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RESUMO 

_____________________________________________________________ 
 

VIEIRA, L. B. Implicações pedagógicas do lúdico para o ensino e aprendizagem da 
álgebra. Dissertação de Mestrado. 125f. Programa de Pós-graduação em Educação em 
Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 
 

 
O presente trabalho objetivou estudar as implicações pedagógicas de atividades lúdicas 
para o ensino e aprendizagem da álgebra no Ensino Médio. Utilizamos como caminho 
metodológico o experimento didático que é um método de investigação que estuda os 
processos de ensino e aprendizagem de estudantes em sala de aula (CEDRO; MOURA, 
2010). Como principais referências no que diz respeito à educação lúdica consideramos 
as ideias de Brougère (1997), Caillois (1997; 1990), Campagne (1989) e Soares (2008). 
Para a definição de atividade matemática/algébrica utilizamos Fischbein (1987), Mendes 
(2006), Muniz (2009) e Vergnaud (1998). Partimos dos estudos de Fiorentini, Miguel e 
Miorim (1993), Kieran (2004; 2006), Kaput (1999) e Sousa (2004) para as discussões 
sobre o ensino da álgebra. O experimento didático foi realizado com uma turma do 2º ano 
do Ensino Médio de uma escola pública composta de 31 alunos em Aparecida de Goiânia, 
Goiás. Foram elaboradas duas atividades, um jogo e uma atividade lúdico-histórica, 
ambas são direcionadas para a noção de variável. A partir das análises das produções 
dos participantes da pesquisa, das filmagens e do diário de bordo da pesquisadora, 
constatamos que as atividades propostas podem favorecer para o ensino e aprendizagem 
da álgebra no nível médio. Essa constatação se deu pela compreensão, durante o 
experimento, de vários aspectos que caracterizam o pensamento algébrico de acordo 
com nossos referenciais. Constatamos também no desenvolvimento desta pesquisa, o 
quanto é complexo trabalhar o lúdico em sala de aula, não podendo ser considerado 
apenas o jogo pelo jogo ou a diversão pela diversão, mas sim, jogo e educação em um 
mesmo patamar. Assim, é feito uma discussão procurando estabelecer um equilíbrio na 
concepção do que é jogo, atividade lúdica, atividade algébrica e jogo educativo.  
 
Palavras-chave: Educação Lúdica, Ensino da Álgebra, Atividade Algébrica, Ensino 
Médio. 
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ABSTRACT 

_____________________________________________________________ 
 

VIEIRA, L. B. Pedagogical implications of playful for teaching and learning of 
algebra. Master thesis. 125f. Pos - graduate Program in Sciences and Mathematics 
Education at the Federal University of Goiás, Goiânia, 2011. 

 

The present work had the purpose of studying the pedagogical implications of playful 

activities for education and learning algebra in high schools. We used as a methodology 

way the didactic experiment; it is an investigation method that studies the process of 

teaching and learning from students in an ordinary classroom (CEDRO; MOURA, 2010). 

As main resource about playful education we considered the ideas of Brougère (1997), 

Caillois (1997; 1990), Campagne (1989) and Soares (2008). For the definition of algebraic/ 

mathematical activity we used Fischbein (1987), Mendes (2006), Muniz (2009) and 

Vergnaud (1998). We started with the studies of Fiorentini, Miguel and Miorim (1993), 

Kieran (2004; 2006), Kaput (1999) and Sousa (2004) for talking and argument about 

algebra teaching. The didactic experiment was carried through an 11th grade class from a 

public high school, composed by 31 students in the city of Aparecida de Goiânia, Goiás. 

Two activities were elaborated; a game and a playful-historical activity, both directed to the 

variable notion. From the analyses of the productions of the research participants, the 

filming and the researcher`s target log book, we proved that the activities proposals can be 

helpful for the teaching and learning algebra in high schools. This finding happened by the 

understanding, during the experiment, of some aspects that characterize the algebraic 

thought in accordance with our references described above. We also verified in the 

development of this research, how it is complex working the playful  activities in the 

classroom, because it cannot be considered only the play for the play or the fun for the 

fun, but play and education in same platform. Thus, a discussion was made, seeking to 

establish a balance in the conception of what it is an ordinary game, playful activity, 

algebraic activity and educative game. 

Key-words: Education playful, Teaching Algebra, Algebraic Activity, High School. 
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PRELÚDIO 

_____________________________________________________________ 
 

Como um grão de areia... 

Um único grão de areia em meio à imensidão de praias existentes no mundo é, 

talvez, uma matéria insignificante, mas se olharmos sob uma perspectiva mais detalhada 

perceberemos uma riqueza de detalhes antes não considerados, como sua cor, forma e 

textura que chega a ser comparada a uma diminuta obra de arte como vemos na figura 

abaixo: 

 

Figura 1: Grãos de areia ampliados em até 300 vezes do tamanho real. 
Fonte: Geology.com por Gary Greenberg, 2008. 

Os grãos de areia apresentados na fig. 1 demonstram o quanto algo que para nós 

é dado como comum, na verdade, se observados em seus detalhes, percebemos formas 

dignas de admiração. A relação feita entre o nosso trabalho de pesquisa e um grão de 

areia não tem a pretensão de compará-lo com a beleza dessas imagens, mas de chamar 

a atenção para seus detalhes em meio a diversas pesquisas que abordam o lúdico no 

ensino da matemática.  

A analogia se estende para a sala de aula, pois na fig. 1 são apresentadas quatro 

imagens, cada uma representa grãos de areia de lugares diferentes e com características 
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também diferentes. Em sala de aula, esse fato se assemelha claramente, pois nos leva a 

compreender o quanto é necessário estarmos sensíveis a todos os seus detalhes: a forma 

que cada aluno aprende e suas dificuldades, quais são suas vontades e interesses, 

sempre valorizando o que ele espera da escola e de seus professores, sem esquecer que 

nenhum sujeito é igual ao outro, principalmente na sua forma de conceber o ensino.  

O processo percorrido por esta pesquisa buscou direcionar o olhar para o ensino 

da matemática no nível Médio almejando compreender essa realidade no que diz respeito 

ao ensino e aprendizagem da matemática. Na literatura da educação matemática, o que 

sempre nos chamou a atenção é o distanciamento do aluno em relação à disciplina, que 

chega a ser uma aversão. Esse fato pode ser justificado, ao nosso olhar, pelo processo 

de ensino dos professores que predomina no aluno uma relação de obrigatoriedade 

diante do discurso da avaliação escolar e da aprovação no vestibular em detrimento ao 

que deveria ser uma relação de deleite e satisfação.  

Essa realidade pode ser vista na maioria das escolas e, além do motivo citado 

acima, o fator cultural, que é solidamente fundado no senso comum, é, para nós, de 

grande influência na relação aluno-matemática. As crenças são evidentes, como a de que 

a matemática é difícil e por isso é para poucos ou que é uma disciplina chata. A forma 

como os professores encaram e ensinam matemática também contribui para essas 

crenças.  

Durante o meu percurso enquanto professora de matemática no Ensino 

Fundamental e Médio, percebi principalmente na escola pública, a falta de motivação e 

interesse nas aulas, não só da parte do aluno, mas também do próprio professor que não 

se sente motivado a ensinar de forma criativa, desprendido das amarras do vestibular e 

também dos guias utilizados “religiosamente” na sala de aula, o velho conhecido livro-

texto. 

Dessa forma, a intenção desta investigação é trilhada pelo caminho do 

desprendimento, da ludicidade, da motivação, da busca por significados, da aproximação 

da matemática com o aluno do Ensino Médio e, sobretudo, de sua compreensão. Para 

isso, tivemos um olhar especial para alunos da rede pública, que a meu ver, são 

subestimados por seus professores no que diz respeito à aquisição de conhecimento e na 

possibilidade de mobilizar esse conhecimento. 

Mas antes da discussão dos pormenores dessa situação, se faz necessário uma 

breve apresentação de minha trajetória escolar e profissional, pois esta justifica todos os 

porquês relacionados aos motivos de se fazer esta pesquisa. 
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Minha trajetória... 

É tão interessante pensar sobre a própria trajetória. Eu poderia concluir esta 

dissertação sem mencionar sobre ela, no entanto, acredito ser necessário por se tratar de 

uma pesquisa humana e lúdica. Não há ludicidade sem sensibilidade humana em que 

pensamento, sentimento e ação estejam integrados. Considero que minha trajetória 

demonstra tais aspectos, o que justifica a escolha do meu tema. Assim de fato, se faz 

pertinente mostrar quem eu sou. 

Aparecida de Goiânia, Goiás, é a cidade onde nasci, vivi e continuo vivendo, assim 

como toda minha família, que são pioneiros desse lugar. Caminhar pelas ruas do centro é 

como ir ao encontro de pessoas que sempre fizeram parte da minha vida. Tudo aqui é 

transparente, transparente até demais, como em qualquer outra cidade do interior. 

Muitos são os momentos e histórias vividas nessa cidade, com meus amigos da 

época da adolescência pode-se dizer que compartilhávamos das mesmas emoções, 

como ir a uma festa, tomar banho no rio, passear pela praça, sofrer com perdas de 

pessoas em comum, ir ao rodeio da cidade, fazer excursões, carnaval na fazenda e, é 

claro, frequentar o mesmo colégio, Colégio Estadual Machado de Assis. 

Nesse colégio passei quase toda a minha vida escolar, estudei desde a 5ª série até 

concluir o Ensino Médio. Ao iniciar o 1º Ano do Ensino Médio, me matriculei no período 

noturno, pois aos 14 anos comecei a trabalhar.  

Foi nessa época que transformações aconteceram em minha vida, fazendo-me 

escolher caminhos que me levaram à docência. Para falar de minhas escolhas, é 

necessário comentar alguns fatores de minha formação no Ensino Médio, que é de escola 

pública. Para isso, é indispensável falar dos meus professores a qual devo muito, 

principalmente pelos que me inspiraram a acreditar na educação pública ou a querer 

mudá-la.  

Iniciarei pela professora de OSPB (Organização Social e Política do Brasil) que 

“dava” aula sentada e não nos deixava olhar para o lado, caso isso acontecesse, já 

ouvíamos o grito: “seu palhaço!”. Morríamos de medo dela. O de inglês, que era policial, 

dava um ponto para quem cantasse o hino nacional sem nenhum erro, ninguém 

conseguia esse ponto, mas era divertido ver um a um ir à frente cantar o hino, 

evidentemente que o inglês ficava para depois.  

Lembro-me de um professor de matemática extremamente metódico. Todos os 

detalhes do quadro eram minimamente apagados e sua divisão milimetricamente 
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desenhada, utilizava, em média, 10 minutos para esse feito, enquanto isso, nós alunos, 

ficávamos observando aquela obra de arte. Tinha também uma que durante o intervalo de 

uma tarefa e outra fumava na porta da sala, achávamos normal. Outra de português 

ficava meses só ensinando análise sintática, o assunto não mudava, nunca. Já o 

professor de química foi nosso trauma, tínhamos que dar um “incentivozinho” financeiro 

para passar em sua matéria, adivinha? Não aprendi química. Brincadeira ou não do 

destino, eis que meu orientador é um químico! 

Não tenho esses momentos como lembranças ruins, tenho muita saudade de tudo, 

aliás, exceto pelo professor de química. O maior exemplo do quanto sou grata por minha 

educação na escola pública, mesmo que limitada, foi o fato que me inspirou a buscar a 

docência como profissão. Dentre todos os professores, de ranzinzas a metódicos, tive, 

nos últimos anos do Ensino Médio, uma professora de matemática que me despertou o 

interesse para essa disciplina, a ponto de querer estudar e fazer uma faculdade de 

matemática. Essa era uma escolha que mudaria tudo. 

Essa professora era e é, pois leciona até hoje, uma excelente educadora, tinha 

paciência, explicava com tranquilidade, não desrespeitava ninguém e todos a 

respeitavam, sua organização do quadro não era tão excessiva quanto a do outro 

professor, mas era muito organizada. Sua principal característica é a facilidade e a 

naturalidade que nos fazia compreender os conteúdos despertando o sentimento de que 

éramos capazes. Comecei a gostar da matemática, meu trauma de reprovação na 5ª 

série havia desaparecido (sim, reprovei na 5ª série por não saber resolver expressões 

aritméticas) e sido substituído pela vontade de estudar matemática na faculdade. Hoje fico 

pensando, como ela conseguiu isso? A resposta que me vem é simples: ela foi uma 

professora que não subestimava seus alunos, pelo o contrário, acreditava neles e os fazia 

ver que realmente eram capazes, e acima de tudo, apresentava-lhes a matemática de 

forma não elitizada, ou seja, todos tinham acesso. 

Assim, de fato ingressei na faculdade para fazer licenciatura em matemática. 

Naturalmente, tive que, paralelamente às disciplinas da faculdade, estudar conteúdos que 

eu não tinha aprendido no Ensino Fundamental e Médio. Foi realmente difícil, entrava 

madrugada estudando regras de fatoração e potenciação para compreender o Cálculo 1.  

Ao longo dos quatro anos de graduação, sempre me lembrava do que havia me 

inspirado chegar até ali, isso impulsionava a ser uma educadora cada vez melhor. Talvez, 

se não fosse aquela professora, eu não estaria escrevendo este texto, quem sabe nem 
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teria feito um curso superior como muitos de meus amigos. Ela mudou minha relação com 

a matemática e, consequentemente, minha vida, se não isso, pelo menos a direcionou.  

Existe uma metáfora das tartarugas que estavam subindo um lamaçal e outros 

animais ficavam em volta dizendo: “vocês não vão conseguir”, “é muito alto, vão se 

machucar”, “desista, não dá para seguir nessa velocidade”, logo uma a uma foi 

escorregando, enfraquecendo e desistindo de subir, com exceção de uma que chegou até 

o final, então, surpresos, foram até ela para perguntar de onde tirou tanta força para subir, 

ao questionarem-na, perceberam que ela era surda.  

Da mesma forma acontece em sala de aula, um incentivo ou desincentivo pode 

mudar o caminho de uma pessoa. Eu, por sorte, tive o incentivo de minha professora, 

para qual sou grata por me fazer acreditar e comprovar que eu era capaz de ousar 

mesmo sendo aluna de escola pública. Vale lembrar que na época (1997) pouco se falava 

em vestibular, isso era assunto para quem estudava em escolas particulares.  

Ingressar no curso de matemática foi apenas o primeiro desafio. Posso dizer que o 

segundo foi consequência da necessidade de pagar a faculdade, pois tive que começar a 

lecionar no segundo semestre do curso em uma escola particular de Ensino Fundamental. 

Sem experiência, sem estágio de curso, sem conhecimento pedagógico e, até mesmo, 

sem muito conhecimento específico, me vi inserida numa realidade que há pouco tempo 

era ali que eu estava, porém como aluna. 

 Foi a partir daí que reflexões e inquietações foram surgindo, porque mesmo eu 

não estando preparada naquele momento para assumir tal responsabilidade, era o que eu 

queria fazer enquanto profissional. Fiquei deslumbrada com as possibilidades de criação 

dentro de sala de aula. Assim, paralelamente à faculdade, me aperfeiçoando e me 

tornando uma professora na prática e na teoria.  

Desde minhas primeiras aulas, queria buscar formas diferentes de ensinar 

matemática que levasse o aluno realmente a entender a matéria. A primeira ideia, que eu 

tinha para isso, era explicar os conteúdos de matemática como se eu estivesse sentada 

na carteira, assim, me colocava em papel inverso, pois há pouco tempo eu estava ali 

ouvindo o professor falar e muitas vezes não entendendo. Tentava me lembrar, por 

exemplo, o que impedia que eu aprendesse expressões aritméticas. A partir desse 

momento, meu objetivo era que meu aluno tivesse uma experiência diferente da que eu 

tive anteriormente em relação à matemática.  

Diante dessa busca, naturalmente minhas práticas foram transfigurando-se para o 

lúdico, digo isso porque foi uma característica adquirida, não aprendida e muito menos 
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vivenciada, pois em minha formação tive pouco contato com essa forma de ensino. Como 

disse, tive dificuldades com a matemática no Ensino Fundamental e consequentemente 

no Ensino Médio e por isso sempre me perguntei qual a melhor forma para que meus 

alunos compreendessem a matéria e não ficassem perdidos durante a aula. A resposta 

para essa pergunta sempre recaía em motivação e interesse.  

E era isso que eu buscava fazer, despertar o interesse do aluno por meio de 

atividades como jogos, brincadeiras, construção de materiais manipuláveis, dobraduras, 

modelos de estrutura matemática, aulas externas que iam desde o pátio da escola até o 

jardim botânico, história da matemática, temas interessantes da matemática e várias 

outras coisas eram trabalhadas em minhas aulas e só mais tarde descobri que atividades 

desse tipo são caracterizadas como lúdicas. Continuo achando que essa é uma boa 

alternativa para o ensino da matemática não só no Ensino Fundamental, mas também no 

Ensino Médio.  

De fato, existem várias tendências para se ensinar matemática, cada uma com 

suas potencialidades e limitações, eu gosto e me identifico com o lúdico, pois, para mim, é 

a forma mais bonita e prazerosa de se ensinar matemática, permitindo revelar o quanto 

ela pode encantar ao invés de traumatizar.  

 

A busca... 

 Atuando posteriormente como professora no Ensino Médio em uma escola pública, 

observei que quase nenhum professor fazia uso de práticas lúdicas em suas aulas, 

principalmente os de matemática. As aulas eram extremamente tecnicistas, sem 

criatividade e inovação, seguindo fielmente os livros oferecidos pelo governo. 

 Diante dessa situação, tive o seguinte questionamento: por que o ensino lúdico é 

tão presente no Ensino Fundamental, porém tão pouco praticado no Ensino Médio? Será 

que o lúdico é só para crianças? Temos a certeza que não. Soares (2008) afirma que: 

 

[...] é importante buscar alternativas que realmente alcancem o aluno 
contemporâneo. Algo que realmente seja aberto aos interesses dos alunos, 
desenvolvendo sua energia potencial de aprendizado, já que em primeira 
instância, não se conhece ninguém que não goste de brincar e jogar. (SOARES, 
2008, p. 26). 
 

Não só na teoria é possível afirmar que não existe idade para a prática do ensino 

lúdico e que alunos do Ensino Médio desejam e gostam de aulas lúdicas. Por meio de 

questionário, perguntei aos alunos desta pesquisa, que são do 2º ano do Ensino Médio, o 
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que eles gostariam que o professor fizesse nas aulas de matemática. A maioria das 

respostas estavam relacionadas à ludicidade, como aulas divertidas, interativas, 

descontraídas e com brincadeiras.  

 Além disso, percebi várias dificuldades na aprendizagem da matemática, o que é 

natural, mas o que mais me chamou a atenção e me incomodou bastante foi a falta de 

compreensão dos símbolos, a manipulação automática das fórmulas, expressões 

desprovidas de significados, a letra não tinha sentido algum para eles, pois o que 

interessava era saber manipulá-la de forma correta. Essa realidade nos mostra que a 

visão da álgebra resumia-se em substituir letras por números e/ou encontrar o “xis” de 

uma equação.  Como afirma Machado (1987): 

 

[...] a matemática tem sido ensinada em quase todos os níveis com uma ênfase 
que consideramos exagerada na linguagem matemática. A preocupação central 
parece ser escrever corretamente (...) o pensamento situa-se a reboque da 
linguagem matemática (...) as preocupações sintáticas predominam sobre as 
semânticas, ou quase as eliminam (MACHADO, p. 97 – 100, 1987). 
 

Bill Watterson, com seu personagem Calvin, nos ajuda a refletir sobre a falta de 

compreensão do que é ensinado nas aulas de matemática: 

 

Figura 2: Bill Waterson: Calvin e suas conclusões em relação à matemática. 
Fonte: Revista Nova Escola on-line, 27 de novembro de 2010. 

A situação apresentada na fig. 2 em que Calvin compara a matemática com a 

religião, pois precisa de fé para acreditar no que estuda, reflete bem o que acontece de 
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fato em sala de aula: alunos que não compreendem o que lhes é ensinado e professores 

que nada fazem para mudar essa realidade.  

D‟Ambrosio (1986) faz um alerta acerca da matemática:  

 
A matemática é o maior fator de exclusão nos sistemas escolares. O número de 
reprovações e evasões é intolerável. Em vista disso, faz-se necessário inovar 
ações pedagógicas que promovam mudanças no sentido de reverter esse quadro 
(p. 36). 

 

Diante disso, a ideia de trabalhar atividades lúdicas no Ensino Médio surgiu para se 

tentar compreender suas implicações pedagógicas para o ensino e aprendizagem da 

álgebra, concebendo o ensino lúdico como uma possibilidade de favorecer a 

compreensão da atividade algébrica por parte dos alunos.  

