em relação aos produtos obtidos nos dados e marcações na 

cartela. 

Com relação ao jogador e os dados, a interação ocorre no momento da resolução dos 

produtos obtidos pela face dos dados quando os dois dados são arremessados. O jogador 

resolve as operações mentalmente ou procura os resultados em sua própria cartela. Além 

disso, o lançamento dos dados pode proporcionar momentos de agitação e animação, que 

poderão ser observados pelos gestos e oralidade do jogador.  

Entre o jogador e o próprio jogo (cartela), a interação ocorre por meio da atenção, 

concentração, observação dos resultados obtidos nos dados para que realize corretamente as 

marcações em sua cartela e não se esqueça de verificar as marcações quando forem repetidas, 

conforme as regras do jogo. 

A interação entre o professor e o aluno ocorre no momento da leitura, explicação e 

possíveis perguntas sobre as regras de funcionamento do jogo. 

Esse jogo pode também ser utilizado para números negativos. 

 

5.1.3. Memória de multiplicação 

 

O objetivo do jogo Memória de multiplicação (adaptado de CONTEÚDO ESCOLAR, 

2013) é auxiliar no processo de memorização das tábuas de multiplicação. 

O material necessário para esse jogo envolve 9 subjogos, compostos por 180 cartas e 

devem ser construídos, pois cada um corresponde a uma tabuada do 2 ao 10. É necessário 

confeccionar o dobro de cartas para cada multiplicação. Como por exemplo, pode ser visto na 

figura 9: 

 

Figura 9 - Cartas do jogo Memória de multiplicação (tabuada do número 5) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Cada jogo tem 20 cartas (Figura 10) que formam um jogo para cada tabuada e depois 

os grupos trocam os jogos entre si, até que todos joguem com todas as tabuadas. 
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Figura 10 – Cartas da tabuada do número 4 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Podem jogar 2 a 4 jogadores e em cada jogo devem encontrar os pares da tabuada 

corretamente. 

Nesse jogo, cada jogador deve encontrar a outra carta idêntica a de sua multiplicação 

que inicialmente foi virada, assim formará seus pares e o vencedor será quem tiver mais pares 

(Figura 9 e Figura 10). 

O jogador que formar um par jogará novamente e aquele que não fizer nenhum, deverá 

colocar as cartas que virou na mesma posição, em que as encontrou no início do jogo. 

Durante o jogo, as cartas que um jogador vira contribuem para a memorização do 

outro, assim, cada jogador deve individualmente observar a posição das cartas que forem 

sendo viradas ao longo do jogo, para encontrar seus pares.  

A competição entre os jogadores se dá nos momentos em que eles buscam estratégias 

para formar a maior quantidade de pares corretos para vencerem o jogo. 

Esse jogo foi utilizado com as respostas já prontas nas cartas para valorizar a 

construção da sentença matemática, fator necessário na aplicação do próximo jogo: Pirâmide 

matemágica. 

Uma sugestão possível é que pode ser jogado também com cartas somente com os 

fatores da multiplicação, nesse caso, os participantes, para formarem seus pares, precisam 

desvirar as cartas com os produtos correspondentes. Pode ocorrer também do jogador ter o 

produto e ter que encontrar os fatores da multiplicação. 

É um jogo de conhecimento numérico, que envolve a memorização, atenção, 

concentração, competição e interação. 

A interação ocorre entre os jogadores que se organizam quanto às regras, ordem das 

jogadas, observação e fiscalização da posição das cartas que devem ser mantidas, desde o 

inicio até o final do jogo, para que elas possam ser encontradas por meio da memorização de 

sua localização.  
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A interação entre o professor e o aluno ocorre durante a leitura, explicação e possíveis 

perguntas sobre as regras de funcionamento do jogo, porém, não há necessidade de 

intervenção pedagógica. 

  

5.1.4.  Pirâmide Matemágica 

 

O objetivo do jogo Pirâmide matemágica (ABBONDATI, s/d) é desenvolver a 

interação, a agilidade nos cálculos e o raciocínio lógico matemático. 

É um jogo de cartas produzido e comercializado pela empresa COPAG da Amazônia 

S/A. Foi elaborado por Lucio Abbondati Júnior. 

Segundo instruções da embalagem do jogo, ele contém 110 cartas, o número de 

jogadores é de 2 a 4 e seu tempo de duração é de 30 minutos.  

As cartas do jogo são: as passagens secretas com números entre 10 e 96, os conjuntos 

de decifradores com números de 1 a 9, operações (+, -, x e ÷) e curingas e as cartas do tesouro 

com joias preciosas.  

As regras para o jogo podem ser resumidas nos itens de 1 a 11, descritos abaixo: 

1- Separar as cartas em quatro montes: Passagens secretas (67), Tesouros (13), 

2 Conjuntos de decifradores (curingas , operações e números de 1 a 9); 

2- Distribuir 15 cartas aos jogadores para montagem das pirâmides e 

distribuição do conjunto de decifradores que será usado por dois jogadores; 

3- No centro colocar 4 cartas do tesouro com suas faces para baixo. 

4- Durante o tempo de 2 minutos marcado pelo jogador ao lado, o participante 

desvirará toda a primeira fileira com 5 cartas e com o conjunto de 

decifradores tentará chegar ao resultado de um dos números exibidos em   

qualquer  uma das cartas; 

5- Enquanto houver tempo o jogador pode decifrar as outras cartas da fileira e 

deve dizer em voz alta a solução, de modo que todos vejam e escutem. 

6- Os números alcançados na resolução serão retirados e assim ele pode ir 

eliminando as cartas da passagem secreta da pirâmide; 

7- Quando o tempo acabar ele pára sua jogada e os outros jogadores, jogam da 

mesma forma;  

8- Maldição do Faraó: os jogadores não podem multiplicar por 10 e devem 

fazer pelo menos uma divisão. Aquele que fizer mais divisões ganha o 
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direito de escolher um tesouro das cartas que restarem ao fim do jogo 

(bônus da divisão);  

9- Por ordem de chegada aquele que abrir toda a pirâmide pode escolher do 

monte de tesouro a carta com maior valor;  

10-  A competição termina quando todos chegam a receber uma carta do 

tesouro, havendo três dessas disputas por partida; 

11- Vence quem tiver mais joias na contagem final, lembrando-se do bônus da 

divisão e da maldição do faraó. 

Nesse jogo, os participantes podem realizar as quatro operações matemáticas, 

conforme o número que estiver nas cartas passagens secretas de sua pirâmide (Figura 11). Os 

resultados são conhecidos, mas as operações precisam ser elaboradas de forma que não seja 

realizada apenas uma operação para alcançar o resultado mostrado na carta. Como por 

exemplo, pode ser verificado com o número 44, que pode ser realizado por meio das 

operações de adição e multiplicação e ainda com o uso da carta do curinga (Figura 12).  

 

Figura 11 – Cartas da passagem secreta das pirâmides 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d) 

 

 

Figura 12- Exemplo de operações realizadas para desvendar a passagem secreta 44 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d) 

 

 

É um jogo estratégico numérico, pois, apresenta um vencedor e um perdedor. Segundo 

Corbalán (1996), neste tipo de jogo, a vitória depende das ações planejadas pelos próprios 

jogadores, não dependendo da sorte.  
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Promove a competitividade e a interação entre os participantes e entre os participantes 

e sua pirâmide. 

Os participantes interagem entre si, mediante a observação e verificação das operações 

apresentadas pelo jogador adversário, para atingirem o resultado escolhido nas cartas das 

passagens secretas. O jogo também proporciona ajuda mútua entre os jogadores, quanto à 

marcação do tempo em um relógio ou cronômetro, com relação à organização das cartas na 

mesa, à existência de possíveis dificuldades com os cálculos matemáticos entre os jogadores, 

na procura das cartas dos decifradores para montagem das operações que, poderá ser feita por 

meio de cálculos mentais ou com auxílio de lápis, papel.  

Cada jogador interage com sua própria pirâmide, na medida em que procura 

estratégias próprias de cálculo, seguindo as regras do jogo, com o objetivo de alcançar a 

quantidade maior de tesouros para a sua vitória. 

A interação entre o professor e o aluno ocorre no momento da leitura, da explicação e 

das possíveis perguntas sobre as regras de funcionamento do jogo. Além disso, outras 

intervenções pedagógicas durante a construção das combinações das operações e na resolução 

dos cálculos podem ser realizadas, propiciando aos alunos possíveis estratégias de jogo.  

 

5.1.5. Pife da tabuada 

 

O jogo Pife da tabuada é apresentado no trabalho de Bigode e Urban (2008) que 

apontam como objetivo do mesmo levar os jogadores a memorizar os resultados e entender 

que há várias combinações possíveis para formar os fatores e o produto das multiplicações. 

Esse jogo é semelhante ao jogo de baralho denominado pife, mas o Pife da Tabuada 

tem suas cartas diferenciadas, pois, trata-se de um jogo que utiliza a tabuada. 

É composto por 47 cartas e é necessário confeccionar dois baralhos para cada grupo de 

alunos, conforme o modelo a seguir (Figura 13): 

A quantidade de jogadores é de 2 a 4. 
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 Figura 13- Cartas do jogo: Pife da tabuada 

  
  Fonte: BIGODE; URBAN (2008, p. 61) 

 

É um jogo de conhecimento numérico que permite propiciar aos alunos o 

entendimento das várias combinações possíveis para formar os fatores e o produto das 

multiplicações. A compra das cartas na mesa sofre a interferência do fator sorte que determina 

o resultado final do jogo. 

No jogo, os participantes têm que combinar três cartas: duas que representam as 

parcelas com os sinais de multiplicação ou igualdade (x e =) e uma com seus resultados. As 

possibilidades de jogo são a combinação dos fatores para encontrar o produto. Também é 

possível, com uma carta de resultado (as que não têm sinais de x e =), encontrar os fatores da 

multiplicação. 

A montagem das combinações poderá ser feita por meio de cálculos mentais ou com 

auxílio de lápis, papel.  

As regras desse jogo podem ser resumidas nos 6 itens abaixo: 

1- Distribuir 6 cartas para cada jogador (pode-se jogar também com 9 cartas) e as 

demais ficam viradas para baixo no centro da mesa; 

2- O primeiro jogador retira uma carta do monte da mesa, observa se é possível 

combinar com as cartas que tem em sua mão para formar uma multiplicação. Caso 

consiga combinar as três cartas, coloca-as na mesa para os outros jogadores 

visualizarem, caso contrário, descarta a carta retirada e passa a vez para o próximo. 

Exemplo de combinação:                                     

3- Se a carta descartada for interessante ao jogador, que está na sua vez de jogar, ele 

pode pegá-la, se não quiser pode comprar outra carta do monte da mesa. O 

procedimento é repetido até o final do jogo. 

12 2= 6x 
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4- Mesmo que as cartas estejam acumulando na mesa, só é possível comprar a última 

carta descartada; 

5- O jogador que ficar com três cartas na mão e estiver aguardando uma carta para 

formar a combinação pode pegar a carta que for descartada mesmo não sendo sua 

vez de jogar. Caso a mesma carta sirva para mais de um jogador, então a 

prioridade é daquele que estiver na frente na ordem das jogadas; 

6- Vence quem formar primeiro todo o jogo com as combinações realizadas 

corretamente. As cartas com as combinações formadas devem estar expostas na 

mesa para a visualização de todos. 

Apesar de ser jogado por 2 a 4 jogadores, os participantes fazem jogadas individuais 

para organizarem as combinações de seu jogo. 

O jogo permite momentos de competitividade e interação entre os jogadores, entre o 

jogador com as cartas do seu jogo e as que estão na mesa. 

A competição entre os jogadores se dá nos momentos em que eles buscam estratégias 

para formar as combinações corretas, mais rapidamente que os outros, para vencerem o jogo. 

A interação entre os jogadores ocorre nos momentos de ajuda mútua, com relação a 

possíveis dificuldades na procura das cartas e das multiplicações possíveis para formarem a 

combinação correta. Ocorre também quanto à organização da ordem das jogadas, na 

observação, na correção e na fiscalização das jogadas do seu adversário em relação às 

combinações obtidas em seus jogos, na fiscalização das cartas compradas e descartadas, de 

modo que, nenhum jogador fique com mais ou menos quantidade de cartas em sua mão e não 

faça combinações erradas. 

Cada jogador interage com seu próprio jogo, na medida em que seguindo as regras do 

jogo, procura estratégias próprias de cálculo ou modificações em suas cartas, para formar 

primeiro que os outros jogadores, as combinações corretas com as operações de 

multiplicação.   

A interação entre o professor e o aluno ocorre na leitura, na explicação e nas possíveis 

perguntas sobre as regras de funcionamento do jogo. 

Conforme já descrito anteriormente, os jogos aplicados nesta pesquisa, foram 

classificados segundo as concepções de Corbalán (1996) e o quadro 33, apresenta alguns 

aspectos presentes nos jogos: classificação, tipo, materiais necessários e os objetivos 

propostos nas regras de cada um deles. 
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Quadro 33: Classificação, tipo, materiais e objetivos dos jogos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

5.2. Instituição e sujeitos 

 

Os sujeitos dessa pesquisa foram alunos de Matemática da pesquisadora, durante os 

anos letivos de 2013 e 2014 e a quantidade inicial foi de 10 voluntários, mas os que 

participaram de todas as etapas foram 8. Esses sujeitos são alunos do ciclo II (6º e 7° anos) do 

Ensino Fundamental (EF) da EJA de uma escola da rede municipal de Guarulhos. 

Para essa seleção, tomou-se os seguintes critérios: 

 alunos de 6º e 7º anos do E.F. da EJA por se tratar do período específico para o ensino 

de conteúdos do campo multiplicativo (QSN, 2010); 

 alunos de uma mesma sala de aula, que já estão ambientados em termo de grupo. 

Nessa rede de ensino, os alunos da EJA de 6º e 7º anos (como no supletivo) 

frequentam a mesma sala de aula; 

 a intenção inicial era que o número de participantes fosse de 08 a 12 alunos, para que 

fossem organizados em duplas ou trios.  

As atividades da pesquisa foram realizadas no período das aulas, nos últimos dias 

letivos de 2013, nos quais a frequência dos demais alunos estava reduzida. Os alunos 

participantes foram organizados em uma sala de aula com a pesquisadora e os demais alunos 

Nome do jogo Classificação 

Corbalán (1996) 

Tipo Material 

necessário 

Objetivo 

Bingo da 

Tabuada  

 

Conhecimento 

Numérico 

Tabuleiro  Tabuleiro, 

cartas, lápis ou 

caneta 

Desenvolver o raciocínio lógico-

matemático, reconhecer números e 

desenvolver operações matemáticas. 

Produtos Conhecimento 

Numérico 

Tabuleiro Tabuleiro, lápis 

de cor, dois 

dados 

Desenvolver a construção das tábuas de 

multiplicação. 

Perceber as relações com a adição e 

estabelecer relações entre as 

coordenadas da tabela construída com 

as multiplicações. 

Memória de 

Multiplicação 

Conhecimento 

Numérico 

Cartas Cartas Auxiliar no processo de memorização 

das tábuas de multiplicação. 

Pirâmide 

Matemágica 

Estratégico 

numérico 

Cartas Cartas, 

cronômetro. 

Material 

solicitado: lápis 

e papel. 

Desenvolver a interação, a agilidade 

nos cálculos e o raciocínio lógico 

matemático. 

Pife da 

Tabuada. 

Conhecimento 

numérico 

Cartas Cartas  Levar os jogadores a memorizar os 

resultados e entender que há várias 

combinações possíveis para formar os 

fatores e o produto das multiplicações. 
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da turma reorganizados para as turmas dos demais professores, conforme dia e horários das 

aulas estabelecidos pela escola. 

A escola, onde esta pesquisa foi realizada, está inserida num bairro urbanizado, mas, 

fica localizada numa região periférica do município de Guarulhos. Ela atende o ensino 

Fundamental I, em três períodos durante o dia e a EJA, no período noturno.  

A escola mantém seis salas de aula e, segundo os dados da escola, no primeiro 

semestre de 2014, os alunos matriculados e frequentadores na EJA são aproximadamente 175 

alunos.  

A sala do ciclo II (6º e 7º anos), em que a pesquisa foi realizada, têm 32 alunos 

matriculados. A faixa etária predominante dos alunos é de 24 a 60 anos. Ressalta-se que não 

houve participante com menos de 18 anos.  

O questionário de perfil permite um maior detalhamento do perfil dos participantes. 

 

5.3. Instrumentos 

 

Neste estudo, realizou-se uma oficina com cinco jogos e a coleta de dados estruturou-

se com base em cinco instrumentos de coleta: um questionário sobre o perfil dos sujeitos 

participantes, um pré-teste, questionário pós-jogo, depoimentos orais e um pós-teste. 

O primeiro instrumento (Apêndice A) é um questionário, composto por 12 questões, 

em que cada um dos sujeitos respondeu perguntas sobre dados pessoais como idade, 

escolaridade, trabalho, motivos de ter deixado a escola regular, motivos para voltar a estudar, 

atitudes em relação aos conteúdos matemáticos, as operações fundamentais e o gosto por 

atividade com jogos. 

O segundo instrumento (Apêndice B) é o pré-teste, composto por 9 questões, 

envolvendo as operações de multiplicação e divisão, por meio de situações-problema e 

operações, com temas do cotidiano. A questão 9  foi dividida em 10 itens, portanto são 18 

questões: 8 com situações-problema e 10 com operações. Cada questão tem como objetivo, 

buscar elementos sobre as estratégias utilizadas na resolução e os conhecimentos prévios dos 

sujeitos, quanto aos conceitos do campo multiplicativo.  

O terceiro instrumento (Apêndice C) é um questionário pós-jogo, na forma de 10 

questões e busca a percepção do participante, atitudes em relação aos conteúdos matemáticos 

envolvidos, a interação com os colegas e observações pessoais sobre as afinidades ou não com 
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o jogo e sobre as aprendizagens e as dificuldades encontradas por eles, durante o ato de jogar 

e foi aplicado logo após o término de cada jogo. 

O quarto instrumento foi o resultado de depoimentos orais filmados e audiogravados, 

em que os sujeitos foram convidados a refletir e falar no grupo de participantes, sobre as 

questões que responderam no questionário pós-jogo, para que pudessem por meio da 

linguagem oral, expressar melhor suas ideias sobre cada jogo e permitir o diálogo com os 

demais participantes. 

O quinto instrumento (Apêndice D) é um pós-teste, contendo 9 questões  sobre o 

mesmo conteúdo (multiplicação e divisão), com 8 situações-problemas e 10 operações, 

utilizando contextos cotidianos, semelhantes as do pré-teste. 

A oficina foi filmada e audiogravada, nela os sujeitos foram convidados a conhecer e 

jogar cinco jogos selecionados conforme apresentado no primeiro tópico desse capítulo. 

Os equipamentos utilizados para a gravação dos filmes foram uma filmadora e uma 

câmera fotográfica; para a obtenção das fotografias foi utilizada outra câmera fotográfica e, os 

áudios foram gravados por um celular. Esses aparelhos, exceto uma câmera fotográfica e o 

celular, foram gentilmente cedidos pela direção da escola, durante a realização de toda a 

pesquisa.  

Na sala de aula, os equipamentos foram dispostos em pontos que melhor capturavam 

as imagens e sons de cada grupo, ora eles ficaram fixos (em cima de carteiras), ora a 

pesquisadora movimentou as câmeras de filmagem para obter melhores resultados e quando 

considerou relevante fez os registros fotográficos. 

No terceiro e quarto dias, a pesquisadora solicitou que os alunos trouxessem seus 

próprios celulares para que pudessem utilizar a função cronômetro ou um relógio digital, pois, 

nas regras do jogo Pirâmide matemágica, menciona-se a marcação do tempo de jogada de 

cada jogador. Os alunos atenderam a solicitação da pesquisadora. 

Em cada um dos jogos, os alunos foram organizados de modo diferente na sala de 

aula, de forma que, eles ficassem próximos uns aos outros e dos equipamentos de gravação e 

filmagem. 

No Bingo da Tabuada, os alunos sentaram-se como geralmente fazem diariamente, 

enfileirados cada um na sua carteira, mas nos demais jogos, as carteiras foram organizadas 

conforme pode ser visto nas figuras 14, 15 e 16. 
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Figura 14: Organização da sala para os jogos: Produtos e Memória da multiplicação (5 

duplas) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 15: Organização da sala para o jogo Pirâmide matemágica (2 grupos com 4 alunos) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 16: Organização da sala para o jogo Pife da Tabuada (4 duplas)  

 
Fonte: Acervo pessoal 
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5.3.1. Pré-teste e Pós-teste 

 

O pré-teste foi aplicado antes das intervenções, realizadas com a utilização de jogos 

que contemplam o campo multiplicativo e o pós-teste após as intervenções para que sejam 

observadas e analisadas se ocorreram mudanças nas estratégias utilizadas para a resolução das 

situações-problema e operações e, também, se foram ampliados os conhecimentos sobre o 

campo multiplicativo, da teoria dos campos conceituais de Vergnaud e das ideias do PCN 

(BRASIL, 1998) de Matemática de 5ª à 8ª séries (6º ao 9º anos) do Ensino Fundamental. 

As questões do pré-teste e pós-teste foram organizadas de forma semelhante para cada 

ideia do campo multiplicativo (proporcionalidade, multiplicação comparativa, combinatória e 

configuração retangular). Podem ser verificados nos quadros abaixo, as questões relacionadas 

a todas essas ideias. Os quadros de 34 a 37 mostram o paralelismo e semelhanças entre as 

questões nestes aspectos.  

 

Quadro 34: Paralelismo entre questões do pré-teste e pós-teste: ideia de proporcionalidade 
Questões Pré-teste Questões Pós-teste Semelhanças  

1-) Para um churrasco foram 

levados 120 kg de carne. 

Considerando que cada 

pessoa convidada levou 4 kg 

de carne. Quantas pessoas 

foram a esse churrasco? 

2-) Para uma festa, 

compraram 78 garrafas de 

refrigerante. Se todos 

levaram 3 garrafas de 

refrigerante. Quantas 

pessoas foram convidadas 

para essa festa? 

Conteúdo, linguagem, ideias e o contexto. O 

elemento a ser descoberto é a quantidade de 

pessoas convidadas para festas; 

Resolução sem o uso do sistema monetário; 

Utilização de uma operação de divisão ou outras 

estratégias e esquemas de resolução. 

Problemas de divisão de cotas. 

2-) Ana pagou  R$ 30,00 por 

6 pacotes de café. Quanto 

custou cada pacote? 

1-) Danilo pagou R$ 42,00 

por 6 pacotes de feijão. 

Quanto custou cada 

pacote? 

A linguagem, conteúdo, ideias e o contexto 

cotidiano utilizado são alimentos;  

Uso do sistema monetário vigente; 

Utilização do algoritmo da divisão ou outro 

esquema de resolução; 

Cálculo do valor unitário dos produtos, a partir 

do preço de muitos. 

Problemas de divisão-partição. 

3-) Se dois pacotes de 

fraldas custam R$ 38,00. 

Quanto custam 8 pacotes? 

4-) Se duas melancias 

custam R$ 6,00. Quanto 

custa 12 melancias? 

 

A linguagem, conteúdo e quanto ao contexto no 

pós-teste o tema são frutas e no pré-teste o tema 

são produtos de higiene íntima; 

Resolução de uma situação que envolve duas 

operações matemáticas: uma multiplicação e 

uma divisão, ou a resolução sem o algoritmo por 

meio de outras estratégias como: desenhos, 

diagramas ou tabelas; 

Uso do sistema monetário vigente; 

Cálculo de vários produtos, não informando o 

preço unitário. 

Problemas de quarto proporcional. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essas questões foram selecionadas para investigar as diferentes situações que 

envolvem a proporcionalidade que está relacionada ao Isomorfismo de Medidas. Espera-se 
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que os alunos interpretem corretamente, identifiquem as operações necessárias e realizem os 

cálculos para a resolução de cada situação.  

As situações de proporcionalidade descritas em ambos os testes utilizam também 

outros conhecimentos prévios dos alunos como o conhecimento do sistema de medidas e do 

sistema monetário vigente e permitem que os alunos desenvolvam estratégias e esquemas de 

resolução para cada nova situação que sejam familiares as que foram apresentadas. 

No quadro 35, são apresentadas as semelhanças e o paralelismo entre as questões dos 

testes relacionadas à multiplicação comparativa. 

 

Quadro 35: Paralelismo entre questões do pré-teste e pós-teste: ideias da multiplicação 

comparativa  
Questões Pré-teste Questões Pós-teste Semelhanças  

4-) Mariana tem 7 

vestidos e Izabel 

tem 5 vezes mais 

vestidos que ela. 

Quantos vestidos 

tem Izabel?  

3-) João tem 8 

gravatas e Pedro 

tem 4 vezes mais 

gravatas que ele. 

Quantas gravatas 

tem Pedro? 

A linguagem, conteúdo e o contexto, cujo elemento a ser 

calculado no pós-teste são as peças do vestuário masculino e no 

pré- teste, peças femininas; 

Resolução por meio de uma única multiplicação ou outras 

estratégias como o cálculo mental, desenhos ou diagramas;  

Se o termo “mais”, influenciará na troca do algoritmo da 

multiplicação pelo algoritmo da adição no momento da resolução. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

A questão dos testes selecionada para investigar a situação de multiplicação 

comparativa que está relacionada ao Isomorfismo de Medidas utiliza o termo “mais” como 

uma comparação entre as quantidades de elementos iguais. Esperava-se que os alunos não 

interpretassem esse termo como uma operação de adição desses elementos, mas que 

identificassem a operação de multiplicação e calculassem corretamente. 

No quadro 36, são apresentadas as semelhanças e o paralelismo dos testes 

relacionados às ideias de configuração retangular. 

Essas questões foram selecionadas para investigar as diferentes situações que 

envolvem a configuração retangular que está relacionada ao Produto de Medidas. Esperava-se 

que os alunos interpretassem corretamente, identificassem as operações necessárias e 

realizassem os cálculos para a resolução de cada situação. 
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Quadro 36: Paralelismo entre questões do pré-teste e pós-teste: ideias de configuração 

retangular 
Questões Pré-teste Questões Pós-teste Semelhanças  

5-) Numa sala de 

reunião, há 9 fileiras 

compostas por 7 cadeiras 

em cada uma. Quantas 

cadeiras há na sala? 

5-) Numa sala de aula, 

há 9 fileiras compostas 

por 6 cadeiras em cada 

uma. Quantas cadeiras 

há na sala? 

A linguagem, conteúdo e o mesmo contexto, cujo 

elemento procurado é a quantidade de cadeiras; 

Resolução por meio de uma única multiplicação, 

utilizando o cálculo mental ou outras estratégias e 

esquemas; 

Não representa uma comparação. 

6-) Em uma caixa 

retangular cabem 98 

laranjas. Sabendo que as 

laranjas estão 

organizadas em fileiras e 

que em cada fileira 

cabem 14 laranjas. 

Quantas fileiras de 

laranjas há nessa caixa? 

6-) Em uma caixa 

retangular cabem 91 

limões. Sabendo que os 

limões estão 

organizados em fileiras 

e que em cada fileira 

cabem 13 limões. 

Quantas fileiras de 

limões há nessa caixa? 

A linguagem, conteúdo e o contexto utilizado são 

frutas, a quantidade de 9 dezenas para as frutas e 1 

dezena para a quantidade de fileiras; 

Resolução com uma única operação matemática, por 

meio do algoritmo da divisão com dois algarismos no 

divisor ou a utilização de outras operações e 

estratégias. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na questão 5,  pode-se destacar que não há uma comparação entre os elementos. Na 

questão 6, as ideias estão relacionadas a divisão, que segundo Castrucci; Giovanni.; Giovanni 

Júnior (2002a), é possível verificar “quanto cabe” uma quantidade em outra. Ambas as 

questões apresentadas assemelham-se na linguagem quanto ao termo “fileiras”, porém a 

quinta questão, procura o resultado da quantidade de cadeiras presentes nas várias fileiras de 

uma determinada sala, enquanto a sexta pretende resolver quantas fileiras “cabem” em uma 

determinada caixa. 

No quadro 37, são apresentadas as semelhanças e o paralelismo entre os testes 

relacionados às ideias de combinatória. 

 

Quadro 37: Paralelismo entre questões do pré-teste e pós-teste: ideias de combinatória 
Questões Pré-teste Questões Pós-teste Semelhanças 

7-) Tendo 4 saias e 

8 blusas. De 

quantas maneiras 

diferentes posso me 

vestir? 

8-) Daniel vai em 

uma lanchonete em 

que há 9 tipos de 

sanduiches e 4 tipos 

de recheios. De 

quantas maneiras 

diferentes Daniel 

pode montar o 

lanche? 

A linguagem, mas o contexto é diferente, pois no pós-teste o 

tema é combinação de alimentos e no pré-teste é combinação 

de roupas; 

Realização por meio de uma única operação utilizando a 

multiplicação, ou outras estratégias como: o cálculo mental, 

esquemas de representação e desenhos; 

 Cálculo da quantidade de diferentes combinações possíveis, 

tendo como informação no enunciado a quantidade dos 

elementos a serem combinados. 

8-) Numa festa, foi 

possível formar 18 

casais diferentes 

para dançar. Se 

havia 6 moças e 

todos os presentes 

dançaram, quantos 

eram os rapazes? 

7-) Marina conseguiu 

se vestir de 21 

maneiras diferentes 

com as calças e 

blusas que ganhou de 

presente. Se eram 3 

calças, quantas blusas 

ela ganhou? 

Conteúdo, linguagem, mas o contexto é diferente, pois no 

pós-teste o problema traz em seu enunciado a combinação de 

roupas e no pré-teste é sobre a combinação de casais; 

Realização de uma operação usando o algoritmo da divisão, o 

cálculo mental, ou ainda, se resolverão por meio de desenhos 

ou esquemas representativos; 

A informação presente no enunciado traz a quantidade total 

de diferentes combinações possíveis e procura-se a quantidade 

de um dos elementos que foram combinados entre si. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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As ideias de combinatória relacionadas ao Produto de Medidas apresentadas nos testes 

pretendem investigar duas situações: uma que procura resolver as diferentes combinações 

possíveis de se formar entre dois elementos conhecidos, por meio da operação de 

multiplicação ou outras estratégias e esquemas. A outra informa o total das combinações 

possíveis entre os elementos para encontrar a quantidade de um dos elementos dessas 

combinações, por meio da operação de divisão ou outros esquemas e estratégias. 

A questão 9, nos testes, foi composta por 10 operações do campo multiplicativo que 

podem ser vistas no quadro 38: 

 

Quadro 38: Paralelismo entre questões do pré-teste e pós-teste: operações do campo 

multiplicativo 
Questões Pré-teste Questões Pós-teste Semelhanças 

9-) 

a-) 8 X 7 =          

b-) 5 X 6=              

c-) 9 X 9 =                   

d-) 12 X 3=        

e-) 10 X 6 = 

f-) 21 ÷ 3=           

g-) 8 ÷ 2 =            

h-) 9 ÷ 9 =               

i-) 30 ÷ 10 =             

j-) 15 ÷ 5 = 

9-) 

a-)  9 X 6 =          

b-) 5 X 7=              

c-) 8 X 4 =                   

d-)  12 X  5  =        

e-)   8 X 8 = 

f-)   24 ÷ 3=        

g-) 6 ÷ 2 =             

h-) 7 ÷ 7 =                   

i-) 60 ÷ 10 =          

j-)  35 ÷ 5 = 

Verificar se o raciocínio ou tempo para resolução tornou-se 

mais rápido e se houve melhoras para o desenvolvimento do 

cálculo mental ou da resolução com a utilização dos algoritmos 

do campo multiplicativo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nas operações apresentadas em ambos os testes é possível notar que os números das 

operações são de pequeno valor, que todas as multiplicações podem ser resolvidas 

mentalmente ou com a montagem mais simples do algoritmo, pois, não apresentam em um de 

seus fatores dois algarismos. Na divisão também não se apresentam dois algarismos no 

divisor, apenas dois itens (i) têm uma divisão por 10 que podem ser simplificados com o 

termo do dividendo e tornarem-se apenas um número no divisor, assim, essas divisões passam 

a ter como divisor o número 1, que é o elemento neutro do campo multiplicativo.  