A fim de compreendermos as implicações pedagógicas do ensino lúdico para a 

atividade algébrica do aluno, elaboramos duas atividades na forma de um experimento 

didático. Tivemos como expectativa verificar se por meio delas é possível mobilizar no 

aluno a compreensão de aspectos do pensamento e da linguagem algébrica. 

De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio: 

 

[...] toda situação de ensino e aprendizagem deve agregar o desenvolvimento de 
habilidades que caracterizem o “pensar matematicamente”. Nesse sentido, é 
preciso dar prioridade à qualidade do processo e não à quantidade de conteúdos a 
serem trabalhados. (BRASIL, 2006, p. 70).  
 

Nessa perspectiva, a preocupação desta pesquisa é com a qualidade do ensino de 

álgebra e não se o aluno é capaz de reproduzir dezenas vezes o mesmo tipo de exercício, 

valorizando apenas o transformismo algébrico. No entanto, a ênfase que muitos 

professores dão à excessiva manipulação de símbolos ou à resolução de inúmeros 

exercícios do mesmo tipo, faz somente o estudante adquirir a habilidade manipulativa e a 

memorização dos conceitos, sem falar na desmotivação em relação às aulas de 

matemática.  

 

Pormenores do problema... 

 Sabe-se que o ensino de matemática é carregado de práticas que valorizam o 

mecanismo da “técnica (algoritmo) / prática (exercícios)” em que os próprios livros 

didáticos incentivam essa prática. O aluno do Ensino Médio está desmotivado com essa 

forma de ensino que só o leva a dois caminhos: o da aversão à matemática, que talvez 

seja o mais provável, já que o aluno não consegue gostar de tantos exercícios em série 
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que para ele não tem sentido algum e esse aluno é chamado de desinteressado ou 

“aquele que tem dificuldades”, ou daquele, que é minoria, que adquire destreza na 

manipulação dos símbolos e expressões, pois, depois de tanto treinar, consegue resolver 

qualquer exercício, mesmo que não o compreenda. Esse é aquele aluno, considerado por 

muitos professores, que tem aptidão para a matemática.  

 Essa realidade do ensino tecnicista, voltada para o ensino em que o professor 

apenas aplica técnicas, não corresponde às exigências da escola hoje, pois o desafio é 

formar um aluno participativo e autônomo, capaz de viver e trabalhar numa sociedade 

onde as mudanças e transformações acontecem a todo o momento, sendo esse, também 

responsável pelo seu aprendizado, pois trabalha e constrói o seu conhecimento junto ao 

professor. De acordo com Davydov (1988, apud LIBÂNEO; FREITAS, 2006): 

 

A escola contemporânea consiste em ensinar os alunos a orientarem-se 
independentemente na informação científica e em qualquer outra, ensiná-los a 
pensar, mediante um ensino que impulsione o desenvolvimento mental (p.5).  
 

E é bem certo que o professor tecnólogo não vai suprir essa necessidade. É o que 

nos afirma Lins e Gimenez (1997) quando se referem a tendências “letristas” na 

matemática. 

 

[...] essa prática não se baseia em investigação ou reflexão de qualquer natureza 
ou profundidade, apenas em uma tradição, tradição essa que estudos e projetos 
de todos os tipos, e por todo o mundo – inclusive no Brasil – já mostraram ser 
ineficaz e mesmo perniciosa à aprendizagem (p 106). 

 

 Essa ineficiência pode ser vista em pesquisas governamentais, institucionais e, até 

mesmo internacionais, que mostram o fracasso de alunos brasileiros em matemática. 

Como exemplo, temos o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) que é 

feito trienalmente para alunos de vários países com idade de 15 anos. O aluno é avaliado 

em três competências: leitura, ciências e matemática. Entretanto, em cada triênio, 

mantém-se o foco em uma delas. No ano de 2000, o foco foi em leitura, 2003, em 

matemática, 2006, em ciências e 2009, que foi sua última avaliação, seu foco novamente 

foi a leitura. 

 As avaliações de 2000, 2003 e 2006 mostram a situação inquietante do Brasil em 

relação à matemática. Em 2000, de 43 países, ficou em penúltimo lugar, em 2003, de 41 

países avaliados, o Brasil ficou em último lugar e, na edição de 2006, de 57 países, sua 

posição em matemática foi o 54º lugar, na frente apenas da Tunísia, Catar e Quirguistão, 
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países que não tem o PIB generoso como o do nosso país e também ficando atrás de 

todos os países da América do Sul que participaram: Argentina, Chile, Colômbia e 

Uruguai (OSTRONOFF, 2008). 

 No PISA 2009, dos 65 países participantes, o Brasil atingiu o ranking de 53º lugar 

em relação à leitura, que é seu foco principal. Em relação à matemática, ficou em 57º 

lugar. No entanto, de acordo com o MEC, “o Brasil está entre os três países que mais 

evoluíram nos últimos anos, principalmente pela redução da distorção entre idade e série” 

(OSTRONOFF, p.26, 2008). Embora haja festejo quanto ao aumento da pontuação dos 

estudantes brasileiros em relação às médias obtidas nos anos anteriores, o avanço não 

tirou o país do nível 1 de aprendizagem, em uma escala que vai até o nível 6. O que 

significa que o aluno não consegue resolver problemas simples de matemática. 

 De acordo com Ostronoff (2008), em discurso proferido por Paulo Figueiredo Lima, 

o então presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (Sbem) e descrito 

na revista Educação (2008, n. 130),  

 
[...] os testes aplicados no Pisa não tem como objetivo avaliar conteúdos 
curriculares, mas procuram identificar se o aluno possui “conhecimentos e 
habilidades necessários para a adaptação bem-sucedida a um mundo em 
transformação”, afirma o presidente citando a publicação Estrutura de Avaliação – 

Pisa/2003 (OSTRONOFF, p. 26, 2008). 

 

 De acordo ainda com Paulo Figueiredo, um conceito chave aplicado aos testes do 

Pisa é o letramento, “que entende a matemática como atividade exercida nos mais 

variados contextos e fonte de modelos para a resolução de problemas, da vida cotidiana 

ao campo da tecnologia e da ciência” (OSTRONOFF, 2008, p.26). Sendo assim, essa 

concepção implica inserir o aluno numa “formação que não valorize apenas o 

armazenamento de informação, a memorização e a repetição de procedimentos técnicos” 

(p. 27).  

No Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), os resultados 

também são preocupantes. Essa avaliação é feita a cada dois anos, em 2007 publicaram 

uma comparação com as avaliações desde 1995 até 2005. Os dados mostram que, no 

ano de 2005, os alunos da 8ª série e do 3º ano do Ensino Médio tiveram sua pior nota 

desde 1995. Existe uma discussão política em cima desses resultados e, a partir daí, são 

traçadas metas para serem cumpridas nos anos seguintes, que teoricamente, deveriam 

melhorar o desempenho nas próximas avaliações, porém, na prática, esses dados não 

são refletidos para que de fato aconteça uma melhora. 
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 Debater se realmente esses processos  avaliam ou não, é, certamente, outra 

discussão que não é o foco deste trabalho, porém os indicativos dessas avaliações 

permitem-nos refletir sobre a necessidade de repensarmos o ensino da matemática, em 

especial, o ensino da álgebra. De qualquer forma, os resultados revelam, em termos 

educacionais, que nosso país ainda tem muito para avançar, talvez a palavra certa seja 

evoluir, no sentido de atualizar-se no que diz respeito às ideias ou convicções, pois “é 

preciso entender que elas (práticas “letristas”) correspondem bem a certa visão da 

atividade algébrica” (LINS; GIMENEZ, 1997, p. 106). 

 No entanto, não podemos afirmar que o ensino mecanicista é o vilão dessa história, 

mas sabemos que se culturalmente é esse ensino que prevalece nas escolas, então 

inevitavelmente nos vem a ideia de que é preciso mudar. Visto que, a utilização do 

sistema de signos de um modo predominantemente técnico, operacional, restrito a regras 

sintáticas, em contraposição a um uso que privilegie o significado dos elementos 

envolvidos, portanto sua dimensão semântica é, para nós, um dos maiores problemas no 

ensino da matemática, em especial para o ensino da álgebra. Sousa (2004) corrobora 

com nossa ideia: 

 

Os estudos que estamos fazendo sobre álgebra escolar, permitem-nos afirmar que 
o ensino da álgebra, a partir das estruturas algébricas, pode ser um dos fatores 
que incide sobre o insucesso em matemática, quando se pensa que os conceitos 
algébricos ocupam pelo menos sete anos da vida de todos os escolarizados do 
mundo (p. 9). 
 

Kaput (1999) também se refere ao ensino baseado no cálculo literal quando diz que 

no ensino da álgebra predomina, desde há muito, uma abordagem baseada na 

simplificação de expressões algébricas, na resolução de equações e na aprendizagem de 

regras para a manipulação de símbolos (KAPUT, 1999, apud BRANCO, 2008).  

Branco (2008) reitera que exercícios e problemas envolvendo a transformação de 

expressões e a aplicação de regras e procedimentos é uma perspectiva que Fiorentini, 

Miorim e Miguel (1993) chamaram de abordagem linguística-pragmática, e que essa 

conduz a um ensino mecanicista e a uma aprendizagem sem significado para os alunos. 

Fica claro diante dos parágrafos anteriores, que o modelo predominante do ensino 

de álgebra, que é baseado no professor mecanicista, não tem apresentado resultados 

satisfatórios para a aprendizagem do aluno.  

Para melhor compreendermos esse problema, fizemos um estudo sobre o ensino 

da álgebra em trabalhos acadêmicos e percebemos que existem poucas pesquisas 
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voltadas para o ensino da álgebra com alunos do Ensino Médio numa perspectiva lúdica. 

Pois, a maioria das pesquisas, nessa temática, tem o seu foco no Ensino Fundamental a 

partir do 7º ano, justificando-se que é nesse período que aluno começa a ter contato com 

a álgebra. 

No entanto, a realidade dos alunos do Ensino Médio, em especial no ensino 

público, é que mal conseguem substituir uma letra por um número e muito menos 

compreendê-la como uma variável ou incógnita. Por isso, trabalhar com alunos do 2º ano, 

numa escola pública, muitas vezes é recorrer a atividades utilizadas para alunos do 7º 

ano, visto que esses não adquiriram habilidades e competências exigidas para esse nível 

de ensino, desta forma, para preencher essas lacunas, é necessário começar uma 

iniciação à álgebra para esses alunos ao invés de dar continuidade a conteúdos do 

currículo. 

Assim, percebemos a necessidade em compreender como o aluno do Ensino 

Médio mobiliza seu pensamento diante de atividades que estejam fora do seu habitual em 

sala de aula, bem como, através dessas atividades, promover nos alunos a capacidade 

de compreender o que se faz e, mais ainda, justificar e argumentar o que está fazendo. 

Nesse contexto, voltamos nosso olhar para essa turma do 2º ano do Ensino Médio 

da rede pública e percebemos que a álgebra ou qualquer contato que eles tenham com a 

simbologia usada na matemática é, na maioria das vezes, desprovido de significado. Daí 

vem nosso questionamento: Quais suas dificuldades e, principalmente, como é possível 

fazer com que eles percebam o sentido dos símbolos utilizados na matemática?  

Se a realidade é que esses alunos não tiveram uma boa introdução à pré-álgebra e 

à álgebra a partir do 7º ano de forma que facilitasse a compreensão na atual fase de 

ensino, por que nós, professores, insistimos em trabalhar a álgebra no Ensino Médio, em 

especial na rede pública, considerando que eles já aprenderam tudo o que lhes foi 

ensinado desde o 7º ano? Será que eles sabem multiplicar expressões algébricas quando 

chegam ali, por exemplo?  

Por isso, diante da realidade apresentada nos parágrafos anteriores, vemos como 

uma possibilidade de melhorar o ensino e aprendizagem da álgebra utilizando da 

dimensão lúdica no Ensino Médio no sentido de pelo menos minimizar as dificuldades 

vividas por esses alunos.  
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Assim, temos o enfoque na seguinte questão investigativa: 

 

 Quais são as implicações pedagógicas do ensino de álgebra por meio do lúdico 

em uma turma do segundo ano do Ensino Médio? 

 

Desenvolvemos nosso estudo, com base na hipótese de que: 

 

 Atividades lúdicas são favoráveis para o processo ensino e aprendizagem da 

álgebra em turmas do Ensino Médio. 

 

Aonde chegar... 

 Nessa pesquisa, pretendíamos compreender os processos de ensino e 

aprendizagem da álgebra no Ensino Médio por meio de atividades lúdicas. Nesse sentido, 

o objetivo geral do trabalho é investigar quais implicações pedagógicas a utilização de 

práticas lúdicas tem para o ensino de álgebra em uma turma do 2º ano do Ensino Médio. 

 Temos como objetivo específico identificar se as atividades propostas promoverão 

a manifestação do pensamento e da linguagem algébrica. 

 Queremos também investigar a participação e cooperação dos alunos durante as 

atividades lúdicas e identificar se essas atividades os motivam a querer estudar 

promovendo uma aproximação deles com a matemática. 

 Queremos, por fim, analisar as contribuições das atividades lúdicas para a 

compreensão da letra como variável e para o processo de generalização. 

  

O caminho...  

 

 Tomando emprestadas as palavras de Duarte (2002): 

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. 
Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e 
pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação 
do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002, p. 140). 

 

Assim, a definição do objeto de pesquisa e a opção metodológica mais adequada a 

esse objeto constituem um dos processos mais importantes de uma pesquisa, pois, é 
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nessa etapa que se configura o olhar diferenciado de cada investigação, que é a 

“construção do objeto”.  

O nosso objeto de pesquisa são as relações entre atividades lúdicas e o ensino de 

álgebra numa turma do segundo ano do Ensino Médio. 

Diante desse objeto, escolhemos como caminho metodológico, o experimento 

didático (CEDRO; MOURA, 2010), visto que se trata de um método de investigação que 

estuda os processos de ensino e aprendizagem de estudantes em sala de aula. 

Sendo assim, elaboramos e analisamos duas atividades que foram organizadas na 

forma de experimento didático, direcionado ao ensino e aprendizagem de álgebra por 

meio do lúdico.  

Sabendo da complexidade e da incerteza deste ambiente, que é a sala de aula, 

vemos as atividades lúdicas propostas como atividades de ensino que podem ou não ter 

sucesso. Desta forma, concebemos essa pesquisa como um experimento que será 

analisado em sua concepção, desenvolvimento e implicações. 

 

A forma... 

 Com o intuito de explorar o lúdico como uma alternativa para o ensino de álgebra 

no Ensino Médio, estruturamos nosso trabalho da seguinte maneira: além desse prelúdio, 

seguem os capítulos 1, 2 e 3, finalizando com as considerações finais. 

 No capítulo 1, apresentamos e discutimos os referenciais teóricos que norteiam 

nossa pesquisa. Para a definição de atividade matemática/algébrica utilizamos Fischbein 

(1987), Mendes (2006), Muniz (2009) e Vergnaud (1998). Para o ensino da álgebra 

partimos dos estudos de Fiorentini, Miguel e Miorim (1993), Kieran (2004; 2006), Kaput 

(1999) e Sousa (2004) e para o lúdico, Brougère (1997; 1998), Caillois (1967; 1990; 

2001), Campagne (1989), Muniz (2010) e Soares (2008). 

 No capítulo 2, apresentamos o experimento que se dá pela sua concepção e 

desenvolvimento, descrições dos participantes e de como os dados foram produzidas, 

categorizadas e analisadas, apresentamos também as atividades com seus objetivos e os 

momentos de experimentação. 

 Já no capítulo 3, apresentamos a análise dos dados que seguem a seguinte 

estrutura: a análise a priori que compreende as justificativas das escolhas feitas para o 

desenvolvimento das atividades, bem como as possíveis estratégias de resolução dos 
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alunos, por fim apresentamos as análises a posteriori fazendo um confronto com as 

análises a priori. 

 Finalmente, por não termos uma conclusão, apresentamos as considerações finais 

da pesquisa que são colocadas questões e reflexões que foram surgindo durante o 

experimento. Temos como expectativa, que essas discussões possam contribuir para o 

ensino e aprendizagem da matemática por meio do lúdico. Apresentamos assim, os 

principais resultados de nosso experimento e o que ele pôde proporcionar tanto para os 

alunos quanto para a pesquisadora enquanto participante e indiretamente objeto de 

pesquisa. 

 A finalidade de um relatório de pesquisa é a de comunicar os processos 

desenvolvidos e os resultados obtidos em uma investigação. A estrutura e a apresentação 

de um relatório podem ser feito de várias formas, nós, optamos em seguir as orientações 

metodológicas de Fiorentini e Lorenzato (2006) e Köche (2007). 
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CAPÍTULO 1 

_____________________________________________________________ 
REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

 

A ciência não é mera observação de fenômenos. Identifica-se, à luz de um 
conhecimento disponível, problemas decorrentes dos fenômenos. A percepção de 

problemas é uma percepção impregnada de fundo teórico. 
(KÖCHE, 2007, p. 72) 

 

Na revisão da literatura, buscamos em cada autor os aspectos essenciais relativos 

ao nosso foco do estudo, estabelecendo um diálogo com o objeto de pesquisa. 

Discutiremos, assim, trabalhos que tiveram como foco a atividade matemática/algébrica, o 

ensino da álgebra e a educação lúdica.  

 

1.1 Atividade matemática/algébrica 

Como falamos anteriormente e Muniz (2009) reafirma: 

 

[...] muitos professores concebem o ensino da matemática como espaço 
exclusivamente de transmissão dos algoritmos historicamente validados, sem 
permitir que o aluno tenha a liberdade de vivenciar a construção de procedimentos 
resolutivos, numa oportunidade ímpar de mergulhar numa atividade matemática 
essencial para seu desenvolvimento (p.133). 
 
 

Para efetivarmos um ensino e aprendizagem significativos, vemos a necessidade 

de oportunizar ao aluno a construção do próprio conhecimento matemático e que esse 

tenha uma ação cognitiva nesse processo. Para haver aprendizagem significativa, 

segundo Ausubel (1982), são necessárias duas condições: 

Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o 
indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a 
aprendizagem será mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido 
tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e 
psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza 
do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo 
tem. Cada aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não 
para si próprio (apud PELIZZARI et al., 2002, p. 38). 
 

O conjunto de ações desencadeado pelo aluno, em uma dada situação, constitui o 

procedimento, que “requer a mobilização de ações cognitivas operatórias, mas também 

implica um processo de reflexão sobre elas”, provocando um “diálogo interno no sujeito 

que discute consigo mesmo sobre o caminho em construção” (MUNIZ, 2009, p. 131). 
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Muniz (2009) enfatiza o uso do registro como um instrumento de comunicação do 

aluno com ele mesmo, como autodiálogo e regulação. Nesse momento, dado como 

procedimento, o aluno rabisca, desenha, esquematiza, pois a característica do 

procedimento é a instabilidade, a insegurança do aluno quanto à validade do que está 

fazendo. 

Para Vergnaud (1998 apud MUNIZ, 2009), para compreendermos a natureza do 

pensamento, “devemos considerar todos os registros da atividade humana, não nos 

limitando, somente, aos registros científicos ou técnicos, mas considerando também os 

gestos, os diálogos, as interações sociais e afetivas” (p. 116). 

Na perspectiva de Vergnaud (1998), quando o aluno está numa situação nova, é 

natural que ele aplique esquemas produzidos e validados em situações anteriormente 

vivenciadas. Assim, é papel fundamental do professor propor novas situações que exijam 

uma revisão dos esquemas já vivenciados. Sendo a tarefa do professor muito mais 

complexa do que colocar certo ou errado nas produções dos alunos, devendo valorizar 

sua ação cognitiva na mobilização dos conhecimentos prévios (MUNIZ, 2009). 

O aluno, muitas vezes, produz um algoritmo para resolver um problema de forma 

diferente do que é esperado pelo professor e este, por ter uma preocupação de ordem 

curricular, vê apenas que a resposta dada pelo aluno não está dentro do planejamento 

escolar e/ou de seu próprio planejamento. Fica, então, uma questão dada por Muniz 

(2009): “por que ela teria de apreender outro procedimento em detrimento de seus 

esquemas? Só há valor na aprendizagem dos algoritmos clássicos?” (p. 125). 

O esquema é propriedade do aluno, por isso, tanto para o professor quanto para o 

pesquisador, é sempre um desafio investigá-lo. O professor e pesquisador de matemática 

devem buscar constantemente compreender os procedimentos e esquemas produzidos 

pelos alunos, para assim, entender como eles se transformam em algoritmos, tanto na 

história do aluno quanto na história da civilização humana (IFRAH, 1988 apud MUNIZ, 

2009, p. 133) 

Em relação à postura do professor e do pesquisador diante dos procedimentos, 

algoritmos e esquemas do aluno, Muniz (2009) nos esclarece que: 

O importante, tanto para o professor quanto para o pesquisador em educação, é 
estarem atentos ao fato de que procedimentos, algoritmos e esquemas são 
produções do sujeito em situação, uma atividade interna, realizado no sistema 
nervoso central, e de que registros produzidos nos processos são apenas imagens 
parciais desses processos bastante complexos e abstratos. São registros que não 
traduzem necessariamente essas atividades em sua totalidade. [...] A dificuldade 
na compreensão da produção reduz quando esses profissionais buscam a fala dos 
próprios sujeitos, explicitando suas produções (p. 133). 
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O que nos leva a perceber que somente a observação da produção escrita do 

aluno não é suficiente para a compreensão real de sua produção matemática (MUNIZ, 

2009). A representação simbólica no papel, não é limitada a revelar aspectos do 

pensamento dos alunos num domínio matemático, a produção de registros desta natureza 

é um processo que dá forma a própria atividade em que eles estão engajados (MEIRA, 

2003). 

Fischbein é outro autor que busca conhecer a construção do pensamento 

matemático (1987 apud MENDES, 2006). Ele considera como sendo um movimento 

processual de representação e abstração matemática que se constitui em uma ação 

dinâmica qualificada como atividade matemática, que é organizada a partir de um 

processo interativo de criação matemática, impulsionado pela conexão triangular das 

componentes: intuitiva, algorítmica e formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendes (2006) reflete acerca do significado evidenciado por cada uma dessas 

componentes: 

A componente intuitiva diz respeito ao modo como fazemos uso da imaginação, da 

visualização, de todas as nossas vivências humanas e até mesmo das nossas 

características biológicas na elaboração do pensamento matemático. É através da 

intuição que conseguimos interpretar conceitos matemáticos e falar de diversas situações 

matemáticas. 

 A componente algorítmica se constitui no exercício de habilidades de organização 

e sistematização da imaginação criativa estabelecida pela intuição e que se põe à prova 

na experimentação. Ela permite a adaptação do pensamento aos procedimentos 

Componente algorítmica 

Atividade 

Matemática
aa 

Componente intuitiva Componente formal 

Figura 3: Esquema referente à aprendizagem matemática produtiva de Fischbein (1987). 
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problemáticos propostos na prática, treino sistemático ao qual o aluno é sujeito. Refere-se 

diretamente ao uso de algoritmos na representação simbólica do mesmo pensamento. 

 A componente formal envolve axiomas, definições, teoremas e demonstrações e se 

manifesta à medida que a abstração vai se estabelecendo e necessitando de uma 

linguagem mais simbólica para representar o raciocínio matemático avançado. Essa 

componente é tida como uma forma superior de expressão da matemática, bem como 

uma forma avançada de conhecimento, ocasionando assim a sua utilização para 

apresentar a matemática escolar. 

 Para Mendes (2006), os alunos expressam sua representação mental através 

dessas três componentes apresentadas na figura 1, que se constituem na expressão 

simbólica do pensamento matemático. 

 A nossa concepção da atividade matemática corrobora com as ideias de Mendes 

(2006) e é apoiada nos pressupostos apresentados por Fischbein (1987) que diz que o 

professor deve levar em consideração o desenvolvimento de uma atitude investigatória 

por parte dos alunos, assim como a conexão contínua entre essas componentes como 

mostra a figura 1, pois nenhuma delas pode ser vista isoladamente. 

 Na definição de Piaget e Garcia (1984 apud MOURA, 1992), a construção do 

conhecimento se dá a partir do domínio do conhecimento prévio e essa construção: 

 

[...] nunca é um estado, mas sim um processo, influenciado por etapas 
precedentes de desenvolvimento, cuja transformação contínua dá-se por meio da 
reorganização e reequilíbrio das necessidades intrínsecas das estruturas, 
constituindo o produto de conquistas sucessivas (p. 46). 

  

 Moura (1992) afirma que tem dois lados o processo de conhecimento e para 

ensinar deve-se tê-los presentes, que são: 

 Ao aprender, o sujeito assimila o que é novo ao conjunto de conhecimentos já 

adquiridos; 

 Essa assimilação favorece o desenvolvimento de estruturas cognitivas.  

A ideia desse autor para a construção do conhecimento matemático nos “conduz a 

uma visão de ensino como processo que pressupõe o desenvolvimento das estruturas 

cognitivas como fator que permite ao aluno o acesso a conhecimentos cada vez mais 

elevados” (ibid., p. 47). 
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No âmbito da construção do pensamento algébrico devemos levar em conta não 

apenas estratégias que os sujeitos elaboram durante a resolução de problemas, mas a 

própria atividade em que se engajam e colaborativamente constroem (MEIRA, 1996). 

Assim, o conceito de atividade algébrica segundo Meira (ibid.) é: 

 

Atividade algébrica se refere a ações que envolvem, necessariamente, mas não 
exclusivamente, uma intenção (ou motivação) do aluno (ou professor) em usar 
conhecimentos algébricos para resolver problemas e/ou comunicar resultados 
matemáticos [...] Ou seja, na medida em que um aluno usa a linguagem da 
álgebra para resolver problemas (mesmo que o faça com erros), ele ou ela está 
montando relações entre suas ações e a linguagem falada na sala de aula de 
matemática, o uso de certas palavras para fins matemáticos, a linguagem dos 
textos matemáticos, e a linguagem dos sistemas simbólicos escritos (MEIRA, 
2003, p. 39). 

 

Para esse autor, o uso da notação algébrica durante a resolução de problemas, por 

exemplo, engaja o sujeito em atividade algébrica. Porém, é apenas uma parte do 

chamado “pensamento algébrico”. É importante ressaltar, afirma Meira (ibid.) que esta 

perspectiva não limita a álgebra ao uso do seu sistema notacional ou a atividade algébrica 

dos matemáticos profissionais. Por exemplo, um aluno do 7º ano não é capaz de usar a 

álgebra da mesma forma que um “expert”, mas não significa que não esteja engajado em 

atividade algébrica. Se esse aluno estiver usando um sistema notacional especializado, 

se ele segue certas rotinas de ação e comunga com certas premissas comunicativas que 

são partes do discurso matemático da sala de aula (como passar incógnitas de um lado a 

outro de equações). Este aluno estaria, então, produzindo significados para a álgebra e, 

portanto, envolvido em atividade algébrica. 

Esses autores, que discutem diferentes perspectivas de conceber a atividade 

matemática/ algébrica, nos ajudam a compreender e definir o que para nós é essa 

atividade, na tentativa de aproximarmos das reais construções do conhecimento do aluno 

em relação a atividades de álgebra num contexto lúdico.  

Assim, em nossa concepção de atividade matemática dentro do contexto algébrico 

é necessário que o professor valorize os procedimentos e esquemas dos alunos, promova 

a triangulação das componentes intuitiva, algorítmica e formal, reconheça a importância 

do registro do aluno, bem como os gestos, interações e diálogos entre eles e que o ensino 

seja um processo de desenvolvimento de estruturas cognitivas e psíquicas. 

As concepções da educação algébrica, de pensamento e linguagem algébrica e a 

compreensão das dificuldades em álgebra estão intimamente relacionadas em como o 

professor concebe a atividade matemática/algébrica. Assim, faremos uma discussão 
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sobre esses assuntos na próxima seção para melhor compreendermos como se dá o 

ensino da álgebra na sala de aula. 

 
1.2 Ensino da Álgebra 

1.2.1 Concepções da Educação Algébrica 

É indiscutível a importância do ensino da álgebra e a necessidade de entendermos 

as dificuldades dos alunos nessa área. Esse assunto é tema de pesquisas em educação 

matemática em várias regiões do mundo, em especial, no International Group for the 

Psychology of Mathematics Education (PME) que desde 1977 vem desenvolvendo e 

divulgando suas pesquisas sobre ensino e aprendizagem da álgebra. 

Nesse grupo, são apresentados relatórios sobre ensino e aprendizagem em 

álgebra. As tendências são evidenciadas nesses relatórios e percebe-se que alguns 

temas pesquisados no passado continuam nas atuais pesquisas, porém outros surgem 

trazendo mudanças. Pesquisas anteriores tendiam a se concentrar sobre conceitos e 

procedimentos algébricos, resolução de problemas e das dificuldades dos alunos fazerem 

a transição da aritmética para a álgebra. No entanto, ao longo do tempo, as pesquisas em 

álgebra têm tratado de outras questões, como o uso de novas tecnologias, diferentes 

perspectivas sobre o conteúdo da álgebra e uma ampla variedade de referenciais teóricos 

para compreender o ensino e aprendizagem de álgebra e para analisar dados (KIERAN, 

2006). 

Kieran (2006), a partir das pesquisas do PME ao longo dos 30 anos sobre ensino e 

aprendizagem em álgebra, organizou os principais temas estudados nessa área. Os 

principais destaques são apresentados em ordem cronológica organizados em três 

grupos temáticos: 

 

O primeiro grupo, que aponta para o interesses dos pesquisadores em álgebra na 
PME desde o início do primeiro PME, em 1977, inclui um foco sobre a transição da 
aritmética para a álgebra, sobre as variáveis e incógnitas, equações e resolução 
de equações e algebra word problems. Durante os meados dos anos 1980, o 
campo de pesquisa PME álgebra tem verificado o crescimento de temas que 
reflete um interesse em álgebra como generalização e um foco em várias 
representações e da utilização de novas ferramentas tecnológicas de 
aprendizagem. Depois, durante os meados da década de 1990, a PME começou a 
abordar temas relacionados com o pensamento algébrico dos alunos do ensino 
fundamental, sobre o professor de álgebra e ensino da álgebra, bem como na 
aprendizagem de álgebra em ambientes dinâmicos, que incluiu a modelagem de 
situações físicas (KIERAN, 2006, p. 11, tradução nossa).  
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Percebemos que a atenção ao pensamento algébrico do aluno só veio aparecer 

nas pesquisas a partir dos anos 90. Consideramos uma área relativamente nova, mesmo 

com os inúmeros trabalhos existentes, pois ainda existem muitas perguntas a serem 

respondidas e compreendidas, por exemplo, como fazer o aluno efetivamente entender a 

álgebra. 

Fiorentini, Miguel e Miorim (1993 apud FERNANDES, 2009) identificam três 

concepções de educação algébrica que vem exercendo maior influência na história da 

educação matemática: 

 

a) Linguístico – pragmática: essa concepção predominou por todo o século XIX até a 

primeira metade do século XX. Nela prevalece a crença de que a aquisição das 

técnicas requeridas pelo transformismo algébrico seria necessária e suficiente para 

que o aluno adquirisse a capacidade de resolver problemas. Um transformismo 

algébrico totalmente independente de objetos concretos, de figuras ou ilustrações e 

de problemas. Caracterizava-se por uma sequência de tópicos, que partindo do 

estudo de expressões algébricas, passava pelas operações chegando às equações 

para, finalmente, utilizá-la na resolução de problemas. 

 

b) Fundamentalista – estrutural: essa concepção teve início no período da Matemática 

Moderna. Nela prevalece que o papel pedagógico da álgebra passa a ser o de 

fundamentador dos vários campos da matemática escolar. Sua característica geral 

é o estudo das estruturas das operações, com a realização de justificação lógica de 

cada passagem. Segundo Fiorentini e Miorim (2003) acreditava-se que a 

justificação lógica dos fatos matemáticos garantiria não apenas a transposição 

desses resultados para qualquer problema ou situação dentro da Matemática, 

como também a aplicação em qualquer outra área do conhecimento. 

 

c) Fundamentalista – analógica: volta a vincular o papel pedagógico da álgebra como 

instrumento de resolução de problemas. Porém, tenta efetuar uma síntese das 

duas anteriores. “Buscou-se no ensino de álgebra a significação dos conceitos 

algébricos e apropriação de sua linguagem, a partir da relação entre a Álgebra e a 

Geometria. Esperava-se que, sem o excessivo rigor e formalismo exigido pela 

Matemática Moderna e o resgate das técnicas de transformação algébrica pudesse 

colaborar numa melhor compreensão da álgebra. A relação com a geometria era 
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justificada, por promover um apelo visual. O uso de expressões algébricas e os 

seus termos eram justificados pelo uso do cálculo da área de quadrados e 

retângulos e o volume de cubos e prismas, por exemplo.” 

 

Fiorentini et al (1993) fazem uma síntese comparativa entre as três concepções e 

veem um ponto comum e didaticamente não positivo, que é a redução do pensamento 

algébrico à linguagem algébrica. Todas as três tomam como ponto de partida a existência 

de uma álgebra simbólica já constituída e reduz-se o ensino e aprendizagem de álgebra 

ao transformismo algébrico. 

No quadro 1, organizamos o que cada concepção de educação algébrica tem como 

preocupação geral: 

QUADRO 1 
Resumo das concepções da educação algébrica 

 
CONCEPÇÃO PREOCUPAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Linguístico - pragmática Fundamentalista Transformismo 
predominantemente mecânico 

– formal 

Fundamentalista – estrutural Fundamentar o 
transformismo algébrico 

Fundamentação de natureza 
lógico – estrutural 

Fundamentalista – analógica Fundamentar o 
transformismo algébrico 

Fundamentação de caráter 
predominantemente geométrico 

 
 Enquanto “as primeiras tenderam a priorizar a linguagem em detrimento do 

pensamento, também as últimas acabaram enfatizando o ensino de uma linguagem 

algébrica já constituída, em detrimento da construção do pensamento algébrico e de sua 

linguagem” (FIORENTINI et al, 1993, p. 85). 

 Fiorentini et al (1993) nos chamam a atenção que, para repensarmos a educação 

algébrica, devemos necessariamente repensar a relação que se estabelece entre 

pensamento e linguagem, pois a tendência da educação algébrica tem sido acreditar que 

o pensamento só se manifesta e se desenvolve através da manipulação sintática da 

linguagem. Eles explicam, portanto, sobre o que pensam em relação ao pensamento e a 

linguagem: 

 

Acreditamos subsistir entre pensamento algébrico e linguagem não uma relação 
de subordinação, mas uma relação de natureza dialética, o que nos obriga, para 
melhor entendê-la, colocar as questões de quais seriam os elementos 
caracterizados de um tipo de pensamento que poderia ser qualificado como 
algébrico (FIORENTINI et al, 1993, p. 85).  
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Visando desenvolver uma relação de interdependência da linguagem e do 

pensamento matemático, os autores Fiorentini et al (1993) propõem uma quarta 

concepção da educação algébrica que está em contraposição às três citadas 

anteriormente. Essa concepção sugere começarmos o ensino de álgebra por meio da 

exploração “situações-problema relativamente abertas ou problematização de fatos tidos 

como aritméticos ou geométricos que demandem a construção de generalizações, a 

representação de número generalizado ou de grandezas incógnitas e variáveis” (Ibid., p. 

33 – 34). 

1.2.2 Pensamento e linguagem algébrica – suas relações 

A linguagem algébrica é uma linguagem muito específica, cheia de formalismos 

que é tão sintética que, aos olhos do aluno, parece incompreensível (GIL, 2008). Os 

conceitos e conteúdos algébricos tratam de operações matemáticas consideradas de 

forma abstrata e generalizada, assim o desenvolvimento da linguagem algébrica não é 

algo fácil. 

 

A linguagem matemática através de Palavras é o primeiro passo da criação da 
linguagem especificamente matemática para o qual são escolhidas as palavras 
que mais direta e claramente expressam os movimentos numéricos (LIMA; 
MOISÉS, 2000 apud SOUSA, 2004, p. 205). 

 

Para compreender a linguagem algébrica em sua criação e o uso do sistema 

simbólico algébrico, bem como o desenvolvimento da linguagem em suas complexidades 

e contradições, é necessário entender seu movimento histórico.  Para assim, reconhecer 

os movimentos da realidade objetiva sendo expressos na Antiguidade pela álgebra 

retórica (por meio de palavras), pela álgebra geométrica (variável - figura), pela álgebra 

sincopada (variável - numeral/abreviaturas) e posteriormente pela álgebra simbólica 

(variável – letra) (SOUSA, 2004 apud PANOSSIAN, 2008). E dentro desse movimento, 

perceber também que o pensamento algébrico está se formando e se estruturando de 

alguma maneira. 

Nas palavras de Schoen (1995 apud GIL, 2008 p. 33): 
 

[...] o desenvolvimento histórico do simbolismo algébrico começou com um 
período de álgebra verbal ou retórica, que durou pelo menos três milênios. Ao 
período retórico surgiu um outro, de mais um milênio, em que o discurso algébrico 
caminhou gradualmente da fase retórica para a simbólica (p. 138) . 

 

A linguagem algébrica, com seu significado e relações de seus sinais, pode ser 

entendida em seu aspecto semântico e sintático. Tal linguagem pode ser considerada 
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como realidade objetiva que já existe externamente ao sujeito e que precisa ser por ele 

apropriada. Daí, a importância fundamental do processo de educação, pois precisa ser 

ensinada (PANOSSIAN, 2008). 

Acerca do pensamento algébrico, existem diversas concepções, que ora se 

divergem, ora comungam das mesmas características. Em nosso trabalho, limitaremos 

aos seguintes autores: Fiorentini et al (1993), Fiorentini et al (2005), Kieran (2004), Kaput 

(1999), Lee (2001) e Mason et al. (2007),  pois estes refletem para nós o que venha a ser 

essa forma de pensamento.  

Kieran (2004, p. 140, tradução nossa) define uma forma de pensamento algébrico, 

porém relativiza, dizendo que essa forma de pensamento inclui, mas não está limitado a 

estas características, que são: 

1. Focar sobre as relações e não apenas sobre o cálculo de uma resposta numérica; 

2. Focar nas operações, bem como em suas inversas e na ideia correlata de fazer e 

desfazer; 

3. Focar tanto na representação, quanto na resolução de um problema ao invés de 

apenas resolvê-lo; 

4. Focar tantos os números quanto as letras, ao invés de somente números. Isto 

inclui: 

(i) trabalhar com letras que às vezes podem ser incógnitas, variáveis ou 

parâmetros; 

(ii) aceitar expressões literais como respostas; 

(iii) comparar expressões de equivalência com base nas propriedades, em vez de 

fazer apenas uma avaliação numérica. 

5. A reorientação do significado do sinal de igualdade. 

Outro autor que se tem debruçado sobre o conceito de pensamento algébrico é 

Kaput (1999). Para ele, o pensamento algébrico se manifesta através de processos de 

conjectura e argumentação quando são feitas generalizações sobre dados e relações 

matemáticas. Esse autor identifica cinco formas de pensamento algébrico que estão 

relacionadas entre si: (i) a generalização e formalização de padrões e restrições; (ii) a 

manipulação de formalismos guiada sintaticamente; (iii) o estudo de estruturas abstratas; 

(iv) o estudo de funções, relações e de variação conjunta; e (v) a utilização de múltiplas 

linguagens na modelação matemática e no controle de fenômenos. 
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E para Fiorentini et al. (1993), o pensamento algébrico é um tipo especial de 

pensamento podendo se manifestar não apenas nos diferentes campos da matemática, 

como também em outras áreas de conhecimento. Assim como Kaput, para eles o 

pensamento algébrico não tem uma única forma de se expressar, podendo ser através da 

linguagem aritmética, linguagem geométrica ou através de uma linguagem específica para 

esse fim, isto é, através de uma linguagem algébrica, de natureza estritamente simbólica. 

Alguns aspectos são considerados por Fiorentini et al. (1993) como 

caracterizadores do pensamento algébrico, tais como: “percepção de regularidades, 

percepção de aspectos invariantes com outros que variam, tentativas de expressar ou 

explicitar a estrutura de uma situação problema e a presença do processo de 

generalização” (FIORENTINI et al. 1993, p. 87). 

No trabalho de Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2005) são exemplificados alguns 

desses aspectos ditos como algébricos:  

a) Relaciona e compara expressões numéricas ou padrões geométricos; 

b) Percebe e tenta expressar as estruturas aritméticas de uma situação-problema;  

c) Produz mais de um modelo aritmético para uma mesma situação-problema ou, 

reciprocamente, produz vários significados para uma mesma expressão numérica;  

d) Interpreta uma igualdade como equivalência entre duas grandezas ou entre duas 

expressões numéricas;  

e) Transforma uma expressão aritmética em outra mais simples;  

f) Desenvolve algum tipo de processo de generalização;  

g) Percebe e tenta expressar regularidades ou invariâncias;  

h) Desenvolve/cria uma linguagem mais concisa ou sincopada ao expressar-se 

matematicamente.  