 

5.4. Etapas da coleta de dados 

 

Os instrumentos e a intervenção por meio de uma oficina com cinco jogos foram 

aplicados em aproximadamente cinco dias, com duração prevista para 3 horas de aula por dia, 

para a realização das atividades.  

As atividades planejadas e executadas nem sempre ocorreram nos dias estabelecidos, 

pois, conforme os alunos terminavam as etapas previstas para um determinado dia, 
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avançavam para as etapas do dia seguinte. De qualquer modo todas as atividades planejadas 

foram executadas no período previsto. Essas diferenças entre os dias de aplicação para as 

atividades planejadas e sua execução durante a pesquisa e a oficina podem ser descritas no 

quadro 39:  

 

Quadro 39: Atividades da pesquisa e da oficina de jogos do campo multiplicativo com alunos 

da EJA 
Data/ Horário Atividades planejadas Atividades executadas 

Sexta-feira 

29/11/2013 

19h30- 22h30 

Apresentação da pesquisa; 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) - leitura e 

assinatura; 

Preenchimento do questionário 

perfil dos alunos; 

Pré- teste; 

Intervalo para lanche. 

Apresentação da pesquisa; 

TCLE- leitura e assinatura; 

Preenchimento do questionário perfil dos alunos; 

Pré- teste; 

Jogo Bingo da tabuada; 

Questionário pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Segunda-feira 

02/12/2013 

19h30- 22h30 

Bingo da tabuada; 

Confecção de tabelas do jogo dos 

produtos; 

Jogo dos produtos; 

Preenchimento dos questionários 

pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Confecção de tabelas do jogo dos Produtos; 

Jogo dos Produtos; 

Preenchimento do questionário pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Jogo Memória de multiplicação com as tabuadas do 2 

ao 10; 

Preenchimento do questionário pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Terça-feira 

03/12/2013 

19h30- 22h30 

Jogo memória de multiplicação 

com as tabuadas do 2 ao 10; 

Preenchimento do questionário pós-

jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Jogo Pirâmide matemágica. 

Intervalo para lanche. 

Quinta-feira 

05/12/2013 

19h30- 22h30 

Jogo pirâmide matemágica; 

Preenchimento dos questionários 

pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Jogo Pirâmide matemágica; 

Preenchimento dos questionários pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Intervalo para lanche. 

Sexta-feira 

06/12/2013 

19h30- 22h30 

Jogo Pife da tabuada; 

Preenchimento dos questionários 

pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Pós-teste; 

Intervalo para lanche. 

 

Jogo Pife da tabuada; 

Preenchimento dos questionários pós-jogo; 

Depoimentos orais; 

Pós-teste;  

Depoimentos individuais livres sobre todas as 

atividades realizadas durante os cinco dias; 

Intervalo para lanche. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apresentam-se resumidamente nas figuras 17 e 18, as etapas e instrumentos 

planejados e realizados nessa pesquisa. 
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Figura 17: Etapas e instrumentos da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A figura 17 descreve brevemente cada uma das etapas e instrumentos aplicados nesse 

estudo e a figura 18 traz especificamente as etapas da oficina de jogos com os respectivos 

instrumentos de coleta de dados, aplicados após a prática de cada jogo, que foram analisados 

no item 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 
da pesquisa  

•Leitura do TCLE 

•Projeção com o uso do datashow 

 

Questionário 
de perfil do 

aluno 

•Dados pessoais 

•Relações com a Matemática  

•Relações com jogos na escola 

Pré-teste 

•Situações-problema com o campo multiplicativo 

•Operações com o campo multiplicativo 

Oficina de 
jogos 

•  05 Jogos 

•Questinário pós-jogo 

•Depoimento oral individual 

 

Pós-teste 

•Situações-problema com o campo multiplicativo 

•Operações com o campo multiplicativo 



107 
  

 
 

Figura 18: Jogos e instrumentos da coleta de dados 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

5.5. Descrição da oficina e das etapas da pesquisa 

 

A oficina realizada com os alunos da EJA de uma escola municipal de Guarulhos 

iniciou com dez sujeitos e terminou com oito. No final, eram dois do sexo masculino e seis do 

sexo feminino.  

A oficina e a aplicação dos instrumentos da pesquisa estão apresentadas mais 

detalhadamente em cada dia de atividade segundo a organização mencionada no quadro 39.  

 

 Primeiro dia 

 

Os sujeitos que iniciaram a oficina foram: E, L, S, JC, I, M, R, J, MS e F. 

Conforme visto no quadro 23, as atividades planejadas para o primeiro dia foram todas 

executadas e, como conseguiram terminá-las, avançaram para as atividades de jogos previstas 

para começarem no segundo dia. Dessa forma, jogaram e conheceram as regras do jogo Bingo 

da tabuada. 

•Atividade prática com o jogo 

•Questionário pós-jogo 

•Depoimento orais 

1- Jogo Bingo da tabuada 

•Atividade prática com o jogo 

•Questionário pós-jogo 

•Depoimento orais 

2- Jogo dos Produtos 

•Atividade prática com o jogo 

•Questionário pós-jogo 

•Depoimento orais 

3- Memória de multiplicação 

•Atividade prática com o jogo 

•Questionário pós-jogo 

•Depoimento orais 

4- Pirâmide matemágica 

•Atividade prática com o jogo 

•Questionário pós-jogo 

•Depoimento orais 

5- Pife da tabuada 

Oficina de jogos e instrumentos 
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As atividades iniciaram com a leitura e assinatura do TCLE (Apêndice E), após a 

pesquisadora realizou a leitura do questionário perfil e os alunos responderam.  

Após essas duas etapas assistiram à apresentação da pesquisa no datashow. Essa 

apresentação esclareceu brevemente a importância dos jogos e da Matemática conforme 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1998). 

Ainda na apresentação, destacaram-se outros fatores sobre a importância dos jogos na 

aprendizagem, como por exemplo: o brinquedo e o desenvolvimento cognitivo segundo as 

ideias de Vigotski (2007); os objetivos e regras de cada jogo e as avaliações que realizariam 

durante a oficina (questionário perfil, pré-teste, questionário pós-jogo, pós-teste e 

depoimentos orais). 

Após a apresentação, foi realizado o pré-teste e alguns alunos perguntaram se 

poderiam deixar em branco as questões que não sabiam. E a resposta foi afirmativa. 

Foi possível observar que os alunos contavam nos dedos, conversavam consigo 

próprios, franziam a testa, colocavam a mão na boca ou na cabeça, etc. 

As primeiras pessoas a terminar o pré-teste foram E e S. A aplicação desse 

instrumento durou aproximadamente 1h20 min. 

O Bingo da tabuada foi aplicado logo após o pré-teste e jogou-se uma rodada em que 

o vencedor tinha que formar apenas uma fileira ou na vertical ou na horizontal. 

Os alunos interagiram e respondiam em voz alta os resultados, alguns olhavam na 

tabuada para responder, outros ouviam as respostas dos amigos para realizarem as marcações 

em suas cartelas e outros falavam rapidamente os resultados. 

A vencedora foi a aluna R. O segundo lugar foi a aluna MS, porém, recebeu ajuda de 

I, pois, a aluna MS tinha se perdido inicialmente para fazer as marcações na cartela 

individual. Os alunos quiseram continuar, mas devido ao tempo o jogo encerrou-se após a 

vitória da quarta colocação. Seguem as classificações: 

1° R; 

2º MS; 

3º E; 

4º JC. 

O jogo foi um momento de descontração. No inicio, quando não faziam marcações, as 

alunas E e L queriam trocar de cartelas afirmando que não estavam com sorte, mas isso não 

era permitido. 
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Os alunos que mais responderam em voz alta foram M, JC, I e E. Algumas vezes, 

olharam na tabuada que foi entregue antes do jogo iniciar, principalmente nas tabuadas acima 

do 7. 

Após o jogo foi lido o questionário e explicado, pois, responderiam essas questões a 

cada término de jogo. Começaram a responder em voz alta e foi mencionado que as respostas 

eram individuais e por escrito. 

Antes dos depoimentos orais, foi enfatizada a importância da participação deles em 

todas as etapas da pesquisa durante os cinco dias e que se faltassem em alguma das etapas, 

não seriam analisados seus dados no final do trabalho. As datas da oficina foram expostas 

para os alunos, destacando que os dias não seriam consecutivos porque a pesquisadora 

lecionava em outra unidade escolar no período noturno, todas as quartas-feiras. 

Conforme terminaram essa etapa, foram coletados os depoimentos orais e individuais, 

em que eram lidas as questões aplicadas no questionário e acrescentavam-se outras 

discussões.  

Nos depoimentos orais a maioria manifestou ter gostado e considerou o jogo fácil, 

porém quando os números eram altos relataram que tiveram dificuldades para responder e 

utilizaram a tabuada que foi disponibilizada. 

 

Segundo dia 

 

As atividades previstas para esse dia eram o jogo do Bingo da tabuada e Jogo dos 

produtos com suas avaliações, porém como avançaram no primeiro dia, conseguiram realizar 

o Jogo dos produtos e o jogo de Memória de multiplicação com suas avaliações e 

depoimentos. 

Inicialmente, foi entregue uma cartela para que cada aluno completasse com os 

resultados da tabuada até 6X6, conforme figura 19. Explicou-se que poderiam consultar a 

tabuada, dar ou receber ajuda dos colegas. 

Após a confecção das cartelas, foi feita a leitura e explicação das regras do jogo. Os 

alunos organizaram-se livremente em trios inicialmente, mas a aluna L chegou um pouco 

atrasada e foi feita uma reorganização formando assim dois trios e duas duplas. As duplas 

foram compostas pelas alunas L e E (que se ausentaram nas próximas etapas da pesquisa) e 

pelas alunas F e S e, os trios foram formados pelos alunos J, JC e R e pelas alunas M, MS e I. 
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Figura 19- Cartela do Jogo dos produtos construída por aluno 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

  
Outro jogo apresentado no dia foi o de Memória de multiplicação. Os alunos 

organizaram-se livremente em duplas que foram compostas pelos seguintes alunos: R e J, M e 

JC, F e S, MS e I e L e E.  

Cada jogo Memória de multiplicação tem 20 cartas, como visto anteriormente na 

figura 9, que formam um jogo para cada tabuada e depois os grupos trocaram os jogos entre 

si, até que todos jogassem com todas as tabuadas do 2 ao 10. 

Foi pedido que anotassem em um papel as tabuadas que jogaram e o vencedor de cada 

uma delas, caso desse empate ambos marcariam ponto. Quando as duplas terminavam 

comunicavam a pesquisadora que trocava o jogo para tabuadas que ainda não tinha jogado e 

esse procedimento foi realizado até que todas as duplas jogassem todos os jogos de Memória 

de multiplicação. 

As regras foram explicadas e conforme surgiam as dúvidas durante o jogo a 

pesquisadora orientava como jogar. 

Foi novamente permitido consultar a tabuada. 

Antes de terminarem todas as tabuadas fizeram um pequeno intervalo de 15 minutos e 

após o mesmo continuaram o jogo Memória de multiplicação. 

A última dupla a terminar todas as tabuadas foi a das alunas I e MS, enquanto 

terminavam os outros alunos já iam respondendo o questionário pós-jogo sobre Memória de 

multiplicação. 

Após a aplicação dos questionários os alunos contribuíram com seus depoimentos 

orais sobre cada jogo e a pesquisadora comentou brevemente sobre as atividades que seriam 

realizadas nos próximos dias. Enfatizou também a importância da participação e presença de 

cada um deles em todas as etapas até o final da oficina para sua pesquisa e para a Educação 

Matemática. 
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Terceiro dia 

 

As atividades previstas estavam relacionadas somente ao jogo Memória de 

multiplicação, avaliações e depoimentos, porém, como já tinham sido realizadas no segundo 

dia, avançaram para as atividades relacionadas ao jogo Pirâmide matemágica. 

Inicialmente, foi feita a leitura das regras que estão dentro da caixa de cada jogo. Os 

alunos ouviram e acompanharam a leitura e explicação com as regras em mãos. 

Foi aconselhado que utilizassem papel e lápis para realizarem os cálculos se assim, 

julgassem necessário, caso não conseguissem fazer os cálculos somente mentalmente. 

A tabuada também foi oferecida para consulta e somente as alunas F e L quiseram. 

Foram formados livremente dois trios e um quarteto. Um dos trios foi formado por I, S 

e F, o outro foi composto por MS, L e R e o quarteto por E, M, J e JC. 

A pesquisadora ofereceu também cronômetro aos participantes, pois, era necessário 

utilizar no jogo a marcação de dois minutos para cada jogador. Foram utilizados cronômetros 

presentes nos celulares. 

A pesquisadora estava sempre passando pelas mesas para verificar se tinham dúvidas 

quanto às regras, a separação das cartas e montagem do jogo, nesse caso, as pirâmides. 

As regras foram explicadas novamente passo a passo de forma mais resumida, em que 

a pesquisadora enfatizou o nome das cartas, mostrando com exemplos (decifradores, tesouros, 

curingas e passagens secretas), a montagem das pirâmides (Figura 20), a contagem do tempo 

por meio de cronômetros e sua utilização nos celulares, as regras para realizar as operações, as 

etapas obrigatórias como, por exemplo, a realização de pelo menos uma divisão e as 

proibições em que não se permite realizar no jogo operações de multiplicação usando o 

número 10. 

 

Figura 20: Montagem da pirâmide nas carteiras  

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Ao começarem o jogo, a pesquisadora voltou a passar pelas mesas, fazendo as 

intervenções necessárias e esclarecendo as possíveis dúvidas. 

Todos os participantes utilizaram lápis/caneta e papel para fazerem seus cálculos e 

alguns consultaram a tabuada. 
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O proposto nas regras do jogo é que os jogadores participem de três rodadas, ou seja, 

que três vezes desvirem as cartas da pirâmide completamente e cheguem ao tesouro para a 

contagem do vencedor, que é o participante que atinge a maior quantidade de tesouros.  

Nesse dia, os grupos conseguiram realizar uma rodada completa e iniciaram a 

segunda, mas o tempo de aula encerrou e não concluíram o jogo até o final (3ª rodada). Dessa 

forma, a pesquisadora enfatizou que, no quarto dia, o jogo seria aplicado novamente, junto 

aos questionários e depoimentos orais sobre o mesmo. 

 

Quarto dia 

 

No quarto dia, as atividades foram executadas conforme o planejamento, porém, antes 

do início ocorreu uma forte chuva com raios e trovões, assim, as atividades atrasaram por 

volta de 45 minutos para que os alunos pudessem chegar. A partir desse dia, E e L não 

compareceram mais. 

Um dos alunos foi de carro buscar o aluno que morava mais longe e estava 

impossibilitado de vir, pois, seu transporte era moto. 

Dessa forma, com apenas oito sujeitos, foram montados dois quartetos de forma livre, 

que não foram compostos pelos mesmos participantes do terceiro dia. Um dos quartetos foi 

formado pelos alunos M, MS, R e J e o outro foi formado pelos alunos JC, F, S e I. 

Para jogar, os alunos utilizaram papel, lápis/caneta, o cronômetro e a tabuada. 

O jogo da Pirâmide matemágica iniciou-se com o tempo estipulado para sua 

realização de aproximadamente 1 h30 minutos, um tempo 3 vezes maior do que o indicado na 

caixa do jogo, 30 minutos.  

A pesquisadora passou pelas mesas para verificar possíveis dúvidas, mas os jogadores 

iniciaram sem maiores dificuldades. 

Em um dos grupos alguns alunos chegaram à terceira rodada e outro grupo realizou 

apenas duas rodadas, devido ao fator tempo. Nesse dia, as atividades sobre o jogo foram 

finalizadas com a realização do questionário e os depoimentos orais. 

 

 Quinto dia 

 

As atividades previstas e executadas para o dia foram: o jogo Pife da tabuada, o 

questionário, os depoimentos orais e o pós-teste. Além disso, após a participação dos alunos 
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em todas as etapas foram convidados a expressarem livremente suas opiniões sobre os cinco 

dias em que participaram da oficina. 

Para iniciar as atividades, os alunos organizaram-se formando quatro duplas e foram 

distribuídos os jogos Pife da tabuada, que já estavam prontos. A pesquisadora fez a leitura 

das regras e após passou pelas mesas para tirar dúvidas sobre o jogo. 

Os alunos jogaram durante aproximadamente 35 minutos, após responderam o 

questionário e contribuíram com seus depoimentos sobre o mesmo. 

Foi feita uma pausa para um lanche comunitário (Figura 21) em que os alunos 

convidaram os outros professores da escola para participarem. Após esse momento de 

desconcentração, realizaram o pós-teste em outra sala de aula, devido a obras que estavam 

ocorrendo na escola, à desorganização da sala por causa da festa e o barulho das obras que 

estavam próximas da sala usada inicialmente. 

 

Figura 21: Encerramento da oficina com os sujeitos e a pesquisadora  

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Após o pós-teste, cada aluno individualmente, por meio de filmagem contribuiu com 

seu depoimento final sobre sua participação em todas as etapas da pesquisa e principalmente 

da oficina. 

Durante os dias de aplicação foi possível verificar o comprometimento por parte de 

todos os sujeitos envolvidos, apesar de no quarto dia acontecer uma forte chuva e dois sujeitos 

deixarem de participar, os demais compareceram e seguiram até o último dia. Os participantes 

sempre seguiram as instruções conforme eram solicitados e realizavam todas as atividades 
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propostas com momentos de interação, misturados com suas emoções e desenvolvimento de 

estratégias para alcançarem vitórias nos jogos e realizarem os cálculos necessários 

mentalmente ou com auxílio de outros instrumentos. Outro ponto relevante foi a atenção 

dispensada no entendimento das regras de cada jogo para que jogassem seguindo as mesmas 

corretamente, porém percebeu-se que o jogo mais trabalhoso para compreensão dos sujeitos 

foi a “Pirâmide matemágica.” 

 

5.6. Procedimentos de análise  

 

Apresentam-se a seguir os procedimentos mais gerais que orientaram a análise dos 

dados levantados por meio de cada um dos instrumentos. Outras análises mais 

pormenorizadas surgiram de categorias mais específicas que os dados puderam trazer. 

 

1. Perfil do aluno 

 

As análises dos dados sobre idade e gênero, permitiram estabelecer relações com os 

dados levantados pelos demais instrumentos. 

As análises propiciadas pelo questionário de perfil, conforme quadro 40, permitiram 

entender em um quadro mais amplo, as possibilidades e limites da utilização dos jogos em 

sala de aula da EJA. 

 

Quadro 40: Atitude do participante quanto à motivação, sentimentos em relação à Matemática 

e experiências com jogos. 
Temática Categorias de análise 

Motivação Motivação para retornar aos estudos e frequentar a EJA. 

Matemática Sentimentos e ideias relacionados a essa área de conhecimento; 

Facilidades e dificuldades encontradas nas quatro operações com números naturais. 

Jogos Contatos anteriores com esse recurso de aprendizagem nas aulas de Matemática; 

Gosto por atividades que envolvam jogos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2. Pré-teste 

 

O desempenho dos alunos foi analisado em questões que envolvem campo 

multiplicativo, mais especificamente, as estruturas multiplicativas como: isomorfismo de 

medidas e produto de medidas. Além disso, as observações e as gravações permitiram analisar 

o uso da linguagem oral e dos gestos durante o processo de resolução. 
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3. Pós-jogo 

 

Os dados levantados permitiram analisar o desempenho do participante nos seguintes 

aspectos: 

 capacidade de organização das atividades requeridas; 

 capacidade de resolução dos conteúdos matemáticos inerentes ao jogo; 

 tipos de apoio para resolução (cálculo mental, papel e lápis, tabuada); 

 uso da linguagem (escrita/oral); 

Em relação às análises dos jogos, os dados levantados permitiram caracterizar cada 

jogo, sob as seguintes categorias: 

 clareza de linguagem/regras; 

 características; 

 existência de elementos motivadores na linguagem, nas regras e nos desafios; 

 viabilidade em relação ao tempo de atividades em sala de aula; 

 os processos matemáticos próprios de cada jogo; 

 níveis de dificuldades; 

 caracterização das dificuldades; 

 

4. Pós- teste 

 

No pós-teste, foi analisada a eficiência/eficácia do jogo, com base nos seguintes 

aspectos: 

 êxito ou não na resolução das situações-problemas, que envolvem as categorias das 

estruturas multiplicativas.  

O próximo capítulo traz os resultados e análises do questionário perfil, do pré e pós 

testes dos educandos, a linguagem e regras dos jogos como processos de ajuda na criação e 

intervenção da ZDP e os processos matemáticos propiciados pelo jogo. 
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6.  RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS 

 

Este capítulo está organizado em três tópicos. No primeiro, são apresentados os 

resultados obtidos nos pré e pós-teste, quanto ao desempenho dos alunos, às análises das 

situações-problema e das operações do campo multiplicativo e às comparações dos resultados 

obtidos segundo a perspectiva de Vergnaud. 

No segundo tópico, apresentam-se os resultados do questionário de perfil, no terceiro, 

a análise dos jogos propriamente dita no entendimento das possibilidades propiciadas pelos 

mesmos na aprendizagem no espaço da ZDP, do ponto de vista da linguagem/regras dos jogos 

aplicados e, por último, a análise e discussão dos processos matemáticos envolvidos nos jogos 

com ênfase nas possibilidades de aprendizagem que oferecem. 

 

6.1. Análises do questionário perfil do educando 

 

Para levantar o perfil de cada sujeito da pesquisa foi apresentado um questionário com 

12 perguntas. Passamos a seguir para os dados coletados. 

Alguns dados pessoais como idade, sexo, escolaridade e trabalho foram organizados e 

quantificados no quadro 41 e outras análises que foram propiciadas pelo questionário de 

perfil, conforme quadro 42, permitiram entender em um enfoque mais amplo, as 

possibilidades e limites da utilização dos jogos em aulas de Matemática da EJA. 

 

Quadro 41- Dados pessoais: Idade, sexo, escolaridade e trabalho (quantidade de sujeitos) 
Alunos Idades Gênero Séries cursadas 

até 2013 

N° de anos fora da 

escola 

Trabalho/ Tempo (fora de casa) 

JC 35 Masculino 5ª série – 6° ano 5 Sim- 8h por dia 

J 55 Masculino 4ª série- 5° ano 41 Sim- 7h20 por dia 

S 54 Feminino 4ª série- 5° ano 42 Não 

F 41 Feminino 5ª série- 6° ano 29 Sim- 9h por dia 

MS 56 Feminino 4ª série- 5° ano 37 Sim- 8h por dia 

R 38 Feminino 5ª série- 6° ano 24 Não 

M 55 Feminino 5ª série- 6º ano 43 Sim- 8h por dia 

I 35 Feminino 4ª série- 5° ano 20 Sim- 8h por dia 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados pessoais apresentados, no quadro 41, mostram que os sujeitos participantes 

voluntariamente a essa pesquisa, têm as mesmas características dos educandos da EJA no 

Brasil e, especificamente da rede municipal de Guarulhos, pois, conforme dados do 

documento Brasil (2002a) e dos trabalhos de Fernandes et al (2012)  e Silva (2012) a maioria 

são mulheres, trabalham fora durante o dia, estudam a noite e tiveram um intervalo superior 
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ou igual a vinte anos de afastamento da escola e  interromperam seus estudos na 5ª série (6º 

ano). 

O quadro 42 possibilita verificar as motivações para retorno na EJA, sentimentos e 

experiências com jogos relacionados à Matemática.  

A questão sobre os motivos de abandono dos estudos possibilita interligar que o longo 

intervalo de tempo de afastamento da escola, como citados no quadro 34, ocorreu entre a 

maioria dos sujeitos investigados, pelas suas necessidades financeiras. Dessa forma, o motivo 

trabalho, como evasão escolar, é explicitado por todos os sujeitos, exceto na resposta da aluna 

R que se afastou por constantes mudanças de residências e de escolas. Alguns desses sujeitos 

citam em depoimentos orais que iniciaram suas atividades laborativas entre 10 a 14 anos por 

isso, não tiveram oportunidades de concluírem seus estudos. 

 

Quadro 42: Análises e perguntas quanto à motivação, sentimentos em relação à Matemática e 

experiências com jogos. 
Temática Categorias de análise Perguntas 

Motivação Motivos para abandonar, 

retornar os estudos e 

frequentar a EJA; 

3-) Qual o motivo ou motivos levaram você a abandonar  os 

estudos? 

(   ) trabalho         

(   ) doença                                                                                                 

(   ) problemas familiares    

(   ) falta de motivação ou interesse   

(   ) outros  

4-) Qual o motivo ou motivos fizeram você retornar aos estudos, 

na EJA? 

(   ) trabalho         

(   ) vontade de aprender       

(   ) necessidade do certificado    

(   ) ajudar os filhos    

(   ) fazer amigos  

(   ) problemas na saúde emocional  

(   )   outros  

Matemática Sentimentos e ideias 

relacionados a essa área 

de conhecimento; 

7-) Qual a primeira ideia que você tem quando se fala em  

Matemática?    

8-) Qual o sentimento que você tem com relação a Matemática? 

Matemática Facilidades e 

dificuldades encontradas 

nas quatro operações 

com números naturais. 

9-) Assinale quais dessas operações matemáticas você mais gosta 

ou tem facilidade: 

(   ) adição  (mais)            

(   ) subtração ( menos)               

(   )  multiplicação (vezes)             

(   ) divisão (dividir)     

(   ) nenhum 

10-) Assinale quais dessas operações matemáticas você não gosta 

ou tem dificuldade: 

(   ) adição  (mais)              

(   ) subtração ( menos)       

(   )  multiplicação (vezes)             

(   ) divisão (dividir)     

(   ) nenhum 
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Jogos Contatos anteriores com 

esse recurso de 

aprendizagem nas aulas 

de Matemática; 

Gosto por atividades que 

envolvam jogos. 

11-) Quando você estudou  nos anos anteriores, o professor/ 

professora de Matemática utilizava jogos ou brincadeiras para 

ensinar?    

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não lembra   

12-) Você gosta de aprender com atividades que envolvam jogos? 

Por quê? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Não sabe responder 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1.1. Temática: Motivação 

 

Ao responderem essas questões os sujeitos foram orientados a marcar quantos itens 

fossem necessários para cada questão. 

Dentre os motivos que fizeram os alunos abandonarem seus estudos, os fatores que se 

destacaram na maioria das respostas foram: trabalho (6 pessoas), problemas familiares (1 

pessoa), falta de motivação ou interesse (1 pessoa) e falta de condições financeiras (1 pessoa). 

Com relação à motivação para o retorno aos estudos nas salas de EJA, destacam-se nas 

respostas dos sujeitos as seguintes alternativas: vontade de aprender (6 pessoas), necessidade 

de trabalho (3 pessoas), aquisição do certificado de conclusão (2 pessoas), problemas na saúde 

emocional (1 pessoa), ajudar os filhos (2 pessoas). 

O fator trabalho foi o maior motivo apontado pelos alunos para o abandono dos 

estudos. As pessoas que conseguem retornar têm como principal motivação a vontade de 

aprender e de conseguir uma melhor colocação profissional, conforme respostas obtidas nesse 

questionário.  

As mesmas causas mencionadas pelos sujeitos, também são verificadas no perfil dos 

educandos da EJA no Brasil e em Guarulhos, conforme os documentos oficiais (Brasil, 

2002a) e nos trabalhos de Silva (2012), ambos salientam que o principal motivo pela 

interrupção dos estudos dos jovens e adultos são as necessidades de trabalho, e que muitos 

iniciaram suas atividades laborativas entre a idade de 10 a 14 anos. Quanto às motivações 

para o retorno a EJA, os motivos mais apresentados pelos sujeitos também são as 

necessidades do mercado de trabalho e o desejo de ampliarem seus conhecimentos. 

 

6.1.2. Temática: Matemática 

 

Com relação à Matemática, os sentimentos que os sujeitos expressaram em suas 

respostas foram: dificuldades, gosto, nervosismo, vontade de aprender e medo. 
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Sobre a primeira ideia que os sujeitos têm sobre a Matemática destacam-se em suas 

respostas: as quatro operações, aprender mais, desejo de aprender e dificuldades, 

preocupação, ótima, quebra-cabeça. 

Nessa questão, foi possível verificar que os sujeitos consideram que apresentam 

dificuldades nos conhecimentos matemáticos, porém têm muita vontade de aprender. 

Em relação às quais operações matemáticas mais gostam ou têm facilidades, foi 

possível notar que alguns responderam mais de uma operação. Verifica-se nas respostas que 

as operações mais fáceis foram consideradas pelos sujeitos, da seguinte forma: adição (8 

pessoas), multiplicação (6 pessoas), subtração (5 pessoas), divisão (5 pessoas), nenhuma (0). 

A última pergunta sobre a temática tratou das dificuldades nas operações. Os sujeitos 

também colocaram mais de um item. Verifica-se nas respostas que as operações mais difíceis 

foram consideradas pelos sujeitos, da seguinte forma: nenhuma (4 pessoas), divisão (3 

pessoas), multiplicação (1 pessoa), subtração (1 pessoa), adição (0). 

Sobre a Matemática é possível verificar pelas respostas dos sujeitos, que apesar das 

dificuldades, medo, nervosismo e preocupação, sentem também muita vontade de aprender. 

Destaca-se também que a operação de divisão é considerada como mais difícil e as operações 

mais fáceis são adição e multiplicação. 

 

6.1.3. Temática: Jogos 

 

Com relação aos jogos, abordamos o gosto por atividades que envolvem jogos e os 

contatos anteriores do sujeito com esse recurso de aprendizagem nas aulas de Matemática. 

A maioria dos sujeitos afirma não ter tido contato em suas aulas de Matemática com 

jogos e brincadeiras (6 pessoas), mas, mesmo assim, suas respostas expressam o gosto por 

atividades lúdicas para aprender Matemática, pois, seus comentários a essas questões afirmam 

que o trabalho com jogos nas aulas são: uma maneira diferente de se aprender Matemática, 

uma maneira mais  prática, porque aprende e diverte e porque fica mais fácil. 

 

6.2.  Resultados e análises do pré-teste e do pós-teste 

 

Esse tópico preocupa-se em analisar as respostas dos alunos aos testes aplicados 

segundo categorias de respostas que valorizam os processos de conhecimento, os esquemas e 



120 
  

 
 

conceitos construídos durante todas as etapas da tarefa e não somente a resposta final, 

classificada em acerto e erro, como visto no quadro 43.  