Assim como D. Fiorentini, os autores L. Lee e J. Mason, entre outros, valorizam o 

desenvolvimento do pensamento algébrico como algo fundamental para a compreensão 

da álgebra. Focalizando em observar sequências, perceber padrões, fazer 

generalizações, por exemplo, como atividades necessárias para que as letras adquiram 

significados para o aluno. 

Lee (2001 apud CASTRO, 2009) defende que o pensamento algébrico deve ser 

trabalhado desde os primeiros anos de escolaridade. Para isso, sugere questões do tipo: 

E se? É sempre assim? A partir da observação de padrões, de semelhanças e diferenças 

e da manipulação de operações, desfazendo-as e revertendo-as. Assim, para essa 
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autora, a forma de comunicação desse pensamento deve ser a linguagem algébrica, 

porém que ela tenha uma evolução natural no lugar de forçar a representação de 

símbolos literais e suas manipulações. 

Para Mason, Graham e Johnston-Wilder (2007 apud CASTRO, 2009), o 

reconhecimento e articulação da generalidade, que para eles é uma característica do 

pensamento algébrico, estão próximo dos alunos, pois chegam à escola trazendo consigo 

um grande potencial para pensar algebricamente. Esses autores defendem que os alunos 

devem apenas ser motivados e encorajados a desenvolver essas potencialidades e que a 

expressão da generalidade deve ser natural e prazerosa. 

Considerando que a linguagem algébrica reflete o movimento do pensamento 

algébrico, devemos compreender as potencialidades e limitações da linguagem para 

refletir o pensamento. Conforme Vigotski (2001 apud PANOSSIAN, 2008), é necessário 

que o indivíduo interiorize o processo constituinte do pensamento algébrico e se aproprie 

dos elementos simbólicos da linguagem algébrica. 

Segundo Panossian (2008), o pensamento não é expresso pela linguagem em sua 

forma pura e o pensamento se reflete na linguagem. “Não podemos imaginar o 

conhecimento do homem sem a linguagem, pois linguagem consubstancia nas palavras o 

resultado do pensamento” (KOPNIN, 1978 apud PANOSSIAN, 2008, p. 31). 

Prado Jr. (1963) apresenta uma relação entre pensamento e linguagem fazendo 

um alerta: 

[...] uma análise mais atenta mostra que nunca é sob forma de linguagem que o 
pensamento se manifesta originalmente, e que ele se encontra permanentemente 
como que em busca de expressão verbal adequada e capaz de exprimi-lo 
convenientemente. (p. 131 apud PANOSSIAN, 2008, p. 32) 

 

Assim, percebemos que não é uma tarefa simples fazer o aluno exprimir o 

pensamento em linguagem algébrica, pelo contrário, é um dos maiores desafios da 

educação algébrica. Uma das funções da linguagem é expressar o pensamento, 

representando uma parte da realidade. A linguagem é também uma forma de pensamento 

independente de sua expressão exterior e uma maneira de ser desse pensamento (Ibid.). 

Para entendermos a constituição do pensamento algébrico na atividade humana, 

devemos ver o pensamento e linguagem como funções psicológicas superiores 

constituídas na atividade humana, repleta de diferentes conexões e inter-relações que 

constituem e orientam a atividade dos sujeitos, o que significa que pensamento e 
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linguagem não podem ser tratados como funções particulares e analisados 

separadamente (PANOSSIAN, 2008). 

Da mesma forma, Vigotski (1993 apud FIORENTINI; FERNANDES; CRISTOVÃO, 

2005) estabelece a relação entre pensamento e linguagem como “interdependentes, um 

promovendo o desenvolvimento da outra e vice-versa. Ou seja, no processo ensino-

aprendizagem, a linguagem não antecede necessariamente o pensamento, embora a 

apropriação da linguagem possa potencializar e promover o desenvolvimento do 

pensamento algébrico” (p. 4). 

A linguagem, de acordo com Prado Jr. (1963), representa uma forma do 

pensamento, ao qual ele denomina pensamento discursivo, “pode-se dizer que antes do 

pensamento procurar a linguagem, é a linguagem que procura o pensamento” (p. 136). O 

que demonstra também uma relação de interdependência. E foi pensando nessa relação 

dialética e interdependente que buscamos promover o ensino e aprendizagem de álgebra 

na sala de aula. 

 

1.2.3 Como entender as dificuldades dos alunos  

De acordo com Meira (1996) é possível que muitas das dificuldades na 

aprendizagem da álgebra se dão na maioria das vezes devida a abordagens instrucionais 

que tomam aspectos da resolução de problemas algébricos como desprovidos de 

significado.  

Segundo Booth (1995), para tentarmos descobrir o que torna a álgebra difícil, 

temos que identificar os tipos de erros que os alunos comumente cometem durante as 

aulas e investigar as razões desses erros. Essa autora trabalhou em 1994 com alunos da 

8ª série a 10ª série no Reino Unido, que corresponde ao 9º ano até o 2º ano do ensino 

médio aqui no Brasil (idade de treze a dezesseis anos). 

Os erros que geralmente aparecem estão relacionados às ideias dos alunos sobre 

aspectos como o foco na atividade algébrica e a natureza das “respostas”, pois em 

aritmética o foco da atividade é encontrar determinadas respostas numéricas particulares, 

muitos alunos não percebem que em álgebra é diferente, pois o foco agora é estabelecer 

procedimentos e relações e expressá-los numa forma simplificada geral, porém continuam 

achando que devem dar uma resposta numérica. 

Outro fator que é motivo de dificuldade para o aluno é o uso da notação e da 

convenção em álgebra, já que a interpretação dos símbolos pelos alunos é uma das 
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grandes dificuldades identificadas por Booth (1995), por exemplo, em uma expressão 

como 2a + 5b o aluno tem uma interpretação errada do símbolo operatório. Em aritmética, 

os símbolos + e = são interpretados geralmente em termos de ações a serem efetuadas, 

no caso acima, a ação na maioria dos casos seria juntar os temos, resultando em 7ab 

como resposta. 

Dificuldade com o significado das letras e variáveis é o terceiro aspecto que Booth 

(1995) identifica na aprendizagem da álgebra, pois uma das diferenças mais flagrantes 

entre a aritmética e a álgebra é a utilização de letras para indicar valores. Como as letras 

aparecem na aritmética de maneira diferente, cria-se uma confusão na sua interpretação.  

Por exemplo, a letra m pode ser utilizada em aritmética para representar metros, mas não 

para representar números de metros, como em álgebra, o que decorre numa falta de 

referencial numérico. 

A ideia de variável constitui-se num dos aspectos mais importantes das 

dificuldades na aprendizagem em álgebra, pois, há uma forte tendência dos alunos 

considerarem que as letras representam valores específicos únicos, como em k + 5 = 12 e 

não números genéricos ou variáveis com em k + z = z + k. 

A álgebra não é isolada da aritmética, pois em muitos aspectos é aritmética 

generalizada, que é o quarto aspecto de dificuldade para os alunos: os tipos de relações e 

métodos usados em aritmética. Para compreender a generalização das relações e 

procedimentos aritméticos, é necessário que tais relações e procedimentos sejam 

compreendidos dentro do contexto aritmético, caso contrário o desempenho em álgebra 

poderá ser afetado. 

O uso dos parênteses exemplifica essa situação, que de acordo com Kieran (1979 

apud BOOTH, 1995), as crianças geralmente não usam parênteses, pois acham que a 

sequência escrita de operações determina a ordem em que os cálculos devem ser feitos 

ou acham que o valor permanece inalterado mesmo quando se muda a ordem dos 

cálculos. 

Outros autores que trabalham a dificuldade em álgebra são Chalouh e Herscovics 

(1995). Eles consideram quatro obstáculos cognitivos, que estão relacionados aos 

apresentados por Booth (1995). 

O primeiro é falta de referencial numérico no uso das letras, se o aluno não vê as 

letras como representações de números, efetuar operações com essas letras não tem 

sentido para ele. 
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A incapacidade de aceitar a ausência de fechamento é o segundo obstáculo, 

perceber as expressões algébricas como afirmações incompletas, pois em aritmética 2 + 

3 pode ser substituída por 5, mas uma expressão como x + 3 não pode ser substituída por 

outro número. O que causa grande dificuldade por parte dos alunos. 

Outro obstáculo cognitivo estudado por eles é o dilema nome-processo, na 

aritmética 2 + 3 é problema e 5 a resposta, já na álgebra x + 3 tanto descreve um 

processo (somar 3 com x) como dá nome à resposta. 

E por fim, os diferentes significados associados à justaposição em álgebra é o 

quarto obstáculo, em aritmética, a justaposição de dois números representa a adição, já 

em álgebra, representa a multiplicação (4a = 4 x a). 

Os aspectos identificados e pesquisados por Booth (1995) e também por Chalouh e 

Herscovics (1995), em relação às dificuldades enfrentadas pelos alunos, quando lidam 

com a álgebra, nos remete a noção de esquemas conceituados por Vergnaud (1998), já 

que identificamos os esquemas subjacentes às situações citadas anteriormente. Por 

exemplo, diante das dificuldades pesquisadas, percebemos que os esquemas 

subjacentes às suas produções são da aritmética e isso dificulta a compreensão do novo 

esquema que é da álgebra.  

Para a compreensão dos esquemas na teoria de Vergnaud (1998 apud MUNIZ, 

2009, p. 122), é necessário considerar os conhecimentos prévios dos alunos, já que em 

uma “nova situação, é tendência natural de o sujeito aplicar esquemas produzidos e 

validados em situações anteriormente vivenciadas”. Assim, quando o aluno na expressão 

2a + 5b junta os termos 7ab, fica claro que ele utiliza um esquema anteriormente validado 

na aritmética e que na situação nova ele ainda não conseguiu rever seus esquemas 

presentes no repertório cognitivo, “colocando em cheque os conceitos até então 

construídos” (MUNIZ, 2009, p. 122). 

Para superar ou pelo menos minimizar essas dificuldades, vemos como uma 

alternativa o ensino álgebra por meio do lúdico. Assim, temos a seguir uma discussão 

sobre o ensino lúdico, concepções do que é jogo, atividade lúdica e jogo educativo e a 

relação entre jogo e contexto histórico. Nessa discussão, procuramos apresentar quais as 

possíveis contribuições para o processo ensino e aprendizagem da álgebra. 
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1.3 Educação Lúdica 

 1.3.1 Ensino Lúdico 

Ensinar pelo lúdico não é simplesmente fazer um brincadeira ou um jogo e deixar 

que os alunos se divirtam, ou seja, o “jogo pelo jogo”. Soares (2008, p. 13) explica bem 

isso, pois, “quando se propõe jogos e atividades lúdicas, propõe-se uma forma de 

divertimento junto com a aprendizagem”. Por isso, tivemos o cuidado para que nossa 

proposta estivesse direcionada para a aprendizagem por meio da ludicidade e não 

somente propor o lúdico sem objetivos definidos. 

 Uma fala bastante comum dos professores é: “o aluno não se interessa por nada!” 

e, infelizmente, essa é uma realidade nas aulas de matemática, que para nós, “se faz 

necessário um rompimento, uma transformação da ação educativa, e para isso é 

fundamental que o educador considere toda a riqueza da cultura lúdica” (SOUZA, 2001 

apud PEREIRA, 2005, p. 102). Essa mudança é necessária, considerando que o interesse 

está diretamente relacionado à aprendizagem. É o que afirma Piaget (1972 apud 

SOARES, 2008, p. 24) quando diz que “interesse e curiosidade fazem parte dos 

mecanismos de aprendizagem”. Que para Soares (2008, p.25), “trata-se de uma 

constatação: se houver interesse do aluno, a aprendizagem será uma decorrência 

natural”. 

 No entanto, para nós, os educadores, principalmente do Ensino Médio da rede 

pública, vêm passando por uma transição muito difícil, pois alguns estados do Brasil vêm, 

na prática, substituindo a progressão continuada pela aprovação automática. Assim, o 

aluno chega ao final do Ensino Médio, em alguns casos, sem adquirir o conjunto de 

habilidades e competências esperadas nesse nível de ensino. Vemos, portanto, a 

utilização de jogos e atividades lúdicas como um diferencial na tentativa de despertar a 

atenção dos alunos que, em sua maioria, estão desmotivados e conformados com o fato 

de serem aprovados sem o mínimo esforço. 

 Nesse contexto, percebemos que não é fácil convencer o aluno do Ensino Médio, 

em especial o da escola pública, a querer aprender. Isso tem que partir do seu interesse, 

que é pessoal, porém deve ser despertado pelo professor. Soares (2008) relaciona 

interesse e aprendizagem da seguinte forma: 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o interesse não pode ser gerado, mas sim, 
despertado, pois já existe intrinsecamente, assim como o jogo. O interesse, nada 
mais é do que o resultado de uma carência específica, que gera uma necessidade 
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de aprendizado. No que diz respeito à aprendizagem, o interesse é o resultado de 
uma carência do conhecimento (SOARES, 2008, p. 24). 
 

 Assim, despertar o interesse dos alunos é um desafio que deve ser enfrentado 

pelos professores, pois consideramos uma estratégia favorável para gerar aprendizagem. 

“Portanto, é importante buscar alternativas que realmente alcancem o aluno 

contemporâneo. Algo que realmente seja aberto aos interesses dos alunos, 

desenvolvendo sua energia potencial de aprendizado...” (SOARES, 2008, p. 26). 

 Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM) os jogos são 

considerados importantes para a apropriação do conhecimento: 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação 
do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da 
comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, 
utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto formativo. O 
jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu 
conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 
profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e 
expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de 
relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 
conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006, p. 28) 
 

E será que alunos do Ensino Médio querem aulas lúdicas? Como mostramos no 

prelúdio deste texto, perguntamos aos alunos do 2º ano, que são os participantes desta 

pesquisa, o que eles gostariam que os professores de matemática fizessem em suas 

aulas, a maioria deu respostas relacionadas a ludicidade. Isso não é de se estranhar, pois 

de acordo com Soares (2008, p. 26) “o ludismo permanece com o ser humano até a fase 

adulta, mudando-se logicamente os tipos de brinquedo e os tipos de brincadeira”. 

 

1.3.2 Jogo e atividade lúdica dentro da polissemia dos vocábulos 

Segundo Soares (2008) devido às diversas dificuldades, dada a natureza 

polissêmica que a palavra jogo traz em nossa língua e cultura (brasileira, ocidental), esse 

termo, muitas vezes, é utilizado pejorativamente como oposto à seriedade e até mesmo 

como futilidade.  

Soares (2008) nos apresenta algumas definições que podem contribuir para nossa 

reflexão sobre o uso e validade na utilização de atividades lúdicas no ensino de ciências e 

matemática. Para o autor, jogo é uma atividade lúdica que tem regras claras e explícitas, 

estabelecidas na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceitas, sejam elas de 

competição ou de cooperação. O autor cita, como exemplos nesse caso, os jogos 
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tradicionais, como o futebol, o basquete, alguns jogos de cartas de regras iguais em todo 

o mundo e até mesmo alguns Role Playing Games publicados no mundo todo e que 

constam da mesma regra, assim como vários jogos de vídeo game. 

O jogo, de acordo com Brougère (1997 apud MUNIZ, 2010), destaca um conjunto 

de critérios para que possamos considerar uma atividade como jogo. O primeiro critério é 

a noção de jogo como uma atividade que não se desenvolve no plano real, pois o sujeito 

lida com sua capacidade de navegar entre o mundo real e o mundo imaginário construído 

a partir do jogo. 

O segundo critério é a noção do jogo como uma sucessão de descrições em que 

todo jogador é um “tomador de decisão”. As decisões, sobre os melhores procedimentos 

e instrumentos a utilizar e sua validação, podem possuir importantes contribuições. 

A existência de regras é o terceiro critério proposto por Brougère (1997). As regras 

são uma consequência direta da decisão dos jogadores de aceitá-las ou construí-las. 

A frivolidade ou a futilidade é o quarto critério, sendo o jogo atividade sem 

consequência. 

O quinto critério é a incerteza sobre o desenrolar do jogo, pois durante a atividade 

o sujeito trabalha com a probabilidade de ganho ou perda. 

Outro autor que discute acerca da natureza e das características do jogo é Caillois 

(2001), para ele a atividade caracterizada como jogo tem “a liberdade de ação do jogador, 

a incerteza que predomina no próprio, o caráter improdutivo de não criar nem bens nem 

riqueza e por fim, as regras” (apud SOARES, 2008, p. 41). E também acrescenta que o 

jogo se desenvolve em espaço e tempo determinados pelos próprios sujeitos e que deve 

ser uma atividade “acompanhada de uma consciência específica de uma segunda 

realidade ou de uma clara irrealidade em relação à vida real” (CAILLOIS, 1967, p. 43 apud 

MUNIZ, 2010, p. 40), ou seja, o imaginário e a simulação. 

Em relação à atividade lúdica, Prado (1991, p. 37) citado por Aguiar (1999) define: 

 

[...] de um modo geral, é uma atividade vista como uma ocupação voluntária, livre 
e prazerosa, sem finalidades utilitaristas, mas com um fim em si mesma e com 
função vital, social e cultural importante. Ocorre num espaço e tempo 
determinados, com orientação própria, que ultrapassa as necessidades materiais 
imediatas do cotidiano e os limites da realidade física [...] (p.22). 
 
 

Assim, para garantir a essência da atividade lúdica e o processo educativo, nós, na 

elaboração das atividades, tentamos seguir os critérios colocados por Campagne (1989): 
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a) Valor experimental – permitir a exploração e manipulação; 
b) Valor de estruturação – dar suporte a estruturação de personalidade ou o 

aparecimento da mesma em estratégias e na forma de brincar; 
c) Valor da relação – incentivar a relação e o convívio social entre os 

participantes e entre o ambiente como um todo; e 
d) Valor lúdico – avaliar se os objetos possuem as qualidades que estimulem o 

aparecimento da ação lúdica. 
 

É importante salientar que a atividade lúdica para alguns autores está intimamente 

ligada ao fazer de forma prazerosa, livre, voluntária e, é claro, divertida. Uma atividade 

lúdica, necessariamente deve ter um valor lúdico para se caracterizar como tal, sem o 

valor lúdico, não há uma atividade lúdica. Logo, conceitos intrinsecamente ligados e 

dependentes. Já a ação lúdica é uma ação realizada exclusivamente dentro de uma 

atividade lúdica. Ações há várias. Ação lúdica, somente dentro de um jogo. (CAILLOIS, 

1990). Assim, vemos como uma atividade lúdica aquela que tem valor lúdico, ou seja, 

qualidades que possibilitem nos sujeitos a ação lúdica. 

A atividade lúdica seria qualquer atividade prazerosa e divertida, livre e voluntária, 

com regras explícitas e/ou implícitas. Para terminar, Soares (2008) assim reflete:  

[...] geralmente usamos o primeiro dos vocábulos definidos, no caso a palavra 
Jogo, como sinônimo de atividades lúdicas, o que ocorre também em outros 
países. Dizer que jogo é lúdico, ou que jogo é uma atividade lúdica, torna-se, 
portanto, um pleonasmo semelhante a subir para cima, descer para baixo, 
hemorragia de sangue e é claro, jogo lúdico (p.46). 

 

 Fica-nos claro que tudo que é jogo é necessariamente lúdico, na própria acepção 

da palavra. Não entendemos o jogo como competição que instigue ao individualismo. 

Essa última faz parte do que entendemos como jogo, quando em si, é apenas lúdica. A 

repetição às vezes se faz necessária, exatamente porque é difícil separar o vocábulo jogo 

do vocábulo lúdico, principalmente no Brasil em que ele é utilizado para várias outras 

situações ou sinônimos, parte das vezes em um sentido negativo. 

 Na literatura internacional, a polissemia desse vocábulo se faz menos presente. O 

que é necessariamente competição, é game na linguagem anglosaxã e quando se refere 

a divertimento, trata-se de play. Em outras línguas, prevalece o significado de 

divertimento em relação ao vocábulo jogo. 

 Assim, salvo algumas situações nas quais se fará necessária a utilização da 

palavra jogo, optaremos pelo vocábulo lúdico, ou atividades lúdicas que de certa maneira 

abarcam tudo aquilo que os autores mais contemporâneos definem como JOGO. 

Finalmente, temos ainda que definir dois vocábulos de forte interesse em nosso 

trabalho. São eles: Ludismo e Ludicidade. 
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 Soares (2008) esclarece: “A ludicidade é a qualidade de uma atividade lúdica, é o 

quanto ela pode ser divertida e prazerosa e o ludismo é a qualidade do jogador, o quanto 

ele pode ser comprometido com o divertimento” (p.65). E completa em relação ao 

ludismo: “... o ludismo pode ser uma característica não só de jogador, mas de vida, de 

posicionamento frente à sociedade, uma medida de quanto somos lúdicos, frívolos no 

sentido liberto, compromissados com uma educação para divertir e não para chatear” 

(p.66).  

O ludismo seria o nome da atividade lúdica, isto é, toda invenção de determinadas 

liberdades (liberdade lúdica) por regras claras e consensuais (legalidade lúdica), ou seja, 

o substantivo que designa a ação em qualquer atividade lúdica. Assim, toda atividade que 

apresenta tais características, apresentaria a qualidade da ludicidade. Nesses termos, 

ludicidade é a qualidade de qualquer ação ou exercício do princípio lúdico. 

 

1.3.3 O Paradoxo do Jogo Educativo 

A partir do trabalho de Felício (2011), tecemos algumas ideias em relação ao jogo 

educativo e definições sobre o lúdico. Rodriguez (2006) considera duas maneiras de 

considerar o jogo na educação: ou consideramos o jogo como educativo e esquecemos 

os aspectos lúdicos e corremos o risco de perder o engajamento dos alunos na atividade 

com envolvimento espontâneo e participativo deles, ou consideramos o jogo como um 

conjunto, isto é, educativo e lúdico. Assim podemos chamar de desafio lúdico o ato de 

conciliar aspectos educacionais e do divertimento. Esse procedimento nos permite 

equilibrar esses aspectos para conseguirmos, assim aproveitar a vontade do aluno e seu 

envolvimento voluntário no processo educativo. 

Kishimoto (1996) relaciona a divergência em torno do jogo educativo à presença de 

duas funções e reforça que o equilíbrio entre elas é o objetivo do jogo educativo.  

a) função lúdica – ou seja, o jogo propicia a diversão, o prazer quando 

escolhido voluntariamente; 

b) função educativa – ou seja, o jogo ensina qualquer coisa que complete o 

indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. 

Segundo Soares (2008), se uma dessas funções for mais utilizada do que a outra, 

ou seja, se houver um desequilíbrio entre elas, provocaremos duas situações: quando a 

função lúdica é maior do que a educativa, não temos mais um jogo educativo, mas 
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somente o jogo. Quando temos mais a função educativa do que a lúdica, também não 

temos mais um jogo educativo e sim um material didático. 

O desafio é equilibrar as duas funções para que tenhamos de fato um jogo 

educativo, uma junção entre o que é educativo e o que é lúdico. No caso de se propor um 

jogo em sala de aula apenas pelo professor, sem considerar a escolha voluntária do jogo 

pelos alunos, faz-se com que o início da atividade tenha mais função educativa do que 

lúdica. Esse fato pode atrapalhar o interesse e a vontade dos alunos em desempenhar a 

atividade. 

Desta forma, aparece o que alguns teóricos do jogo denominam “paradoxo do jogo 

educativo”. Essa contradição aparece quando há uma junção de dois elementos 

considerados distintos: o jogo e a educação. À primeira vista, a noção que temos de jogo 

parece contrária a ideia de educação, pois não conciliaria com a busca de resultados, 

característica dos processos educativos.  

No entanto, muitos dos teóricos já citados, ao considerarem a liberdade como 

atributo principal do jogo, afirmam que é possível eliminar esse paradoxo, tentando-se 

compatibilizar a liberdade do jogo com a orientação própria dos processos educativos. Em 

síntese, elimina-se o paradoxo na prática pedagógica ao se preservar a liberdade de 

interação com o brinquedo, bem como a liberdade de se divertir e brincar, dosando-se 

esses dois princípios de forma equilibrada.  

O direcionamento da intencionalidade lúdica do professor, em sinergia com o 

principio lúdico de seus alunos, estimularia ao bom desempenho de cada jogador e das 

equipes, pois dependeria do que conhecem e que para eles ao se colocarem nessa 

situação por livre escolha, são movidos a buscarem meios e estratégias para se 

conhecerem.  

 

1.3.4 Contexto histórico e o Lúdico 

 Segundo Fauvel (1991 apud MENDES, 2009), a importância do uso da história no 

ensino de matemática justifica-se por vários fatos, um deles é que a história aumenta a 

motivação para a aprendizagem da matemática.   

Muitos autores corroboram com a ideia de Mendes (2009) acerca do uso da história 

em sala de aula, concebendo a utilização de um contexto histórico como um fator 

motivador e que desperta o interesse dos alunos pela matemática.  Entretanto, não 
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podemos ver esse recurso pedagógico apenas como um fator motivador, pois a história 

por si só não desperta o interesse dos alunos (LUTZ, 2006).  

Mendes (2009) afirma que “um dos obstáculos imediatos ao sucesso do ensino-

aprendizagem da matemática diz respeito ao desinteresse dos estudantes com relação ao 

modo como a matemática é apresentada em sala de aula” (p. 108). Esse autor mostra por 

meio de uma pesquisa exploratória feita em seu doutorado, que alunos consideram que 

uma das melhores maneiras de se aprender matemática na sala de aula hoje, é através 

de um ensino mais prático e dinâmico, de modo que professores e alunos lancem mão 

das brincadeiras, de atividades práticas e experimentos. “Por isso, cabe-nos propor e 

testar estratégias que despertem a atenção dos alunos, trabalhando com exemplos 

práticos e concretos” (p. 111). 

Mendes (2009) apresenta como estratégia uma proposta pedagógica de relacionar 

matemática, história e ensino. A história entra como grande aliada para a explicação dos 

porquês levantados pelos alunos acerca de como determinados tópicos são apresentados 

em sala de aula e, principalmente, como motivadora para a aprendizagem. 

Em sua pesquisa exploratória, Mendes (2009) propõe atividades históricas como 

uma contribuição para uma prática (re)flexiva em educação matemática que se efetiva à 

medida que pressupõe o construtivismo aliado à provocação da curiosidade expressa no 

contexto histórico da matemática. “É nesse movimento construtivo que as atividades se 

tornam fontes de motivação e geração da Matemática escolar” (p. 116). 

Miguel (1997) também corrobora com essa ideia em relação às potencialidades 

pedagógicas da história da matemática. Ele faz uma lista de argumentos que advogam a 

favor de seu uso em sala de aula e, assim como Mendes (2009), apresenta argumentos 

relacionados com motivação e interesse: i) a história é uma fonte de motivação para o 

ensino-aprendizagem da Matemática; ii) a história constitui-se numa fonte de métodos 

pedagogicamente adequados e interessantes para a abordagem de certos campos ou 

tópicos matemáticos; iii) a história é uma fonte para a seleção de problemas práticos, 

curiosos, informativos e recreativos a serem incorporados nas aulas de Matemática. 

Da mesma forma, Tzanakis e Arcavi (2000 apud BARONI; BIANCHI, 2007) 

apresentam diversas abordagens dadas à história da matemática, uma delas é o uso da 

história da matemática com propósitos motivacionais. Informações históricas 

concernentes a determinados eventos, problemas famosos e biografias podem ser 

estímulos à motivação dos alunos aumentando o interesse na aprendizagem de certos 

conteúdos. 
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Segundo Tzanakis e Arcavi (2000) e Miguel e Miorim (2004) citados por Bianchi 

(2006): 

 

Seleção de tópicos, problemas e episódios considerados motivadores da 
aprendizagem da Matemática. A Matemática é uma disciplina dedutivamente 
orientada. Seu desenvolvimento histórico explica que a dedução vem depois de 
certa maturidade. Ela foi sempre construída sob conhecimentos prévios. 
Possuindo uma gama de questões intrigantes, a história da matemática vem 
sendo vista como uma linha de pesquisa, em que há problemas a serem 
valorizados, os quais podem motivar, engajar o ensino e o tornar mais 
interessante (p.35). 

 

No trabalho de Brolezzi (1991 apud BIANCHI, 2006), são evidenciadas as 

vantagens dos principais livros de história da matemática e comenta que: 

 
A utilização didática dessas biografias certamente suplanta o puro efeito de 
motivação que toda história bem contada e interessante pode causar. Elas servem 
para mostrar a maneira como uma determinada idéia surgiu para o matemático, e 
isso serve de modelo para a organização do mesmo conteúdo de forma que os 
alunos reconstruam aquela idéia para si (p. 104). 
 

Os resultados da investigação conduzida em diferentes níveis de ensino dos 

autores Jorge (2008), Furinghetti (1996), Winicki (1993) e Kool (1993) vêm a corroborar 

com essas considerações e a evidenciar o interesse despertado por problemas históricos 

tanto nos professores como nos alunos, nomeadamente pela perspectiva contextual que 

lhes está associada.  

A motivação é um tema intrigante para a maioria das pessoas, mesmo as que 

trabalham com educação, bem como na área da Educação Matemática, mas o termo 

requer cuidado e um estudo a parte (BIANCHI, 2006). Assim, faremos esse estudo 

considerando a motivação como caracterização de uma atividade lúdica, pois em nosso 

entendimento não podemos negar a relação quase que intrínseca entre o contexto 

histórico com a motivação. 

Vale lembrar que o valor lúdico do contexto histórico aparece a partir do 

posicionamento do sujeito com o ludismo, ou seja, o professor, neste caso, a 

pesquisadora e os alunos participantes da pesquisa é que dão ludicidade à atividade.  

No próximo capítulo apresentaremos o experimento didático, desde sua concepção 

a análise.   
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CAPÍTULO 2 

_____________________________________________________________ 
O EXPERIMENTO DIDÁTICO 

 
 
 

Identificado o problema, o investigador começa a conjeturar sobre as possíveis 
soluções que poderiam explicá-lo. Esse momento depende quase que 

exclusivamente da competência do investigador, do domínio das teorias 
relacionadas à dúvida, da capacidade criativa de propor idéias que sirvam de 

hipóteses, de soluções provisórias que deverão ser confrontadas com os dados 
empíricos através de uma testagem. 

(KÖCHE, 2007, p. 72) 

 
 

Nessa apresentação do nosso experimento didático tentaremos expor seus 

aspectos, concepção, desenvolvimento e como foi analisado. Concebendo-o como um 

possível caminho metodológico para a pesquisa que tem como principal foco investigativo 

o processo de ensino e de aprendizagem na classe de matemática. Faz-se necessário 

também mostrar a definição do que é o experimento didático em seus pormenores.  

 
2.1 Experimento didático: origem e definição  

O experimento didático tem suas raízes no século XX, na antiga União Soviética, 

nos anos 30 (MIENCHINSKAYA, 1968), porém, tem suas bases no materialismo dialético 

de Marx. Nos anos 70, surgiu uma releitura americana (THOMPSON, 1979; STEFFE; 

THOMPSON, 2000), vinculada à educação matemática baseada nas ideias construtivistas 

de Von Glasersfeld (1995). Contudo, Cedro e Moura (2010) enfatizam a visão marxista do 

experimento didático, representada modernamente nas obras de Davydov (1982; 1988), 

que também configura nossa visão para o experimento didático. 

Davydov (1988 apud CEDRO; MOURA, 2010) define o experimento didático como: 

 

[...] um método de investigação psicológico e pedagógico que permite estudar a 
essência das relações internas entre os diferentes procedimentos da educação, do 
ensino e corresponde ao desenvolvimento psíquico do sujeito. Um dos pontos 
essenciais desta perspectiva é que ela pressupõe a intervenção ativa do 
investigador nos processos psíquicos que ele estuda (p. 59).  
 

De forma geral, Cedro e Moura (2010) resumem o experimento didático como a 

unidade entre a investigação do desenvolvimento psíquico dos sujeitos, o ensino e sua 

educação. Elkonin (1998) “investigou a periodização do desenvolvimento humano e a 
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aprendizagem escolar, mostrando que a aprendizagem é uma forma essencial de 

desenvolvimento psíquico” (apud LIBÂNEO; FREITAS, 2006, p. 4). 

Cedro e Moura (2010) definem o experimento didático como um possível caminho 

para a pesquisa na aula de matemática. Esses autores destacam que seu 

desenvolvimento permite: 

 

[...] a apreensão do sentido da ação do professor e do aluno frente a uma 
sociedade que exige novas ações dos sujeitos; permite uma análise estrutural da 
atividade centrada nos sujeitos por meio da compreensão de sua composição, de 
suas conexões e de seu contexto; Além de que, permite a reflexão, apropriação, 
disseminação e reestruturação da atividade dos sujeitos (p. 61, tradução nossa). 

 

Diante da realidade em sala de aula representada pela diversidade de variáveis 

existentes e de suas relações entre si, acreditamos que o experimento didático tido como 

um caminho de investigação pode nos ajudar a compreender a realidade em sala de aula 

mais do que qualquer outra metodologia, pois, tem, como principal foco investigativo, o 

processo de ensino e aprendizagem na classe de matemática.  

 

2.2 Concepção e desenvolvimento 

Considerando as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da álgebra 

no Ensino Médio, buscamos na literatura suporte teórico que nos desse um indicativo dos 

porquês dessas dificuldades. 

Percebemos, então, que os mesmos problemas e dificuldades percebidas nas 

experiências da pesquisadora com o ensino e aprendizagem de álgebra eram vivenciados 

em escolas de outras regiões do mundo. Assim, começamos a estudar textos que tratam 

o pensamento e a linguagem algébrica, a busca de regularidades, a construção do 

pensamento matemático e algébrico que estivessem, de alguma forma, relacionados com 

o ensino lúdico. Esse estudo nos fez ver e perceber de forma diferente as dificuldades dos 

alunos na sala de matemática.  

Após a revisão da literatura, começamos a pensar nas atividades para o 

experimento didático de tal forma que pudessem contribuir para o ensino e aprendizagem 

da álgebra. Além de elaborar o experimento, a intenção dessa pesquisa é, principalmente, 

discutir as relações entre o ensino de álgebra no nível médio e as práticas lúdicas do 

professor.  

Optamos em abordar o conceito de variável nas duas atividades, pois se configura 

assunto de grande importância na aprendizagem da álgebra, que para nós é capaz de 
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refletir e expressar a relação entre pensamento e linguagem algébrica. Para Usiskin 

(1995), “as finalidades da álgebra são determinados por, ou relacionam-se com 

concepções diferentes da álgebra que correspondem à diferente importância relativa dada 

aos diversos usos das variáveis” (p. 13). 

Desta forma, elaboramos o jogo Ache-me na malha abordando expressões 

algébricas de forma que o aluno pudesse (re)construir o conceito de variável. Essa 

escolha se deu pela importância que é dada em como o aluno vê a letra para a sua 

aprendizagem em álgebra e pela dificuldade apresentada por ele.  Como afirma Caraça 

(1958), “o fato de que a variável é um representante de um conjunto, sem ser exatamente 

nenhum dos seus elementos não é de simples compreensão”. Assim, buscar a 

compreensão da variável foi um dos motivadores na elaboração do jogo.  

Esse jogo apresenta características de jogo estratégico, em que são trabalhadas 

habilidades como percepção, raciocínio e lógica. O fator sorte não interfere no resultado e 

os alunos, após lerem as regras, buscam caminhos para atingirem o objetivo final, 

utilizando estratégias para isso. Revelando nesse processo a presença de uma atividade 

cognitiva que mobiliza uma determinada ideia de relação jogo-matemática. 

Na outra atividade, Gauss, garoto esperto! tratamos do tema progressões 

aritméticas (P.A.) por meio da história do matemático Gauss que, quando tinha dez anos 

de idade, determinou a soma dos termos de uma sequência numérica sem efetuar 

grandes cálculos. Nossa intenção não era ensinar P.A., mesmo porque é conteúdo visto 

no ano anterior, mas utilizar desse assunto, da ludicidade do tema e da atividade para 

criar situações que mobilizassem o conceito de variável. Na atividade, o aluno é levado a 

formalizar e generalizar a soma dos termos de uma P.A. através do processo e raciocínio 

supostamente utilizado por Gauss. 

Essa atividade não é caracterizada como um jogo, mas como uma atividade lúdica, 

que a chamaremos de lúdico-histórica. Nós a concebemos assim, primeiramente por 

abordar um tema curioso, que imita uma situação histórica, levando-os a uma simulação 

desta situação. A história de Gauss contada de forma instigante nos permitiu despertar a 

curiosidade para o fato e para a atividade e, principalmente, em despertar a imaginação 

dos alunos. Essa história foi apresentada em forma de desafio para instigar os alunos a 

quererem, por simulação, resolver o problema. Não podemos deixar de considerar a 

forma como a atividade foi trabalhada em sala de aula diante do ludismo da pesquisadora 

que, entusiasmada, criou situações de motivação e divertimento para a turma.  
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Camous (1985 apud MUNIZ, 2010) “propõe o termo “jogo-problema” a partir da 

ideia que a própria atividade matemática pode, ela própria, constituir-se em uma espécie 

de jogo para aquele que a realiza” (p. 26). Apesar da atividade „Gauss, garoto esperto!’ 

ser apresentada na forma de problema-desafio, não a concebemos como “jogo-problema‟ 

na concepção que Camous (1985), pois, como discutimos, a ludicidade da atividade só 

pode ser validada pelos sujeitos que a realizam, assim ela não é lúdica sem o ludismo dos 

sujeitos em seu desenvolvimento. Desta forma, ela é lúdica pela abordagem histórica, que 

provoca a curiosidade e desperta o interesse, pela forma em que foi apresentada em 

sinergia com o ludismo da pesquisadora e dos alunos participantes da pesquisa. 

Como afirma Muniz (2010), “a noção de jogo não está estritamente inserida na 

atividade em si, mas, em especial, no significado da mesma para os sujeitos que a 

realizam” (p. 23). Desta forma, o que é lúdico para uma pessoa pode não ser para outra. 

Soares (2008) também corrobora com essa ideia, para ele, o que determina se 

uma atividade é lúdica, é a interação entre sujeito/objeto, ou seja, essa interação é que 

“irá determinar as possibilidades e as potencialidades lúdicas e didáticas do material” (p. 

61). Assim, inicialmente elaboramos atividades que para nós são lúdicas, porém essa 

característica só poderia ser verificada durante a execução das mesmas.  

Como experimento e não como verificação de algo certo, pensamos nas atividades 

de forma que pudessem contribuir para o ensino e aprendizagem da álgebra que, por 

meio da ludicidade, possibilitasse a compreensão do processo de construção do conceito 

de variável e, quem sabe, de outros aspectos do pensamento e da linguagem algébrica. 

Seus aspectos lúdicos deveriam aumentar a motivação para a aprendizagem da 

matemática e também “quebrar aquela formalidade entre alunos e professores, além de 

socializá-los e fazê-los construir conjuntamente o ensino” (SOARES, 2008, p. 13). 

Como discutido no prelúdio deste texto, muitos alunos do Ensino Médio, em 

especial do ensino público, mal conseguem substituir uma letra por um número e muito 

menos compreendê-la como uma variável ou incógnita. Diante disso, o professor muitas 

vezes precisa recorrer a atividades de séries anteriores, visto que esses alunos não 

adquiriram habilidades e competências exigidas para o nível de ensino em que se 

encontram.  Para preencher essas lacunas, é necessário começar uma iniciação à 

álgebra ao invés de dar continuidade a conteúdos do currículo.  

Diante dessa realidade, justifica-se o porquê dos conteúdos trabalhados nas 

atividades propostas, que são mais apropriados, de acordo com o currículo, para as 
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séries 7º e 8º anos, porém necessárias para os alunos do 2º Ano do Ensino Médio nas 

especificidades apresentadas. 

O desenvolvimento do experimento didático foi durante o horário normal de aula, 

pois o professor da disciplina cedeu aulas semanais para a pesquisadora, a quantidade 

de aulas variava, pois dependia da rotina da escola. A forma de trabalhá-las foi em duplas 

ou mais integrantes. Disponibilizamos a fotocópia da atividade para cada aluno 

participante. Materiais como tesoura, cola e lápis de cor, também foram fornecidos. 

Fizemos, ao final de cada atividade, a discussão das respostas e a formalização das 

mesmas, explicitando de forma convencional a atividade e os conhecimentos envolvidos. 

 

2.3 Os participantes 

Escolhemos, como participantes desta pesquisa, uma turma do segundo ano do 

Ensino Médio, de uma escola da rede pública em Aparecida de Goiânia, Goiás, do 

período matutino, composta por 31 alunos, com faixa etária média de 15 anos. Fizemos 

esta escolha, primeiro, por refletir a realidade da formação da pesquisadora e por 

contribuir de alguma forma na escola pública.  