 

Quadro 43: Desempenho matemático em termos de acertos de questões de cada um dos 

sujeitos nos pré e pós testes 
Sujeitos JC J R I M F S MS 

Acertos   * 

Pré-teste 

16 15 12 18 15 13 14 5 

Acertos   * 

Pós-teste 

17 15 9 18 16 18 15 8 

Diferencial no 

desempenho 

matemático 

1 Não 

houve 

Queda 3 Não 

houve 

1 5 1 3 

  * Total de acertos possíveis: 18 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, os resultados podem ser analisados dentro das perspectivas de G. 

Vergnaud que afirma que os processos de resolução devem ser valorizados e não somente o 

resultado final em termos de acertos ou erros. 

Vergnaud considera a importância dos conceitos em ação.  Os conceitos em ação são 

invariantes operatórios que compõem os esquemas. Os invariantes operatórios articulam a 

teoria e a prática por meio dos teoremas-em-ação e dos conceitos-em- ação. “Teorema-em-

ação é uma proposição considerada como verdadeira sobre o real; conceito-em-ação é uma 

categoria de pensamento considerada como pertinente” (MOREIRA, 2002, p.13). 

 Em decorrência, neste estudo, consideramos os processos de raciocínio, expressos nas 

resoluções que aparecem nas respostas dadas pelos alunos a cada questão. 

Muitas vezes, o aluno não chega à resposta correta, mas demonstra domínio em 

relação à operação. Nesse caso, podemos considerar que o aluno, apesar de não concluir de 

modo adequado a resolução, mobilizou adequadamente o esquema necessário. 

Considerando o exposto, apresentamos a seguir as categorias de respostas obtidas nas 

oito situações-problema tanto no pré-teste quanto no pós-teste:  

 OARA = operação adequada e resposta adequada; 

 OARI = operação adequada e resposta inadequada; 

 OIRI = operação inadequada e resposta inadequada; 

 NR = não respondeu 

Dessa forma, a categorização realizada permite um detalhamento das etapas de 

aprendizado dos alunos e seus processos de resolução em cada situação. 
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Nas categorias OARA, OARI, SA, RASI, percebe-se que o aluno mobilizou 

adequadamente algum ou todos os esquemas necessários para a resolução da situação. A 

categoria NR, não permite uma avaliação sobre a resposta do aluno. Nas categorias OIRI, 

RISI e SI supõe-se que os alunos não dispõem dos esquemas disponíveis para a resolução ou 

no momento da aplicação do pós-teste podem ter sofrido influências de fatores externos.  

 Nos quadros 44 a 47, estão as análises realizadas com relação às situações-problema 

que os alunos resolveram em ambos os testes. Essas questões foram distribuídas conforme as 

ideias de multiplicação presentes no PCN (1998): proporcionalidade, multiplicação 

comparativa, configuração retangular e combinatória. Vergnaud denomina as duas primeiras 

de isomorfismo de medidas e as duas últimas de produto de medidas (ZARAN, 2013). 

As categorias de análise foram formuladas com a preocupação de tornar perceptíveis 

os processos de resolução, elaboração de novos esquemas e conceitos adquiridos ou não pelos 

sujeitos envolvidos, segundo as perspectivas da teoria de Vergnaud sobre o campo 

multiplicativo. 

 No quadro 44, é possível observar os resultados obtidos pelos sujeitos nos pré  e pós-

testes referentes às ideias de proporcionalidade, presentes no PCN (1998), segundo as quatro 

categorias mencionadas acima. 

Quanto às ideias de proporcionalidade foi possível verificar nas respostas dadas em 

ambos os testes, como visto no quadro 44 que os alunos JC, I e M resolveram todas as 

diferentes situações propostas, com a operação e resolução de forma adequada, demonstrando 

dessa forma que já dominavam as operações e os esquemas de resolução, articulando 

apropriadamente a teoria (teorema-em-ação) com a prática (conceito-em-ação).  

 

Quadro 44: Desempenho dos sujeitos referentes às ideias de Proporcionalidade nos testes 

iniciais e finais. 
Ideias de Proporcionalidade 

Questões do 

pré-teste 

Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

1 OARA OARA OARA OARA OARA OARI  OIRI OARI 

2 OARA OARA OARA OARA OARA OARA OIRI OARA 

3 OARA OARI OARA OARA OARI NR OARI OARA 

Questões do 

pós-teste 

        

2 OARA OARA OARA OARA OIRI OIRI OIRI OARA 

1 OARA OARA OARA OARA OARA OIRI OIRI OARA 

4 OARA OIRI OARA OARA OARI NR OARI OARA 

  Legenda:  

  OARA= operação adequada e resposta adequada, OARI = operação adequada e resposta inadequada, 

  OIRI = operação inadequada e resposta inadequada; NR = não respondeu. 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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No mesmo quadro 44, podemos observar que as alunas MS e R em ambos os testes, 

demonstraram maiores dificuldades para identificar a operação e solucionar a situação 

proposta de forma adequada, como se visualiza nos registros dessas duas alunas no pré e pós 

testes nas figuras 22, 23, 24 e 25.  

Na figura 22, apresentam-se os registros da aluna MS, no pré-teste, com ênfase nas 

questões de proporcionalidade 1, 2 e 3. 

 

Figura 22: Questões de proporcionalidade (1, 2, 3) - Registros da aluna MS no pré-teste

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As três primeiras questões do pré-teste são de proporção simples, sendo a primeira de 

divisão de cotas, a segunda de divisão-partição e a terceira de quarto proporcional. 

Na primeira e segunda questão do pré- teste a aluna MS (Figura 22), não identificou 

corretamente a operação, pois, as situações-problemas se resolviam por meio de uma divisão, 

portanto, não respondeu adequadamente o problema (OIRI). Na terceira questão, realizou 

apenas uma operação, identificou corretamente a de multiplicação, porém, errou o resultado 

do cálculo que teria como resposta R$ 304,00 e não respondeu adequadamente a situação-

problema por deixar de realizar a outra operação que seria uma divisão por 2 para obter o 

preço de 8 pacotes de fraldas que é R$ 152,00 (OARI). 

Ainda na terceira questão do pré-teste, seria possível que a aluna MS apresenta-se 

outro tipo de resolução, utilizando as ideias de proporcionalidade. Assim, para encontrar o 

preço das fraldas bastava realizar uma multiplicação das duas grandezas por 4, pois, o preço  

de 8 fraldas, quantidade que se deseja saber,  representa o quádruplo da quantidade conhecida 

(2), portanto, o cálculo numérico realizado seria: 38X4= 152 reais.  

O quadro 45 traz o diagrama relacional que permite auxiliar a resolução da situação de 

quarto proporcional e encontrar o cálculo numérico, na questão 3 do pré-teste.  
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Quadro 45: Resolução da questão 3 do pré-teste: quarto proporcional 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Outra forma de resolver essa questão (3) utilizando as ideias da proporcionalidade, 

seria descobrir quanto custam 6 fraldas (triplo de 2) que é a quantidade que falta para 

completar a quantidade que se deseja saber (8 fraldas), assim,  para encontrar o preço de 6 

fraldas, calcula-se o triplo de 38, ou seja, multiplica-se por 3 e o preço de 8 fraldas é obtido 

adicionando o preço de 2 fraldas ao preço de 6. Assim, os possíveis cálculos numéricos para 

resolver essa questão são: 2+6=8, 38X3= 114 e 114+38= 152 reais. 

Outro tipo de resolução está exposta no quadro 46, com o diagrama relacional que 

permite auxiliar a resolução da situação de quarto proporcional e encontrar o cálculo 

numérico, na questão 3 do pré-teste.  

 

Quadro 46: Questão 3 do pré-teste: quarto proporcional - outra resolução 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na figura 23, apresentam-se os registros da aluna MS, no pós-teste, com ênfase nas 

questões de proporcionalidade 2, 1 e 4. 

 

Figura 23: Questões de proporcionalidade (2, 1, 4) - Registros da aluna MS no pós-teste

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Fraldas Preço (R$) 

(X4)                 2           

                         8  

                             38                         (X4)   

? =152        

Fraldas Preço (R$) 

(X3)               2           

                     + 6 

                       8 

             38              (X3)    

          +114           

        ? = 152             
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As questões do pós-teste 2, 1 e 4 são de proporção simples, sendo a primeira de 

divisão-partição, a segunda de divisão de cotas e a quarta de quarto proporcional. 

No pós-teste, a aluna MS, não identificou corretamente a operação e não respondeu 

adequadamente os problemas 1 e 2 correspondentes aos problemas 1 e 2 do pré-teste. Esses 

problemas resolviam-se com a operação de divisão, porém, a aluna realizou as operações de 

multiplicação, apresentou os resultados dos cálculos de forma correta, mas não respondeu 

adequadamente os problemas 1 e 2 (OIRI). 

No problema 4, equivalente ao 3 do pré-teste, a aluna também realizou apenas uma 

operação, identificou corretamente a de multiplicação, acertou o resultado do cálculo 

encontrando como resposta R$ 72,00, porém, não respondeu adequadamente a situação-

problema por deixar de realizar a outra operação que seria uma divisão por 2 para obter o 

preço de 12 melancias que é R$ 36,00 (OARI). 

Ainda na quarta questão, outra resolução possível para MS, baseada na ideia de 

proporcionalidade, seria multiplicar as duas grandezas por 6 e para achar o preço das 

melancias, o cálculo seria 6X6= 36 reais (Quadro 47).  

O quadro 47 traz o diagrama relacional, que permite auxiliar a resolução da situação 

de quarto proporcional e encontrar o cálculo numérico, na questão 4 do pós-teste.  

 

Quadro 47: Resolução da questão 4 do pós-teste: quarto proporcional 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Outra forma de resolver essa questão (4), utilizando as ideias da proporcionalidade, 

seria descobrir quanto custam 10 melancias (quíntuplo de 2) que é a quantidade que falta para 

completar a quantidade que se deseja saber (12 melancias). Assim, para encontrar o preço de 

10 melancias, calcula-se o quíntuplo de 6, ou seja, multiplica-se por 5 e o preço de 12 

melancias é obtido adicionando o preço de duas ao preço de 10 melancias. Assim, os 

possíveis cálculos para resolver essa questão são: 2+10= 12, 6X5= 30 e 30+6= 36 reais.  

O quadro 48 traz o diagrama relacional, que permite auxiliar a resolução da situação 

de quarto proporcional e encontrar o cálculo numérico, na questão 4 do pós-teste.  

 

 

 

Melancias Preço (R$) 

(X6)                 2           

                        12  

                        6                     (X6) 

                  ? = 36        
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Quadro 48: Questão 4 do pós-teste: quarto proporcional - outra resolução 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na figura 24, apresentam-se os registros da aluna R, do pré-teste com ênfase nas 

questões de proporcionalidade (1, 2,3): 

 

Figura 24: Questões de proporcionalidade (1,2,3) - Registros da aluna R no pré-teste 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nas duas primeiras questões do pré-teste, a aluna R identificou a operação 

corretamente, mas errou o cálculo da primeira, pois, não colocou reposta para 0 ÷ 4. 

Respondeu adequadamente a segunda questão e não respondeu a terceira. 

Na figura 25, apresentam-se os registros da aluna R, do pós-teste com ênfase nas 

questões de proporcionalidade (2, 1, 4): 

 

Figura 25: Registros da aluna R no pós-teste - Proporcionalidade (2, 1, 4) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Melancias Preço (R$) 

(X5)               2           

                     + 10 

                       12 

             6                (X5)    

         +30           

        ? = 36            
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Nas duas primeiras questões do pós-teste, a aluna R não identificou a operação e não 

respondeu adequadamente os problemas (OIRI). A questão 4 do pós-teste, equivalente a 

questão 3 do pré-teste, não foi respondida pela aluna. 

No quadro 49, é possível observar os resultados obtidos pelos sujeitos nos testes 

iniciais e finais, referentes às ideias de multiplicação comparativa, presentes no PCN (1998). 

 

Quadro 49- Desempenho dos sujeitos nas ideias de multiplicação comparativa nos pré e pós 

testes 
Ideias de Multiplicação Comparativa 

Questões do pré-teste Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

4 OARI OARI OARA OARA OARA OARA OARA OARA 
Questões do pós-teste         

3 OIRI OARI OARA OARI OARI OIRI NR OARI 

  Legenda:  

  OARA= operação adequada e resposta adequada, OARI = operação adequada e resposta inadequada,  

  OIRI = operação inadequada e resposta inadequada; NR = não respondeu. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com relação às questões referentes à multiplicação comparativa, observa-se no quadro 

49, que os alunos no pré-teste operaram e responderam adequadamente (OARA), exceto os 

alunos JC e J resolveram as diferentes situações propostas de forma inadequada apesar de 

identificarem a operação, enquanto que no pós-teste, somente a aluna I apresentou a operação 

e resposta adequada (OARA). Os fatos verificados nos resultados dos testes foram coletados 

dos registros de seus cálculos, pois, a maioria dos alunos utilizou além da multiplicação 

necessária, uma adição e outros utilizaram apenas a adição. Observa-se que o insucesso na 

resolução desses problemas ocorre devido à linguagem empregada nos mesmos, como a 

presença do termo “mais” e de outros termos que permitem a ocorrência de uma “(...) 

incongruência semântica entre a palavra e a operação necessária para se chegar à resposta da 

questão.” (WATABE, 2012. p.118). Neste caso, nota-se que os alunos apoiam-se mais no 

texto e nas palavras-chave do enunciado para escolherem as operações, do que na 

interpretação das situações-problema.  

A aluna R utilizou apenas a adição para resolver a questão 3 do pós-teste (Figura 25) e 

os  alunos J e JC utilizaram a multiplicação e a adição. 

Nas figuras 26, 27, 28 e 29 apresentam-se os registros do aluno J e JC sobre as 

questões de multiplicação comparativa dos pré-teste e pós-teste, com a presença do termo 

“mais” que promoveu uma “incongruência semântica” (WATABE, 2012, p.118). Dessa 

forma, os alunos em ambos os testes realizaram adequadamente uma operação de 

multiplicação e uma adição desnecessária. 
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O problema 4 do pré-teste, relacionado à Multiplicação comparativa, trouxe o seguinte 

enunciado: Mariana tem 7 vestidos e Izabel tem 5 vezes mais vestidos que ela. Quantos 

vestidos tem Izabel? 

 

Figura 26: Registros do aluno J no pré-teste - Multiplicação comparativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 27: Registros do aluno JC no pré-teste - Multiplicação comparativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O problema 3 do pós-teste, relacionado à Multiplicação comparativa, trouxe o seguinte 

enunciado: João tem 8 gravatas e Pedro tem 4 vezes mais gravatas que ele. Quantas gravatas 

tem Pedro? 

 

Figura 28: Registros do aluno J no pós-teste - Multiplicação comparativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 29: Registros do aluno JC no pós-teste - Multiplicação comparativa 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

No quadro 50, é possível observar os resultados obtidos pelos sujeitos nos testes 

iniciais e finais, referentes às ideias de configuração retangular, presentes no PCN (1998). 
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Observa-se na questão 5 do pré- teste que a aluna R supostamente não tinha os 

esquemas disponíveis para a resolução dessa situação, mas todos os demais sujeitos 

realizaram a operação adequada e, a resposta inadequada foi apresentada por três sujeitos. No 

entanto, nos resultados do pós-teste, somente a aluna R apresentou a operação e resposta 

inadequada (OIRI) para as duas questões e, todos os demais realizaram a questão 5 com a 

operação e resposta adequada (OARA).  

 

Quadro 50 - Desempenho dos sujeitos referentes às ideias de Configuração retangular nos pré 

e pós testes 
Ideias de configuração retangular 

Questões do pré-teste Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

5 OARA OARA OARA OARA OARA OIRI OARI  OARI  
6 OARA OARA OARA OARA OIRI OIRI OIRI OARA 

Questões do pós-teste         

5 OARA OARA OARA OARA OARA OIRI OARA OARA 
6 OARA OARA OARA OARA OIRI  OIRI  OIRI  OARA 

Legenda: OARA= operação adequada e resposta adequada, OARI = operação adequada e resposta inadequada,    

OIRI = operação inadequada e resposta inadequada; NR = não respondeu. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na questão 6, em ambos os testes, os resultados foram os mesmos. Supõe-se que três 

sujeitos não tinham os esquemas disponíveis, enquanto os outros cinco, demonstraram que já 

tinham os conhecimentos prévios, domínio dos esquemas e não expressaram dificuldades para 

explicitar seus conhecimentos sobre esse tipo de situação. 

Na figura 30, apresentam-se os registros da aluna R, do pré-teste com ênfase nas 

questões de Configuração retangular (5,6): 

 

Figura 30: Registros da aluna R no pré-teste - Configuração retangular 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Na questão 5, a aluna R realizou uma operação de adição com o cálculo correto: 9+7= 

16, porém, a operação que resolve adequadamente a situação-problema é uma multiplicação, 

assim, ela não identificou e nem resolveu adequadamente o problema (OIRI). Na questão 6, a 

operação que poderia resolver o problema é uma divisão, porém a aluna resolveu 
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inadequadamente por meio da realização de uma subtração com a resposta do cálculo errado 

(OIRI). 

Na figura 31, apresentam-se os registros da aluna R, do pós-teste com ênfase nas 

questões de Configuração retangular (5,6): 

 

Figura 31: Registros da aluna R no pós-teste - Configuração retangular 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Na questão 5, a aluna R realizou uma operação de adição com o cálculo incorreto: 

9+6=18, porém, a operação que resolve adequadamente a situação-problema é uma 

multiplicação, assim, ela não identificou e nem resolveu adequadamente o problema (OIRI). 

Na questão 6, a operação que poderia resolver o problema é uma divisão, porém a aluna 

resolveu o problema por meio da realização de uma subtração correta (91-13= 78), porém 

inadequada para resolver esse tipo de situação (OIRI)  .  

No quadro 51, é possível observar os resultados obtidos pelos sujeitos nos testes 

iniciais e finais, referentes às ideias de combinatória, presentes no PCN (1998). 

 

Quadro 51- Desempenho dos sujeitos referentes às ideias de Combinatória nos pré-teste e pós-

teste  
Ideias de Combinatória 

Questões do pré-teste Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

7 OARA OARA OARA OARA OARI OIRI OIRI OIRI 
8 OIRI OIRI OARA OARA OIRI OARI OARI OIRI 
Questões do pós-teste         

8 OARA OARA OARA OARA OARA OIRI OIRI OARA 
7 OARA OARI OARA OIRI OARI OARI OIRI OARA 

Legenda:  

OARA= operação adequada e resposta adequada, OARI = operação adequada e resposta inadequada, 

OIRI = operação inadequada e resposta inadequada; NR = não respondeu. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 51, verifica-se na questão 7 do pré-teste, que três alunas supostamente não 

tinham os esquemas disponíveis, já que não identificaram a operação e apresentaram a 

resposta inadequada. Os demais sujeitos apresentaram a operação e resposta adequada, exceto 

a aluna S, que identificou a operação, mas apresentou a resposta inadequada. A questão 8 do 
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pós-teste é equivalente a temática e abordagem da questão 7 do pré-teste e verifica-se que 

após as intervenções, apenas uma aluna ainda não identificou nem respondeu adequadamente 

a questão. Destaca-se no pós-teste, que seis alunos identificaram a operação e dois não 

responderam adequadamente. Dessa forma, nota-se que alguns alunos que supostamente ainda 

não apresentavam todos os esquemas disponíveis, expressaram em suas respostas finais 

avanços e modificações em suas representações e esquemas de resolução da questão. 

A questão 8 do pré-teste equivale  a questão 7 do pós-teste. No pré-teste, supõe-se que 

a metade dos sujeitos não tinha os esquemas disponíveis e apenas dois não expressaram 

dificuldades, pois, apresentaram a operação e resposta adequadamente. No pós-teste, destaca-

se que as alunas M e MS não apresentaram adequadamente a operação nem a resposta, porém 

tiveram um melhor desempenho no pré-teste. Os demais sujeitos conseguiram pelo menos 

identificar a operação corretamente. 

Na figura 32, apresentam-se os registros da aluna MS, do pré-teste com ênfase nas 

questões de Combinatória (7,8): 

 

Figura 32: Registros da aluna MS no pré-teste - Combinatória 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Na questão 7, do pré-teste sobre Combinatória, a aluna MS apresentou uma resposta 

de forma inadequada, como não realizou nenhum registro para esse cálculo, supõe-se que foi 

feita uma subtração inadequada para resolver esse tipo de situação (OIRI). Na questão 8, a 

aluna identificou corretamente a operação de divisão, porém, resolveu o cálculo de forma 

inadequada (OARI). 

Na figura 33, apresentam-se os registros da aluna MS, do pós-teste com ênfase nas 

questões de Combinatória (7,8): 

 

Figura 33: Registros da aluna MS no pós-teste - Combinatória 

 
Fonte: Arquivo pessoal  
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Na questão 7, do pós-teste sobre Combinatória, a aluna MS apresentou a operação e a 

resposta de forma inadequada (OIRI), pois, realizou uma adição: 21+3=24, quando deveria 

ter realizado uma divisão. Na questão 8, a aluna apresentou a operação e a resposta de forma 

inadequada (OIRI), pois, realizou uma adição: 9+4=13, quando deveria ter realizado uma 

multiplicação. 

Na figura 34, apresentam-se os registros da aluna M, do pré-teste com ênfase nas 

questões de Combinatória (7,8): 

 

Figura 34: Registros da aluna M no pré-teste - Combinatória 

 
  Fonte: Arquivo pessoal  

 

 

Nas duas questões, do pré-teste sobre Combinatória, a aluna MS não realizou registros 

dos cálculos; assim, supõe-se pelas respostas adequadas que a aluna identificou 

adequadamente as operações e as resolveu mentalmente. (OARA). 

Na figura 35, apresentam-se os registros da aluna M, do pós-teste, com ênfase nas 

questões de Combinatória (7,8): 

 

Figura 35: Registros da aluna M no pós-teste- Combinatória 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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No pós-teste, a aluna M apresentou seus registros desordenados ao longo da folha, 

porém, enumerou as respostas para a possível localização, assim, foi possível verificar que 

realizou adequadamente a questão 8 (OARA) e na questão 7, a operação e resposta são 

inadequadas para resolver essa situação-problema que deveria ser resolvida pela divisão 

21÷3= 7. 

 

6.2.1. Análises das operações de multiplicação e divisão no pré-teste e pós-teste 

 

Vergnaud (1996) afirma que as estruturas multiplicativas são as que envolvem 

situações com a operação de multiplicação, divisão ou ambas. Dessa forma, apresentam-se 

nos quadros 41 a 44, as análises de situações-problema com essas operações e no quadro 45, 

apresentam-se as análises realizadas quanto à resolução apenas das operações. 

Tendo em vista que, alguns alunos colocaram a solução (resposta final) diretamente 

sem realizar a montagem dos algoritmos, supõe-se que utilizaram o cálculo mental ou a 

contagem nos dedos. 

Considerando o exposto, apresentamos a seguir as categorias de respostas obtidas nas 

dez operações no pré e no pós-testes:  

 SA = solução adequada; 

 RASI = resolução adequada com solução inadequada; 

 SI= Solução inadequada; 

 RISI= Resolução inadequada e solução inadequada; 

 NR = não respondeu. 

O quadro 52 expõe o desenvolvimento individual dos alunos nos processos de 

resolução dos cálculos numéricos (X e ÷), segundo as categorias apresentadas acima e é 

possível observar que a maioria dos alunos acertou as operações e soluções das operações de 

multiplicação e divisão em ambos os testes. Esse fato mostra que os participantes da oficina já 

apresentavam algum domínio sobre as técnicas operatórias e esquemas que envolvem a 

multiplicação e divisão, porém, é válido destacar, que a aluna MS foi a que mais apresentou 

dificuldades inicialmente com os cálculos e resolução das situações-problema, como 

verificadas no pré-teste e demonstrou avanços no pós-teste, quanto à resolução correta das 

operações propostas.  
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Quadro 52: Operações de multiplicação e divisão no pré-teste e no pós-teste 
Operações do campo multiplicativo 

Questões do pré-

teste 

Multiplicação 

 

Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

A SA  SA  SA  RASI SA  SA  SA  SI 

B SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  
C SA  SA  SA  SA  SA  SA  SI SA  
D SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA SA  
E SA  SA  SA  SA  SA  SA  SI AS 

Divisão Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

F SA  SA  SA  NR SA  SA  RASI SA  
G SA  SA  SA  NR SA  SA  SA  SA  
H SA  SA  SA  SA  SA  SA  SI SA  
I SA  SA  SA  SA  SA  SA  RASI SA  
J SA  SA  SA  SA  SA  SA  RASI SA  
Questões do pós-

teste 

Multiplicação 

Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

A SA  SA  SA  SA  SA  SI SA  SA  
B SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  
C SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  
D SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  
E SA  SA  SA  SA  SA  SI SA  SA  
Divisão Aluno 

JC 

Aluno 

J 

Aluna 

I 

Aluna 

M 

Aluna 

S 

Aluna 

R 

Aluna 

MS 

Aluna 

F 

F SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA SA  
G SA  SA  SA  SA  SA  SA  RISI SA  
H SA  SA  SA  SA  SA  SA  RISI SA  
I SA  SA  SA  SI SA  SA  SI SA  
J SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  SA  

Legenda:  

SA= solução adequada; RASI= resolução adequada com solução inadequada; SI= Solução inadequada; RISI= 

Resolução inadequada e solução inadequada; NR = não respondeu 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No quadro 53, estão expostos quantitativamente o desempenho dos 8 alunos em 10 

questões, sobre os  processos de resolução dos cálculos de multiplicação e divisão e segundo 

as categorias apresentadas no quadro 52.  

Verifica-se no quadro 53, que os alunos tiveram um avanço no pós-teste, na operação 

de multiplicação, pois, progrediram um pouco em todas as categorias e na divisão apesar dos 

pequenos avanços apresentados, apenas não evoluíram nas categorias SI e RISI do pós-teste. 
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Quadro 53: Operações de multiplicação e divisão - 10 questões de 8 alunos 

Operações Categorias/ Pré-teste Categorias/ Pós-teste 

Multiplicação 

(5 operações) 

SA: 36         

RASI: 1 

SI: 3 

RISI: 0 

NR: 0 

SA: 38          

RASI: 0 

SI: 2 

RISI: 0 

NR: 0 

Divisão 

(5 operações) 

SA: 34         

RASI: 3        

SI:   1            

RISI: 0           

NR: 2 

SA: 36          

RASI: 0 

SI: 2 

RISI: 2 

NR: 0 

Legenda:  

SA= solução adequada; RASI= resolução adequada com solução inadequada; SI= Solução inadequada; RISI= 

Resolução inadequada e solução inadequada; NR = não respondeu 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na figura 36, apresentam-se os registros da aluna MS, do pré-teste com ênfase nas 

operações de multiplicação e divisão:  

 

 Figura 36: Registros da aluna MS no pré-teste- Operações de multiplicação e divisão 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Das dez operações apresentadas, no pré-teste, a aluna MS fez os registros dos 

algoritmos de apenas cinco delas, nos quais apresenta soluções adequadas calculando 

mentalmente (itens a, b, d, g), resolve adequadamente com solução inadequada (itens f, i, j) e 

fornece respostas sem registros com soluções inadequadas (itens c, e, h). 
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Figura 37: Registros da aluna MS no pós-teste – Operações de multiplicação e divisão 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Das dez operações apresentadas, no pós-teste (Figura 37), a aluna MS não faz registros 

dos algoritmos apenas dos itens c, h. Apresenta soluções adequadas para 7 itens (a, b, c, d, e, 

f, j), resolve adequadamente com solução inadequada (itens g, i) e fornece respostas sem 

registros com soluções inadequadas (item h). 

Outro fator relevante é o tempo, pois, o pré-teste foi resolvido pelos sujeitos em um 

tempo de 1h a 1h15 e o pós-teste foi resolvido por todos em um tempo de 30 a 45 minutos, ou 

seja, o tempo de resolução diminuiu. Assim, verificou- se que, após as intervenções com os 

jogos, houve uma perceptível mudança no desempenho dos sujeitos na resolução das 

atividades no pós-teste. Essa verificação concretizou-se de modo individualizado, como a 

capacidade de selecionar um esquema de resolução mais apropriado, como no caso quando o 

aluno não sabia identificar a operação (divisão ou multiplicação) e passa a identificá-la; de 

realizar alguma economia de processos, como por exemplo, o caso da aluna I que ao resolver 

os problemas de combinatória fez desenhos para apoiar a construção dos cálculos para a 

resolução das situações do pré-teste (Figura 38), porém, no pós-teste realizou diretamente, 

sem o auxílio dos desenhos, os cálculos das situações-problema (Figura 39) e de modo mais 

coletivo foi possível verificar que o tempo de resolução das atividades do pós-teste foi 

significativamente menor que no pré-teste, sendo que as exigências de resolução eram as 

mesmas. 
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Figura 38: Registros da aluna I no pré-teste - situações de Combinatória 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 39: Registros da aluna I no pós-teste - situações de Combinatória 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 No pré-teste, os registros da aluna I sobre combinatória (Figura 38) permitem verificar 

que houve a realização de desenhos (saias e blusas) para a construção do cálculo que resolve 

corretamente o problema 7. No problema 8, a aluna utilizou a letra M e bolinhas para indicar a 

quantidade de moças, a letra R e bolinhas para descobrir a quantidade de rapazes dos casais 

formados e no pós-teste, verifica-se que a mesma aluna não utilizou a representação por meio 

de desenhos para auxiliar suas resoluções (Figura 39). 

 

6.3. ANÁLISES DOS JOGOS 

 

Os cinco jogos, objetos deste estudo, foram analisados considerando regras e 

linguagem, processos matemáticos envolvidos, processos de ajuda na criação e intervenção na 

ZDP, conforme o referencial teórico e as bases curriculares presentes nos capítulos 2 e 3. 

A mediação propiciada pela atividade na aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

exigidos nos jogos foi possível pela interação de cada participante com o próprio jogo, suas 

orientações e regras; com a pesquisadora e entre os participantes. Esses processos de interação 

representaram papel fundamental na criação, intervenção e ajuda na ZDP. 

Considerando o exposto, apresentamos, a seguir, algumas análises desses processos, 

tomando como referência fatores como: a mediação com os instrumentos (jogos), a mediação 

propiciada pelo professor, pelo jogo, e pelos próprios alunos, linguagem, interação com o 
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meio social e a ZDP conforme a teoria histórico-cultural de Vigostski (2007); os processos 

matemáticos sobre os campos conceituais, especificamente, o campo multiplicativo, segundo 

aspectos teóricos de Vergnaud (1996) e os critérios para criação e intervenção na ZDP, 

propostos por Onrubia (2004). Destacaremos também alguns desses e outros fatores 

encontrados nas bases curriculares: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), 

Quadro de Saberes Necessários (GUARULHOS, 2010) e Proposta Curricular para a Educação 

de Jovens e Adultos de 5ª à 8ª séries (BRASIL, 2002). 

O autor Onrubia apresenta 11 critérios já expostos no capítulo 2.2. Esses critérios 

organizam-se em processos de interação entre professor/aluno, a linguagem e a interação 

professor-aluno e os processos de interação entre os alunos. Nossa análise ficará restrita aos 

critérios que mais de perto correspondem à exposição dos processos cognitivos propiciados 

pela mediação com o professor entre os alunos e com o próprio jogo, os quais foram 

categorizados e apresentam as características descritas nos quadros 54, 55 e 56. 

 

Quadro 54: A linguagem e a interação professor-aluno: critérios, categorias de análise e 

características. 
Critérios de Onrubia Categorias de análise Características 

Utilizar a linguagem 

da maneira mais clara 

e explícita possível, 

tratando de evitar e 

controlar possíveis 

mal-entendidos ou 

incompreensões 

(p.142). 