Segundo, por ter historicamente índices de insucesso na matemática, como mostra 

os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 

2003: 68,8% dos alunos do 3º ano do ensino médio não tinham adquirido os 

conhecimentos matemáticos apropriados a essa faixa de escolarização e estavam em um 

estado “crítico” ou “muito crítico”. E essa situação não vem melhorando com o passar dos 

anos, uma vez que, em 2001, se encontravam em estágio “crítico” ou “muito crítico” 

67,4% dos alunos do 3º ano do ensino médio. O que significa que esses alunos “não 

conseguem responder a comandos operacionais elementares compatíveis com a 3ª série 

do ensino médio” e que “não conseguem transpor o que está sendo pedido no enunciado 

para uma linguagem matemática específica, estando, portanto muito aquém do exigido 

para a 3ª série do ensino médio” (ARAÚJO, 2005, p. 57).  

Terceiro, por ter uma enorme carência de práticas lúdicas direcionadas ao Ensino 

Médio, verificamos que a maior parte dos trabalhos de pós-graduação relacionados ao 

ensino e aprendizagem de álgebra está voltada para turmas do 7º ano até o 9º ano ou 

para licenciandos em matemática. Sem falar na perspectiva lúdica do ensino de álgebra 

que é ainda menor o número de pesquisas realizadas.  
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 Quarto, a pesquisadora já trabalhou como professora de matemática para turmas 

do ensino médio no colégio em que foi realizada essa pesquisa. Assim, por conhecer o 

grupo de professores e suas práticas, sabe-se que ensinar matemática por meio do lúdico 

não é a realidade desses professores.  

E quinto, por seu contexto sociocultural da comunidade e da escola, uma vez que 

essa escola situa-se numa região que atende a uma população de classe baixa. A maioria 

dos alunos mora em setores da cidade que não oferecem o mínimo de qualidade de vida, 

como ruas asfaltadas, água potável, canalização de esgoto e limpeza urbana. Maguito 

Vilela, prefeito da cidade, afirma em discurso proferido em lançamento de obras de 

saneamento em julho de 2011 que: “Temos uma das menores taxas do Brasil, tanto em 

coleta de esgoto, que chega apenas à casa dos 15% e de água tratada, que é de 50%”. 

Sem falar na cultura e lazer, que é tão carente de atividades culturais e de entretenimento 

ficando reduzida em um único ambiente, a praça da cidade.  

O primeiro contato com a escola foi através do diretor. Apresentamos a proposta de 

pesquisa e pedimos que cedesse uma turma do 2º ano para trabalharmos as atividades. 

Ele informou que havia oito turmas e que poderíamos escolher a que nos interessasse. 

Assim, fomos conversar com o professor de matemática do matutino e explicar nosso 

trabalho. Pedimos que nos desse um perfil das turmas para fazermos a escolha de uma e 

que essa nos fosse cedida para realizar o experimento.  

 Ao ser questionado sobre qual apresentava mais dificuldades, respondeu 

rapidamente: “todas!” Justificou sua afirmação dizendo que tinham feito uma avaliação 

recentemente e não conseguiram “substituir os valores na fórmula”. Começou a falar do 

2º ano D, dizendo que havia uma aluna surda e que tinha uma intérprete. Diante da 

curiosidade em relação a essa aluna e sua aprendizagem em matemática, definimos os 

participantes de nossa pesquisa como sendo essa turma. 

Nossa empolgação se deu porque vimos a oportunidade de verificar se nossas 

atividades poderiam de alguma forma contribuir para o desenvolvimento matemático 

dessa aluna que é surda. Apesar de não termos elaborado as atividades direcionando-as 

para alunos surdos, percebemos que era possível algum avanço. Vale ressaltar que os 

professores dessa turma não diferenciavam suas aulas pelo fato de ter uma aluna surda, 

nada era feito de especial para ela. Como nossas atividades são de um apelo visual forte, 

acreditávamos que poderia ser uma alternativa para quem não tem o sentido da audição. 

Conversamos com o professor para que ele pudesse nos ajudar durante o 

experimento, dando contribuições do trabalho que já vinha fazendo com os alunos. 
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Empolgado, prontamente se colocou a nossa disposição para trabalharmos as atividades. 

No entanto, essa situação não se manteve posteriormente, como explicaremos mais 

adiante. 

 

2.4 Como as informações foram produzidas, categorizadas e analisadas  

 Durante o processo de desenvolvimento das atividades, a pesquisadora 

desempenhou o papel de protagonizadora da interação entre os sujeitos da pesquisa e o 

conhecimento que estaria sendo construído ou desenvolvido. A pesquisa tem um caráter 

propositivo, pois tem a intervenção da pesquisadora que faz parte do grupo dos sujeitos, 

assumindo a orientação dos estudos que foram desenvolvidos. Assim, a intervenção fica 

caracterizada, quando propomos a classe um conjunto de atividades de ensino 

previamente elaboradas (SOUSA, 2004).  

 O desenvolvimento das atividades pelos alunos foi registrado por meio de 

filmagens dos encontros, registros escritos feito pelos alunos de todas as atividades, 

questionário aplicado aos alunos e diário de campo da pesquisadora. Os encontros foram 

filmados pela própria pesquisadora tendo, às vezes, o auxílio de algum aluno da turma 

pesquisada.  

 No decorrer das atividades em sala de aula, buscamos oportunizar a discussão dos 

alunos, suas justificativas e argumentações. Levando-os sempre ao esclarecimento de 

suas dúvidas em relação ao conteúdo, a fim de proporcionar um ambiente de 

aprendizagem que fosse motivador e enriquecedor. 

 Muitos alunos, por conta própria, se reuniram a um colega fora de seu grupo para 

discutir suas respostas. Não impedimos que isso acontecesse, pois percebíamos que não 

prejudicava em nada a atividade, pelo contrário, era um momento de expressão oral que 

facilitava o convívio em grupo e a troca de informações. Até mesmo para a observação da 

pesquisadora, pois os diálogos eram muito enriquecedores. 

 O questionário, que serviu para nossas análises em relação aos avanços 

promovidos na turma, bem como verificar as impressões frente a nossa proposta, foi 

aplicado aos alunos quando já havíamos encerrado o trabalho na sala de aula com 

atividades lúdicas. Os registros escritos dos alunos foram recolhidos, ao término de cada 

atividade, servindo também para nossas análises. 

 Organizamos todo o material coletado e analisamos criteriosamente os registros de 

suas produções. Tentamos verificar quais erros eram mais comuns e os porquês desses 
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erros, bem como quais os avanços que os alunos tiveram com as atividades lúdicas. 

Dessa forma, procuramos identificar as implicações pedagógicas manifestadas após o 

desenvolvimento das atividades. 

   

2.5 As duas atividades 

 Apresentamos a seguir, as duas atividades, bem como seus objetivos, níveis de 

interação e os momentos da experimentação. 

Consideramos as duas atividades dentro dos níveis de interação entre 

aprendiz/jogador proposta por Soares (2008) a partir de uma classificação do jogo 

apresentada por Legrand (1974) que é dada em quatro níveis. Nossas atividades se 

encaixam nos níveis I e II:  

QUADRO 2 
Níveis de interação entre jogo e jogador 

 

Nível de interação Característica 

I Atividades lúdicas que primem pela 
manipulação de materiais que 
funcionem como simuladores de um 
conceito conhecido pelo professor, 
mas não pelo estudante, dentro de 
algumas regras pré-estabelecidas, em 
que não haja vencedores ou 
perdedores, primando-se a 
cooperação. 
 

II Utilização de atividades lúdicas, nos 
quais se primará pelo jogo na forma 
de competição entre vários 
estudantes, com um objetivo comum 
a todos, podendo ou não ser realizada 
em grupos. Geralmente jogos de 
tabuleiro. 

 

Diante dos níveis de interação, organizamos as atividades com sua classificação, 

duração e modo: 
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QUADRO 3 
Atividades propostas 

 

ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO DURAÇÃO / MODO 

Ache-me na 

malha 

Nível II de 

Interação 

4 x 50 min./ Grupo 

de 4 alunos. 

Gauss, garoto 

esperto! 

Nível I de 

Interação 

4 x 50 min./ Dupla 

ou trios 

 

 

Queremos, com essa sistematização qualitativa dos níveis de interação entre 

jogador e o jogo, facilitar a identificação da proposta lúdica do nosso trabalho, bem como 

entender cada atividade como de fato sendo lúdica. 

 

2.5.1 Atividade: Ache-me na malha 

 

Objetivos: 

- Proporcionar a compreensão de variável através do jogo; 

- Familiarizar o jogador com os detalhes e características da atividade através da 

construção do jogo; 

- Descrever a lei de formação de sequências de números relacionadas a cada 

expressão algébrica; 

- Expressar cada carta do jogo como um conjunto de valores encontrados na 

malha; 

- Descobrir a relação entre os números da malha numerada; 

- Elaborar cálculo mental, efetuando as operações necessárias para encontrar os 

valores que as expressões algébricas representam; 

- Explorar regularidades expressas pelas cartas encontradas na malha. 

 

Primeiro momento: 

Em grupos de quatro alunos, confeccionaram o material do jogo: dado de papel e 

as cartas. A tesoura, cartolina e a cola foram fornecidas pela pesquisadora. Eles gastaram 

cerca de 20 a 30 minutos para a construção. 
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Segundo momento: 

Explicamos as regras do jogo e começaram a jogar. Material necessário para os 

grupos: Um lápis de cor para cada jogador, cartas com expressões algébricas, malha 

numerada de 0 a 99 e o dado de papel. Apresentado no apêndice D. 

 

Terceiro momento: 

 Após terminarem o jogo e verificarem quem fez mais pontos, foi pedido que 

respondessem a duas questões que deveriam ser registradas no quadro de respostas. 

 

a) Foram trabalhadas oito expressões algébricas no jogo. Explique o que cada uma 

representa e escreva uma sequência de dez termos para cada expressão. 

b) Explique o que a letra n representa nas expressões das cartas.  

 

Quarto momento: 

Fizemos a explicitação convencional da atividade discutindo cada carta do jogo e 

dos conhecimentos envolvidos. Ela se deu por meio de quadro e giz. 

 

2.5.2 Atividade: Gauss, garoto esperto! 

 

Objetivos: 

- Apresentar uma situação de progressão aritmética contextualizada; 

- Estimular através do contexto histórico a curiosidade do aluno; 

- Perceber a regularidade de que o raciocínio de Gauss é válido para qualquer uma das 

somas de sequências numéricas dadas; 

- Expressar por meio de notação algébrica o termo geral que relaciona a soma dos termos 

de uma progressão aritmética; 

- Compreender a soma dos termos de uma progressão aritmética e não somente 

memorizar sua fórmula. 

Primeiro momento:  

Utilizamos o recurso audiovisual datashow durante a atividade, como a escola tem 

o laboratório de informática, isso facilitou nosso trabalho. Apresentamos, por meio do 
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recurso, a história de Gauss que, quando tinha 10 anos, a pedido de seu professor, 

somou os números inteiros de 1 a 100 sem efetuar quase nenhum cálculo. 

Fizemos uma discussão paralela à apresentação dos slides, pois os alunos se 

mostraram interessados e motivados pela história. Mesmo sendo contada por muitos 

professores, a maioria dos alunos não a conheciam. Os slides são apresentados no 

apêndice A. 

Segundo momento:  
 

Foi entregue aos alunos um resumo do possível procedimento mental utilizado por 

Gauss para fazer as somas de todos os números inteiros de 1 a 100, questões a serem 

respondidas pelos alunos e um quadro de respostas, conforme apêndice B. 

Pedimos que respondessem as questões de acordo com o procedimento usado por 

Gauss.  

 

Terceiro momento: 

Fizemos a explicitação convencional da atividade e dos conhecimentos envolvidos. 

Utilizamos mais uma vez o recurso audiovisual datashow para apresentar as 

principais respostas da atividade e quais são os conhecimentos relacionados à sua 

resolução. 

Fizemos a discussão das respostas dos alunos e mostramos o que era esperado 

de cada uma. Os slides são apresentados no apêndice C. 
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CAPÍTULO 3 

_____________________________________________________________ 

ANÁLISE DO EXPERIMENTO 
 

 

As soluções elaboradas, enquanto conhecimento, não são espelho fiel que 
reproduz a realidade, mas teorias criadas que se apresentam como modelos 

hipotéticos ideias, que utilizam conceitos e símbolos matemáticos especificamente 
elaborados e desenvolvidos para representá-la e que devem ser rigorosamente 

testadas e criticadas à luz do conhecimento disponível. 
(KÖCHE, 2007, p. 71) 

 

Mostraremos a seguir a análise a priori que contém as justificativas das escolhas e 

as discussões das possíveis estratégias e dificuldades que poderiam ocorrer durante a 

realização das atividades propostas e explicitamos como se desenvolveu as atividades 

em sala de aula. Depois, apresentaremos a análise a posteriori considerando as 

observações feitas durante a experimentação através das gravações e do diário de 

campo da pesquisadora. Consideraremos também as ações previstas e esperadas na 

análise a priori, os registros escritos dos alunos e o questionário respondido ao final das 

atividades. 

  

3.1 Atividade: Ache-me na malha. 

 

Análise a priori 

 

Justificativa das escolhas 

Nessa atividade, esperávamos que os alunos reconhecessem a letra como uma 

variável e que o jogo permitisse que esse conhecimento fosse adquirido de forma 

prazerosa, ou seja, aprendizagem junto com divertimento.  

Piaget e Chateau são cautelosos em suas ideias sobre o lúdico e a aprendizagem. 

Para Piaget (2006 apud SOARES, 2008), o jogo em si não carrega a capacidade de 

desenvolvimento conceitual, mas ele acredita que acaba suprindo certas necessidades e 

funções vitais ao desenvolvimento intelectual que tem como consequência a 

aprendizagem. Chateau (1984 apud SOARES, 2008) encara que a utilização do ludismo 

pode não representar de imediato um aprendizado, porém pode vir a desenvolver 
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potenciais no aluno. Brougère (1998 apud SOARES, 2008, p. 30) “acha que 

aprendizagem pelo o jogo é muito provável, a partir do momento em que se mantêm as 

características do jogo, tais com presença de regras [...].” 

Dessa forma, nós encaramos a utilização do ludismo no ensino como uma 

possibilidade de aprendizado ou, no mínimo, a abertura de um caminho para se chegar a 

tal. 

A confecção do material necessário para o jogo foi proposta na intenção de 

interagir e socializar o grupo de jogadores, bem como para familiarizá-los com as 

características da atividade. Precisávamos desse primeiro momento, que é de 

cooperação e interação, para criar uma motivação da turma em querer saber do que o 

jogo se tratava e consequentemente despertar o interesse do aluno. 

O manuseio pela confecção do material do jogo é uma interação muito positiva, 

mesmo que não provoque de imediato um aprendizado ou um entendimento do fato. Esse 

momento é chamado de interação lúdica do objeto (SOARES, 2008).  

No decorrer do jogo, esperávamos que as marcações fossem a cada jogada 

marcadas com mais segurança, pois já teriam percebido que, por exemplo, 2n representa 

todos os números pares e que 2n – 1 representa todos os números ímpares, o que 

facilitaria as próximas marcações. 

Em expressões que apresentam mais de uma variável, acreditávamos que haveria 

um obstáculo no sentido de achar que cada uma teria um valor diferente, o que não é 

verdade para uma mesma expressão. 

Em relação as duas questões propostas ao final do jogo, queríamos verificar o 

entendimento de cada expressão por parte dos alunos e se o jogo facilitou essa 

compreensão ou não. 

Na última questão, temos o objetivo de verificar a compreensão da letra como uma 

variável, assim, esperávamos que os alunos fizessem suas respostas nesse sentido, pois 

acreditávamos que ao término da atividade todos teriam uma noção de variável bem 

consistente e válida. 

 

Possíveis estratégias de jogo e resolução 

 

E1: Inicialmente terão dificuldades para marcarem suas respostas na malha, pois a 

compreensão da variável n virá posteriormente; 
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E2: No decorrer do jogo os alunos percebem que existem várias possibilidades de 

marcação para cada carta, umas mais outras menos, o que facilitaria as próximas jogadas 

(marcações); 

E3: Os jogadores percebem também que um mesmo número na malha pode ser 

representado (expresso) por mais de uma carta do jogo; 

E4: Na resolução das questões, utilizarão as sequências marcadas na malha para 

justificar o que cada expressão representa, bem como utilizarão a própria malha para 

escrever os dez números da sequência; 

E5: Verificarão que n representa qualquer número natural, que ele é variável e, portanto, 

as expressões podem representar infinitos números e não somente os da malha. 

 

Análise a posteriori  

 Nessa atividade caracterizada como um jogo, participaram 25 alunos, divididos em 

cinco quartetos, um trio e uma dupla. 

 Inicialmente confeccionaram as peças do jogo e dado de papel. Num segundo 

momento, começaram o jogo que teve como objetivo fazer o maior número de marcações. 

 Os alunos ficaram motivados pela competição, alguns grupos mais do que os 

outros. Num determinado momento tivemos até que intervir em uma discussão, pois 

estavam exaltados um com os outros por achar que alguém tivesse trapaceado. Nós não 

esperávamos esse comportamento, mesmo porque o jogo não é necessariamente 

competitivo, mas também cooperativo. 

 Podemos nos perguntar se tais motivações e excitações tinham relação direta com 

as atividades matemáticas ou tão somente com o jogo, ou seja, com o divertimento 

trazido pela atividade, independentemente de seu conteúdo. Primeiramente, tais 

respostas dos alunos nos mostram que a atividade escolhida é lúdica, pela excitação, 

prazer e divertimento observáveis. Em outro aspecto, o conteúdo presente na atividade 

também era motivo de discussão e excitação, principalmente quando consideramos as 

regras presentes na atividade que a direcionam para a discussão conceitual. Logo, as 

respostas lúdicas dos alunos são em relação aos dois aspectos: à função lúdica e à 

função educativa da atividade (KISHIMOTO, 1996) 

 Um dos motivos de um jogo não ter sucesso está relacionado às regras, pois elas 

devem ser de fácil entendimento e ser muito bem clarificadas ou discutidas (SOARES, 

2008). O fato, de alguns alunos discutirem com muita euforia, chegando a quase gritos 
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uns com os outros, demonstra que em algum ponto a regra não ficou clara o suficiente 

para ter um andamento do jogo em tranquilidade, pois estavam tirando dúvida de conduta 

com a pesquisadora em diversos momentos do jogo. Esse comportamento se manifestou 

em apenas um grupo. 

 Demoraram um pouco para compreenderem as regras do jogo, principalmente na 

que se refere à função do dado, pois muitos estavam jogando-o e substituindo o número 

que saiu na expressão algébrica da carta, mas na verdade tinham que marcar na malha a 

quantidade que saísse no dado e o valor da letra seria dado pelo jogador. A dificuldade 

existe porque o aluno foi forçado a pensar em um valor para a variável, já que esse valor 

não foi dado. Acreditamos que assim a compreensão de variável ficaria mais clara. 

Percebe-se aqui que a primeira aprendizagem realizada na atividade é associada à 

própria aprendizagem do jogo, pois uma aprendizagem garantida é aprender o jogo. 

 Inicialmente as regras não foram entendidas por todos, o que fez com que 

cometessem erros, mas a pesquisadora durante o experimento foi esclarecendo as 

dúvidas dos alunos. O que ficou evidenciado o quanto a pesquisadora não conseguiu se 

separar da posição de professora, reforçando a não neutralidade de uma pesquisa. 

Enfatizamos mais uma vez a importância das regras no jogo. “As regras vão estabelecer 

detalhes para que o jogo prossiga, será obrigatório o jogador dominá-la para que possa 

atuar (SOARES, 2008, p. 43)”.  

 O objetivo principal do jogo é a compreensão da letra como uma variável. Várias 

foram as falas que expressaram essa compreensão, vejamos: 

 

A25: porque assim, deu três vezes aqui. Aí, ele tá falando os números, 

mas os números que ele fala...porque n pode ser qualquer número, né? Só 

que os números que ele falou tá marcado. 

 

 O aluno A25 percebeu que o n pode assumir qualquer número natural, porém o 

valor numérico da expressão algébrica tem que estar dentro de 0 a 99 e desmarcada. 

 No diálogo a seguir, os alunos A13 e A5 ajudaram um ao outro nas marcações. O 

aluno A13 retirou a carta 2n e sua fala mostra que ele compreendeu o n como uma 

variável. É curioso o fato de ele pedir ajuda do adversário no jogo para verificar seus 

cálculos e ajudá-lo na marcação dos resultados na malha, nisso vemos que a cooperação 

no jogo ficou estabelecida. 
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A13: duas vezes quarenta, oitenta. 

A14: uma, foi só uma, né? [marcações] 

A5: duas vezes trinta e cinco...setenta. 

A13: tem setenta aí? 

A5: tem. 

A13: duas vezes vinte e cinco, cinquenta. 