Utilização da 

linguagem oral dos 

alunos; 

Clareza da linguagem 

oral do professor; 

Linguagem do jogo: 

ambiguidade ou 

clareza. 

A utilização da linguagem oral favoreceu a 

interação entre os alunos e entre pesquisadora e alunos e 

ainda possibilitou modificações e representações dos 

esquemas de conhecimento. 

A pesquisadora expressou-se com vocabulário 

adequado e alternativo, teve clareza, exemplificou e 

promoveu discussões orais entre os alunos sobre os jogos. 

A linguagem escrita e visual, presente nas regras de 

cada jogo, pôde ou não favorecer a compreensão de todos os 

participantes para que joguem corretamente. Nota-se que em 

alguns momentos faltou clareza e houve ambiguidade nas 

regras. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 55: Os processos de interação entre os alunos: critérios, categorias de análise e 

algumas características 
Critérios de 

Onrubia 

Categorias de 

análise 

Características 

A 

explicitação 

do próprio 

ponto de 

vista 

(p.145).  

Promoção das 

possibilidades 

de expressão 

do participante 

sobre o jogo e 

durante o 

jogo. 

Houve favorecimento da comunicação de  ideias dos participantes por meio 

de perguntas e explicações a outros colegas, de forma clara, sobre seus 

pontos de vista. Estabeleceram-se relações de ajudas oferecidas por um 

participante mais experiente ao outro, por meio de uma “assistência entre 

iguais” na qual essas relações puderam modificar procedimentos 

dependendo dos conteúdos apresentados e conforme a experiência 

individual de cada aluno. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 56: Os processos de interação entre professor/aluno: critérios, categorias de análise e 

características. 
Critérios de Onrubia Categorias de análise Características 

Possibilitar, no grau mais elevado 

possível, a participação de todos os 

alunos nas diferentes atividades e 

tarefas, mesmo se o seu nível de 

competência, seu interesse ou seus 

conhecimentos forem em primeiro 

momento muito escassos e pouco 

adequados (p.134).  

Participação dos alunos 

nos jogos: nível de 

interesse, nível de 

conhecimento 

adequado ou escasso. 

A participação dos alunos, nos jogos foi 

essencial, para a criação da ZDP. 

A participação dos alunos e seu interesse 

pelas atividades com jogos dependeram de 

fatores como os conteúdos presentes nos 

jogos, conhecimentos e nível de dificuldades 

dos alunos encontradas durante os jogos.  

Estabelecer um clima de 

relacionamento afetivo e emocional 

baseado na confiança, na segurança 

e na aceitação mútuas, em que 

caibam a curiosidade, a capacidade 

de surpresa e o interesse pelo 

conhecimento em si mesmo 

(p.136).  

Relacionamento afetivo 

presente no ambiente 

de aplicação dos jogos. 

As atividades com jogos estabeleceram um 

ambiente com confiança, segurança, 

aceitação, curiosidade, respeito e promoção 

da autoestima. 

Introduzir, na medida do possível, 

modificações e ajustes específicos, 

tanto na programação mais ampla 

como no desenvolvimento concreto 

da própria atuação, em função da 

informação obtida a partir das 

atuações e produtos parciais 

realizados pelos alunos (p.137). 

A coordenação de papéis, o 

controle mútuo do trabalho e 

oferecimento e recepção mútuos de 

ajuda (p.147). 

Ajuda e ajuste da ajuda 

entre os participantes. 

 

Modificações ou ajustes realizados pela 

pesquisadora para atender as necessidades 

encontradas nos jogos. 

A recepção e o oferecimento de ajuda 

ocorreram por meio da linguagem que 

regulou e apoiou a realização da própria 

ação e do outro e promoveu a cooperação 

entre os alunos.  

Promover a utilização e o 

aprofundamento autônomo dos 

conhecimentos que os alunos estão 

aprendendo. (p. 139). 

Promoção da 

autonomia durante as 

atividades com os 

jogos. 

Momentos que os alunos utilizaram os 

conhecimentos e buscaram pouca ou 

nenhuma ajuda; 

Foram oferecidos recursos que ajudaram e 

incentivaram as estratégias de aprendizado 

como: as tabuadas impressas para que 

pudessem consultar. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tomando como base os critérios para criação e intervenção na ZDP apresentados por 

Onrubia (2004) e os dados coletados nesta pesquisa, para este estudo, foi possível estabelecer 

os elementos ou categorias de análise, apresentados nos quadros 54, 55 e 56 que orientaram as 

discussões. 

As análises e discussões que seguem, neste tópico, foram planejadas de forma que se 

apresenta de modo individual cada jogo e as dificuldades/ dúvidas ou facilidades, encontradas 

pelos alunos, estudadas na perspectiva dos critérios de ajuda e de ajuste da ajuda preconizados 

por Onrubia (2004). 

A oficina com quatro jogos aqui apresentados, exceto o jogo Pife da tabuada, foi 

aplicada primeiramente em um ambiente formativo, aos professores de Matemática que 
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lecionam para a EJA, na rede municipal de Educação de Guarulhos. Estes docentes refletiram 

e socializaram suas ideias sobre cada um dos jogos e compartilharam entre si e com a 

pesquisadora. (BARRETO; OLIVEIRA, 2014). Esses professores não ministravam aulas para 

os alunos participantes desta pesquisa.  

Posteriormente, a oficina com os 5 jogos aqui descritos, foi realizada com 8 alunos da 

EJA de uma escola municipal de Guarulhos e as análises desse estudo decorrem dos dados 

coletados com esses alunos durante todas as etapas da pesquisa. 

 

6.3.1. Linguagem/regras e os jogos como processos de ajuda na criação e de intervenção 

na Zona de Desenvolvimento Proximal- ZDP 

 

Cabe destacar na oficina, quanto à linguagem e regras que, antes do início de cada 

jogo, as regras foram lidas integralmente, duas vezes ou mais, pela pesquisadora para os 

alunos e conforme necessário, durante os jogos, ela explicou novamente para as equipes que 

apresentavam dúvidas, assim, procurou usar a linguagem com clareza. 

Outros aspectos observados durante todos os jogos relacionam-se à fala e ao ambiente 

propiciado por atividades com jogos, pois, todo brinquedo é baseado em regras e toda 

brincadeira desenvolve relações emocionais que se externalizam por meio de sentimentos, 

gestos e palavras (VIGOTSKI, 2007). 

 Com relação à linguagem, os alunos utilizaram muito a fala, ora falando consigo 

mesmos (fala interior), ora com os seus parceiros/adversários (fala exterior).  

Vale destacar que a pesquisadora possibilitou a participação de todos os alunos em 

todos os jogos, pois segundo Onrubia (2004), promoveu espaços de interação em pequenos 

grupos, aceitou as contribuições dos alunos, buscou contatos pessoais com os mesmos.  

Nota-se que o ambiente durante todos os jogos, apesar de competitivo foi respeitoso, 

colaborativo e o relacionamento afetivo entre alunos e entre a pesquisadora-alunos foi 

baseado na confiança, na segurança, na curiosidade, aceitação e na promoção da autoestima.  

Outro ponto a ser discutido foi que durante a aplicação de todos os jogos houve a 

promoção de momentos que possibilitaram a expressão dos alunos sobre o jogo, por meio dos 

questionários respondidos e dos depoimentos orais. 

A seguir, descrevem-se como as regras, a linguagem e os processos de ajuda na 

criação e intervenção na ZDP estão envolvidos em cada jogo aplicado nesse estudo. 
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O Bingo da tabuada, talvez por ser semelhante ao bingo tradicional, obteve um bom 

nível de entendimento de suas regras, por parte dos alunos. 

A maioria dos alunos apoiaram-se na fala, isto é, utilizaram a linguagem oral. Como as 

regras não mencionavam nada sobre jogar ou marcar seus resultados silenciosamente, eles 

falavam em voz alta os resultados para realizarem as marcações em suas cartelas, ou seja, 

como afirma Vigotski (2007) utilizaram a linguagem como comunicação e apoio para 

execução de suas ações. 

Em seus depoimentos orais, os alunos concordaram que o ambiente colaborativo em 

que utilizaram a linguagem falada, contribuiu para o aprendizado. A aluna MS afirmou que: 

“algumas que eles falavam eu sabia, outras não, e se eu fosse responder sozinha tinha que 

consultar a tabuada”. Assim, é possível destacar a importância da utilização da linguagem oral 

dos alunos, pois, ao falarem e ouvirem as respostas mesmo que prontas dos colegas puderam 

relembrar, memorizar e interagir entre eles, assim, possibilitou modificações e representações 

de esquemas de conhecimento. 

Nos questionários respondidos após o jogo, os alunos apontaram que o jogo é fácil, 

houve colaboração entre os participantes que utilizaram a fala. A utilização da linguagem oral 

dos alunos promoveu o recebimento e oferecimento de ajudas entre eles para a resolução dos 

cálculos matemáticos. 

No Jogo dos produtos, os alunos apresentaram dúvidas quanto às regras, em resultados 

que possuíam produtos comutativos. Conforme pode ser verificado, nas perguntas feitas a 

pesquisadora (P) pelos alunos JC e R que surgiram durante o jogo, em momentos distintos, 

conforme trechos abaixo: 

 

JC: Por exemplo: O meu deu 4, tem 3 [referindo-se ao número] 4, então pinta 

os 3 [referindo-se ao número] 4, né? 

P: [responde ao aluno e aproveita para falar para todos] Pessoal, se o numero 

estiver repetido você pinta todos eles. Por exemplo: 4X1 = 4 e pinta 1X4= 4. 2X2=4 é 

outra multiplicação, você não pinta. 

 

Outra dúvida semelhante à anterior foi apresentada pela aluna R:  

 

R: Professora! Se sai várias vezes o 6x2, 12. Não pode marcar o resto dos 12? 

P: Não. A primeira vez que sai você já pode marcar todos [demonstra na lousa 

6X2= 12 e 2X6= 12]. 
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Em ambos os fatores da multiplicação, por exemplo, 6 X 2 e 2 X 6 o produto é 12 e na 

regra não está escrito se deveriam pintar os quadriculados referentes aos dois produtos 

(resultados) resultantes da multiplicação comutativa. 

A regra do jogo dos produtos no item 2, não menciona resultados comutativos, 

conforme pode ser verificado: “Cada jogador, na sua vez, joga os dados, calcula o produto dos 

números das faces superiores e pinta o quadriculado que tem o número obtido” 

(CASTRUCCI; GIOVANNI; GIOVANNI JÚNIOR, 2002b, p.61). 

Outra dúvida apresentada no mesmo jogo ocorreu quando jogavam os dados e já 

tinham pintado determinado resultado, como expressa a aluna I, durante uma jogada de sua 

adversária MS: “Então, quando já foi... passa a vez.” (afirma com uma expressão de dúvida).  

Como as regras não mencionam esses fatos apresentados nas dúvidas dos alunos, a 

pesquisadora realizou ajustes, como uma forma de ajuda planejada, para que os alunos 

pudessem dar continuidade às suas jogadas com seus adversários. 

Os ajustes para resultados comutativos foram definidos pela pesquisadora, de forma 

que, os dois resultados seriam pintados na primeira vez que saíssem nos dados e, sobre os 

resultados repetidos (que já haviam sido pintados) enfatizou que o jogador deveria perder a 

vez e passar os dados para seu adversário.  

Assim, para sanar as dúvidas apresentadas pelos alunos JC e R, a pesquisadora 

realizou ajudas e ajustes da ajuda necessários para resolver a situação que envolvia resultados 

comutativos. Na dúvida do aluno JC, nota-se que o mesmo queria pintar todos os produtos de 

número 4, porém, ele deveria pintar os produtos relacionados apenas aos fatores comutativos 

4X1 e 1X4, pois, 2X2 é uma operação distinta. Já a aluna R, queria pintar todos os produtos 

12 quando a operação repetia-se, mas nesse caso, deveria pintar apenas 6X2 e 2X6, pois, as 

outras duas possibilidades 3X4 e 4X3 representavam outra operação e jogada de seus dados. 

Durante o desenvolvimento do jogo, foi possível notar que houve ajuda entre os 

colegas e a utilização da linguagem oral dos alunos que favoreceu a interação entre eles, 

corroborou com a cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos colegas 

(adversários). Outro aspecto destacado, nesse jogo, foi a utilização da fala interior (fala 

consigo mesmo), que segundo Vigostski (2007), auxilia no apoio, planejamento e execução 

da ação. 

 Esses fatos podem ser verificados porque os jogadores falavam em voz alta os 

números que “caíam” nos dados com suas respostas e também pelo fato descrito no diálogo de 

I. 
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Como todos os outros grupos já tinham terminado, a aluna I passou a observar a 

cartela de sua adversária MS (para auxiliá-la) e em determinado momento, percebe algo 

diferente e diz para MS: 

 

I: Você pintou o 6 aqui e não pintou aqui [mostrando para a MS, na cartela] vai 

ver que você ganhou aí e tá falando que não. Você bateu MS. 

I: [fala para a pesquisadora] Ela já tinha batido aqui professora, é que ela não 

tinha pintado todo. 

I: [confere em voz alta com MS, enquanto a mesma olha e coça a cabeça] 

3,6,9, 12,15,18. 

I: [fala para a pesquisadora] É porque ela não tinha visto o 6, ela pintou só o de 

cima [referindo-se a linha 3, coluna 4].  

 

Com a figura 40, é possível visualizar e compreender melhor o ocorrido.  

 

Figura 40: Tabuleiro do Jogo dos produtos (com a posição de linhas e colunas) 
Linha(L)/coluna(C) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

L 1 X 1 2 3 4 5 6 

L 2 1 1 2 3 4 5 6 

L 3 2 2 4 6 8 10 12 

L 4 3 3 6 9 12 15 18 

L 5 4 4 8 12 16 20 24 

L 6 5 5 10 15 20 25 30 

L 7 6 6 12 18 24 30 36 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Como verificado na figura 40 e conforme comentário feito pela aluna I, o fato ocorrido 

possibilitou verificar que a aluna MS possivelmente esqueceu ou apresentava dúvidas na 

leitura correta da tabela para pintar os dois produtos resultantes de fatores comutativos, pois, 

pintou o resultado 6 apenas da linha 3 com a coluna 4 (cor azul), ou seja, 2X3 (linha acima) e 

não pintou o 6 na linha 4 com a coluna 3 (cor laranja), ou seja, 3X2 (linha abaixo). 

Vale também destacar a ação da aluna I, a qual observou a cartela de sua adversária 

MS, com o intuito de auxiliá-la, ocasionou uma assistência entre iguais e promoveu a 

possibilidade da aluna I, expressar-se durante o jogo. Assim, esses fatores beneficiaram ambas 

e a outra adversária M, pois, puderam terminar o jogo e prosseguir com as outras atividades 

(questionário pós-jogo) que os demais alunos já estavam iniciando.  

Nos questionários respondidos após o jogo, os alunos apontaram que o jogo é fácil, 

houve colaboração entre os participantes, que utilizaram predominantemente a fala, porém, a 

aluna R mencionou o uso de gestos e as alunas M e S o uso da escrita.  
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A importância atribuída aos gestos é esclarecedora, pois contribuem para o 

desenvolvimento das relações emocionais e a linguagem escrita auxilia nos processos do 

pensamento e da memória (VIGOTSKI, 2007). 

No jogo Memória de multiplicação, foram explicadas as regras conforme os jogos de 

memória tradicionais, pois, são semelhantes e esse jogo foi adaptado de um site da internet. 

Os alunos jogaram em duplas e apenas o aluno J apresentou algumas dúvidas no 

entendimento das regras, conforme pode ser observado na transcrição abaixo: 

 

J: Não tô entendendo. Como é os pares que a senhora falou? 

P: [pega duas cartas da mesa que estão desviradas, vira-as e pergunta sobre as 

mesmas.] São iguais?  

J: Não.  

J: Aqui existe uma igual, então? [mostrando as cartas]. 

P: Existe, você vai procurar. 

J: Aí quem fez o par, continua?  

P: Quem fez o par tem direito a jogar mais uma vez, eu esqueci [de falar]. 

Quem fez o par, joga mais uma vez [fala para todos]. 

J: [pergunta a sua adversária R] Esse nós tira então? [referindo-se ao par feito] 

e R confirma. 

 

O trecho acima permite destacar que o aluno J, parecia não conhecer as regras do jogo 

de memória tradicional, pois, perguntou sobre regras básicas como, por exemplo, se o jogo 

tinha outra carta igual para que pudesse formar o par.  

Nos questionários respondidos após o jogo alguns alunos, MS, I, F e JC apontaram 

que a maior dificuldade encontrada estava relacionada à estratégia de memorizar a posição 

das cartas e essa afirmação pode ser verificada nos depoimentos das alunas S, I e MS, 

descritos abaixo: 

 

S: Eu não tenho memória muito boa não, perdi todas [risos].  

I: Achei esse último um pouquinho mais difícil, o da memória, por ter que 

memorizar, porém, mais legal. Você tem que se concentrar mais no jogo e você 

aprende mais brincando. Achei legal, embora um pouquinho mais difícil por ter que 

usar a memória, mas eu gostei mais. Me prendeu mais a atenção.  

MS: Achei um pouco difícil de achar. Eu entendi logo, mas para memorizar 

[aponta a cabeça] eu achei um pouco difícil. 

 

No comentário da aluna I, foi possível perceber dois aspectos referentes aos estudos de 

Vigotski (2007) sobre o papel do brinquedo no desenvolvimento humano. O primeiro está 

relacionado ao fato de que o brinquedo (jogo) pode dar prazer e interesse ou não, dependendo 

das situações envolvidas nele, e sua contribuição para o aprendizado e desenvolvimento 



144 
  

 
 

cognitivo ocorre de acordo com as possibilidades que o aluno apresenta por ocasião da 

atividade, pelo seu envolvimento, e principalmente das motivações com o uso do jogo. 

Portanto, quando a aluna relata que, apesar das dificuldades para memorizar, achou o jogo 

mais legal, é notório que o jogo propiciou prazer e despertou seu interesse. O segundo aspecto 

relaciona-se ao fato de que quanto mais rígidas são as regras do jogo/ brinquedo exige-se 

maior atenção e regulação das atividades e o jogo/brinquedo torna-se mais tenso, além disso, 

brincar, e nesse caso, jogar sem propósito ou regras não é jogo, não é atrativo e passa a ser 

uma atividade entediante. Esse aspecto é verificado quando a aluna I comenta: “Achei legal, 

embora um pouquinho mais difícil por ter que usar a memória, mas eu gostei mais. Me 

prendeu mais a atenção.”  Assim, foi possível perceber que, quanto mais rígidas foram as 

regras, exigiu mais sua atenção e o jogo mesmo mais difícil  foi mais atrativo.  

Com relação aos questionários respondidos sobre o jogo, os alunos apontaram que 

utilizaram predominantemente a fala e a aluna R mencionou também os gestos. As alunas F, S 

(que formaram uma das duplas) e M responderam negativamente sobre a colaboração entre os 

participantes, mas os demais responderam positivamente.  

Vale destacar também que os alunos externalizaram suas emoções por meio de gestos, 

vibrações, aplausos, sorrisos e fala em voz alta quando eles e também quando seus 

adversários formavam pares (VIGOTSKI, 2007).  Dessa forma, o jogo estabeleceu um 

relacionamento afetivo entre os alunos baseado na confiança, curiosidade, aceitação, respeito 

e promoção da autoestima. 

O Pirâmide matemágica pode ser considerado como jogo estratégico, conforme as 

características apresentadas na classificação dos jogos segundo Corbalán (1996), que 

considera que bons jogos estratégicos são os que têm poucas regras e duram pouco tempo 

para que não promovam desinteresse ou aborrecimento nos alunos, mas para a aplicação do 

Pirâmide matemágica foram necessários dois dias de atividades com o mesmo, para a 

realização das análises devido ao fator tempo, para entendimento das regras e realização das 

três rodadas exigidas. Verificou-se que apesar de ter muitas regras e durar muito tempo para 

ser jogado, os alunos o jogaram durante os dois dias, mobilizando diferentes estratégias de 

cálculo para vencer o jogo e a maioria não demonstrou desinteresse ou aborrecimento, pois, 

aparentavam sentir-se desafiados principalmente pelo fato do jogo ser cronometrado e utilizar 

cálculos matemáticos.  
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O texto das regras dos jogos é construído com uma linguagem instrucional, que nem 

sempre é simples de ser escrito, pois, precisa prever várias situações do jogo e, algumas vezes, 

não mencionam alguns fatores e apresentam aspectos ambíguos.  

O jogo Pirâmide matemágica apresentou aspectos ambíguos relacionados à sua 

linguagem escrita e visual. Visualmente temos na figura 41, a carta curinga para os números 

valendo qualquer número de 1 a 9 e a carta curinga de sinais valendo qualquer operação, já na 

escrita das regras, localizada distante e abaixo desta figura, há um trecho que cita o curinga 

valendo qualquer número, como pode ser verificado: “(...) 6X o curinga que vale por qualquer 

número transformando-o em outro seis +8, ou qualquer outra operação que ele imagine com 

as cartas do Conjunto Decifrador, para chegar ao resultado de 44. (...)” (ABBONDATI, (s/d)). 

 

Figura 41: Curinga de números e sinais do Conjunto de Decifradores 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d) 

 

 

Dessa forma, quem não se atenta à figura dos curingas e, apenas faz a leitura das 

regras, pode se equivocar e utilizar o curinga valendo qualquer valor numérico. Ao jogarem, 

os alunos utilizaram o curinga valendo de 1 a 9 como limita a figura 41.  

Outro aspecto ambíguo, apresentado na linguagem visual do jogo, foi um dos 

primeiros pontos a serem questionados sobre o conjunto dos decifradores: “Quem é o 6  e 

quem é o 9?” indagou a aluna F para a pesquisadora (Figura 42). 

 

Figura 42: Quem é o 6 e quem é o 9? 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d) 

 

 

Observa-se nas figuras do folheto das regras e na capa da caixa do jogo que o número 

6 aparece sublinhado (Figuras 43 e 44), fato que auxilia a distinção entre o 6 e o 9, porém, as 

cartas do jogo não apresentam esse traço, o que dificulta sua diferenciação mas, esse não é o 

único elemento que pode diferenciar esses números. 
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Figura 43: O número 6 sublinhado nas regras 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d)   

           

Figura 44: O número 6 sublinhado na caixa do jogo 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d)  

 

      

 Dessa forma, com relação à diferença entre os números 6 e 9, a pesquisadora 

aproveitou o momento da pergunta da aluna F e já que nenhum outro aluno manifestou-se, 

então explicou com clareza sobre a diferença entre o 6 e 9 que se distingue mediante a figura 

do lampião e da corda, que estão presentes apenas nas cartas do conjunto de decifradores. 

Assim, a pesquisadora afirmou que conforme a posição do lampião (Figuras 45, 46 e 47), o 

número pode ser identificado: “Se o lampião da carta ficar de ponta cabeça então a carta está 

de ponta cabeça. Você vai se guiar pelo lampião”.  

 

Figura 45: O número 6                Figura 46: O número 6         Figura 47: O número 9 

(posição correta)                          (invertido)                            (posição correta) 

                              
Fonte: ABBONDATI (s/d)                       Fonte: ABBONDATI (s/d)            Fonte: ABBONDATI (s/d) 
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 Os fatores que não estão claramente mencionados na linguagem escrita das regras são 

relacionados à quantidade de operações que podem ser realizadas e quanto à montagem das 

cartas da pirâmide após a primeira disputa (rodada) do jogo.  

Com relação à quantidade de operações, há um fragmento do texto e uma ilustração, 

como exposto na figura 48, que demonstram a realização das operações:  

 

(...) O jogador deverá desvirar toda a primeira fileira de 5 cartas e, utilizando 

qualquer combinação de números e operações de seu conjunto decifrador, tentar 

chegar ao resultado que estiver sendo exibindo em qualquer uma das cartas. Por 

exemplo: uma das cartas de Passagem Secreta tem o número 44. Para abri-la, ele 

poderá combinar 5x8+4 ou então 6x o curinga que vale por qualquer número 

transformando-o em outro seis +8, ou qualquer outra operação que ele imagine com 

as cartas do Conjunto Decifrador, para chegar ao mesmo resultado de 44 (...) 

(ABBONDATTI, s/d). 

 

 

Figura 48- Exemplo de operações realizadas para desvendar a passagem secreta 44. 

 
Fonte: ABBONDATI (s/d) 

 

 

Esse fato pôde confirmar as limitações da linguagem do jogo, pois, a regra menciona 

que pode ser feita qualquer combinação de números e operações de seu conjunto decifrador 

para tentar chegar ao resultado exibido nas cartas, porém, em sua linguagem escrita e visual, 

não especifica sobre a quantidade das operações a serem realizadas, apenas exemplifica com a 

realização de duas operações. 

Assim, essas dificuldades foram discutidas pela pesquisadora e pelos professores de 

Matemática que lecionam para a EJA de Guarulhos, que participaram da oficina de jogos 

citada (BARRETO; OLIVEIRA, 2014) antes da aplicação da oficina para os alunos que 

compõem esse estudo. Ao jogarem, os professores, perceberam que duas operações apenas 

(Figura 48), com as cartas do conjunto de decifradores (números de 1 a 9, sinais das quatro 

operações e os curingas de números e operações) seriam insuficientes para a realização dos 

cálculos de números altos, como valores superiores ao número 89. Assim, esses professores 

sugeriram, como um processo de ajuda, que fosse realizado um número ilimitado de 

operações matemáticas (BARRETO; OLIVEIRA, 2014). Esse ajuste da ajuda, feito pela 
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pesquisadora planejado em conjunto com os professores, possibilitaria aos alunos a 

continuação do jogo quando nas cartas surgissem números altos superiores a 89. Esse ajuste 

passou a ser utilizado e apresentado como uma das regras e esta foi discutida com os alunos 

(A), após a explicação e leitura das regras desse jogo, na oficina realizada para os mesmos, 

em que a pesquisadora (P) aborda essa problemática da seguinte forma: 

 

P: Está dizendo aí, em algum lugar da regra, quantas operações tem que 

fazer? 

A: Não! 

JC: [fala para a pesquisadora]: Pode usar qualquer operação?  

P: Como não está escrito a quantidade na regra, então está liberado. Tem que 

usar pelo menos duas operações, vocês viram aí?  Não pode ser direto 2X5 =10, tem 

que ser pelo menos duas operações. Por exemplo: 2X4=8 +2= 10.  

P: Pode fazer mais que duas continhas? Está dizendo que não, tem algum 

lugar dizendo que não? Então você vai usar as operações e o curinga conforme as 

suas necessidades. Vamos supor que você quer fazer duas contas de mais. Não tem 

dois sinais de mais. Tem sim, você vai pegar o sinal de mais e esse sinal curinga 

[mostra a carta com 4 sinais] e vai dizer para o seu colega 2+5=7, 7+1= 8. Eu queria 

o número 8, cheguei. Pode fazer duas contas iguais? Está dizendo em algum lugar que 

não? 

 

Como já apresentado anteriormente na regra está exposto (Figura 48) o 

desenvolvimento de duas operações e não há menção à quantidade de operações que podem 

ser realizadas. Então, a pesquisadora em suas explicações, como citado acima, acordou com 

os alunos que seriam necessários a realização de no mínimo duas operações para encontrarem 

seus resultados e poderiam escolher livremente quaisquer números e operações de seu 

conjunto de decifradores, pois, essa escolha já estava presente no enunciado das regras. 

Outro fator que gerou dúvidas na linguagem do jogo relaciona-se à montagem da 

pirâmide na segunda e terceira disputa, ou seja, rodada do jogo. Os alunos queriam saber se a 

cada rodada, as cartas de sua pirâmide iam ser as mesmas e apenas seriam embaralhadas ou se 

seriam misturadas com as que restaram. Como não estava descrito nas regras, então, 

convencionou-se pela pesquisadora que as cartas seriam as mesmas e apenas embaralhadas. 

Dessa forma, a pesquisadora realizou um ajuste necessário ao prosseguimento do mesmo, 

sugerindo que fossem embaralhadas as mesmas cartas iniciais de suas pirâmides. Verificou-se 

que esse fato auxiliou nos processos matemáticos do jogo, conforme será discutido no item 

6.3.2. deste estudo. O trecho abaixo descreve essa dúvida e o ajuste realizado: 

 

P [fala para S, após a aluna chegar ao topo]: Agora embaralha as suas cartas e 

monta de novo a pirâmide. 
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S [pergunta para as alunas I e F]: É para embaralhar as mesmas? 

S: As mesmas, professora? [referindo-se as suas cartas da pirâmide] 

F [fala para S]: As mesmas iguais. 

I [fala para F, apontando as outras cartas que estão fora do jogo]: Mas tem 

aquelas que sobrou... 

 

Como a pesquisadora estava distante, as alunas decidiram fazer o que tinha sido 

proposto pela pesquisadora e embaralharam as mesmas cartas. 

No questionário respondido, após os dois dias de aplicação desse jogo, os alunos 

afirmaram que utilizaram a linguagem oral e a escrita, precisaram de ajuda dos colegas 

(exceto o aluno J), houve colaboração entre eles, consideraram um jogo fácil (exceto os 

alunos JC e MS), apresentaram dificuldades no início do jogo para entender as regras, porém, 

dois alunos (R e J) citaram que não tiveram nenhuma dificuldade e o aluno JC escreveu que 

suas dificuldades foram apenas com as operações matemáticas.  

Durante o jogo Pirâmide matemágica foi possível notar que, os alunos se dedicaram a 

jogar corretamente e estavam atentos as suas jogadas e a de seus adversários, porém, quando 

havia processos da regra que ainda não estavam compreendidos, buscavam comunicar seus 

procedimentos, argumentar entre si e com a pesquisadora para que pudessem compreender o 

jogo e utilizar suas regras corretamente, sempre num clima de respeito a si, aos colegas e a 

pesquisadora. Esses processos podem ser verificados na Proposta Curricular do MEC para a 

EJA (BRASIL, 2002a) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998), em que a 

proposta do trabalho com jogos permitem ao professor analisar se os alunos compreendem o 

jogo e seus processos, se têm autocontrole, comunicam seus procedimentos e respeitam a si 

próprios, aos colegas e ao professor. Além disso, ambas afirmam que o trabalho com jogos 

pode favorecer a formação de atitudes, desenvolvimento da argumentação e da crítica, 

enfrentamento de desafios, entre outros. 

No geral, as regras foram compreendidas e obedecidas, porém, vale destacar que no 

Pirâmide matemágica, houve alguns momentos em que o andamento do jogo foi prejudicado, 

pois, alguns alunos não utilizaram corretamente as regras, ora por apresentarem dúvidas, falta 

de atenção com as operações ou com o tempo marcado, utilização incorreta dos valores do 

curinga ou da quantidade das operações, ora para tentarem vantagens para alcançar o tesouro 

mais rapidamente. Esses fatos podem ser expressos durante alguns trechos observados durante 

o mesmo. 

No primeiro trecho, destaca-se que uma das alunas e a pesquisadora perceberam as 

jogadas inadequadas do aluno JC, pois, em alguns momentos omitiu os sinais na hora da 
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montagem das cartas na mesa e nem sempre estava chegando ao resultado final da conta, 

conforme verificou-se na fala da aluna F, mostrando as cartas de JC a pesquisadora: “Aqui 

você terminou mas, aqui você não terminou, não deu o resultado no final da conta que tem 

que dar o resultado.”  

A pesquisadora corrige JC, alertando-o para o uso correto das cartas com seus 

respectivos sinais e aluna F apresenta desconfiança das jogadas de seu adversário. Esses fatos 

podem ser verificados no trecho abaixo:  

 

P [fala para JC]: Cadê os sinais? Presta atenção, quantas contas você fez e, 

anote os seus cálculos. 

F: Eu vou ficar de olho nesse danado, ele tá querendo passar a perna, mas 

rapaz como é que pode? 

JC [responde sorrindo]: Como é que pode rapaz? 
 

Na regra do jogo, está escrito que cada dupla deve utilizar apenas o seu conjunto de 

decifradores (números e sinais) para realizar os cálculos, então, passado algum tempo, em 

momentos distintos, as alunas I e F perceberam jogadas em que o aluno JC utilizou 

indevidamente o conjunto dos decifradores, pois, para realizar suas operações, usou sinais e 

números do conjunto de decifradores pertencente a ele e também do conjunto pertencente a 

outra dupla. No primeiro momento, destaca-se o uso indevido do número 9 e no segundo 

momento, o uso indevido dos sinais. Os diálogos abaixo esclarecem esses fatos: 

 

I [fala com F]: 9X9=81+9, ele usou três noves.  

I [pergunta a JC]: Como você conseguiu por três noves na conta? 

JC [responde e mostra a I]: 9X9=81+9 

F: Oxe! Tá faltando três números. [olhando as cartas de seus decifradores]. 

 

A aluna I, pega várias cartas rapidamente da mesa para demonstrar a situação acima e 

todos ficam sorridentes.  

 

I [fala a pesquisadora, referindo-se a uma de suas jogadas anteriores]: A conta 

dele não pode, foi igual a minha. 

F [fala para JC]: Você usou três noves, não pode usar três noves. 

 

O jogador não poderia utilizar três números nove devido ao limite imposto pelo 

próprio jogo, o qual traz o conjunto de decifradores com as cartas e um curinga limitado por 

números de 1 a 9 (Figura 41), portanto, poderia usar apenas dois números noves, um presente 

nas cartas de seu conjunto decifrador e o outro do curinga, porém, se utilizasse dois números 

noves, em seu cálculo, o aluno não atingiria o resultado procurado, assim, foi necessário que 
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ele reorganizasse suas combinações e operações, já que nas regras desse jogo, os cálculos 

ficam restritos a utilização da tabuada do 1 ao 9, é proibido multiplicar por 10 e utilizar cartas 

do conjunto de decifradores que não pertence ao jogador.  

Com o fato ocorrido acima e também no diálogo abaixo é possível notar que o aluno 

jogou fora da regra, pois, usou indevidamente o número 9 e o sinal de mais, que foi retirado 

do outro conjunto de decifradores que não lhe pertencia. 

Em outro momento, observaram JC fazendo os cálculos e perceberam outro erro: 

 

F [fala com a pesquisadora]: Dois sinais de mais, aonde ele arrumou aquele 

sinal de mais? 

P [fala para JC]: Você pode usar o curinga.  

I: Ele já usou o curinga, já usou. 

F: E mais, ele colocou dois sinais aqui iguais. [referindo-se ao fato de JC usar 

dois sinais de mais, além da carta curinga de sinais].  

P [fala para JC]: Não pode. 

F: Viu! 

I: Me dá aí, meu sinal de mais! [ergue a mão, pedindo a carta de volta.] 

JC [fala sorrindo]: O que é que esse sinal de mais, tá fazendo aqui?  

I [fala sorrindo]: Vocês pegam! 

 

No primeiro e segundo dias do jogo, outro erro cometido por JC, relaciona-se ao valor 

do curinga, pois, o aluno estava realizando algumas operações em que utilizava o curinga para 

representar valores superiores a 9. No primeiro dia, a pesquisadora verificou um cálculo em 

que o aluno utilizou o curinga com o valor 45 e enfatizou que o valor do curinga era limitado 

de 1 a 9, porém, no segundo dia do jogo, o aluno persistiu no erro e após a orientação das 

alunas I e F, passou a utilizar o curinga corretamente. Essa orientação apresenta-se no diálogo 

abaixo: 

 

JC: 25= 5X3=15+10  

F [fala para JC]: Mais com 10! Se pode, assim? Não pode não, hein? 

I [fala para JC, referindo-se ao curinga]: Vale de 1 a 9.  

F [fala para JC, referindo-se ao curinga] Vale de 1 a 9, só. 

 

Ao jogarem livremente no primeiro dia do jogo, observou-se que quanto ao número de 

operações, a aluna MS em alguns momentos utilizou apenas uma operação e o combinado era 

a realização de pelo menos duas. Por exemplo, para desvirar a passagem secreta 10, realizou o 

cálculo 2X5= 10 e nenhuma de suas adversárias advertiu a mesma, mas conforme as jogadas 

foram acontecendo e no segundo dia verificou-se que a aluna passou a realizar duas ou mais 

operações. 
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Em alguns momentos, o tempo de 2 minutos foi ultrapassado, pois, ao ajudarem os 

colegas, esqueciam-se de verificar o cronômetro, como pode ser visto no trecho abaixo, em 

que JC e F estavam ajudando S. As alunas I e F perceberam que o tempo já tinha passado um 

pouco:  

 

I [fala sorrindo, referindo-se a S]: A gente fica com dó dela e acaba perdendo o 

tempo dela. 

S [fala para I, referindo-se a ajuda de JC e F]: Me ajudou nada! Que eles não 

roubam. 

I: Eles se empolgam querendo ajudar, aí o tempo passa. 

JC [fala sorrindo]: Vai dar uns 90 minutos. 

  

A regra do jogo menciona a obrigatoriedade de realizar uma divisão pelo menos para 

obtenção do tesouro e aquele que mais realizasse divisões ao final do jogo teria direito a 

ganhar um tesouro a mais, porém, a aluna F ao chegar ao topo, na primeira rodada, perdeu o 

direito de adquirir o tesouro, pois, não realizou com as cartas da mesa uma operação de 

divisão, como a própria aluna afirma para a pesquisadora (P):  

 

P [fala para F]: Se você não fez nenhuma divisão, não tem direito ao tesouro. 

F [responde para pesquisadora]: Eu fiz. 

I [fala para F, referindo-se a divisão]: É pelo menos uma.  

F [fala para a pesquisadora, referindo-se as suas anotações]: Eu fiz no papel, 

professora, só não montei aqui.  

P [fala para F]: Mas você fez? 

F [responde para pesquisadora]: No papel.  

I [fala para F]: Como é que você faz ali e não monta aqui? Porque você não 

montou? 

F [responde para I]: Eu não montei nas cartas. 

P [fala para a F]: Tem que montar nas cartas. Então você perdeu o seu tesouro. 

 

A regra menciona na Maldição do Faraó que: “quem deixar de fazer pelo menos uma 

divisão ou empregar a multiplicação por 10 em seus cálculos perderá todas as joias que 

obtiver, portanto tome cuidado!” (ABBONDATI, (s/d)), então a pesquisadora mediante o fato 

apresentado acima, em que a aluna F não forma nenhuma divisão com as cartas da mesa, toma 

a atitude de não entregar o tesouro a aluna F, pois, como deveria perder todas as joias e ainda 

não tinha nenhuma, estava perdendo as que iria adquirir quando chegou ao topo da pirâmide, 

em sua primeira rodada. 

Verificou-se durante o jogo Pirâmide matemágica, que algumas regras não foram 

obedecidas e como afirma Grando (2008) o cumprimento das regras estabelecidas pelo grupo 

é obrigatório, funcionam como um contrato social e a violação delas representa o fim do 
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contrato, ou seja, fim do jogo social. Huizinga (1996) também afirma que o jogo termina 

quando as regras são desobedecidas, porém, nesse jogo em ambos os dias, esse fato não 

ocorreu, pois, verificou-se que o jogo parava temporariamente para que os alunos dialogassem 

com o jogador “desobediente” sobre como deveria jogar de acordo com as regras e, em 

seguida, continuavam o mesmo jogo, como se verifica principalmente nas jogadas 

mencionadas anteriormente do aluno JC. Essa desobediência às regras do jogo, em alguns 

momentos durante a organização dos cálculos matemáticos, pode ser entendida como uma 

estratégia de economia na resolução, não como falha moral ou tentativa de burlar 

propositalmente as regras do jogo. 

No jogo Pife da tabuada, semelhante ao jogo Pife do baralho tradicional, quanto aos 

aspectos relacionados à leitura e explicação das regras os alunos não apresentaram muitas 

dificuldades, porém, duas dúvidas apareceram durante as jogadas. 

A primeira dúvida foi com relação à compra e descarte das cartas e a pesquisadora (P) 

foi questionada sobre essa regra por vários alunos em vários momentos do jogo e alguns 

alunos questionavam também seus adversários. Algumas dessas indagações foram destacadas 

nos diversos comentários abaixo:  

 

J: Vai comprando até achar?  

P: Não, uma por vez. Na sua vez, você compra uma e descarta aí na vez dela, 

ela compra uma e descarta. 

 

I: Começa comprando? [pergunta a pesquisadora] 

P: Começa comprando. [afirma para todos]. 

 

MS: Eu posso pegar do monte né, professora? Para formar meu par eu tenho 

que pegar do monte ou esperar ela soltar? 

 P: A senhora pega do monte e se não quer, descarta.  

I: A que já foi em outra jogada, pode resgatar? [referindo-se a carta jogada 

anteriormente]. 

P: Não, a que já foi não pode resgatar [responde para a dupla I e J].  

  

J: Eu posso regatar e comprar uma do monte? 

P: O senhor pega uma e descarta, pega uma e descarta. Depende do seu jogo. 

 

 I [fala para J]: O senhor vai montar o jogo, se o senhor compra e não quiser 

descarta, senão o senhor pega e descarta outra. 

 

F [fala com S]: Se você pegar uma você tem que descartar uma, a que for ruim 

para você. Você tá com 6 cartas aí, 2, 4, 5, 6 [aponta, passando os dedos nas cartas de 

sua adversária S] Se você comprar uma, você descarta. 

S [fala com F]: Então eu fico com a que eu compro [mostrando as cartas da 

mão] e pego dessa [mostrando a mesa] e ponho outra lá? Se eu não quiser ponho lá? 
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P: Você só pega se te interessar [aproximando-se de S]. 

F: [fala para S] Isso! Se for boa pra você, se servir para você, aí você descarta 

outra. Vai deixando pro outro. 

 

P [fala para R ao ver suas duas combinações corretas]: Você já ganhou R. Mas 

e esse monte de cartas na mão? Você tinha que descartar, você não jogou certo. 

Joguem de novo! [fala para R e MS] Você tem que pegar uma e descartar. Vamos MS, 

ela bateu, mas estava errado [pedindo as cartas das mãos de MS para o recomeço do 

jogo]. 

P [fala para MS e R]: Sempre você vai ter 6 cartas na mão, quando você baixar 

3, vai ter sempre 3 na mão. 

 

P [fala para todos]: Sempre você vai ter 6 cartas na mão, quando baixa uma, 

pega outra, [faz gestos de compra e descarte das cartas] quando pega uma, baixa 

outra. 

 

MS: Se não servir pra mim pode servir para ela [afirma para a pesquisadora].  

P: Aí o que acontece: se você formar um “par com três”, [referindo-se a 

primeira combinação] você fica com quantas cartas na mão? Três. E vai ter sempre 

que ficar três, até você bater [referindo-se a formação da segunda combinação]. 

MS: Tem que descartar, soltar né? [pergunta para a pesquisadora]. 

 P: É. 

R [fala para MS]: Eu pego e descarto, eu pego e descarto. 

MS [fala para R]: Mas tem que estar igual aqui, de vezes e igual [mostra a 

folha com as tabuadas, referindo-se aos sinais X e =]. 

P: Isso, isso mesmo! [fala com a dupla MS e R]. 

MS [fala para a pesquisadora]: Eu tenho que descartar, que não dá para 

formar nada aqui.  

P: É assim mesmo, não tem problema. A senhora vai buscando. 

 

M [chama a pesquisadora]: Ai quando não me interessa, eu descarto? 

P: Isso. 

M: Ele descartou, eu olho e não quero então eu posso pegar outra?  

P: Pode. Se pegar não pode devolver. 

 

S [fala para F]: Se eu quero 9X5 eu posso pegar ele e por outro? [referindo-se 

a descartar outra carta de sua mão]. 

F: Pode. 

 

 

  Apesar das regras lidas e explicadas mencionarem sobre a compra e descarte de 

cartas, com os trechos dos diálogos acima, foi possível notar que os alunos em sua maioria 

tiveram dificuldades para compreender esse aspecto do jogo, assim, a linguagem do jogo não 

apresentou muita clareza no esclarecimento de suas regras, mas por meio da oralidade com a 

maior clareza possível, a pesquisadora esclareceu esses fatos.  

Percebe-se também nos diálogos acima, que as perguntas feitas à pesquisadora 

mostram a necessidade da confirmação do outro para que “jogassem certo”, ou seja, estavam 
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inseguros com relação a obedecer às regras e preocupados em “jogar certo” mais do que em 

“jogar para ganhar”. Essa preocupação com as respostas certas e a insegurança são 

características próprias dos alunos adultos (BRASIL, 2002a). Além disso, o fato de ser estar 

jogando na escola pode ter sido fator importante para que priorizassem o “jogar certo”. 

No decorrer do jogo, surgiu outra dúvida quanto às regras, pois, as cartas do monte da 

dupla formada pelas alunas F e S acabaram e nenhuma jogadora venceu. Assim, a aluna F 

chama a pesquisadora para esclarecer sua dúvida, conforme pode ser verificado no diálogo 

abaixo: 

F: Professora! As nossas cartas terminaram né, e eu fechei só um jogo só, aí 

embaralhamos de novo e montamos de novo o jogo, ou não pode? 

P: Aí embaralha de novo para tentar formar novamente. E essas aqui são de 

vocês, né? [apontando cartas da dupla, que estavam em um canto da mesa]. 

F: Essas aí [aponta as cartas]  já começamos a comprar já! 

P: Ah já. Isso mesmo! 

 

Nesse momento, a pesquisadora fala para todos os alunos que: “Se não der para bater 

com as cartas que estão aqui [mostra o monte da mesa] você vira de novo, embaralha e 

começa de novo”. 

No entanto, como as regras lidas não mencionaram a possibilidade de ocorrência desse 

fato, a pesquisadora para ajudar a sanar essa dúvida, realizou um ajuste para que os alunos 

continuassem o jogo, no qual sugeriu que os alunos utilizassem a regra do pife tradicional do 

baralho, em que as cartas do monte são embaralhadas e colocadas novamente em jogo para 

reiniciar as jogadas e tentativas de combinações. 

As dificuldades ocorreram ao longo das jogadas e principalmente no jogo inicial em 

que estavam conhecendo o mesmo, mas os alunos que já haviam compreendido as regras, por 

serem mais experientes, passaram a prestar uma “assistência” ao seu parceiro (adversário). 

Alguns alunos fizeram o papel de assistentes ao longo dos jogos, como o aluno JC que ajudou 

a aluna M, a aluna F ajudou a aluna S, a aluna I ajudou o aluno J e as alunas MS e R 

interagiram mais com a pesquisadora, conforme alguns diálogos observados durante os jogos 

e transcritos abaixo: 

 

I [diz para J, referindo-se as cartas do jogo]: O senhor vai montar o jogo, se o 

senhor compra e não quiser descarta, senão o senhor pega e descarta outra.  

 

F [diz para S]: Se você pegar uma, você tem que descartar uma, a que for ruim 

para você [referindo-se as cartas do jogo]. Você tá com 6 cartas aí, 2, 4, 5, 6 [aponta, 

passando os dedos]. Se você comprar uma, você descarta. 
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JC [diz para M]: A senhora tem que pegar uma outra que tem o sinal de igual. 

Essa carta não serve para a senhora [referindo-se a alguma carta comprada]. 

 

P [diz a R, após ver seus dois pares de combinações corretas]: Então, você já 

ganhou R. Mas e esse monte de cartas na mão? Você tinha que descartar você não 

jogou certo. Joguem de novo!  Você tem que pegar uma e descartar [referindo-se as 

cartas do jogo]. 

P [diz a MS, pedindo as cartas da aluna]: Vamos MS! Ela bateu, mas estava 

errado.  

 

Nos questionários respondidos após o jogo, os alunos apontaram que utilizaram a fala 

e gestos, houve colaboração entre os participantes, o jogo é fácil, exceto a aluna MS 

considerou o jogo difícil.  

Nos depoimentos orais, podemos destacar um trecho do diálogo da aluna I com a 

pesquisadora quanto às regras e as dificuldades encontradas: 

 

P: Dificuldades nas regras? [pergunta a pesquisadora]. 

I: Quando você leu, fiquei um pouquinho na dúvida, aí quando eu comecei a 

jogar, aí não tive dúvida (...).   

 

No comentário da aluna I, pode-se observar que somente a leitura e explicação das 

regras não foram suficientes para o seu entendimento, ou seja, faltou clareza na linguagem do 

jogo, mas a mediação com o instrumento (jogo) e a interação entre os jogadores (uma dupla), 

foram decisivas para a compreensão e a participação da aluna na atividade (jogo), pois, 

segundo Vigotski (2007), a criação da ZDP é um fato essencial do aprendizado, ou seja, o 

aprendizado proporciona diversos processos internos de desenvolvimento que são 

operacionalizados somente quando há interação da pessoa e o ambiente social e, nesse caso, 

também por meio da cooperação de seus companheiros, parceiros nos jogos. 

Considerando as análises apresentadas neste tópico, e considerando ainda que as 

principais dificuldades apresentadas pelos alunos no desenvolvimento das atividades com 

jogos estiveram relacionadas com a linguagem e as próprias regras do jogo, apresenta-se na 

sequência, breve síntese das dificuldades jogo a jogo. 

No quadro 57, expomos as relações da linguagem e regras com o jogo Bingo da 

tabuada. 
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Quadro 57: Linguagem / regras - Jogo Bingo da tabuada 
Categorias de análise Comportamento dos alunos 

Linguagem/ fala A maioria dos alunos apoiou-se na fala, ou seja, utilizou a linguagem oral. 

Alguns falavam em voz alta os resultados para realizarem as marcações 

em suas cartelas. 

Alguns também expressavam oralmente suas vibrações e pontuações. 

Dificuldades/ dúvidas 

sobre as regras 

Os alunos não demonstraram ter dificuldades quanto ao entendimento das 

regras, pois, o jogo é semelhante ao bingo tradicional. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Durante o jogo, os alunos que mais falaram em voz alta os resultados foram E, M, JC, 

F e I, porém, observou-se nas filmagens que os resultados com números maiores, 

considerados por eles mais difíceis, como 9X7=63, eram sempre respondidos oralmente 

sempre pela aluna I. Dessa forma, os alunos mencionaram em seus depoimentos orais que a 

“fala” dos resultados foi uma ajuda importante entre eles para realizarem suas marcações, 

caso o jogo fosse silencioso muitos teriam que consultar a tabuada mais vezes.  

Se a cada jogada, os alunos respondessem sozinhos por meio de consultas a tabuada, 

cálculos mentais ou cálculos utilizando os dedos para encontrar os resultados, o jogo 

demoraria mais tempo para ser finalizado.  

Esse jogo promoveu o desenvolvimento da autonomia, pois, os alunos para jogarem 

decidiram utilizar a fala e outras estratégias como consultas a tabuada para realizarem de 

forma independente as marcações em suas tabelas. 

No quadro 58, temos as análises referentes à linguagem/regras com o jogo dos 

Produtos. 

 

  Quadro 58: Linguagem / regras -  Jogo dos Produtos 
Categorias de análise Comportamento dos alunos 

Linguagem/ fala Utilizavam a linguagem oral para apoiar os resultados obtidos pelo dado, para 

ajudar e observar seu adversário no jogo. 

Dificuldades/ dúvidas 

sobre as regras 

Os alunos apresentaram dúvidas quanto a aspectos relacionados a resultados 

repetidos e se deveriam marcar nas cartelas os resultados comutativos, pois, a 

regra não menciona esses elementos.  

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com as dificuldades dos alunos para jogar, foi possível observar que, as regras não 

foram claras quanto aos aspectos relacionados aos resultados comutativos e repetidos. Dessa 

forma, como vistos anteriormente, foram feitos ajustes pela pesquisadora para que os alunos 

pudessem jogar.  

No quadro 59, temos as análises referentes à linguagem/regras com o jogo Memória 

de multiplicação.  
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  Quadro 59: Linguagem/regras - Jogo Memória de multiplicação 
Categorias de análise Comportamento dos alunos 

Linguagem/ fala Utilizavam a linguagem oral para apoiar os processos de memorização, para 

ajudar e observar seu adversário no jogo.  

Alguns também expressavam oralmente suas vibrações e pontuações. 

Dificuldades/ dúvidas 

sobre as regras 

Algumas alunas tiveram dificuldades para memorizar a posição das cartas. 

Um aluno teve dificuldades inicialmente para entender as regras. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os alunos demonstraram interesse em participar, poucas dificuldades no entendimento 

das regras, mas algumas alunas tiveram dificuldades nos processos de memorização da 

posição das cartas na mesa. Algumas falas que ilustram, durante o jogo, essas dificuldades 

estão descritos abaixo: 

 

S: Ai meu Deus! Caramba eu não tô conseguindo memorizar! [diz ao virar a carta 

errada].   

MS: Deu calor, eu perdi a vez aqui e não achei mais. Eu tava na mira e não deu aqui 

[fala para a pesquisadora e ri]. 

P: O que deu errado ai? [pergunta, aproximando-se de MS]. 

MS: Eu tava na minha memória certinha, mas quando eu levantei não era. To com 

calor já [MS puxa a própria blusa].  

 

No quadro 60, temos as análises referentes à linguagem/regras com o jogo Pirâmide 

matemágica. 

 

Quadro 60: Linguagem / regras -  Jogo Pirâmide matemágica 
Categorias de 

análise 

Comportamento dos alunos 

Linguagem/ 

fala 

Utilizavam a linguagem oral (como regra) e a escrita para encontrar os resultados, observar e 

conferir as jogadas de seus adversários. 

Dificuldades/ 

dúvidas sobre 

as regras 

Alguns alunos não apresentaram operações corretas, devido a alguns fatores observados: 

atribuição de valor numérico incorreto ao curinga, omissão ou repetição acima do número 

permitido de sinais, realização de apenas uma operação, ou ainda pelo fato do tempo ser 

cronometrado. 

Os alunos sentiram-se pressionados pelo tempo, demostraram nervosismo, sentimentos de 

inferioridade, ansiedade e uma das alunas menciona ter tido dificuldades para dormir.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Pirâmide matemágica, a linguagem oral é parte integrante de suas regras, pois, 

enquanto realiza seus cálculos, “o jogador deverá demonstrar como chegou na solução 

falando em voz alta e colocando as cartas do Conjunto Decifrador bem visíveis para todos os 

outros jogadores checarem se o resultado está certo.(...)” (ABBONDATTI, s/d). Dessa forma, 

a linguagem exterior foi utilizada como uma regra que permitia aos alunos, segundo Brasil 

(2002a) comunicarem seus procedimentos.  
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A utilização da linguagem oral entre os alunos foi necessária, em todos os demais 

jogos, não como aspecto presente nas regras, mas segundo a teoria de Vigotski (2007) como 

apoio, planejamento e deliberação de suas ações (fala interior) e na fala exterior na 

comunicação entre eles sobre o jogo. 

A linguagem escrita foi muito utilizada nesse jogo e apesar da regra requisitar apenas 

que os resultados fossem falados e mostrados com as cartas, os alunos sentiram necessidade 

de registrar seus cálculos com lápis e papel, ou seja, externalizar seu raciocínio por meio de 

traços e esquemas e esses procedimentos, segundo Vigotski (2007), são recursos auxiliadores 

do pensamento e de memória.  

Quanto ao tempo estipulado no cronômetro de 2 minutos, alguns alunos consideraram 

suficientes e outros insuficientes para a realização de seus cálculos. Os alunos JC e MS 

expressaram suas opiniões e sentimentos sobre o fator tempo por meio de depoimentos orais 

ao final dos dois dias de atividades com o jogo: 

 

JC: Aprendi a raciocinar em um curto espaço de tempo, na pressão, fazer 

conta assim, pressionado. Esse tempo pressiona um pouco. 

 

 A aluna MS relatou que seria melhor se o tempo do jogo não fosse cronometrado 

“para a gente pensar um pouquinho porque se não souber bem na memória, não consegue. 

Tinha que raciocinar, memorizar muito rápido, aí eu não conseguia, daí eu ficava nervosa.” 

O nervosismo, sentimento de baixa autoestima e de força de vontade que elevou 

novamente a autoestima da aluna MS pode ser verificado durante os diálogos abaixo: 

 

MS: Vixi! É tudo número alto aqui. 95, ferrou! [põe as mãos na cabeça] Até 

parece que eu sou burra mesmo, viu! 

I [amiga do outro grupo]: Calma, MS! 

MS [pergunta a pesquisadora]: Eu tenho que fazer a mesma conta que eu fiz 

aquela hora? 

P: Quase a mesma. 

MS: 9X9 = 81 para chegar no 95. 

J: Acabou o tempo. 

MS: Mas eu vou fazer agora na minha cabeça [começa a contar nos dedos 

falando em voz baixa]. 

 

Em seus depoimentos orais e durante o jogo, outros alunos relataram diferentes 

sentimentos como insônia, ansiedade e dor de cabeça. Esses sentimentos são característicos de 

alunos da EJA, segundo a Proposta Curricular para a EJA (Brasil, 2002a), pois, eles são 

inseguros, têm medo de apresentar respostas erradas, têm sentimentos de incapacidade (baixa 
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autoestima) com relação ao seu aprendizado, são resistentes a mudanças e a atividades que 

sejam diferentes das aulas expositivas ou com cópias. Apesar de apresentarem algumas dessas 

características, eles não foram resistentes na participação e realização das tarefas dessa oficina 

com jogos, talvez pelo fato de estarem sentindo-se importantes por contribuírem para uma 

pesquisa acadêmica que visa à melhoria do ensino de Matemática ou pelo simples fato de 

estarem participando de atividades diferenciadas propostas pela própria professora deles. 

Como as atividades eram aplicadas no período noturno entre 7h30 as 22h30, a aluna M 

afirmou ter tido dificuldades para dormir por continuar pensando nos cálculos em sua casa. 

 

M: Depois eu fico em casa pensando nisso e não durmo. Tá acabando com o 

meu sono!  

MS: Eu chego em casa, eu quero pensar em outra coisa. Pensa em outra coisa, 

senão você não dorme! 

M: Mais, eu penso. Tá me perturbando a mente! Mas eu fico sozinha, aí eu fico 

fazendo contas [a aluna ri]. 

MS: Eu também fico só.  

 

F [relata à pesquisadora]: Dá ansiedade! 

F [fala sorrindo, referindo-se ao primeiro dia desse jogo]: Eu fiquei gelada no 

primeiro dia, as minhas mãos. Hoje, tô tranquila. 

S [relata à pesquisadora]: Fiquei com dor de cabeça, começou aqui até em 

casa. Tive que tomar remédio! Hoje, tá tranquilo. 

  

Durante os dois dias de aplicação, verificou-se que esse foi o jogo em que houve maior 

externalização dos sentimentos, tanto por gestos como por suas palavras. Além disso, essas 

emoções estavam relacionadas aos conteúdos matemáticos e ao tempo estipulado nas regras e 

como, afirma Onrubia (2004) o lado afetivo-emocional nas atividades deve ser enfatizado sem 

esquecer os conteúdos escolares. 

No quadro 61, temos as análises referentes à linguagem/regras com o jogo Pife da 

tabuada. 

As dificuldades quanto às regras mencionadas anteriormente permitiram que o jogo 

Pife da tabuada promovesse continuamente a interação entre a pesquisadora e as duplas, a 

interação entre os alunos, a mediação com o jogo, ajustes, ajudas e uma assistência entre 

iguais. 
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  Quadro 61: Linguagem / regras -  Jogo Pife da tabuada 
Categorias de análise Comportamento dos alunos 

Linguagem/ fala No jogo inicial, os alunos jogaram mostrando suas cartas e os que já haviam 

compreendido as regras ajudavam seus parceiros (adversários), por meio da fala e 

gestos, sobre como deveriam jogar e formar as possíveis combinações para vencer 

o jogo. 

Dificuldades/ dúvidas 

sobre as regras 

As regras lidas e explicadas foram compreendidas após algum tempo de prática do 

jogo. 

As regras deixaram de mencionar sobre como dar continuidade ao jogo caso, as 

cartas de compra esgotassem e nenhum jogador vencesse. 

Os alunos apresentaram dificuldades quanto ao entendimento da regra de compra e 

descarte das cartas. 

Os alunos que não conseguiram formar seus dois pares de combinações, com as 

cartas disponíveis para a compra na mesa, questionaram sobre como poderiam dar 

prosseguimento ao jogo. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

A linguagem do jogo deixou de mencionar aspectos importantes das regras do jogo e 

em alguns pontos não apresentou clareza o suficiente para o entendimento dos alunos, como 

verificado no quadro 61. 

Considerando as análises dos cinco jogos trabalhados nesse estudo, pode-se observar 

os aspectos teóricos, já antes mencionados e outros fatores que são comuns nas 

aprendizagens, com a utilização dos jogos, e que estão presentes no comportamento dos 

alunos e da pesquisadora com relação à linguagem/regras e os processos de ajuda na criação e 

intervenção na ZDP, conforme  a proposta de Onrubia (2004) exposta resumidamente no 

quadro 62 e segundo a teoria histórico-cultural de Vigotski (2007) apresentada no quadro 63. 

 

Quadro 62: Linguagem/regras e os processos de ajuda na criação e intervenção na ZDP 
Jogos Critérios de intervenção e ação 

Bingo da 

tabuada 

Pesquisadora: utilizou a linguagem oral com clareza.  

Pesquisadora: possibilitou a participação de todos os alunos no jogo. 

Alunos: estabeleceram um relacionamento afetivo entre eles e com a pesquisadora baseado 

na confiança, na segurança, na aceitação mútuas e na promoção da autoestima. 

Alunos: utilizaram a linguagem oral como instrumento de interação, de modificação e de 

representação de esquemas de conhecimento. 

Alunos: ofereceram e receberam ajuda dos colegas e do professor, em que a linguagem oral 

serviu para a cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos colegas (adversários).  

Alunos: adquiriram autonomia, pois, utilizaram seus conhecimentos no jogo como pouca ou 

nenhuma ajuda. 

Jogo: linguagem clara de fácil entendimento. 

Jogo dos 

Produtos 

Pesquisadora: utilizou a linguagem oral com clareza. 

Pesquisadora: possibilitou a participação de todos os alunos no jogo. 

Pesquisadora: introduziu ajustes da ajuda para que os alunos pudessem continuar jogando. 

Alunos: estabeleceram um relacionamento afetivo entre eles e com a pesquisadora baseado 

na confiança, na segurança, na aceitação mútuas e na promoção da autoestima. 

Alunos: ofereceram e receberam ajuda dos colegas e do professor, em que a linguagem oral 

serviu para a cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos colegas (adversários).  

Alunos: expressaram-se durante e sobre o jogo e prestaram assistência entre eles. 

Alunos: adquiriram autonomia, pois, utilizaram seus conhecimentos no jogo como pouca ou 

nenhuma ajuda. 