A5: duas vezes quarenta e cinco, noventa. 

A13: duas vezes vinte, quarenta. 

 

 O grupo abaixo também jogou em cooperação, observe suas falas: 

 

A24: três n. 

A24: três vezes... 

A13: três vezes o dez...aqui ó. 

A5: três vezes cinco, quinze. 

A14: vinte e um tá marcado? 

A24: tá! 

A14: vinte e quatro tá marcado? 

A24: tá marcado. 

 

 O aluno A24 saiu com a carta 3n e já começou fazer os cálculos quando foi 

interrompido pelo A13 dizendo: “três vezes o dez...aqui ó”, sugerindo e mostrando o 

resultado na malha. 

 O A14 logo disse que vinte e um estava marcado, portanto não poderia ser três 

vezes sete e o A24 fez uma afirmação para ele: “tá”. E o A14 continuou, perguntando se o 

vinte e quatro estava marcado.  

Fica claro que o grupo trabalhou em cooperação e isso, a nosso ver, é muito 

positivo, pois estavam discutindo, refletindo e argumentando suas respostas para o grupo. 

O jogo proporciona a interação e a socialização entre os jogadores. Isso ocorre pela 

alteração do trabalho pedagógico em sala de aula, pois estão acostumados a aulas 

expositivas e formalistas. O que, de fato, garante a participação que vem do interesse 

gerado pelo jogo.  

 Muitos alunos tiveram dificuldades com a carta de expressão 
 

2

1. +nn
 o que não foi 

previsto na análise a priori, pois não esperávamos que tivessem dificuldade em atribuir 

valores para n mesmo que na expressão aparecesse o n duas vezes. E foi isso que 

aconteceu com alguns grupos, atribuíam um valor para o n que está fora dos parênteses 

e outro valor para o que está dentro. A confusão entre incógnita e variável fica 

estabelecida. É o que mostra as seguintes falas: 
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A23: oh, fessora, esse n aqui...é..pode ser diferente ou tem que ser 

os dois n igual...é igual? 

A1: é igual? 

A23: é igual. 

P: na mesma expressão é igual. 

A23: então, tá vendo. 

A1: tá errado, o quê? 

A23: nesses que você marcou, aqui, ó. 

A1: que que tá errado? 

P: o que é que você fez? 

A23: aqui você fez por quanto? 

A1: aqui ó, eu multipliquei aqui, ó...ó.Multipliquei deu n ao 

quadrado..aí eu multipliquei aqui deu n. 

P: certo. 

A23: não, mas qual número você usou aqui? qual número que você 

usou pro n, nesse n aqui?  

P: é, que número você usou? 

A23: Que deu esse aqui 23? 

A1: moço, eu fiço assim ó. Eu multipliquei aqui, não multipliquei? 

P: n ao quadrado. 

A1: deu n ao quadrado mais n, aí multi...aí eu coloquei quatro 

elevado ao quadrado, dá dezesseis mais...mais...mais vinte? Mais 

vinte que eu fiz? 

A29: mais vinte. 

P: não. 

A1: mais trinta, mais trinta...que dá quarenta e seis, quarenta e 

seis...dividido por 2. 

P: esse trinta você tirou de onde? 

A1: uai, mais n não é qualquer número? 

A20: né não... 

A23: você deveria ter substituído n por qualquer número aqui já. 
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A20: aqui, aqui você usou quatro, não usou? Aqui você vai ter usar 

quatro, dezesseis mais quatro dá quanto? Como você usou quatro 

aqui você tem usar quatro aqui, moço. 

A23: ó esse n... 

 

 Esse grupo chamou a pesquisadora para tirar a dúvida em relação ao n, se era ou 

não o mesmo valor atribuído. O aluno A23 já tinha percebido o erro do aluno A1, mas 

como não conseguiu convencê-lo, a pesquisadora teve que entrar na discussão, que para 

nós foi muito rica em descobertas. 

 A23 perguntou se os dois valores de n têm que ser iguais, A1 não concordando 

perguntou também: “é igual?” o A23 antes da pesquisadora responder já afirmou: “é 

igual.” Esse aluno tinha tanta certeza de que o colega estava errado que sua ansiedade 

ficou evidente quando aos poucos suas ideias foram se confirmando na fala da 

pesquisadora, o que criou mais confiança em suas afirmações. 

 O aluno A1 tentou justificar seus cálculos dizendo que “deu n ao quadrado mais n”, 

ou seja, ele aplicou a propriedade distributiva, o que está correto até aí. No entanto ele 

atribuiu 4 no n ao quadrado e 30 no n resultando em 46 dividido por 2 igual a 23. Ele 

efetuou os cálculos corretamente, aritmeticamente não cometeu nenhum erro, porém 

algebricamente sim. Ele atribuiu valores diferentes para a mesma variável em uma 

mesma expressão algébrica. 

 Isso mostra que mesmo o aluno A1 compreendendo a letra n como uma variável, 

não percebeu que em uma mesma expressão a variável deve assumir o mesmo valor, 

como é o caso da carta 
 

2

1. nn
, que, como dissemos expressa a confusão conceitual 

entre incógnita e variável. A discussão no grupo gerou incompreensão para alguns e 

entendimento para outros. O mais importante é que os próprios colegas tentavam explicar 

a situação para o aluno A1, criando um ambiente de argumentações e refutações 

bastante interessantes como mostrado no diálogo anterior. 

 Todos participaram e compreenderam ao final o erro do aluno A1, tanto é que A20 

entrou na discussão e tentou mostrar para A1 qual foi o seu erro: 

 

A20: aqui, aqui você usou quatro, não usou? Aqui você vai ter que usar 

quatro, dezesseis mais quatro dá quanto? Como você usou quatro aqui, 

você tem que usar quatro aqui, moço. 
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 Outro grupo discutiu o mesmo assunto e da mesma forma um aluno tenta 

convencer o outro de que sua marcação está errada: 

 

A28: o mesmo valor de n é o valor... é o valor de n aqui, não é? É isso, não 

é? 

P: se você determinou que o valor é dois.. 

A28: se aqui é dois, aqui também tem que ser dois, né? 

P: exatamente. 

A28: viu, o que você fez tá errado. 

A6: podia colocar por exemplo assim, n aqui um e aqui o outro n não podia 

ser dois não? 

P: não. 

A6: não? 

P: não. 

A28: aí tem que ver.. 

P: poderia na próxima rodada fazer o valor diferente da primeira, mas na 

mesma rodada tem que ser o mesmo valor de n. 

A28: mas na mesma, o n é o mesmo valor daqui. 

A6: ah! 

P: entendeu? 

A6: [sinal com a cabeça de positivo] 

 

 O objetivo dessa atividade foi atingido, visto que a maioria dos alunos apresentou 

uma visão de variável como número genérico que, de acordo com Ursini et al. (2005) para 

sua compreensão é necessário  desenvolveram a capacidade de reconhecer padrões e 

regularidades, observar regras e deduzir métodos gerais. Na discussão das marcações 

feitas para cada expressão algébrica das cartas, os alunos mostraram pensamentos 

característicos de um pensamento algébrico quanto à noção de variável de acordo com 

esse referencial. Constatamos que o jogo facilitou esse entendimento para a turma, já que 

em algum momento ou momentos de sua vida escolar tiveram explicitado por algum 

professor a ideia de variável, porém muitos no início do jogo não apresentaram tal 

conhecimento e que ao final dele obtiveram um resultado positivo em relação a esse 

conceito. 

 Percebemos que a aprendizagem se deu de forma cooperativa, ou seja, um 

colaborando com o outro. Para definir uma aprendizagem colaborativa, citamos os 

autores Araújo e Queiroz (2004) que expressam de forma clara tal definição. Para eles, os 

alunos nesse processo de aprendizagem, desenvolvem e compartilham um objetivo 

comum e a compreensão do problema, cada membro do grupo permite ao outro falar e a 

contribuir, pois confiam uns nos outros.  
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  Isso ficou claro para nós, já que cada estudante se preocupava em ajudar o outro 

e a expressar o seu ponto de vista. A atividade, que era inicialmente de competição, se 

tornou de cooperação. 

 

3.2 Atividade: Gauss, garoto esperto! 
 

Análise a priori 
 

Justificativa das escolhas 

Ao elaborar essa atividade, tentamos criar uma situação de interesse e motivação 

para o tema progressões aritméticas (P.A.), de forma que não fosse cansativo a busca do 

termo geral.  

Mesmo que o objetivo não seja o da introdução a P.A., pois é um assunto que já foi 

trabalhado na série anterior, a compreensão das somas dos termos de uma P.A. motivada 

pela história do menino Gauss são contextos que favorecem e possibilitam a 

manifestação do pensamento e da linguagem algébrica, que é o nosso interesse. 

Assim, temos como objetivo levar o aluno a perceber a regularidade das somas dos 

extremos e perceber que somando de 1 a 100 ou em qualquer das situações dadas, como 

de 1 a 10, 5 a 12, números pares ou números ímpares, o processo utilizado por Gauss 

mostrado nos slides seria válido. 

A partir daí, queríamos que os alunos reconhecessem que era possível generalizar 

aquela situação, já que seria válida para todas as situações anteriores, pois, de acordo 

com Caraça (1958), a generalização permite passar de um conjunto de situações 

concretas para algum aspecto comum a todas elas. Esperávamos, portanto, que eles ao 

observarem a regularidade nas questões de 1 a 5, percebessem que na questão 6 era o 

mesmo tipo de situação, porém com o último termo desconhecido, criando assim um 

conflito que permitisse surgir indagações e conjecturas. 

Interessava-nos, especialmente, que o aluno adquirisse a noção de variável, o que 

pressupõe o desenvolvimento do processo de generalização através da observação de 

regularidades.  

Nas questões 7 e 8, esperávamos que eles expressassem os raciocínios 

elaborados e as estratégias de resolução. E, também, que explicassem as regularidades 

encontradas, justificando os três passos do procedimento utilizado, mostrando que 

realmente tinham compreendido todo o processo. 
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Assim, ao final da atividade com a questão 9, a nossa expectativa era que fossem 

capazes  de expressar de forma abreviada o que tem em comum a todas as situações, 

surgindo, assim, naturalmente o uso de letras, que é a representação simbólica da 

situação geral. 

Em relação a dificuldades, acreditávamos que, nas questões 6 e 9, poderiam ter 

obstáculos cognitivos, pois, são nesses itens que a atividade envolve o uso da letra e da 

linguagem algébrica. Como afirma Booth (1995) que estudou as dificuldades das crianças 

que se iniciam em álgebra, o foco da atividade algébrica e a natureza das respostas são 

diferentes da aritmética a qual estavam acostumados, pois muitos alunos acham que 

devem dar uma resposta numérica. Assim, achávamos que, na questão 6, teriam esse 

tipo de dificuldade, que é a “incapacidade de aceitar a ausência de fechamento”. Até a 

questão 5, todas as operações eram efetuadas chegando no final com um valor numérico. 

No entanto, na questão 6 isso não seria possível, porque desconheciam o último termo da 

sequência.  

Outra dificuldade que esperávamos era para a formalização da situação problema 

usando a linguagem algébrica exigida na questão 9. Como a busca da generalização 

através da observação de regularidades não é uma prática usual, pois as fórmulas e 

expressões lhe são dadas, acreditávamos que essa seria uma dificuldade que os alunos 

iriam enfrentar. 

Nossa expectativa para essa atividade foi que, mesmo com as dificuldades citadas 

acima, ela pudesse contribuir para superar os obstáculos cognitivos. E que os alunos 

compreendessem as relações estabelecidas e que manifestassem a capacidade de 

abstração, generalização e formalização.  

 
Possíveis estratégias de resolução (E): 

Questões 1 a 5: 

E1: O aluno compreende o processo (algoritmo) mostrado nos slides e o passo a passo 

que lhe foi entregue junto à folha da atividade. Percebendo, assim, a regularidade no 

processo, fará cada questão se orientando pela questão anterior. 

Questão 6: 

 E2: O aluno faz a relação com as questões anteriores e tenta fazer o mesmo processo. 

Mesmo tendo nesta questão alguns obstáculos cognitivos, o aluno tentará, a exemplo das 
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anteriores, chegar ao mesmo algoritmo, se sentindo forçado a utilizar a letra (variável) 

nesse algoritmo.  

 Porém, ao se deparar com a soma de n + 1, enfrentará o obstáculo cognitivo de 

que deverá dar uma resposta numérica. 

Questão 7: 

E3: O aluno percebe a regularidade em todo o processo e tenta agora justificar e explicar o 

que foi feito. Justifica que se somar o primeiro termo com o último termo da sequência e 

depois multiplicar esse resultado com a quantidade de termos e por fim dividir por dois. 

Obtendo, assim, o resultado da soma dos termos da sequência.  

Questão 8:  

E4: O aluno explica cada passo de acordo com suas respostas e o procedimento feito por 

Gauss.  

 1º passo: Somar o primeiro termo com o último termo da sequência; 

 2º passo: O resultado encontrado no 1º passo é multiplicado pela quantidade de 

termos da sequência; 

 3º passo: O resultado encontrado no 2º passo é dividido por dois, pois fizemos a 

soma duas vezes da sequência no 1º passo. 

Questão 9:  

E5: O aluno faz uso da aliteração2, utilizando as letras iniciais das palavras para 

representar cada valor numérico, podendo ter variações na escolha das letras. 

 

 I = número inicial                     

F= número final                                       
 

2

.QF+I
 

Q = quantidade de termos 

 

Análise a posteriori  

 O desenvolvimento em sala de aula desta atividade teve a duração de 4 aulas de 

50 minutos, distribuídos em dois dias com aulas duplas. Participaram desse encontro 28 

alunos, organizados em duplas, porém dois alunos preferiram fazer individualmente, 

assim analisamos os registros escritos de 13 duplas e 2 registros individuais, totalizando 

15 registros. 
                                                
2
  Booth (1995) se refere à aliteração quando o aluno ou professor usa a inicial da palavra para formalizar uma 

situação em relação a sua quantidade, como “a representa o número de abacaxis”. 
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 No primeiro momento, apresentamos, através de slides, um pouco da história de 

Gauss quando aos 10 anos fez, durante a aula de aritmética, um cálculo não muito 

comum para a sua idade. Tentamos, através desta história verídica ou não e do uso do 

recurso áudio visual , motivar os alunos a também quererem fazer ou testar a ideia de 

Gauss. Esse momento foi muito importante para o desenvolvimento de toda a atividade, 

pois dependendo da forma de abordagem ao tema, este se torna desinteressante para o 

aluno. Durante a observação da pesquisadora, de seus registros feitos no diário de 

campo, bem como nas respostas do questionário, percebemos que os alunos acharam 

essa atividade divertida e interessante que é característica de uma atividade lúdica, ou 

seja, esse momento foi lúdico para os participantes. 

 Por exemplo, perguntamos aos alunos no questionário qual atividade eles acharam 

interessantes. Dos 28 alunos, 13 responderam que acharam essa atividade mais 

interessante. Perguntamos também, se acharam alguma atividade desinteressante e por 

quê? Nove dos alunos responderam que não acharam nenhuma atividade 

desinteressante. Essas respostas são apresentadas a seguir. A13 é a aluna surda, sua 

resposta foi “nada”, o que quer dizer nenhuma, lembrando que a LIBRAS é uma língua 

diferente da nossa, portanto não usam as palavras da mesma forma que usamos na 

língua portuguesa. 

 

A10: Porque foi muito divertido. 
A20: Tudo foi interessante. 
A21: Todas são interessantes. 
A2: Nenhuma. Foi bem divertido. 
A17: Todas são interessantes. 
A18: Nenhuma. 
A13: Nada. 
A8: Nenhuma, todas foram boas. 
A25: Nenhum. Pois cada um me chamou atenção. 
 

Como discutido anteriormente, “o interesse não pode ser gerado, mas sim, 

despertado” (SOARES, 2008, p.24). Esse foi o principio do primeiro momento dessa 

atividade, despertar o interesse do aluno. Ainda em tal discussão, o interesse precede a 

assimilação, pois interesse e curiosidade fazem parte dos mecanismos de aprendizagem.  

Soares (2008) afirma que a escola desperta interesses artificiais, tais como notas 

como finalidade para o ensino e aprender para passar no vestibular, por causa disso, o 

aluno muitas vezes é levado “aprender” coisas/fatos/conceitos que não lhe fazem sentido 

algum. Por isso, queríamos que a atividade tivesse sentido para o aluno, “se não 
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despertar o interesse e, por consequência, a motivação, ele simplesmente estará fingindo 

que aprende” (p.25). 

Diante disso, nosso objetivo em despertar o interesse e a motivação dos alunos foi 

alcançado já no primeiro momento da atividade através do ludismo da pesquisadora com 

a proposta, pela aula de matemática ter sido no laboratório de informática, pelo recurso 

áudio-visual e pelo contexto histórico. 

No segundo momento, entregamos a folha com a atividade, que além das questões 

propostas, havia o resumo dos procedimentos apresentado nos slides (apêndice A) que 

mostra o possível raciocínio de Gauss. Pedimos, então, que as duplas respondessem as 

questões a partir da ideia de Gauss. 

Analisando as atividades escritas, verificamos que os alunos não tiveram 

dificuldades nas questões que envolviam apenas operações aritméticas, como prevíamos 

nas análises a priori, que são as cinco primeiras questões. 

 

Questões 1 a 5 – Atividade aritmética 

 
QUADRO 4 

Índice de acertos nas questões de 1 a 5 
 

Registro da utilização do algoritmo para 
somar os termos das progressões 
aritméticas.  

DUPLAS 

Nº % 

Acertaram as cinco questões                                          10                        66, 67 %      
 
Consideraram não a quantidade de somas,                     4                        26, 67 %       
mas sim, o último termo da sequência.                                                                                                                          
 
Só responderam as duas primeiras                                  1                         6, 66 %                                                
 

Nota: Participaram desta atividade 28 alunos. A atividade foi em dupla, no entanto, dois alunos fizeram 
individualmente, sendo assim temos 15 registros considerados acima. 

Observando o quadro 4, verificamos que dez dos quinze registros utilizaram o 

procedimento e acertaram todos os cálculos. O que mostra terem compreendido o 

processo e percebido a regularidade presente em todas as questões, como prevíamos 

nas possíveis estratégias. É o que podemos verificar nas falas seguintes: 

A25: [olhando para o resultado] é não é?...é porque olha aqui 101 foi o 
resultado que ele achou, não foi? Então, 101 vezes 100, foi 100 vezes que 
ele achou o 101 não foi? Aí vai ser um, dois, três, quatro, cinco, então seis 
vezes cinco que é igual a trinta. Não é professora? 
Pesquisadora (P): repete para mim, por favor. 
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A25: aqui ó, é...ele achou 101 não foi?  
P: sim. 
A25: Em todas as respostas... 
P: foi. 
A25: aí a gente achou seis em todas as respostas.. 
P: sim. 
A25: vai ser seis... 
P: isso mesmo. 
A25: ...vezes cinco e a gente achou seis cinco vezes. 
P: isso. 
A25: que dá trinta. 
P: isso...isso mesmo. 
A25: ...é trinta dividido por dois é igual a quinze. 
 

Nesse diálogo, entre a pesquisadora e o aluno A25, é possível verificar que o aluno 

compreendeu cada etapa do procedimento. Na primeira fala, ele relaciona o processo de 

Gauss com a questão 1, adaptando para a sequência dada. E nas falas seguintes, ele 

pormenoriza cada etapa. Assim, como na análise a priori, queríamos que os alunos 

percebessem que o algoritmo era válido para qualquer uma das situações dadas e isso 

também foi alcançado. A seguir, são apresentados mais alguns diálogos em relação à 

percepção da regularidade na atividade e a compreensão do procedimento: 

A33: aqui ó, que eu fiz aqui ó, com um mais cinco vai dar seis, dois mais 

quatro, seis vezes, daí seis, dois quatro, cinco e um dá tudo seis. Aí eu fiz 

seis que é o resultado vezes o número que eu ele pediu que era para fazer 

até o cinco. Seis vezes cinco igual a trinta. 

P: sim. 

A33: aí o trinta eu dividi por dois. Porque eu repeti o trem..oooss números 

aqui duas vezes, né? Invertido. 

P: sim. 

A33: deu quinze..com mais cinco, seis, vezes cinco, trinta, dividido por 

dois, quinze. 

 

Esse aluno explica todos os passos feitos por ele não de forma mecânica, pois ele 

justifica o porquê de sua resposta. Assim, percebe-se que seu raciocínio em relação ao 

processo nos dá o primeiro indício da mobilização do pensamento algébrico na atividade. 