Jogo: Alguns aspectos da regra apresentaram falta de clareza. 
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Memória de 

multiplicação 

Pesquisadora: utilizou a linguagem oral com clareza. 

Pesquisadora: possibilitou a participação de todos os alunos no jogo. 

Pesquisadora: introduziu ajustes da ajuda para que os alunos pudessem continuar jogando, 

pois, o jogo foi adaptado de um site da internet.  

Alunos: estabeleceram um relacionamento afetivo entre eles e com a pesquisadora baseado 

na confiança, na segurança, na aceitação mútuas e na promoção da autoestima. 

Alunos: adquiriram autonomia, pois, utilizaram seus conhecimentos no jogo como pouca ou 

nenhuma ajuda. 

Jogo: Linguagem clara. 

Pirâmide 

matemágica 

Pesquisadora: utilizou a linguagem oral com clareza.  

Pesquisadora: possibilitou a participação de todos os alunos no jogo. 

Pesquisadora: introduziu ajustes da ajuda para que os alunos pudessem continuar jogando. 

Alunos: ofereceram e receberam ajuda dos colegas e do professor, em que a linguagem oral 

serviu para a cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos colegas (adversários).  

Alunos: expressaram-se durante e sobre o jogo e prestaram assistência entre eles. 

Alunos: adquiriram autonomia, pois, utilizaram seus conhecimentos no jogo como pouca ou 

nenhuma ajuda. 

Jogo: Linguagem escrita e visual apresentou ambiguidade e faltou clareza em alguns 

aspectos.  

Pife da 

tabuada 

Pesquisadora: utilizou a linguagem oral com clareza. 

Pesquisadora: possibilitou a participação de todos os alunos no jogo. 

Pesquisadora: introduziu ajustes da ajuda para que os alunos pudessem continuar jogando. 

Alunos: estabeleceram um relacionamento afetivo entre eles e com a pesquisadora baseado 

na confiança, na segurança, na aceitação mútuas e na promoção da autoestima. 

Alunos: expressaram-se durante e sobre o jogo e prestaram assistência entre eles.   

Alunos: ofereceram e receberam ajuda dos colegas e do professor, em que a linguagem oral 

serviu para a cooperação e regulação de suas próprias ações e a dos colegas (adversários).  

Jogo: Faltou clareza em alguns aspectos da linguagem escrita e as regras omitiram aspectos 

importantes que geraram dúvidas durante o jogo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando o exposto no quadro 62, pode-se notar que os comportamentos dos alunos 

e da pesquisadora apresentaram características que vão ao encontro do que propõe Onrubia 

quando se refere às ações necessárias para a criação de ZDP.  

No jogo Bingo da tabuada, não foram necessários fazer ajustes e modificações no 

jogo, não houve a tutoria entre iguais e o ambiente teve a linguagem oral como elemento 

predominante para promover a cooperação, a participação de todos que favorece a criação da 

ZDP e a regulação das suas ações e dos outros.  

No jogo Memória de multiplicação, foi necessário fazer ajustes e modificações no 

jogo, pois, foi adaptado da internet, não houve a tutoria entre iguais e o ambiente não teve a 

fala predominante para promover a cooperação, regulação das suas ações e dos outros.  

 Ressalta-se que os jogos Pirâmide matemágica, Produtos e Pife da tabuada 

apresentaram critérios idênticos da proposta de Onrubia (2004), quanto ao comportamento 

dos alunos e da pesquisadora, porém, no primeiro destes, houve momentos em que o clima do 

jogo não foi de confiança. 
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Considerando as contribuições de Vigotski no entendimento dos processos de 

aprendizagem que se estabelecem na ZDP, foi feita análise específica jogo a jogo. Buscou-se 

descrever as contribuições de cada jogo no referido processo. 

O quadro 63 apresenta aspectos da linguagem/regras segundo a teoria histórico-

cultural (VIGOTSKI, 2007). 

Com relação às regras e linguagem dos jogos expostas no quadro 63, pode-se notar 

que os comportamentos dos alunos e da pesquisadora apresentaram características que vão ao 

encontro do que propõe Vigotski quando se refere às ações necessárias para a criação de ZDP.  

 

Quadro 63: Linguagem/regras e a teoria histórico-cultural 
Jogos Teoria histórico-cultural (VIGOTSKI, 2007) 

Bingo da tabuada Alunos: desenvolveram relações emocionais que se externalizaram por meio de 

sentimentos, gestos e palavras. 

Alunos: utilizaram a fala interior que auxilia no planejamento e execução da ação e a 

fala exterior, na comunicação exigida nos jogos. 

Alunos: demonstraram prazer, interesse ou não, dependendo das situações envolvidas 

no jogo. Nesse caso, demonstraram prazer e interesse, pois, quiseram prolongar o 

jogo. 

Alunos: interagiram entre si, com o jogo e com a pesquisadora.  

Pesquisadora: promoveu a intervenção e a mediação entre os alunos com o 

instrumento (jogo). 
Jogo dos Produtos Alunos: desenvolveram relações emocionais que se externalizaram por meio de 

sentimentos, gestos e palavras. 

Alunos: utilizaram a fala interior que auxilia no planejamento e execução da ação e a 

fala exterior, na comunicação exigida nos jogos. 

Alunos: demonstraram prazer, interesse ou não, dependendo das situações envolvidas 

no jogo. Nesse caso, demonstraram prazer e interesse que foram expostos em suas 

expressões corporais. 

Alunos: interagiram entre si, com o jogo e com a pesquisadora.  

Pesquisadora: promoveu a intervenção e a mediação entre os alunos com o 

instrumento (jogo). 
Memória de 

multiplicação 

Alunos: desenvolveram relações emocionais que se externalizaram por meio de 

sentimentos, gestos e palavras. 

Alunos: utilizaram a fala interior que auxilia no planejamento e execução da ação e a 

fala exterior, na comunicação exigida nos jogos. 

Alunos: demonstraram prazer, interesse ou não, dependendo das situações envolvidas 

no jogo. Nesse caso, demonstraram prazer e interesse que foram expostos em suas 

expressões corporais e manifestações de alegria. 

Alunos: alguns consideraram que apesar das dificuldades o jogo é mais interessante. 

Quanto mais rígidas são as regras, o brinquedo (jogo) é mais atrativo. 

Alunos: interagiram entre si, com o jogo e com a pesquisadora.  

Pesquisadora: promoveu a intervenção e a mediação entre os alunos com o 

instrumento (jogo). 

Pirâmide 

matemágica 

Alunos: desenvolveram relações emocionais que se externalizaram por meio de 

sentimentos, gestos e palavras. Nesse jogo específico, alguns alunos demonstraram 

ansiedade, nervosismo e alegria. 

Alunos: utilizaram a fala interior que auxilia no planejamento e execução da ação e a 

fala exterior, na comunicação exigida nos jogos.  

Alunos: demonstraram prazer, interesse ou não, dependendo das situações envolvidas 

no jogo. Especificamente nesse jogo, alguns demonstraram prazer e interesse do 

começo ao fim, outros em alguns momentos devido às dificuldades, tempo longo de 

jogo e por não estarem vencendo demonstraram em suas expressões falta de prazer e 

desinteresse. 
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Alunos: interagiram entre si, com o jogo e com a pesquisadora.  

Pesquisadora: promoveu a intervenção e a mediação entre os alunos com o 

instrumento (jogo). 
Pife da tabuada Alunos: desenvolveram relações emocionais que se externalizaram por meio de 

sentimentos, gestos e palavras. 

Alunos: utilizaram a fala interior que auxilia no planejamento e execução da ação e a 

fala exterior, na comunicação exigida nos jogos.  

Alunos: demonstraram prazer, interesse ou não, dependendo das situações envolvidas 

no jogo. A maioria dos alunos demonstrou interesse e prazer, porém, uma dupla que 

demorou mais tempo jogando, manifestou sentimentos de cansaço e nervosismo. 

Alunos: interagiram entre si, com o jogo e com a pesquisadora.  

Pesquisadora: promoveu a intervenção e a mediação entre os alunos com o 

instrumento (jogo). 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto ao prazer e interesse nas situações envolvidas em cada jogo, nem sempre os 

alunos manifestaram sentimentos prazerosos, fatos observados durante os jogos Pife da 

tabuada e Pirâmide matemágica que se relacionaram a fatores como: tempo longo, 

dificuldades no entendimento das regras ou dos conteúdos matemáticos.  

Outro ponto analisado e verificado nos depoimentos orais do jogo Memória de 

multiplicação relaciona-se à condição do jogo ser considerado um pouco mais difícil pela 

memorização, porém, essa tensão gerou mais interesse atenção e atratividade. 

O comportamento dos alunos e da pesquisadora no trabalho com cada jogo permitiu 

verificar também aspectos presentes nas três bases curriculares, citadas nesse estudo, que 

estão interligados as teorias de Vigotski (2007) e Onrubia (2004). 

Quanto às análises da categoria linguagem e regras, pode-se destacar que nos 

documentos oficiais Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática - 5ª a 8ª séries 

(BRASIL, 1998) e a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2002), o trabalho com jogos na sala de aula proporcionam um ambiente de respeito e elevação 

da autoestima dos alunos, fato consoante com as propostas de Onrubia (2004), observadas nos 

jogos analisados, sobre o estabelecimento de um clima de relacionamento afetivo e emocional 

baseado na confiança, na segurança, na aceitação mútua, na curiosidade, interesse pelo 

conhecimento e na elevação da autoestima. 

Os aspectos teóricos e curriculares presentes nos cinco jogos, quanto a categoria 

linguagem e regras aqui analisados, mostraram que houve a participação dos alunos, uso da 

linguagem oral, sentimentos e gestos, a interação entre pesquisadora/alunos, entre os 

alunos/jogos e entre os alunos, a mediação com os instrumentos (jogos), tutoria entre iguais, 

clima baseado no respeito, na aceitação mútuas, na concentração e na cooperação, entre 

outros. Assim, as atividades com os jogos propostos favoreceram um ambiente próprio para a 
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criação e avanços da ZDP, pois, segundo Vigotski (2007), a criação da ZDP é um fato 

essencial do aprendizado, ou seja, o aprendizado proporciona diversos processos internos de 

desenvolvimento que são operacionalizados somente quando há interação da pessoa e o 

ambiente social e, nesse caso, também por meio da cooperação de seus companheiros, 

parceiros nos jogos. 

As regras dos cinco jogos estabeleceram o desenvolvimento de atividades 

matemáticas, envolvendo as operações fundamentais no conjunto dos números naturais, 

porém, foram analisados no item 6.3.2, os processos matemáticos próprios de cada um dos 

jogos com relação ao campo multiplicativo. 

 

6.3.2. Os processos matemáticos propiciados pelo jogo  

 

As análises sobre os processos matemáticos dos jogos e os processos de ajuda na 

aprendizagem expressos durante a coleta de dados tomaram como referência os estudos de 

Vergnaud (1996) sobre o campo multiplicativo, de Vigotski (2007) sobre aspectos da teoria 

histórico-cultural com ênfase no brinquedo, na linguagem, na ZDP, nas funções psicológicas 

superiores, na interação e na mediação, de Onrubia (2004) nos processos de interação e 

criação da ZDP, de estudos sobre os jogos nas escolas e nas bases curriculares. 

A seguir, descrevemos os processos matemáticos envolvidos em cada jogo aplicado 

nesse estudo e apresentamos a análise jogo a jogo na perspectiva dos conteúdos da 

multiplicação, propiciados pelos jogos aplicados. 

 Durante o Bingo da tabuada, primeiro jogo aplicado, os alunos realizavam cálculos 

mentalmente, mas também com auxílio da linguagem oral, os mais experientes auxiliavam os 

que tinham dificuldades para encontrar os resultados rapidamente para realizarem as 

marcações em suas tabelas. Portanto houve alguns fatores importantes na interação entre os 

alunos, segundo Onrubia (2004): uma tutoria entre iguais, ou seja, os alunos mais experientes 

em um conteúdo ofereceram ajuda aos outros, promovendo assim, benefícios para todos. 

Outro fator foram os processos de ajuda oferecidos e recebidos mutuamente, em que os alunos 

por meio da linguagem cooperaram entre si, regularam suas próprias ações e a dos colegas, 

além de utilizarem a fala consigo mesmos como apoio para a realização de suas tarefas.  

Segundo Grando (2000), o cálculo mental permite ampliar o conhecimento do campo 

numérico. A realização dos cálculos mentalmente, foi muito importante para agilizar o tempo 



166 
  

 
 

do jogo, pois, segundo Prieto (2006), se o aluno não tiver a tabuada memorizada perderá 

tempo para construí-la ou realizar a contagem nos dedos.   

Verifica-se que o problema do jogo Bingo da tabuada, consiste na realização dos 

cálculos de multiplicação e divisão com o valor expresso nas cartas, que serão sorteadas pela 

pesquisadora, contendo os números da tabuada do 2 ao 10, ou seja, os alunos precisam 

encontrar o produto ou o quociente da carta sorteada para então  realizarem as marcações 

corretamente em suas cartelas. Assim, é possível associar essa situação a proporcionalidade 

com uma relação ternária a x b = c, conforme citado no referencial teórico desse estudo sobre 

as relações multiplicativas e a tabuada. 

Vale ressaltar que durante todo o jogo, a pesquisadora intencionalmente realizava duas 

leituras de cada carta sorteada com a operação e quando se tratava de cartas com 

multiplicação enfatizou a propriedade comutativa da multiplicação. Por exemplo: ao sortear a 

carta               :  

 

P [fala em voz alta para os alunos, mostrando a carta]:“3X5 quanto é? E 5X3 

quanto é?” 

 

Os alunos por sua vez, respondiam duas vezes o valor do produto correspondente à 

carta sorteada, assim, com essa ação foi possível contribuir para a memorização da tabuada e 

para a percepção e compreensão da propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, que a 

ordem dos fatores não altera o produto. 

Quanto aos cálculos, mencionaram em suas respostas ao questionário pós-jogo, que 

não precisaram de papel e lápis para encontrar os resultados, pois, utilizaram apenas o cálculo 

mental e fizeram consultas à tabuada que foi entregue a cada um, no início do jogo.  

Em seus depoimentos orais, os alunos concordaram que o ambiente colaborativo em 

que utilizaram a linguagem falada, contribuiu para o aprendizado matemático. A aluna MS 

afirmou que: “algumas que eles falavam eu sabia, outras não, e se eu fosse responder sozinha 

tinha que consultar a tabuada”. A fala dos alunos contribuiu para encontrarem os resultados e 

apoiar os processos de memorização, não no processo de construção e resolução do cálculo 

mental. Os alunos destacaram também dificuldades encontradas, como por exemplo, o aluno 

JC mencionou que teve dificuldades para raciocinar quando os números eram altos e a aluna 

MS relatou que tem dificuldades com a tabuada, por isso, achou o jogo um pouco complicado 

e que se não fosse a ajuda recebida pelos colegas, por meio da fala em voz alta teria que 

consultar a tabuada quase toda vez por não saber completamente. Assim, se a aluna sempre 

3X5 
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consultasse a tabuada ou contasse nos dedos, perderia tempo e poderia desviar sua atenção da 

atividade (PRIETO, 2006), pois, poderia perder a chamada de alguma operação nova sorteada 

pela pesquisadora. 

No jogo dos Produtos, foi entregue a cada aluno um tabuleiro que deveria ser 

preenchido com os resultados da tabuada formado pelas combinações do 1 ao 6, já que os 

dados que iriam utilizar para a realização dos cálculos têm apenas 6 faces. A pesquisadora 

explicou na lousa como o tabuleiro, em formato de uma tabela com 7 linhas e 7 colunas, 

deveria ser completado e cada aluno realizou essa tarefa individualmente. A tabela realizada 

para a construção do jogo é de dupla entrada, conforme figura 49. 

 

Figura 49: Tabela de dupla entrada do jogo dos Produtos, preenchida por uma aluna 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Observou-se que, durante o preenchimento do tabuleiro a aluna MS consultou várias 

vezes os resultados na tabuada e falava em voz baixa os resultados que procurava. Dessa 

forma, ficou evidente que a aluna MS utilizou sua fala interior para apoiar sua ação 

(VIGOSTSKI, 2007). 

Esse jogo apresentou duas tarefas: a primeira foi o preenchimento e leitura de uma 

tábua de Pitágoras incompleta, somente até o fator 6 X 6 e o segundo relaciona-se à realização 

dos cálculos da multiplicação dos fatores que são arremessados pelos dados, conforme as 

regras do jogo.  

O cálculo realizado pelos alunos tem como elemento desconhecido o produto, fato 

semelhante ao do jogo anterior em que o exemplo mostra que a tabuada pertence à 

proporcionalidade e tem uma relação ternária.  

Nos questionários pós-jogo, os alunos afirmaram que utilizaram apenas o cálculo 

mental e somente a aluna MS afirmou que utilizou a tabuada para encontrar os resultados. No 

caso, citado pela aluna MS, a tabuada auxiliou a construção do jogo.   
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Em seus depoimentos orais, quanto aos cálculos, à maioria dos alunos enfatizou que 

aprendeu a calcular mais rápido e teve mais agilidade, assim, foi possível verificar que a 

realização dos cálculos mentalmente agilizou o tempo de jogo. Quanto aos conhecimentos 

matemáticos adquiridos com o jogo, alguns enfatizaram que aprenderam melhor a tabuada, 

como expressam as alunas M e F: 

 

F- Muito bom, é uma forma mais fácil de aprender lidar com a tabuada, de 

praticar, de resolver mentalmente fica bem mais fácil da gente gravar isso. 

M- Decorar a tabuada. Ajudou bastante. Gostei! 

 

Os depoimentos comprovaram a proposta de Prieto (2006) que o bingo da tabuada é 

um recurso útil para a memorização da mesma. 

Como cita a aluna F, o cálculo mental trouxe para ela maior facilidade, pois, segundo 

Grando (2008), ele favorece o estabelecimento de uma relação mais pessoal do aluno com o 

conhecimento matemático. 

Não foram apresentadas dificuldades quanto aos cálculos desenvolvidos, nem quanto 

ao uso e construção da tabela de dupla entrada, apenas algumas relacionadas às regras do 

jogo, como citadas no item 6.3.1. desse estudo. 

Nesse jogo, também foi possível aos alunos utilizarem a tabela de correspondência 

dupla, a propriedade do elemento neutro e a comutatividade da multiplicação para realizarem 

suas marcações, porém a segunda propriedade gerou dúvidas quanto à regra do jogo, mas não 

com relação ao saber matemático, conforme expresso abaixo nas discussões entre os alunos e 

a pesquisadora: 

 

JC: Por exemplo: O meu deu 4, tem 3 [referindo-se ao número] 4, então pinta 

os 3 [referindo-se ao número] 4, né? 

P: [responde ao aluno e aproveita para falar para todos] Pessoal, se o numero 

estiver repetido você pinta todos eles. Por exemplo: 4x1 = 4 e pinta 1x4= 4. 2x2=4 é 

outra multiplicação, você não pinta. 

 

Outra dúvida semelhante a anterior foi apresentada pela aluna R:  

 

R: Professora! Se sai várias vezes o 6X2, 12. Não pode marcar o resto dos 12? 

P: Não. A primeira vez que sai você já pode marcar todos [demonstra na lousa 

6 X 2 = 12 e 2 X 6 = 12]. 

 

Ao responder que não, a pesquisadora aponta os números 3 e 4 na cartela da aluna. Ao 

dar essa resposta, a pesquisadora refere-se ao fato de que R não poderia pintar todos os 12, 

pois os outros dois números 12 da cartela representavam os produtos dos fatores 3 e 4. Ao 
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afirmar para aluna R, que na primeira vez que sai ela já poderia marcar todos, a pesquisadora 

mostra na lousa apenas os números sorteados nos dados que foram 6 e 2 e explica para todos 

os alunos que poderiam pintar a cartela na primeira vez, que aparecessem apenas os resultados 

comutativos relacionados aos fatores sorteados pelos dados, por exemplo 6 X 2 e 2 X 6.  

O jogo Memória de multiplicação, aplicado nesse estudo e confeccionado pela 

pesquisadora, foi adaptado de um site da internet, por meio da construção de 9 jogos de 

cartas, em que cada um corresponde a tabuada do 2 ao 10, respectivamente. Nesse jogo, os 

fatores e produtos já estavam preenchidos nas cartas e seu objetivo era auxiliar no processo de 

memorização das tábuas de multiplicação. 

Quanto aos conhecimentos matemáticos os alunos não demonstraram dificuldades, já 

que os resultados dos cálculos estavam expostos nas cartas. 

Em seus depoimentos orais, com exceção do aluno JC, todos afirmaram que gostaram 

do jogo e que os auxiliou no processo de memorização da tabuada. O aluno JC acrescentou 

que o jogo não o ajudou muito, por já apresentar os resultados prontos: 

 

JC: Não ajudou muito no meu caso, você procura ali uma multiplicação e 

depois procura o outro par e tenta decorar onde está o outro par, porém é uma coisa 

que já tá pronta, não ajudou muito, assim, você a multiplicar (...). 

P: Por que o jogo da memória já estava pronto? 

JC: Exatamente, já estava pronto então, para mim não ajudou muito. 

P: Você sugere que a gente busque os resultados, 6 X 2? 

JC: Exatamente! Quando você acha já ali o resultado, você já olhou o 

resultado, você não tem trabalho nenhum de somar, multiplicar.  

 

Mediante o comentário do aluno JC, a pesquisadora mencionou que há também jogos 

desse tipo em que o aluno para formar seu par tem que buscar uma carta com os fatores e a 

outra é o produto (resultado) correspondente, como por exemplo, o Jogo da Memória Tabuada 

(TADEU, 2011), que conforme pode ser visto na capa do mesmo (Figura 50), traz a figura de 

uma criança, como se o jogo fosse destinado apenas para o público infantil, porém, é possível 

devido ao seu conteúdo aplicá-lo na EJA.  A pesquisadora salientou ainda, que se houvesse 

tempo, esse jogo também seria aplicado durante a oficina. 
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Figura 50: Jogo da Memória Tabuada 

 
Fonte: Matrix 

 

Como não houve tempo para a aplicação do Jogo da Memória Tabuada, foi sugerido 

aos alunos que jogassem posteriormente em outros lugares, pois, o mesmo encontra-se 

disponível para comercialização e também pode ser confeccionado com materiais de baixo 

custo, como o jogo Memória de multiplicação. 

Embora também o jogo sugerido colaborasse com esse estudo, o primeiro tipo foi 

escolhido com a intenção de perceber as reações dos alunos com relação ao fato da 

memorização e dos cálculos já estarem prontos e, além disso, para auxiliar nos processos de 

verificação da construção de sentenças matemáticas. 

No jogo Pirâmide Matemágica, os alunos têm que encontrar combinações de cálculos 

com as quatro operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão para 

encontrar o valor exposto na carta que deveria ser o resultado dessa combinação de cálculos, 

ou seja, utiliza simultaneamente o campo conceitual aditivo e multiplicativo, porém, 

enfatizam-se aqui as situações relacionadas ao campo multiplicativo. 

Como nesse jogo, os alunos tiveram muitas dificuldades quanto ao entendimento das 

regras e não houve tempo para concluírem suas jogadas, ele foi estendido para outro dia.  

No início desse jogo, as alunas pediram lápis e papel para realizarem seus cálculos, 

porém, os alunos JC e J realizaram os cálculos apenas mentalmente, mas no segundo dia, 

apenas o aluno J não efetuou os registros de seus cálculos com papel e lápis. Assim, os 

cálculos foram realizados mentalmente e esquematizados por meio de registros escritos de 

forma semelhante à exposição das cartas na mesa (Figura 51), exigida pelo jogo. A maioria 

dos alunos não montou os algoritmos.  
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Figura 51: Exposição dos cálculos mentais de forma correta, com curinga representando o 

número 5 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Enquanto um dos jogadores montava na mesa suas combinações, um marcava o tempo 

e os demais observavam seus próprios jogos e esquematizavam suas combinações no papel 

para montá-las na vez da sua jogada, assim, puderam desvirar mais rapidamente cartas da 

pirâmide e agilizar seu tempo no jogo. Nesse jogo, nota-se que os esquemas e a escrita foram 

importantes ajudas para o desempenho matemático, pois, como afirma Vigotski (2007) as 

atividades com jogos podem exigir do jogador uma ajuda por meio de traços, desenhos, 

esquemas ou mesmo de escrita. Esses procedimentos funcionam tanto como ajuda ao próprio 

pensamento quanto como recursos auxiliares de memória. 

O aluno J não realizou cálculos com lápis e papel, as alunas R e MS fizeram anotações 

sobre as operações e não entregaram nenhum registro dos cálculos e a aluna MS utilizava 

muito a contagem em seus dedos e a consulta à tabuada como processos de ajuda. 

Nas filmagens e nos registros dos cálculos dos alunos, observaram-se combinações 

que não eram permitidas pelas regras do jogo e a utilização da propriedade da divisão a÷ 1= a. 

Essa propriedade foi utilizada como um esquema facilitador dos cálculos para cumprimento 

da regra da Maldição do Faraó, a qual torna obrigatória a realização de pelo menos uma 

divisão. Não utilizaram, porém, a propriedade inversa, pois, não é válida para números 

naturais e inteiros, pois, 1÷a = 1/a, pertence ao conjunto dos números racionais.  

Foram observados também alguns erros presentes no conjunto das representações 

simbólicas como: sinais trocados e resultados errados.  

As figuras abaixo apresentam alguns registros sobre os cálculos realizados pelos 

alunos nos 1º e 2º dias de aplicação, no qual foi possível observar que conforme os alunos 

praticaram e compreenderam o jogo, ou seja, conforme adquiriram experiência organizaram 

melhor seus registros, seguindo as regras. A experiência dos indivíduos e a aprendizagem, 

segundo Vergnaud (apud MOREIRA, 2002), influenciam na organização dos campos 

conceituais. 
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Nas figuras 52 e 53, estão dispostos alguns registros das combinações de cálculos 

realizados nos 1º e 2º dias pela aluna I. 

 

Figura 52: Registros de cálculo mental da 

Aluna I - 1º dia do Pirâmide Matemágica

 

 

Figura 53: Registros de cálculo mental da 

Aluna I - 2º dia  do Pirâmide Matemágica 

 

Fonte: Acervo pessoal                                                      Fonte: Acervo pessoal                                                   

Durante o primeiro dia (Figura 52), nas linhas 9, 10 e 15, apesar dos cálculos e a 

resposta estarem corretos, a aluna descumpriu as regras, pois, montou as combinações 

repetindo três vezes o número 9 e o número 5, pois, as cartas do jogo limitam a quantidade de 

números e sinais, estes podem ser repetidos apenas duas vezes.  

A pesquisadora esclareceu novamente essas características que compõem a regra 

descrita acima e com exceção das linhas mencionadas, em ambos os dias, a aluna I registrou 

as combinações e resultados de forma correta conforme os registros de cálculo mental, não 

das sentenças matemáticas. 

No primeiro dia, aluna I jogou com MS, F e S e no segundo dia, com JC, F e S. A 

aluna I auxiliou a aluna MS, para construção das combinações adequadas. Embora, tenha 

apresentado poucas dificuldades, como a regra impedia a repetição dos números e sinais 

superior à quantidade de três vezes, ela precisou de auxílio da aluna F para a montagem de 

números superiores a 90 devido ao cumprimento das regras, pois, a aluna I não apresentou 

dificuldades quanto à resolução dos cálculos matemáticos. Assim, houve o oferecimento e 

recebimento mútuo de ajuda por meio da linguagem, (ONRUBIA, 2004) e destacados nos 

trechos abaixo: 
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I: Coloca aí 7X3 + 1, que vai dar [fala para a aluna MS, sobre o número 22]. 

 

No segundo dia, a aluna recebeu esclarecimentos da pesquisadora e ajuda da aluna F 

para cumprir a regra: 

 

I: Eu posso fazer 9X9=81+9 = 90 +6? 

P: Não, você tem que fazer outra, que dá isso.  

F [fala para I]:Faz  mais 2X5. 

P: 2X5=10. 

F [fala para I]: Aí você vai colocar mais 3 X 5= 15. Deu? 

I: Deu [mostra com suas cartas na mesa 9 X 9 + 3 X 5= 96]. 

 

Em outro momento a aluna I, montou a combinação de cartas (Figura 54) e perguntou 

à pesquisadora se estava correto, explicando cada cálculo corretamente, porém, como pode ser 

visto na figura 54, o cálculo apresentou o resultado correto, mas a aluna utilizou erroneamente 

os curingas. O curinga estrela representa somente os números de 1 a 9 e o curinga de sinais 

deveria ser colocado entre o 4 e o 5 como sinal de X (vezes) e após o 9 é o sinal de + (mais) 

que deveria estar.  

 

Figura 54: Combinação de cartas da aluna I para o número 89 (curingas trocados) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Com relação à combinação exposta na figura 54, a pesquisadora respondeu que havia 

um erro (nas regras) e sugeriu que a aluna fizesse as combinações o mais simples que 

pudesse, assim: “9X9= 81 quanto falta para chegar?” Então, a aluna seguiu a sugestão, 

modificou sua combinação e fez uma nova, como pode ser visto, em seu registro na penúltima 

linha do segundo dia: 9X9= 81+8=89 (Figura 49). 

Na figura 55, estão dispostos alguns registros, as observações sobre as combinações de 

cálculos realizados apenas no 2º dia pelo aluno JC, pois, no primeiro dia, o aluno não 

registrou seus cálculos fez apenas a montagem das combinações com as cartas na mesa. 
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Figura 55: Registros de cálculo mental do Aluno JC -  2º dia do Pirâmide matemágica 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Nos dois dias, o aluno JC calculou corretamente todas as operações, porém, as cartas 

do jogo limitam a quantidade de números e sinais, estes podem ser repetidos apenas duas 

vezes por ter apenas um curinga para números e um curinga para operações e como se pode 

observar nos registros do 2º dia na linha 4 e 6 (Figura 55), o aluno fez operações em excesso, 

desnecessariamente, com repetições de sinais e números em que o conjunto de decifradores 

não tinha cartas suficientes para realizar; nas linhas 5,6 e 16, o aluno JC repetiu três vezes o 

número 9 e  na 18, repetiu três vezes o sinal de mais, utilizou o número 98 que não pode 

entrar no cálculo, pois, as cartas e os curingas variam apenas de 1 a 9  e errou o cálculo 

matemático de 94+3= 98. Nesses casos, o aluno não utilizou as combinações permitidas pelas 

regras do jogo, mas acertou os cálculos matemáticos, exceto na linha 18 que aparentemente 

por distração colocou a resposta da soma 98 ao invés de escrever 97. 

O aluno JC utilizou também diversas vezes, operações inversas e dividiu por 1, mas 

também realizou divisões com outros números. Exemplo: 9X9= 81-1= 80÷4= 20X4= 80 

(combinação da terceira linha- Figura 55). 

No primeiro dia, o aluno JC estava no grupo dos jogadores M, E, J e no segundo dia 

mudou de grupo, pois, chegou atrasado e também porque duas alunas abandonaram a 

pesquisa. 



175 
  

 
 

O aluno JC, não apresentou dúvidas quanto à realização dos cálculos matemáticos, 

porém, as regras do jogo tinham limites que o aluno relata não ter compreendido muito bem 

inicialmente e que o fato do jogo ser cronometrado fez com que no começo errasse muito por 

querer fazer muito rápido e quando começou a esquecer o tempo passou a realizar mais 

operações corretamente no tempo estipulado.  

No primeiro dia, cometeu vários erros e acertos na montagem das combinações para 

realizar seus cálculos. Para encontrar as combinações para o número 72, por exemplo, o aluno 

JC fez corretamente: 4X9= 36X2= 72.   

Entre os erros nas combinações que estão relacionados às regras podemos destacar o 

uso indevido dos curingas, em que o aluno atribuiu-lhe um valor superior a 9 e contou com a 

utilização dos mesmos, mais de uma vez, porém, cada conjunto de decifradores tem apenas 

um curinga para números e um para sinais. Exemplo: 

 

JC: 9X8= 72+ 6= 78+ curinga [estrela]= 90÷2= 45+45= 90.  

 

Nesse caso, o aluno JC utiliza incorretamente o curinga para números duas vezes, uma 

valendo 12 e a outra 45, porém, o curinga vale apenas de 1 a 9. Além disso, realiza três 

operações de adição podendo realizar apenas duas, uma com o sinal + e a outra com o sinal 

curinga para operações. Dessa forma, os cálculos foram feitos de forma correta, porém, não 

foram pertinentes com as regras do jogo. Apesar de ser orientado pela pesquisadora, o aluno 

cometeu outros erros semelhantes ao longo da disputa. 

Como o aluno JC estava realizando os cálculos mentalmente, falava alto seus 

resultados e combinações, mas nem sempre pegava todas as cartas e colocava sobre a mesa 

para demonstrar a combinação falada, então por reclamação dos outros jogadores, a 

pesquisadora pediu ao aluno que expusesse suas cartas, pois, fazia parte da regra. 

Outro erro cometido foi quanto à questão de o jogo trabalhar com o conjunto dos 

números naturais e JC começou a realizar cálculos com o conjunto dos racionais. No exemplo 

feito pelo aluno: 55÷ 2 = 27,5 temos o cálculo correto, porém, não pertinente com as regras 

do jogo. 

Devido a tantos equívocos repetidos, o aluno JC apresentou diante do jogo um 

comportamento que causou desconfiança nos outros jogadores e, inclusive uma das jogadoras, 

a aluna M, de forma descontraída e sorrindo, pediu a pesquisadora uma calculadora para 

corrigir o amigo. 
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No segundo dia, o aluno JC jogou com I, F e S e apresentou menos dúvidas, assim 

como no primeiro dia, não apresentou dificuldades com relação aos cálculos matemáticos, 

porém, cometeu alguns equívocos fazendo suas combinações com a quantidade de números e 

sinais excessivos, além do permitido pelas regras, porém, foram imediatamente notados e 

corrigidos pelas alunas do grupo. 

As alunas I e F notaram que o aluno JC para calcular o número 90 estava realizando as 

combinações com três números 9 e para conseguir  expor as cartas na mesa, pegou as cartas 

de seus decifradores e das outras jogadoras erroneamente, então as alunas contaram o fato a 

pesquisadora e o mesmo foi orientado a não repetir esse tipo de cálculo e que não deveria 

pegar cartas que não fossem as suas. 

Nas figuras 56 e 57, estão dispostos alguns registros das combinações de cálculos 

realizados nos 1º e 2º dias pela aluna F. 

No primeiro dia (Figura 56), a aluna F realizou os registros sem a operação de divisão, 

assim, descumpriu uma das regras do jogo. Em seus registros, podemos ainda observar nas 

linhas 4, 8 e 10 que apesar dos resultados dos cálculos estarem corretos, a aluna não usou a 

regra corretamente, pois, utilizou três números 9, sendo que com as cartas do jogo poderia 

utilizar apenas duas vezes cada número. Na linha 7, errou o resultado final e não é possível 

afirmar se o erro foi no resultado da multiplicação ou da soma, pois, o único registro é da 

expressão completa: 2X9+5+2 e o resultado é 25, não 24, como fora registrado.  

Nas linhas 11 e 16, a aluna F fez a mesma combinação, porém, colocou na linha 11 o 

resultado 40 erroneamente e na linha 16 acertou o resultado 48, não podemos afirmar que 

houve erro na multiplicação ou na soma, pois, a aluna F apresentou apenas a combinação 

completa 5X8+8. Algumas hipóteses que podemos levantar é que se o erro cometido foi no 

resultado da multiplicação, a aluna F considerou o resultado como 32, como se fosse 4X8 e 

não 5X8, como citado, ou errou por distração, ou por falta de hábitos em lidar com registros 

envolvendo as operações.  

Nos registros das demais linhas (Figura 56), a aluna F realizou os cálculos 

corretamente e respeitou as regras.  
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Figura 56: Registros de cálculo 

mental da Aluna F - 1º dia no 

Pirâmide matemágica   

Figura 57: Registros de cálculo mental da Aluna F - 2º   

dia no Pirâmide matemágica  

 
Fonte: Acervo pessoal                                         

 
Fonte: Acervo pessoal       

 

No segundo dia (Figura 57), a aluna F realizou algumas divisões por 1, cumprindo 

assim, uma das regras do jogo. A aluna F separou seus registros em três fileiras, na primeira 

fileira tinha 13 linhas, na segunda, 14 linhas e na terceira, 5 linhas. 

Nas linhas 2 e 7 da primeira fileira (Figura 57), apesar dos resultados estarem corretos, 

a aluna F usou os números repetidos três vezes, quantidade não permitida pelas cartas do jogo. 

Na linha 12 ou penúltima da primeira fileira, a aluna F erra o resultado final e não é 

possível afirmar se o erro foi no resultado da multiplicação ou se na soma, pois o único 

registro é da expressão completa: 8X7+4=62 e o resultado é 60. Na primeira linha, da 

segunda fileira, a aluna F descreve erroneamente uma combinação semelhante 8X7= 56+7= 

62, nesse caso, erra na soma, pois, o resultado é 63. 

Para representar o número 33, a aluna F fez a representação correta na linha 1 da 

primeira fileira: 5X5+8=33÷1, na segunda fileira errou na linha 3, pois, somou com o número 
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3 ao invés de somar com 8: 5X5=25+3 e na terceira fileira na linha 2, trocou o sinal do campo 

aditivo, pois, deveria representar com o sinal de mais (+) e registrou o sinal de menos (-): 

5X6-3 e, nesse último caso o resultado seria 27. 

Nas demais linhas, em todas as fileiras com exceção desses casos, a aluna F 

representou os cálculos com resultados corretos e cumpriu as exigências estabelecidas pelas 

regras do jogo para a realização dos cálculos. 

Nas figuras 58 e 59, estão dispostos alguns registros das combinações de cálculos 

realizados nos 1º e 2º dias pela aluna M.  

A aluna M, realizou registros em que errou alguns resultados ou trocou alguns sinais, a 

representação de seus registros aparentemente não foi muito organizada e demonstraram que a 

aluna foi testando as combinações até encontrar uma correta e conforme as utilizava, eram 

riscadas, ou seja, os esquemas disponíveis não adequados eram descartados na sequência da 

tarefa , conforme pode ser visto nas figuras 58 e 59. 

Nos registros da aluna M, no primeiro dia (Figura 58), observaram-se alguns erros 

como: 2X5= 20+2= 22; 2X5=15+2= 17 e 9X9= 81+5= 96, porém, registrou corretamente 

essa multiplicação em outra parte da folha 2X5= 10+1= 11. Esses registros mostram que a 

aluna ainda apresentava algumas dificuldades no resultado da tabuada e na soma, 

aparentemente acertou na terceira tentativa. 

 

Figura 58: Registros de cálculo mental da Aluna M - 1º dia no Pirâmide matemágica    

  
Fonte: Acervo pessoal 
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No segundo dia, de atividades com o jogo (Figura 59), a aluna M, afirma ter percebido 

que se as cartas da pirâmide entre as rodadas não eram trocadas, bastava realizar os registros 

das combinações apenas uma vez e ir repetindo para as demais, desenvolveu, portanto, uma 

estratégia para vencer o jogo e atingiu esse objetivo. O comentário feito para a pesquisadora, 

durante o jogo, ilustra a estratégia desenvolvida pela aluna M, no qual relacionou a 

matemática com as regras do jogo: 

 

Se nós fizermos as primeiras continhas, sem trocar as cartas, na segunda 

rodada é só repetir e olhar que dá certinho. Não precisa fazer novamente, mas se 

trocar as cartas vai ter que repetir as continhas.  

 

Nesse dia, a aluna M não apresentou erros, exceto no canto da folha, na qual registrou 

o resultado incorreto 51, mas consertou imediatamente abaixo: 8X6= 48+5= 53.  

Observou-se também que a aluna realizou pelo menos uma divisão e usou o número 1 

como divisor para facilitar seus cálculos e riscou as combinações, ou seja, descartou os 

esquemas que já tinham sido utilizados na tarefa. 

 

Figura 59: Registros de cálculo mental da Aluna M - 2º dia no Pirâmide matemágica 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Embora os registros da aluna M estejam aparentemente desorganizados, a aluna os 

compreendia, pois, conforme utilizava uma combinação ia riscando seus registros para sua 

compreensão e visualização.  

Nas figuras 60 e 61, estão dispostos alguns registros das combinações de cálculos 

realizados nos 1º e 2º dias pela aluna S.  

No primeiro dia (Figura 60), a aluna S organizou seus registros em duas fileiras, a 

primeira com 14 linhas e a segunda com 16 linhas. Realizou combinações diferentes com a 

mesma divisão 8÷4, assim, atendeu uma das regras do jogo, que enfatiza a realização de pelo 

menos uma divisão. 

 

Figura 60: Registros de cálculo mental da Aluna S - 1º dia no Pirâmide matemágica  

   
Fonte: Acervo pessoal  

 

 

Nesse dia, podemos observar que a aluna S repetiu na fileira 2 e na 1 algumas 

combinações da primeira fileira,  como podem ser vistas na figura 60: 

Linha 7, fileira 1=  linha 12, fileira 1=  8÷4= 2X9= 18+2= 20. 

Linha 10, fileira 1=  linha 10, fileira 2=  7X9+1= 64. 

 Em ambas as situações ilustradas acima, a aluna S representou e calculou 

corretamente os números expostos pelo jogo. 

 Linha 11, fileira 1= 9X9, 8 +9+5=95 = linha 6 = 9X9+9+5= 95. Na primeira fileira, a 

aluna esqueceu-se de registrar o sinal de = após a multiplicação e não colocou o número 1, 

para formar 81, embora tenha considerado esse valor como resposta, pois, os resultados do 

cálculo estão corretos, houve um erro na representação da expressão e, em ambas a aluna não 

obedeceu à regra, pois, repetiu o número 9, três vezes. A aluna S, também realizou 
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combinações diferentes para obter os mesmos resultados, tanto na fileira 1 como na 2 (Figura 

60), como nos casos mencionados abaixo:  

Número 44: 6X7+2 (linha 3, fileira 1); 8÷4= 2+ 42 (linha 4, fileira 2); 9X4= 36+7 

(linha 5, fileira 2). Na linha 4 da fileira 2, a aluna acrescentou 42, matematicamente está 

correto, mas essa representação não é possível no jogo, pois, as cartas são limitadas de 1 a 9. 

Na linha 5 da fileira 2, a aluna S possivelmente tentou arrumar a combinação da linha 

anterior: 9X4=36+7, porém, errou na representação da soma, pois, utilizou o número 7, 

quando deveria ter usado o número 8, para obter o resultado 44. 

Número 68: 8X8, 64+4 (linha 13, fileira 1);  9X7+5 (linha 16, fileira 2). 

Número 47: 5X8+7 (linha 9, fileira 1); 5X9+2 (linha 11, fileira 2). 

Número 43: 7X6=42+1 (linha 1, fileira 2); 7X5=35+8 (linha2, fileira 2). 

Nas representações dos números 68, 47 e 43 ilustrados na figura 60, a aluna S 

representou os cálculos com resultados corretos e cumpriu as exigências estabelecidas pelas 

regras do jogo para a realização dos mesmos.   

Ainda, no primeiro dia (Figura 60), pode-se verificar que a aluna S cometeu alguns 

outros erros: 

Na linha 9 da fileira 2: 8X9+1= 82. Para representar o número 82, a aluna deveria ter 

realizado 9X9, podemos considerar que foi um erro de representação em que a aluna trocou o 

número 9 pelo 8, pois, na linha anterior realizou corretamente 9X8+9= 81, ou que a aluna S, 

confundiu o resultado do fator 8X9, errando a multiplicação com a resposta 81. 

Na linha 15 da fileira 2: 7X9+6= 79. Para representar o número 79, a aluna S 

possivelmente considerou erroneamente o resultado do fator 7X9 como 73, quando a resposta 

correta seria 63 que adicionado com 6 unidades, resultaria no número 69.  

Dessa forma, podemos verificar que no primeiro dia de atividades com o jogo, a aluna 

S realizou representações corretas com resultado corretos, excetuando-se os casos expostos na 

linha 11, fileira 1 e na fileira 2, as linhas 5, 9 e 15.  

No segundo dia (Figura 61), a aluna S, organizou seus registros em duas fileiras, a 

primeira com 25 linhas e a segunda com 4 linhas. Realizou a mesma divisão que no primeiro 

dia, 8÷4 e outra com o divisor 1 (linha 16, fileira 1); assim, atendeu uma das regras do jogo, 

que enfatiza a realização de pelo menos uma divisão. 

Como no primeiro dia, a aluna S também repetiu números de forma inadequada com 

as regras do jogo, trocou ou errou números e operações, conforme se especifica nos dados 

registrados na figura 61. 
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Figura 61: Registros de cálculo mental da Aluna S - 2º dia no Pirâmide matemágica  

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                   

A linha 5 da fileira1 está idêntica a linha 2 da fileira 2: 9X9= 81+9= 90+4= 94. 

Apesar da representação e do resultado estarem corretos, não é possível repetir três vezes o 

número 9, pois, não há no jogo, quantidade de cartas disponíveis para a representação dessa 

combinação com esse número de repetições, assim, a aluna S acertou o cálculo, mas 

descumpriu as regras. 

Nas linhas 9 e 15 da fileira 1, a representação realizada é do resultado 81, porém, no 

primeiro caso, a aluna S escreve: 7X9=63+8 =81, observamos que ela colocou como resposta 

81, quando a resposta correta seria 71, ou seja, errou a soma na  representação das dezenas. Já 



183 
  

 
 

no segundo caso, a aluna realizou corretamente a representação, porém, trocou o sinal de mais 

(+) pela igualdade (=), mas calculou corretamente e acertou o resultado: 8X9=72=9=81.  

Na linha 13 da fileira 1, a aluna S errou a representação da combinação para o 

resultado 45, pois, esqueceu-se de completar a expressão com mais (+) 5 unidades, fazendo 

apenas: 8X5=40=45 ou tinha dúvidas com relação ao resultado da multiplicação de 8X5 

porém, na segunda fileira, linha 4, a aluna S fez novamente a combinação e utilizando a 

propriedade comutativa da multiplicação para 8X5 e 5X8 acertou completamente a 

combinação 5X8=40+5= 45. 

Na linha 6 da fileira 1 e na linha 3 da fileira 2,  a aluna S repetiu corretamente a 

combinação para o número 37: 5X6=30+7= 37 e na linha 1 da fileira 2 modificou o esquema 

disponível e fez corretamente outra representação para o mesmo número: 8X4= 32+5.  

Na linha 4 da fileira 1, apesar dos resultados estarem corretos, a representação com as 

cartas não seria correta, pois, a aluna S repetiu duas vezes o número 9 e duas vezes o número 

8, e no jogo, há apenas um número de cada valor limitado de 1 a 9 e um curinga que pode 

substituir apenas um desses números, assim, não há cartas suficientes para fazer a 

representação: 8÷4= 2X9= 18+9= 27+8= 35. A aluna S fez novamente na linha 20, a 

representação do número 35 de forma correta: 3X9= 27+8= 35, nesse caso modificou seu 

esquema que matematicamente estava correto somente para atender ao cumprimento das 

regras sobre os cálculos que são limitados no jogo. 

Nas demais linhas não citadas no texto acima (Figura 61), a aluna S representou e 

calculou corretamente os números de acordo com as regras do jogo. 

A aluna MS não realizou registros escritos na pesquisa, se fez, não entregou à 

pesquisadora, porém, por meio dos recursos audiovisuais utilizados podemos observar seu 

comportamento no primeiro e segundo dia de atividades com relação aos processos 

matemáticos desenvolvidos ao longo do jogo Pirâmide Matemágica. 

No primeiro dia, a aluna MS, demonstrou nervosismo e precisou de ajuda dos 

participantes que estavam jogando com ela. Ora expressou ter dificuldades com as regras, ora 

com os conteúdos matemáticos envolvidos e a questão do tempo ser cronometrado incomodou 

a participante, conforme os diálogos com os demais participantes e com a pesquisadora:  

 

P: Calma MS! Se vocês quiserem espalhar as cartas dos decifradores na mesa 

para ficar mais fácil de achar. 

MS: Eu tô nervosa! 

P: Fica nervosa não, fica tranquila.  

R [ajuda MS]: Pode ser 6X3 também. 
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A aluna MS pegou as cartas 9 e 3 para multiplicar obtendo valores maiores que o 

número procurado, no caso 18: 

 

P: 9X3 dá 27, tá muito alto [aponta as cartas]. 

MS: Não tem o 2, eu queria o 2. 

P: Claro que tem, então, vocês separaram errado. 

MS: Tá aqui! [após a aluna R ajudar na procura e encontrar a carta]. 

 

Nesse momento, a aluna MS faz uma negociação do número desejado e uma 

antecipação de sua jogada. Após a intervenção, a aluna MS percebeu o erro e procurou a 

combinação correta, porém, realizou inicialmente apenas uma operação, não se atentando ao 

combinado na regra da realização de pelo menos duas operações. A ajuda recebida 

contemplou os processos matemáticos e também a organização do jogo.  

 Ainda no primeiro dia de jogo, em outro momento a aluna apresentou dúvidas quanto 

às operações que poderia realizar e novamente recebeu ajuda das alunas L e I para organizar 

sua combinação. A aluna L, que auxiliou MS, quanto aos processos matemáticos participou 

apenas três dias da oficina, assim, sua participação não foi considerada nas análises: 

 

MS: Pode fazer de mais também, né? 

MS: 22, não to nem olhando os números na tabuada, tá marcando já R? 

[referindo-se ao tempo no cronômetro].  

P: Você pode fazer qualquer conta desde que seja pelo menos duas. 

MS: 22+7 [fala em voz alta]. 

L [fala para MS]: Não vai dar se eu fosse você fazia de multiplicação depois 

colocava menos que ai ia dar 22.  

P: Pode fazer de mais (+) várias vezes, qualquer conta que você quiser, mais 

(+) menos (-), vezes (x), divisão (÷) desde que seja pelo menos duas. 

I [fala para MS]: Coloca aí 7X3 + 1, que vai dar. 

 

Após aproximadamente 35 minutos de jogo, a pesquisadora passou pela mesa de MS e 

verificou que a mesma já estava realizando as combinações corretamente e utilizando menos a 

ajuda dos colegas, inclusive “cantando” os resultados. Para evidenciar essa situação descreve-

se um exemplo em que ela realizou corretamente a combinação dos cálculos para obtenção do 

resultado 17. A aluna MS diz em voz alta: 

 

MS: 6X3, 18-1, 17 [referindo-se ao número 17]. 

 

No segundo dia de atividades com o mesmo jogo, o grupo modificou-se devido à 

desistência de duas participantes, L e E. O novo grupo foi composto por J, MS, M e R. 
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Nesse dia, no início do jogo, a aluna MS demonstrou insegurança mediante a 

resolução de números altos, preocupação quanto ao tempo cronometrado e recebeu ajuda 

tanto na montagem das combinações dos cálculos como na organização do jogo: 

 

MS [fala para R, sobre o cronômetro]: Marca aí, agora o 70. Me  ajude  gente! 

[pede ajuda aos demais participantes do grupo]. 

R [olha a folha de tabuada e fala para MS]: Tem que ser o 63, 7X9. 

 

Outras combinações: 

 

MS [fala e procura as cartas]: 75 não, 71 que é mais fácil [a aluna troca a carta 

escolhida que está na mesa]. 

R [ajuda MS e sugere] 9X8=72. 

MS [procurando as cartas, referindo-se ao sinal de multiplicação]: Cadê o 

vezes, gente? 

MS: Ainda dá tempo, seu J? 

R [ajuda MS e fala a combinação correta]: 2X5=10+1=11. 

 

Após 20 minutos de jogo, a aluna MS passou a realizar de forma mais independente 

suas combinações e recebeu ajuda em menor quantidade quanto aos cálculos realizados: 

 

MS [realiza sozinha e fala]: 33. 8X4, 33+1, 33. 

 

A aluna MS não expressou oralmente e de modo correto o resultado da multiplicação 

de 8X4, mas aparentemente organizou o cálculo como se fosse 32+1= 33. Assim, o aluno J e a 

pesquisadora ajudaram a aluna MS: 

 

J [corrige a aluna MS e fala]: 32.  

MS [faz a próxima escolha]: 24. 

J [ajuda MS e fala a combinação correta, para que ela procure as cartas]: 

5X4=20 com mais 4= 24.  

MS [fala para J] Não tem mais 4, 5+4.   

J [corrige MS]: 5 X 4, cadê os 4 não tem  mais quatro? 

P [fala para MS]: Tenta fazer sozinha, MS, sem pressa. 

MS [fala a pesquisadora]: 5X4= 20, mas tá faltando outro 4. 

P[fala para MS]: Cadê o curinga? Pegue o curinga: 5X4=20+4= 24, ok. 

 

Nessa situação, a aluna MS demonstrou confusão entre os sinais de adição e 

multiplicação e algumas dúvidas relacionadas à regra do jogo quanto ao uso de números 

repetidos que dependia da utilização dos curingas, como esclarecido pela pesquisadora. A 

pesquisadora também incentivou que a aluna desenvolvesse seus cálculos, de forma mais 

independente, como já havia realizado em algumas situações anteriores. 
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Ao ver números altos e preocupada com o tempo marcado no cronômetro, a aluna MS, 

tentou resolvê-los, mas pediu ajuda aos participantes de seu grupo e a pesquisadora, como 

podemos verificar nos diálogos: 

 

MS [fala para todos de seu grupo] Tem que ir me ajudando, aqui só tem carta 

alta.  

 MS: 9X9, 81 para 93 [conta nos dedos] 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Mais 

(+) 9, para 93? 90, 91,92, 93 [mostra 3 dedos e fala errado]  Mais (+) 2 . 

P [fala para MS sobre o número 93]: Por exemplo: A senhora não fez 9X9, 81? 

Aí não tá faltando 12? A senhora tem que fazer o quê?  Somar 12, nesses números que 

estão aqui [aponta os decifradores]. 

MS [responde a pesquisadora]: Eu to entendendo, mas só que ele tá contando, 

né professora [aponta o cronômetro de J]. 

P [fala para MS]: Fica tranquila, faz o que der. 

P [sugere a MS]: Não tá faltando 12? Quanto que é 12 na tabuada? 

MS [olha na tabuada e responde a pesquisadora]: 3X4. 

 P: Aí a senhora soma. 

 

Para o número 93, a aluna MS inicialmente tenta realizar 9X9+9+3, como visto no 

diálogo anterior e a pesquisadora sugeriu à aluna que somasse o resultado da multiplicação de 

9X9 com o resultado de uma operação que resultasse o número 12 para completar o número 

procurado, pois, o jogo não permite a repetição de um número mais de duas vezes. A aluna 

MS mostrou-se confusa no momento de se expressar oralmente, pois levantou corretamente 

três dedos para expressar a soma, mas falou que somaria com o número 2.  

Para formar a próxima combinação com o número 96, como não podia utilizar o 

número 9 três vezes, a aluna MS enquanto não estava em sua vez de ser cronometrada, tirou 

algumas dúvidas com o aluno J e ao chegar sua vez:  

 

MS: 9X9, 81 para 96...  81+15 

 J [sugere a MS]: Faz 3X5= 15 

MS [completa sua combinação e pergunta para J]: Já deu né? 

 

Ao se deparar com mais números altos a aluna MS demonstrou nervosismo e 

sentimento de incapacidade quanto aos processos matemáticos envolvidos, porém, nesse 

momento desenvolveu um esquema próprio para a resolução de números altos, como por 

exemplo, quando a dezena é 9, a aluna utilizava sempre a multiplicação de 9 por 9 e 

acrescentava a quantidade que faltava para atingir o número.  

Apesar das dificuldades e nervosismo, MS mostrou-se perseverante como podemos 

verificar nos trechos destacados: 
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MS: Vixi! É tudo número alto aqui, 95, ferrou! [põe as mãos na cabeça] Até 

parece que eu sou burra, mesmo viu. 

 

A aluna I do outro grupo, que a ajudou no primeiro dia, escutou e disse para MS:  

 

I: Calma, MS!  

MS [pergunta a pesquisadora]: Eu tenho que fazer a mesma conta que eu fiz 

aquela hora? 

P: Quase a mesma. 

MS: 9X9, 81 para chegar no 95? 

J [fala para MS ao verificar o cronômetro] Acabou o tempo. 

MS: Mas eu vou fazer agora na minha cabeça [continua resolvendo, fazendo 

contagem em seus dedos, enquanto os outros integrantes jogam]. 

 

Em seus depoimentos orais, a aluna MS, declarou entender as regras logo, porém, 

ficou um pouco confusa nas contas, precisou utilizar a tabuada e o tempo marcado foi curto, 

pois, enfatizou que é “devagar na matemática”. 

Apenas no primeiro dia de jogo, a aluna R, apresentou um registro com números e 

operações realizadas por ela e por MS, porém, não constam os cálculos e a montagem das 

combinações (Figura 62), se fez, não entregou a pesquisadora. No registro, a primeira fileira 

corresponde às anotações da aluna R e a segunda fileira que está escrito “Sa” refere-se aos 

registros da aluna MS, aparentemente nesses registros constam os sinais das operações 

realizadas e os números das passagens secretas que deveriam ser desvendados, ou seja, os 

resultados que deveriam encontrar na formação de suas combinações. 

Dessa forma, por meio dos recursos audiovisuais utilizados observamos o 

comportamento de R nos primeiro e segundo dias de atividades com relação aos processos 

matemáticos, desenvolvidos ao longo do jogo Pirâmide Matemágica. 

Em ambos os dias, a aluna R jogou muito concentrada, auxiliou a aluna MS durante a 

procura das cartas e na resolução de alguns números a serem desvendados por meio da 

realização das operações matemáticas (cartas das passagens secretas da pirâmide) e observou-

se que enquanto os outros integrantes de seu grupo jogavam, a aluna ficou escrevendo e 

contando nos dedos de forma silenciosa.  

No segundo dia, a aluna R recebeu pouca ajuda do aluno J para organização de 

algumas combinações.  
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Figura 62: Registro de R e MS, realizado pela Aluna R, 1º dia no Pirâmide matemágica  

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

 

A aluna R organizou suas combinações e cálculos corretamente, conforme as regras do 

jogo. Algumas de suas falas no jogo confirmam este fato:  

 

8X9, 72+3, 75 

9X5, 45+1,46. Eu quero correr, mas não quero correr [a aluna comenta sobre 

o tempo e ri].  

 

O aluno J, em ambos os dias de jogo não realizou registros escritos. Dessa forma, por 

meio dos recursos audiovisuais utilizados observamos seu comportamento nos primeiro e 

segundo dias de atividades com relação aos processos matemáticos, desenvolvidos ao longo 

do jogo Pirâmide Matemágica. 

No primeiro dia do jogo, o grupo em que o aluno J estava inserido foi composto por E, 

JC e M e no segundo dia, devido a desistências e atrasos o aluno jogou com outros alunos M, 

MS e R. 
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No primeiro dia, o aluno J corrigiu o participante JC, que utilizou em algumas jogadas, 

números não permitidos pelas regras do jogo, como por exemplo, quanto ao uso de números 

decimais.  

No segundo dia, o aluno J ficou responsável pelo cronômetro, ajudou e corrigiu as 

operações matemáticas das alunas MS, M e R. 

O aluno J teve algumas dúvidas inicialmente quanto às regras que foram esclarecidas 

pela pesquisadora, porém, em ambos os dias, realizou os cálculos mentalmente e rapidamente, 

sem dificuldades e auxílio da tabuada. Podemos destacar, desde o primeiro dia de aplicação 

do jogo, sua rapidez e agilidade com os cálculos marcados no tempo de 2 minutos, fato 

expresso nas falas do próprio aluno e da aluna E (que não participou de todas as etapas da 

pesquisa):  

 

  J: 9X8, 72+4. 

 J: 86. 8X9, 72 +9, 81+ 5, 86. 

J: 7X5, 35+ 2, 37. 

E: Vai seu “J”, vai! [vibrando e incentivando o aluno a desvendar mais cartas 

da pirâmide]. 

E [anota a quantidade de contas que ele fez e fala para os participantes e a 

pesquisadora]: Se são 2 contas em cada jogo e ele fez 4 pares, então são 8 

contas, certo? [chama de pares a quantidade de cartas desvendadas com as 

operações]. 

P: Não precisa marcar isso, [referindo-se a quantidade de operações realizadas 

em cada jogada marcada pelo tempo] precisa marcar as divisões, só. 

 

No mesmo dia, podemos observar em outro momento que o aluno desenvolveu alguns 

esquemas para agilizar suas combinações, como por exemplo, quando a dezena do número a 

ser desvendado era 5, ele utilizava a multiplicação fixa de 6 por 8 e depois somava com o 

número que faltava para completar o número escolhido da passagem secreta que estava 

exposto na mesa. 

 

J: 6X8= 48 +3= 51;  

6X8= 48+7= 55+2= 57, pronto 57. 

 

No jogo Pirâmide matemágica, podemos observar que o comportamento com relação 

às regras e aos cálculos matemáticos foram semelhantes entre todos os participantes e 

resumidamente destacamos que os alunos burlavam as regras, pois, aparentemente isso 

facilitava a realização das combinações e resolução das mesmas. O descumprimento das 

regras era comumente realizado em algumas situações. 
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Primeiramente, na repetição de números e sinais mais de três vezes, principalmente o 

número 9 quando se tratava de números altos e isso muitas vezes, permitia o acerto dos 

cálculos. 

O uso indevido dos curingas que representavam apenas de 1 a 9 e alguns alunos 

utilizavam para outros valores ou também a falta de curingas para representar os cálculos 

devido ao excesso de operações realizadas de forma desnecessária. 

Sobre os cálculos matemáticos necessários no desenrolar do jogo Pirâmide 

matemágica, os alunos no geral erraram pouco e montaram corretamente as combinações, 

porém, em alguns momentos erravam algumas somas e multiplicações ou trocavam números e 

sinais. 

Todos os alunos apresentaram registros escritos como recurso auxiliar da memória, 

(VIGOTSKI, 2007), exceto o aluno J e a aluna MS que apresentaram apenas a resposta final 

com as cartas na mesa. O aluno J realizou os cálculos somente mentalmente e isso promoveu 

uma economia de seu tempo e a aluna MS fez as combinações com a ajuda dos colegas, 

consultando a tabuada, contando os resultados nos dedos e falando em voz alta. 

O jogo Pife da tabuada é um jogo de cartas, com os números da tabuada do 2 ao 9, 

que propõe aos jogadores a formação de 2 pares com três cartas que combinem os fatores e o 

produto de uma multiplicação correspondentes. Dessa forma, o jogador tem que procurá-los e 

representá-los com os sinais matemáticos corretamente. 

Os alunos apresentaram mais dúvidas quanto às regras do jogo do que quanto aos 

aspectos matemáticos. Como dificuldades encontradas, destacaram-se as afirmações 

realizadas nos depoimentos orais individuais das alunas MS e R, no qual afirmaram que 

tiveram que consultar a tabuada.  

 

R: Tive que consultar a tabuada, porque eu não lembrava dos resultados, mas achei 

fácil [referindo-se ao jogo]. 

MS: Eu fiquei olhando a tabuada, fazia na cabeça e olhava na tabuada aqui para 

conferir se tava certo. 

 

As dúvidas observadas durante o jogo, quanto aos aspectos matemáticos, estiveram 

relacionadas às representações simbólicas, ou seja, tiveram dificuldade em determinar se dada 

representação simbólica pertencia ou não à linguagem de modo a expressar o conceito, suas 

propriedades, situações e procedimentos (VERGNAUD, 1996). 

Nesse jogo, os alunos tinham que fazer combinações com os elementos de suas cartas 

e procurar os que estavam faltando para representarem uma multiplicação.  
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Cada combinação é formada por 3 cartas, em que, uma carta contêm o fator da 

multiplicação e o sinal dessa operação (x), uma carta contêm o outro fator da multiplicação e 

o sinal de igualdade (=) e uma carta com o produto (resultado) sem nenhum outro símbolo, 

somente com o número. Dessa forma, ora tinham que procurar o fator multiplicador, ora o 

fator multiplicando ou o produto, dependendo das cartas que dispunham em suas mãos, 

porém, alguns alunos estavam confusos com as cartas ou esqueciam os sinais para realizar a 

tarefa. 

Por exemplo: 2X, 3 é 6, como visto, a carta 3 não tem o sinal de igual (=), assim, a 

combinação está incorreta e a correta seria composta pelas cartas 2X3= 6. 

Essa dúvida quantos aos sinais das cartas surgiu quando a primeira aluna R fez uma 

suposta combinação correta, mas nas cartas da aluna faltava o sinal de igualdade, como pode 

ser verificado nas figuras 63 e 64. 

 

Figura 63: Combinações faltando sinais                    Figura 64: Combinação incorreta (sem = )                                     

        
Fonte: Acervo pessoal                                                                        Fonte: Acervo pessoal 

 

A pesquisadora esclareceu esses fatos, tomando como exemplo, outra combinação 

realizada corretamente pela mesma aluna em uma jogada posterior, conforme figura 65: 

 

Figura 65: Combinação realizada corretamente 

 
Fonte: Acervo pessoal 
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Em seus depoimentos orais e individuais, a aluna MS e o aluno J apontaram que 

tiveram dificuldades para encontrar as cartas com os sinais, principalmente o da igualdade e 

assim, não conseguiram montar suas combinações. Dessa forma, o aluno JC sugeriu como 

ajuda, que houvesse mais cartas repetidas, assim, o jogador teria duas chances de esperar uma 

carta, pois, a carta poderia estar nas mãos do outro jogador ou no monte de cartas que se 

compra da mesa. 

A pesquisadora ouviu a sugestão e fez o relato que no jogo original as cartas não 

devem ser repetidas, pois, um dos motivos é fazer as combinações e tentar modificá-las 

quando sentir que não está conseguindo realizá-las. 

Nos registros do questionário pós-jogo, quanto à realização dos cálculos, as alunas M, 

R e MS afirmaram que utilizaram apenas a tabuada e os alunos I, J, JC, S e F responderam 

que foi utilizado apenas o cálculo mental. 

 A seguir, apresenta-se uma explicação sobre a sequência que os jogos foram aplicados 

e a classificação de cada um deles. 

 

Classificação e Sequência dos jogos aplicados  

 

O Bingo da tabuada, Jogo dos produtos, Memória de multiplicação e Pife da tabuada 

foram classificados como jogos de conhecimento numérico (Quadro 33, p. 97), pois, 

apresentam as características apontadas por Corbalán (1996) para esse tipo de jogo: são 

relacionados a questões numéricas, permitem introduzir ou recordar um determinado 

conteúdo matemático.  

O Pirâmide Matemágica foi classificado como jogo de estratégia numérico (Quadro 

33, p. 97), pois, não depende de sorte, mas sim de ações planejadas em busca da vitória, essas 

características são apontadas por Corbalán (1996) na descrição desse tipo de jogo.  

Os objetivos dos jogos citados são os mesmos já descritos anteriormente nos itens 

5.1.1 a 5.1.5. 

Observando o quadro 33 (p. 97), nota-se também que no jogo Pirâmide matemágica 

foram utilizados outros materiais além dos necessários. Como os alunos sentiram 

necessidades de realizar registros solicitaram papel e lápis para a pesquisadora, de forma que 

pudessem registrar seus cálculos mentais e possíveis estratégias de jogo. 

Os jogos selecionados para esse estudo foram aplicados na sequência apresentada 

devido às características, os objetivos, as regras e os desafios presentes em cada um.  
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Como uma proposta de aprofundamento, inicia-se a aplicação dos jogos com os mais 

simples até chegar aos mais complexos, ou seja, o próximo jogo propõe uma ou mais tarefas 

com a finalidade de consolidar e/ou ampliar o conhecimento presente no jogo aplicado 

anteriormente. 

Nesse sentido, o encadeamento lógico e pedagógico dos jogos e de sua utilização nesta 

pesquisa pode ser expresso da seguinte forma (Figura 66): 

 

Figura 66: Sequência de aplicação dos jogos e possibilidades propiciadas na oficina 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

No quadro 64, pode-se notar o aprofundamento das contribuições de cada jogo para o 

desenvolvimento dos cálculos mentais ou escritos. 

Dessa forma, é possível afirmar que os três primeiros jogos de conhecimento numérico 

preparam o aluno para jogar um jogo estratégico e mais complexo: a Pirâmide matemágica e, 

para finalizar, como uma aplicação e aprofundamento de todas as contribuições dos outros 

jogos, apresentou-se o Pife da tabuada. 

 

 

 

1-Bingo da tabuada 

2-Jogo dos Produtos 

3-Memória de 
multiplicação  

•Jogos de pré- cálculo: (multiplicação) 

•Cálculo mental 

•Representação do cálculo: oral e escrito 

 

4- Pirâmide 
Matemágica 

•Cálculo: 

•Estratégias de cálculo mental  e registros de cálculo escrito 

•Sentenças matemáticas com as quatro operações fundamentais 
envolvendo ideias do cálculo mental 

5-Pife da Tabuada 

•Aplicação do cálculo 

•Combinações possíveis das multiplicações 

•Sentenças  matemáticas 
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Quadro 64: Aprofundamento das contribuições de cada jogo 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

O primeiro deles, o Bingo da tabuada, permitiu que os alunos utilizassem a fala 

(oralidade) para encontrar as respostas das cartas e ao mesmo tempo auxiliar os colegas 

quando falavam em voz alta os resultados, a contribuição para a percepção e compreensão da 

comutatividade ocorreu quando a pesquisadora realizava a leitura trocando a ordem dos 

fatores da multiplicação sorteados nas cartas, auxiliou também nos processos de 

memorização, pois, os alunos repetiam as respostas sorteadas. 

O Jogo dos produtos permitiu aprofundar as contribuições apresentadas no jogo 

anterior, e trouxe mais elementos: a tabela de dupla entrada e a tábua pitagórica. Ambas foram 

trabalhadas quando os alunos receberam uma tabela vazia para preencherem com os fatores da 

multiplicação até o 6X6, pois, o jogo utilizava dados para realizar os sorteios.  

O jogo Memória de multiplicação contribuiu para a memorização na procura pela 

carta com a multiplicação repetida, não promoveu a busca pelo produto, pois, os fatores da 

multiplicação já estavam resolvidos nas cartas. O fato das cartas apresentarem os resultados 

possibilitou que os alunos percebessem a construção das sentenças multiplicativas. 

Nome do jogo Contribuições de cada jogo 

1° - Bingo da Tabuada  

 

Aprimoramento do cálculo mental; 

Uso da oralidade; 

Memorização da tabuada; 

Resolver e encontrar o produto dos fatores da multiplicação sorteados nas 

cartas; 

Perceber e compreender a comutatividade. 

2°- Produtos 

 

Preencher tabela de dupla entrada utilizando a tábua pitagórica; 

Aprimoramento do cálculo mental; 

Uso da oralidade; 

Memorização da tabuada; 

Resolver e encontrar o produto dos fatores da multiplicação sorteados nos 

dados. 

3° - Memória de Multiplicação 

 

Aprimoramento do cálculo mental; 

Memorização da tabuada; 

Verificar a construção da sentença matemática que envolve a 

multiplicação. 

4°- Pirâmide Matemágica 

 

Agilidade e rapidez nos cálculos mentais; 

Uso da oralidade; 

Memorização da tabuada; 

Combinar números e operações para encontrar os resultados apresentados 

nas cartas do jogo; 

Construir sentenças matemáticas que registrem o cálculo mental utilizando 

as quatro operações fundamentais. 

5º- Pife da Tabuada 

 

Aprimoramento do cálculo mental; 

Uso da oralidade; 

Memorização da tabuada; 

Construir sentenças matemáticas que expressem multiplicações; 

Formar várias combinações possíveis para formar uma sentença com a 

operação de multiplicação.  
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 Os três jogos foram considerados como “jogos de pré-cálculo”, pois, forneceram 

contribuições para que os alunos pudessem compreender e jogar a Pirâmide matemágica, um 

jogo de longa duração, com muitas regras e elementos matemáticos. Esse jogo por sua vez, 

reúne as contribuições dos outros e, ainda traz mais elementos: a agilidade, a rapidez nos 

cálculos mentais que ocorre pelo fato do tempo ser cronometrado e a construção de sentenças 

matemáticas utilizando a combinação de números de 1 a 9 e das quatro operações 

fundamentais que pudessem ter como resposta os valores desvirados nas cartas do jogo, como 

podem ser vistos nos registros de cálculo mental dos alunos (Figuras 52 a 62). 

E o último, Pife da tabuada, utilizou as contribuições de todos os jogos jogados 

anteriormente com ênfase na percepção das combinações possíveis para formar sentenças com 

a operação de multiplicação. 
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CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho buscou num âmbito geral investigar as possibilidades da aprendizagem 

matemática de alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, ciclo II, de uma escola pública 

do município de Guarulhos - SP, envolvidos em atividades de resolução de problemas no 

campo conceitual multiplicativo e com o uso de jogos. Especificamente, buscou contemplar 

dois objetivos por meio dos instrumentos e dos resultados obtidos nesta pesquisa: descrever e 

avaliar o desempenho dos sujeitos na resolução de problemas com conteúdos do campo 

conceitual multiplicativo, e para alcançá-lo os instrumentos utilizados foram o pré-teste e pós- 

teste; investigar as possibilidades da aprendizagem matemática dos jogos aplicados na 

perspectiva dos sujeitos envolvidos e, ainda, descrever e avaliar as características e as 

possibilidades dos jogos com cálculos numéricos de multiplicação e divisão. 

Em relação ao primeiro objetivo, a aplicação do instrumento pré-teste com situações-

problema e operações envolvendo o conteúdo do campo multiplicativo, realizou-se com o 

intuito de diagnosticar quais os conhecimentos e possíveis dificuldades que cada aluno tinha 

sobre o assunto, possibilitando traçar um perfil matemático do aluno sobre o tema abordado. 

Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos alunos não apresentou muitas 

dificuldades quanto ao campo multiplicativo, destacando que uma das alunas não apresentou 

nenhuma dificuldade quanto aos processos tanto nas situações como nos procedimentos de 

cálculo, pois, obteve a totalidade de acertos e outra apresentou muitas dificuldades, pois, 

obteve um baixo rendimento nos processos de resolução das situações e dos cálculos sobre o 

campo multiplicativo do pré-teste. As duas alunas trabalhavam fora e após muito tempo de 

afastamento da escola, elas retornaram para cursar o 6º ano. Entre as seis alunas que 

participaram desta pesquisa, a aluna que não apresentou dificuldades é a mais jovem (35 anos) 

e a que passou menos tempo afastada das atividades escolares (20 anos), já a aluna que 

apresentou muitas dificuldades tem 56 anos, a maior idade entre todos os oito participantes, e 

esteve afastada da escola durante 37 anos.   

No que se refere ao segundo objetivo, investigar as possibilidades da aprendizagem 

matemática dos jogos aplicados na perspectiva dos sujeitos envolvidos, bem como descrever e 

avaliar as características e as possibilidades dos jogos com cálculos numéricos de 

multiplicação e divisão tomou-se como base as observações, as dificuldades relatadas, o 

tempo de aplicação da atividade de cada jogo e os resultados obtidos com os instrumentos: 

questionário perfil, questionário pós-jogo e depoimentos orais.  
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Para o entendimento das possibilidades dos jogos aplicados para os sujeitos 

envolvidos, o questionário possibilitou compreender o perfil de escolaridade, incluindo tempo 

de afastamento da escola, de atuação profissional, de processo de escolarização de cada um 

dos sujeitos; além disso, trouxe informações sobre o relacionamento desses alunos com a 

Matemática e com os jogos. As dificuldades matemáticas ou outras apresentadas pelos alunos 

da EJA podem ser influenciadas e relacionadas a fatores do perfil de cada educando dessa 

modalidade de ensino, tendo em vista que, os oito voluntários, alunos da EJA, tem idade entre 

35 e 56 anos, a maioria trabalha e é do sexo feminino. Ainda, segundo dados desse 

instrumento, alguns alunos afirmaram sentimentos contraditórios relacionados à Matemática 

como: gosto, nervosismo, dificuldades, vontade de aprender e medo. Sobre os jogos, apesar 

de não terem tido contato em suas experiências escolares anteriores, afirmaram que eles 

podem divertir e ensinar. Essas informações, presentes no questionário, foram reforçadas 

durante a aplicação de cada jogo, pois, a maioria dos alunos em algum momento ou em 

determinado jogo demonstraram dúvidas, dificuldades, nervosismo, vontade de aprender e, 

em suas expressões corporais e depoimentos, demonstraram sentimentos de gosto pela 

atividade, momentos de diversão entrelaçados aos conteúdos matemáticos e regras de cada 

jogo. 

O questionário pós-jogo e os depoimentos orais, aplicados de forma intercalada entre 

cada jogo contribuíram para o entendimento das dificuldades que foram relatadas pelos 

alunos; na interferência do fator tempo de aplicação de cada jogo, considerando se o tempo 

foi suficiente ou não para a realização; na sistematização escrita e oral, de forma individual, 

em que os alunos apontaram suas facilidades, relações com os jogos e dificuldades sobre os 

conteúdos matemáticos próprios de cada jogo. Em ambos os instrumentos citados, a maioria 

dos alunos apontou que utilizou a fala para jogar, precisou da colaboração dos colegas 

participantes, realizou cálculos mentais, executou mais rapidamente os cálculos e melhorou a 

aprendizagem da multiplicação. Quanto às dificuldades, foram citadas algumas como não 

entender as regras imediatamente e dificuldades no raciocínio e no cálculo mental. 

Quanto à oficina de jogos aplicada aos participantes desse estudo foi possível observar 

a organização dos alunos, suas expressões faciais e corporais, suas estratégias, formas de 

registro com auxílio de papel e lápis ou consulta à tabuada. As análises da oficina levaram em 

consideração aspectos da linguagem/regras dos jogos, dificuldades, e as contribuições da 

oficina na exploração do espaço da ZDP e nos processos matemáticos envolvidos pelos jogos. 

A análise dos resultados permitiu evidenciar que a linguagem e as regras influenciaram no 
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entendimento dos jogos, na criação e intervenção da ZDP. O jogo entendido como brinquedo 

ampliou as possibilidades de aprendizagem por meio da interação e da ajuda entre os alunos e 

também entre eles e a pesquisadora, os alunos mais experientes ofereceram ajuda aos outros, 

utilizaram a linguagem oral para regular suas ações e a dos colegas. Além disso, possibilitou 

um ambiente divertido, o estabelecimento de um relacionamento afetivo, entre eles e entre 

cada um com a pesquisadora, baseado na confiança, na segurança, na aceitação mútua e na 

promoção da autoestima. Os resultados mostraram ainda que atividade com jogos auxiliou os 

processos matemáticos, destaca-se que a realização de cálculos mentais foi muito importante 

para agilizar o tempo de jogo devido a maior facilidade e rapidez para executarem os cálculos. 

Embora as regras tenham limitado em alguns casos os processos de resoluções dos alunos, os 

registros escritos foram recursos auxiliadores para a memória. 

O pós-teste foi realizado ao final de todas as etapas da pesquisa, com o intuito de 

verificar, não apenas a quantidade de acertos e erros relativos ao campo multiplicativo, mas 

também em relação aos processos matemáticos desenvolvidos pelo participante; em relação às 

diferenças apresentadas no desempenho inicial (pré-teste) e no desempenho após a 

intervenção da oficina de jogos destacando as contribuições relacionadas aos conceitos, 

atitudes e procedimentos de cada participante com a utilização desse recurso. Esse 

instrumento permitiu verificar que de modo individualizado, alguns alunos selecionaram um 

esquema de resolução mais apropriado, como no caso quando o aluno não sabia identificar a 

operação (divisão ou multiplicação) e passa a identificá-la; de realizar alguma economia de 

processos, e de modo mais coletivo foi possível verificar que o tempo de resolução das 

atividades do pós-teste foi praticamente reduzido à metade do tempo de realização do pré-

teste, sendo que as exigências de resolução eram as mesmas e os conteúdos abordados eram 

semelhantes. Com relação às dificuldades e facilidades apresentadas no pós-teste, vale 

destacar as alunas citadas anteriormente no pré-teste, pois, nota-se que a aluna que acertou 

todas as questões, repetiu seu desempenho no pós-teste e a aluna que apresentou maiores 

dificuldades, teve alguns avanços em suas aprendizagens matemáticas, pois, acertou um 

número maior de questões no pós-teste.  

Vale ressaltar que apesar deste trabalho, preocupar-se com a valorização dos processos 

de resolução das situações e dos cálculos do campo multiplicativo, foi possível verificar no 

pré-teste, que os alunos tiveram uma média de 13,5 acertos, enquanto no pós-teste, houve um 

pequeno avanço na média de acertos que foi de 14,5.  
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Dessa forma, podemos concluir que os objetivos específicos puderam ser atingidos e 

permitiram contribuir para o entendimento das possibilidades da aprendizagem matemática 

com o uso de jogos e com atividades do campo multiplicativo para os alunos que frequentam 

a modalidade EJA, na rede municipal de Guarulhos. 

O jogo pode diminuir os sentimentos negativos e contraditórios em relação à 

aprendizagem de matemática por conta da atividade lúdica e das situações de relacionamento 

afetivo com os colegas. Os resultados obtidos neste estudo permitem afirmar que a 

participação dos alunos da EJA, em atividades com jogos proporcionou um ambiente de ajuda 

mútua, segurança, confiança, estímulo e motivação para o desenvolvimento de competências 

matemáticas.  

Os jogos não são apenas um instrumento de aprendizagem de crianças, mas também 

de jovens, adultos e idosos, porém, vale destacar com relação à infância e a fase adulta, que os 

jogos apresentam algumas características diferentes nas interações. Algumas dessas 

diferenças estão relacionadas à apropriação das regras, ao tempo dedicado para o jogo, à 

persistência, à desistência e à preocupação do adulto em “jogar certo”. 

Portanto, com os resultados apresentados e os estudos teóricos realizados nesta 

pesquisa, foi possível verificar as contribuições positivas dos jogos para o ensino e 

aprendizagem da Matemática de alunos da EJA e, além disso, destacar que a situação de jogo 

traz o “empoderamento matemático” que possibilita a elevação da autoestima dos alunos 

dessa modalidade de ensino, pois, permite que eles sintam-se capazes de “fazer Matemática”. 
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Apêndice A - Questionário sobre o perfil de cada aluno 

1-) Idade_____ anos                    Sexo:  __________________ 

2-) Qual a sua escolaridade completa:  (concluído) 

(    )  4ª série        (     ) 5ª série 

3-) Qual o motivo ou motivos levaram você a abandonar os estudos? 

(     ) trabalho       (    ) doença      (      ) problemas familiares 

(    ) falta de motivação ou interesse         (    ) outros  

______________________________________________________________________ 

4-) Qual o motivo ou motivos fizeram você retornar aos estudos, na EJA? 

(    ) trabalho         (      ) vontade de aprender          (     ) necessidade do certificado                                             

(     ) ajudar os filhos         (      ) fazer amigos          (     ) problemas na saúde emocional 

(     ) outros  ____________________________________________________________ 

5-)Você atualmente trabalha? (fora de casa) (      ) Sim       (    ) Não 

6-)Quantas horas você trabalha diariamente? 

7-) Qual a primeira ideia que você tem quando se fala em  Matemática?    

______________________________________________________________________ 

8-) Qual o sentimento que você tem com relação a Matemática? 

______________________________________________________________________  

9-) Assinale quais dessas operações matemáticas você mais gosta ou tem facilidade: 

(     ) adição (mais)           (   ) subtração ( menos)              (   )  multiplicação (vezes)             

(     ) divisão (dividir)     (    ) nenhum 

10-) Assinale quais dessas operações matemáticas você não gosta ou tem dificuldade: 

(     ) adição  (mais)           (   ) subtração ( menos)              (   )  multiplicação (vezes)             

(     ) divisão (dividir)     (    ) nenhum 

11-) Quando você estudou  nos anos anteriores, sua professora de Matemática utilizava jogos 

ou brincadeiras para ensinar?   (  ) Sim        (   ) Não          (      ) Não lembra 

12-) Você gosta de aprender com atividades que envolvam jogos? Por quê? 

(    ) Sim   (    ) Não    (     ) Não sabe responder   ______________________________ 
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Apêndice B- Pré-teste 

Caro aluno, responda as questões abaixo somente usando seus conhecimentos, sem 

auxílio de calculadoras e sem consultas. 

  

1-) Para um churrasco foram levados 120 kg de carne. Considerando que cada pessoa 

convidada levou 4 kg de carne. Quantas pessoas foram a esse churrasco? 

2-) Ana pagou  R$ 30,00 por 6 pacotes de café. Quanto custou cada pacote? 

3-) Se dois pacotes de fraldas custam R$ 38,00. Quanto custam 8 pacotes? 

4-) Mariana tem 7 vestidos e Izabel tem 5 vezes mais vestidos que ela. Quantos vestidos tem 

Izabel?  

5-) Numa sala de reunião, há 9 fileiras compostas por 7 cadeiras em cada uma. Quantas 

cadeiras há na sala? 

6-) Em uma caixa retangular cabem 98 laranjas. Sabendo que as laranjas estão organizadas em 

fileiras e que em cada fileira cabem 14 laranjas. Quantas fileiras de laranjas há nessa caixa? 

7-) Tendo 4 saias e 8 blusas. De quantas maneiras diferentes posso me vestir? 

8-) Numa festa, foi possível formar 18 casais diferentes para dançar. Se havia 6 moças e todos 

os presentes dançaram, quantos eram os rapazes? 

9-) Resolva: 

a-) 8 X 7 =          b-) 5 X 6=             c-) 9 X 9 =                  d-)    12 X 3=       e-) 10 X 6 = 

f-) 21 ÷ 3=           g-) 8 ÷ 2 =           h-) 9 ÷ 9 =               i-) 30 ÷ 10 =            j-) 15 ÷ 5 = 
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Apêndice C- Questionário pós-jogo 

1-) Você gostou de participar desse jogo?  

(   ) sim   (    ) não 

2-) Que conteúdos da Matemática você utilizou para jogar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3-) Você fez os cálculos presentes no jogo utilizando o cálculo mental ou utilizou papel e 

lápis? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4-) Você  precisou de ajuda : 

(    ) do seu colega       (     ) do aplicador           (   ) não precisou 

5-) Para jogar vocês utilizaram: 

(   ) fala     (    ) gestos      (   ) escrita    

6-) É um jogo: 

(   ) individual      (   ) em grupo 

7-) Houve colaboração entre os participantes do grupo durante o jogo? 

(   ) sim    (   ) não 

8-) Você considera esse jogo:  

(   ) fácil     (     ) difícil 

9-) Quais as dificuldades que você encontrou durante o jogo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

10-) Você aprendeu algo com esse jogo?   

(   ) sim    (   ) não 

Diga o que você aprendeu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice D- Pós-teste 

 

Caro aluno, responda as questões abaixo somente usando seus conhecimentos, sem 

auxílio de calculadoras e sem consultas. 

 

1-) Danilo pagou R$ 42,00 por 6 pacotes de feijão. Quanto custou cada pacote? 

2-) Para uma festa, compraram 78 garrafas de refrigerante. Se todos levaram 3 garrafas de 

refrigerante. Quantas pessoas foram convidadas para essa festa? 

3- ) João tem 8 gravatas e Pedro tem 4 vezes mais gravatas que ele. Quantas gravatas tem 

Pedro? 

4-) Se duas melancias custam R$ 6,00. Quanto custa 12 melancias? 

5-) Numa sala de aula, há 9 fileiras compostas por 6 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras 

há na sala? 

6-) Em uma caixa retangular cabem 91 limões. Sabendo que os limões estão organizados em 

fileiras e que em cada fileira cabem 13 limões. Quantas fileiras de limões há nessa caixa? 

7-)Marina conseguiu se vestir de 21 maneiras diferentes com as calças e blusas que ganhou de 

presente. Se eram 3 calças, quantas blusas ela ganhou? 

8-) Daniel vai em uma lanchonete em que há 9 tipos de sanduiches e 4 tipos de recheios. De 

quantas maneiras diferentes Daniel pode montar o lanche? 

9-) Resolva: 

a-) 9 X 6 =          b-) 5 X 7=             c-) 8 X 4 =                  d-)   12X 5  =       e-) 8 X 8 = 

f-) 24 ÷ 3=        g-) 6 ÷ 2 =            h-) 7 ÷ 7 =                   i-)60 ÷ 10 =          j-) 35 ÷ 5 = 
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UNIVERSIDADE ANHAGUERA DE SÃO PAULO – UNIAN SP 

 (EDUCAÇÃO MATEMÁTICA) 

Apêndice E- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da Pesquisa: “Jogos e aprendizagem de conceitos do campo multiplicativo de alunos da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA.” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Dosilia Espirito Santo Barreto 

Nome do (a) Orientador (a): Profa. Dra. Maria Helena Palma de Oliveira  

 

Caro aluno (a), o sr. (sra.) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem 

como finalidade: descrever as características e as possibilidades do uso de jogos com 

conteúdos do campo conceitual multiplicativo na aprendizagem matemática de alunos da 

Educação de Jovens e Adultos- EJA, ciclo II, de uma escola pública do município de 

Guarulhos - SP, envolvidos em atividades específicas em período de aula regular. 

Ao participar deste estudo a sra. (sr.) permitirá que a pesquisadora Dosilia Espirito 

Santo Barreto utilize os dados da pesquisa. A sra. (sr.) tem liberdade de se recusar a participar 

e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do 

telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de 

Ética em Pesquisa.  

Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

riscos são mínimos e os desconfortos estão relacionados à permanência dos indivíduos por 

cinco dias e cerca de três horas, além da possibilidade de alguma questão causar 

constrangimento. 

É possível que o (a) aluno (a) não realize as atividades, porém esse fato não causará 

nenhum constrangimento e nem prejuízo ao (a) aluno (a).  

A fim de auxiliar na coleta de dados, os alunos serão fotografados, documentados em 

vídeo e gravados em áudio, durante todas as etapas da oficina com os jogos e durante a coleta 

de dados, porém, quando estiverem sendo aplicado o questionário de perfil dos alunos, os pré-

testes e pós-testes serão apenas utilizadas as gravações em áudio, e todas as recomendações 

legais serão obedecidas para que se utilize essa forma de registro. Os procedimentos adotados 

nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade.  
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Confidencialidade: As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão 

divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado assim o sigilo 

sobre sua participação.  

Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra. (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre o uso de jogos, 

nas aulas de Matemática, de forma que o conhecimento construído com base nesta pesquisa, 

possa contribuir para o aprendizado dos alunos da EJA. O pesquisador se compromete a 

divulgar os resultados obtidos. 

Pagamento: a sra. (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confirmo que 

recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

______________________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

RG:__________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

Dosilia Espirito Santo Barreto -RG: 29939040-8        Tel: (11)2404- 1463 

Nome e Assinatura do Pesquisador  

 

 

______________________________________________________________________ 

Profa. Dra.Maria Helena Palma de Oliveira – RG: 8.532.096       Tel: (11) 2967-9012  

Nome e Assinatura do Orientador 

 

Telefone da Comissão de Ética: (11) 2967-9015 E-mail: comissao.cep@ig.com.br 

 

Pesquisadora: DOSILIA ESPIRITO SANTO BARRETO – RG: 29.939.040-8 

TELEFONE: (11) 2404- 1463 
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Anexo A- LINGUAGEM E EXPRESSÕES MATEMÁTICAS (QSN, 2010, p. 104,105) 

 Compreensão e interpretação do significado do número natural pelos múltiplos usos 

dos números no cotidiano e sua utilização na resolução de problemas. 

 Reconhecimento de sua própria capacidade de raciocínio matemático e 

desenvolvimento do interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos 

companheiros, valorizando a cooperação, troca de ideias e confronto entre diferentes 

estratégias.  

 Representação escrita de resultados aproximados, argumentando gráfica e/ou 

oralmente sobre as hipóteses na resolução de situações-problema, estabelecendo 

relações entre elas.  

 Utilização habitual de procedimentos de cálculo mental e escrito (técnicas 

operatórias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o cálculo em função 

do contexto, dos números e das operações envolvidas. 

 Resolução de problemas utilizando os princípios do cálculo algébrico. 

 Determinação de somas, diferenças, produtos e quocientes, no conjunto dos números 

reais, por estratégias pessoais ou por técnicas operatórias convencionais. 

 Identificação, em situações-problema, do conceito da adição, subtração, divisão e 

multiplicação de números naturais. 

 Representação dos números racionais, de modo que essa percepção seja vinculada à 

representação fracionária, decimal e percentual. 

 Descrição, interpretação e representação da forma e a posição de figuras não planas de 

um objeto. 

 Reconhecimento de ângulos em figuras, construções, dobraduras, situações e objetos 

do cotidiano, bem como identificação do paralelismo de segmentos de reta em 

situações variadas. 

 Reconhecimento e utilização do sistema métrico decimal em situações do cotidiano. 

 Utilização dos instrumentos mais usuais para medir comprimentos, bem como as 

unidades padronizadas (ou não) que mais se ajustem à natureza da medição realizada 

(área, perímetro, volume). 

 Coleta, registro, organização e expressão de dados sobre alguns fatos observáveis do 

cotidiano em listas, tabelas e gráficos (barras, colunas). 
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 Resolução de situações-problema apresentadas por gráficos, tabelas, esquemas, 

agrupamentos. 

 Resolução de situações-problema: traduzir corretamente a linguagem matemática 

corrente do problema para a linguagem matemática acadêmica – aplicar etapas para a 

resolução de problemas; compreender o problema, traçar planos, colocar o plano em 

prática e comprovar os resultados. 

 Conceituação de fração e números racionais. 

 Aplicação do cálculo de juros e porcentagens em situações cotidianas (multa, 

desconto, acréscimo). 

 Compreensão e utilização dos teoremas de Tales e Pitágoras em diferentes situações 

da vida cotidiana no “mundo do trabalho”. 
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Anexo B- APRESENTAÇÃO DA PESQUISA PARA OS ALUNOS 
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