Na primeira fala, ele percebe a regularidade de todas as somas serem o mesmo número, 

neste caso, seis. Quando se refere a dividir por dois o resultado, ele justifica essa divisão 

porque repetiu os números da sequência duas vezes de forma invertida. Esse fato 

também mostra que o aluno A33 compreendeu todas as etapas do procedimento, não só 

seguindo as regras, mas sim, justificando suas relações. 

 No entanto, quatro registros apresentaram respostas com erro na segunda etapa 

(terceira coluna do quadro 5), pois depois de somarem o primeiro termo ao último, 
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multiplicaram essa soma pelo último termo da sequência, ao invés de multiplicar pela 

quantidade de termos. Como mostra o quadro 5, estes alunos tiveram uma ação 

mecânica do procedimento, motivo do qual emergiu o erro descrito acima, pois não houve 

uma reflexão diante do passo-a-passo, bem pouco a percepção das relações envolvidas. 

Seguiram o algoritmo sem compreender o que estavam fazendo, pois no exemplo de 

Gauss o último termo da sequência coincide com a quantidade de somas do passo 1, o 

que não acontece em todas as questões.  

De acordo com Muniz (2009), procedimento é uma ação “que provoca um diálogo 

interno no sujeito que discute consigo mesmo sobre o caminho em construção” (p. 131). 

No caso desses quatro registros, isso não ocorreu, pois fizeram uma análise estrutural 

mecânica e não relacional do procedimento de Gauss. Fizemos uma discussão sobre 

esse erro após a atividade, pois concordamos com a ideia de Feltes (2007) ao afirmar 

que: 

O aluno que corrige um erro e o entende pode mudar sua aprendizagem. 
Comparar erros desencadeia caminhos para a construção de novos saberes. Um 
erro corrigido pelo aluno pode ser mais proveitoso para ele, para o professor e 
para todo o grupo de estudantes, do que um acerto imediato (p.29). 

  

O erro, portanto, configurou-se para nós uma oportunidade de discussão e reflexão 

tanto sobre o erro do aluno quanto para nós que elaboramos a atividade. Pois segundo 

Costa (1988 apud FELTES 2007): 

A análise do “erro” nos permite valorizar o processo subjacente às respostas, não 
apenas a resposta com um produto que se encerra em si mesmo. A análise dos 
processos utilizados pelas crianças nos leva a verificar o que há de positivo nela, a 
sua construção lógica, não apenas os seus supostos déficits (p. 16). 

Desta forma, buscamos a compreensão e discussão para que, novos saberes 

pudessem ser construídos a partir do erro. 
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QUADRO 5 

Exemplo de registro dos alunos A6 e A23 – questões de 1 a 5 
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Para nós, ficam evidenciados nesta atividade os limites existentes para o aluno, 

bem como para o professor ou pesquisador. O aluno depara-se com a dificuldade que 

resulta no erro e o professor ou pesquisador deve estar “atento às condições em que 

esses erros acontecem e quais as maneiras e estratégias para superá-los” (FELTES, 

2007, p. 30).  

 

Questão 6 – Atividade algébrica 

Na questão 6, foi o primeiro momento em que os alunos se depararam com o uso 

da letra. A principal dificuldade foi a da “incapacidade de aceitar a ausência de 

fechamento” (CHALOUH; HERSCOVICS, 1995, p. 38). É o que mostra as falas seguintes: 

(o asterisco representa falas não compreendidas no áudio) 

 

A26: olha aqui. Não, primeiro eu tenho que mostrar o enunciado. 
P: ah sim, de um até n não é isso. 
A26: isso. Aí no caso aqui vai ficar um mais n. 
P: isso, um mais n. 
A26: mas o resultado vai dá? 
A10: mentira..[*] [risos] 
P: um mais n. 
A26: vai ficar assim? Não vai ter resultado então? 

  P: porque você não sabe qual o valor de n. 
 

O aluno A26 consegue responder o passo 1 fazendo a soma de 1 mais n, porém 

quando vai para o passo 2, não consegue compreender como deverá continuar se ele não 

tem o resultado numérico do passo 1. Tanto que ele questiona: “vai ficar assim? Não vai 

ter resultado então?” Nesse momento, ele considera que 1 + n não é resultado por não 

ser numérico.  

Mesmo sabendo que esses alunos estão estudando álgebra desde o 7º ano e 

lidando todo o tempo com o uso e definições das variáveis, já prevíamos esse obstáculo 

cognitivo que, infelizmente, é comum não utilizarem o conceito de variável como 

instrumento para a resolução de problemas e, principalmente, não compreenderem os 

processos algébricos estudados anteriormente. 

Booth (1995), numa pesquisa com alunos de treze a dezesseis anos, busca 

responder a questão: por que é difícil aprender álgebra? E uma das razões encontrada foi 

o foco da atividade algébrica e a natureza das respostas. Enquanto na aritmética o foco é 

encontrar determinadas respostas numéricas particulares, na álgebra é diferente, pois o 

foco é estabelecer procedimentos e relações e expressá-los numa forma simplificada 
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geral. Porém muitos alunos não percebem isso e continuam achando que devem dar uma 

resposta numérica. E foi o que aconteceu com vários grupos em suas discussões em 

relação à questão 6. Vejamos mais um exemplo dessa dificuldade: 

 

A33: professora, faça o favor...aqui tá pedindo aqui “queremos a soma de 

todos os números de um a n. E esse n o que que pode...o que significa 

assim, que número que é esse? 

P: o que você acha que é? Fala pra mim o que você acha? 

A33: no caso o n vai ser o cem? Do Gauss? 

P: só o cem?  

A33: os... 

P: o Gauss fez de um a cem, nós fizemos de um a cinco.. 

A33: de um a dez... 

P: de um a dez. 

A33: de cinco a doze... 

P: de cinco a doze, depois números pares, depois números ímpares, né? 

Então assim, nós fizemos várias somas, agora eu quero de um a cem, ou 

seja., ou um de a n, n pode ser qualquer outro número que esteja... pode 

ser de um a cinco, pode ser de um a dez, pode ser de um a vinte, de um a 

um milhão, de um a dois milhões, esse n aí ele pode ser qualquer valor. 

A33: [expressão de não ter compreendido] 

P: eu quero que você some de um a n. porque da mesma forma que você 

somou de um a cem, de um a dez, de um a cinco, você pode somar de um 

a n.  

A4: aí o n a gente vai inventar? 

P: não, n é n. 

A33: não, não é inventar porque o n pode ser qualquer número. 

P: não, mas, faz o primeiro passo, vamos ver o primeiro passo. 

P: [falo com a outra aluna] 

P: primeiro passo.  

A33: primeiro passo.. 

P:  o que Gauss fez, primeira coisa que ele fez, ele somou o primeiro com 

o?... último. 

A33: um mais dois... 

P: o primeiro é quanto? 

A33: um mais n. mais n, dois mais n. aqui vai dar um n. [1n]. 

P: não, é um mais n, só. Você não sabe quanto que é n, então é um mais 

n, só.  

  A4: éééé...essas letras pegam. 

 

Em sua primeira fala, o aluno A33 não consegue compreender a letra n como uma 

variável, mas sim com uma incógnita, para ele o n é um único valor, por isso ele pergunta: 

 

[...] que número é esse? 
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Como afirma Pesquita (2007), a distinção entre variável e incógnita não é tão 

simples como pode parecer. De acordo com Ursini et al. (2005 apud PANOSSIAN, 2008) 

para que um aluno possa ter êxito nas atividades de álgebra é necessário que trabalhe 

com incógnitas, mas também com os números gerais e com as relações funcionais, e que 

aprenda a passar com flexibilidade entre esses distintos usos das variáveis. A confusão 

que os alunos apresentam nessa atividade mostra a falta de compreensão da variável 

dentro de suas várias definições, referências e símbolos possíveis. 

No diálogo do aluno A33, ele relaciona o n com o 100, por ser o último termo da 

sequência de Gauss e da sequência da questão 6, mas, mesmo assim, ele continua não 

entendendo. A pesquisadora tenta lhe mostrar que n pode representar qualquer número, 

pois é genérico. No entanto, ele insiste em querer atribuir um valor para n para continuar o 

algoritmo: 

Aí o n a gente vai inventar? 

 

A pesquisadora pede para ele fazer o primeiro passo, para depois pensar no 

segundo. Como ele insiste em achar um valor numérico para 1 + n, considerou então que 

n + 1 é igual a 1n. 

 

Um mais n, mais n, dois mais n, aqui vai dar um n. 

 

 Segundo Booth (1995), “parte da dificuldade que os alunos tem para simplificar 

expressões como 2a + 5b diz respeito à sua interpretação do símbolo operatório” 

(BOOTH, 1995, p. 27). Na aritmética o símbolo, de + significa efetivamente realizar a 

operação, por isso quando o aluno encontra uma expressão como 2a + 5b pode se tornar 

equivocadamente 7ab, o que é também a “incapacidade de aceitar a ausência de 

fechamento”.  

 No final do diálogo, o aluno A4 diz: 

 

Éééé...essas letras pegam. 

 

 O que realmente mostra uma expressiva dificuldade dos alunos em relação à 

álgebra, a incompreensão das letras, em especial da letra como variável. Booth (1995) 

também se refere às letras em álgebra: “Uma das diferenças mais flagrantes entre a 
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aritmética e a álgebra é, obviamente, a utilização, nesta última, de letras para indicar 

valores” (BOOTH, 1995, p. 30).  

De acordo com Chalouh e Herscovics (1995), um dos obstáculos cognitivos é a 

falta de referencial numérico no uso das letras pelo aluno, pois se ele não vê as letras 

como representações dos números, efetuar operações aritméticas com essas letras torna-

se uma tarefa sem sentido. 

Para o aluno A33, foi isso que ocorreu, ele não vê sentido em somar 1 + n e depois 

multiplicar por n, pois ele não tem o referencial numérico no uso dessas letras. 

Essa situação representa um dos vários momentos que ocorreram esse tipo de 

questionamento. O que possibilitou significativas discussões sobre variável, expressões 

algébricas e resposta numérica. A partir dessas discussões e com o desenvolvimento da 

atividade “Gauss, garoto esperto!” foi se manifestando as compreensões esperadas. 

Por exemplo, muitos foram os momentos de questionamentos sobre o significado 

da letra e demonstrações de descoberta. É o que mostra a fala seguinte: 

  

 P: você multiplicou aqui por seis, por quê? Explica pra mim esse seis. 
A12: pela quantidade aqui, porque se fosse cinco aí ééé...ia multiplicar por 
cinco, né? Aí eu multipliquei por seis. 

 

O aluno A12 percebeu que a soma do primeiro termo com o último deve ser 

multiplicado por uma quantidade que varia de acordo com a sequência. Assim, fica 

caracterizada a compreensão da variável nessa situação. Na fala seguinte podemos 

também constatar isso: 

 

A23: nós percebemos a regularidade, professora. 
P: a regularidade desse aqui é qual? 
A23: hã? 
P: a regularidade é qual? 
A23: vai dar sempre seis. 
P: sempre seis. E na dois? 
A23: sempre onze. 
P: sempre onze...certo. 
A1: onze vezes dez.. [ao fundo] 
A23: onze..no caso dá dez, onze vezes dez, dá cinqüenta e cinco. 
P: sim. 
A29: onze vezes dez, cinqüenta e cinco? Dividido por dois tapado.. 
A23: dividido? 
P: onze vezes dez, cento e dez. 

  A23: é, dividido por dois cinqüenta e cinco...ah! mesma coisa. 
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Podemos também verificar nas falas acima o uso da soma dos termos de uma 

progressão aritmética sem nenhuma dificuldade, fazendo cálculos precisos e sem a 

expressão formal usada nos livros didáticos. Isso mostra o quanto esse tipo de atividade 

que por meio do lúdico leva o aluno a se interessar e a querer aprender, facilita o trabalho 

do professor na hora de formalizar conceitos que normalmente são vistos como fórmulas 

a serem usadas mecanicamente ao invés de promover a reflexão e compreensão das 

relações das variáveis envolvidas.  

As discussões levantadas pelos alunos diante de suas dificuldades proporcionaram 

momentos ricos de aprendizagem, pois não faziam esse tipo de questionamento de 

acordo com o professor da turma. O ambiente lúdico, em nossa concepção, é quem 

promoveu esse diálogo e a possibilidade de compreender esses obstáculos. 

Outro exemplo de situação que demonstra a noção de variável possibilitada pela 

atividade foi a seguinte: 

 

A26: olha aqui, tá... a seis aqui ó, queremos aqui, um a n que n é o último 
número da sequência..tá. como que eu vou fazer o segundo passo dessa 
sequência? 
P: sim, você somou um mais n aí você teria que... 
A26: aí vai ficar no caso...um mais n. 
P: que é a soma que você encontrou no primeiro passo. 
A26: um mais n vezes n? aí vai dar igual... 
P: O que é o n para você aí? 
A26: n é a quantidade de números..não! n é tanto o número quanto a 
quantidade de números. 

 

 A dupla A19 e A2, ao ser questionada pela pesquisadora sobre o procedimento da 

atividade, demonstra reflexão sobre cada etapa. As falas dos alunos foram as seguintes: 

A19: aqui tá pedindo para fazer de um a dez. 

P: certo. 

A19: aí eu somei ao contrário, né? Que é um...aí ficou assim um, dois, três, 

aí ao contrário que dá onze. 

P: certo. 

A19: um mais dez, onze e dois mais nove..peguei o onze...peguei o que 

deu aqui é...multipliquei por dez..que pediu aqui, deu cento e dez, aí 

peguei dividi por dois deu cinquenta e cinco, aí.. 

P: porque que aqui você multiplicou por dez? 

A2: porque dez é a quantidade de múltiplos, é de soma que pediu. 

P: é a quantidade de soma que você encontrou? 

A2: isso. 

P: ammm. Tá. E aqui você dividiu por dois, sempre vai dividir por dois 

será? 

A2: ah no caso aí porque...no caso desse taria multiplicando a mais.. 
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P: am tá. 

A2: porque tá pegando o da frente e o de trás aí só cortar dois [fazendo 

gesto com a mão de metade no corte] cortar no meio. 

 

Ao serem questionados porque multiplicaram por dez a soma no passo 1,  o aluno 

A2 fez a inferência no diálogo dizendo: “porque dez é a quantidade de múltiplos, é de 

soma que pediu”. Confundiu-se no início da resposta, porém percebemos que ele 

compreendeu que no passo 2 multiplicamos pela quantidade de somas que representam 

a quantidade de termos da sequência. 

Quando em gesto A2 faz sinal de cortar a metade, ficou claro que esse aluno quis 

representar a divisão por dois, que é correta a resposta. Ele ainda justifica o porquê dessa 

divisão por dois: “porque tá pegando o da frente e o de trás, aí só cortar dois”. 

No quadro 6, são apresentados o índice de acertos da questão 6, onde é pedido 

para somarem os n primeiros números inteiros. Tivemos um expressivo 66,67 % de 

duplas que acertaram todos os passos ou pelo menos chegaram à formalização da 

expressão algébrica. O que mostra que a atividade atingiu um dos seus objetivos, que é 

generalizar uma situação problema. A dimensão lúdica foi um dos fatores que 

contribuíram para o sucesso da atividade, pois os alunos demonstraram que o processo 

de resolução foi para eles prazeroso, o que justifica o seu interesse. Isso se dá pelo 

convívio social entre os alunos e entre o ambiente proporcionado pela atividade, 

estimulando o aparecimento da ação lúdica dos participantes. 

QUADRO 6 
Índice de acertos para a questão 6 

  
Registro da utilização da ideia de Gauss para somar os n 

primeiros números inteiros positivos chegando à 

expressão algébrica 
 

2

.1 nn+
. 

ALUNOS/ DUPLAS 

 

Nº 

 

% 

Fizeram todas ou parcialmente as questões e chegarem à 

expressão algébrica                                                           

 

 

     10                     66, 67 % 

Fizeram as primeiras questões e não chegaram à 

expressão algébrica                                                     

      4                      26, 67 % 

 

 

Fez parcialmente as primeiras questões e não chegou à 

expressão algébrica 

                                                                            

      1                      06, 66 % 

 

Fonte: Folha de resposta dos alunos referente à atividade Gauss, garoto esperto! 

Nota: Participaram desta atividade 28 alunos. A atividade foi em dupla, no entanto, dois alunos fizeram 

individualmente, sendo assim temos 15 registros considerados acima. 
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É importante dizer que dos dez registros que conseguiram chegar à expressão 

algébrica esperada, sete fizeram todas as questões corretamente e apenas três fizeram 

parcialmente as questões que antecedem a número 6. 

Quatro registros fizeram as primeiras questões, mas não conseguiram chegar a 

expressão, fizeram apenas o primeiro passo da questão 6, o que mostra que não 

conseguiram dar sentido a 1 + n no segundo passo. 

A maneira como o aluno vê 1 + n tem a ver também com o dilema nome-processo, 

pois 1 + n tanto descreve um processo (somar 1 com n) como dá nome à resposta 

(CHALOUH; HERSCOVICS, 1995). “A ação efetiva associada ao símbolo adição é, na 

maioria dos casos, juntar os termos [...]” (BOOTH, 1995, p. 28) o resultando em 1n. O 

aluno A33, citado anteriormente, fez exatamente isso, vejamos sua fala: 

 

A33: um mais n. mais n, dois mais n. aqui vai dar um n? [1n]. 

 

Para ele, era necessário dar uma “resposta” para 1 + n, por isso ele juntou os 

termos, já que não consegue admitir a ausência de fechamento. Essa situação nos 

mostra a fragilidade e carência da ideia de variável, bem como a compreensão de 

expressões algébricas. 

Outro aluno queria dar um valor para n de qualquer jeito, pois para ele não faz 

sentido também somar 1 com n. Vejamos sua fala: 

 

A19: aqui...nessa seis aqui, a gente que tem que escolher o n, igual.. tanto 

faz? 

P: não, precisa atribuir valor para ele. 

A2: que a gente escolher. 

P: ...é um número natural. 

A2: que a gente escolher, né? 

P: não, você não vai escolher, é n...de um a n, esse n pode ser qualquer 

valor. 

  A2: mas como é que eu vou encontrar esse valor? 

 

Para o aluno A19, n tinha que ter um valor numérico, caso contrário não daria para 

somar. O aluno A2 também revela que toda atividade matemática é voltada para 

encontrar um valor numérico. Fica evidenciada, a forte influência da representação acerca 

da atividade matemática construída ao longo da vida escolar. 
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A3: professora [de longe]. 

P: oi? 

A3: qual é o valor que me deram lá o n? 

P: não foi dado nenhum valor para n. 

A3: então pode determinar um valor para ele. 

 

 É importante ressaltar também que, o único registro que não apresentou totalmente 

as primeiras questões e nem chegou à expressão é o da aluna surda, que neste dia 

estava acompanhada de outro aluno surdo que acabará de ingressar ao colégio. Mesmo 

assim, verificamos avanços dentro de seus limites durante a atividade. Pois, para eles o 

tempo foi pouco, justificando-se assim o porquê de não conseguirem concluir. No que 

puderam fazer, estavam corretos. Abaixo apresentamos o protocolo dessa dupla: 

QUADRO 7 

Exemplo de registro dos alunos A8 e A37

 

Percebemos neste protocolo, que a aluna A8 e o aluno A37 fazem todos os 

cálculos corretamente faltando apenas dividir por dois o resultado encontrado. Percebe-se 

também que, na questão 3, eles começam a responder, mas não concluem. Ficou 

evidenciado que sabiam fazer e não tiveram tempo para terminar. Situação comum de 

acordo com sua interprete, pois eles têm ritmo diferente da turma e normalmente não 

conseguem terminar a atividade junto a ela.  
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Questão 9 – Formalização 

 

 No quadro 8, temos o índice de formalização pedido na questão 9, ou seja, quantas 

duplas conseguiram expressar a situação dada utilizando de símbolos que pudessem 

generalizar todas as questões anteriores. 

 

QUADRO 8 

Índice de formalização/ simbolização do procedimento 
 

Registro de formalização da ideia de Gauss para a soma 
dos termos de uma sequência finita, chegando a uma 
expressão do tipo: 

 
2

..1º termosqtdoúltimoterm+termo
= 
 

2

.1 na+a n  

DUPLAS 

 
Nº 

 
% 

Formalizaram corretamente                                                          4                 26, 67 % 
 
Simbolizaram errado                                                                     4                  26, 67 % 
 
 
Em branco                                                                                       7                  46, 66 % 

 
Fonte: Folha de resposta dos alunos referente à atividade Menino Gauss, garoto esperto! 
Nota: Participaram desta atividade 28 alunos. A atividade foi em dupla, no entanto, dois alunos fizeram 
individualmente, sendo assim temos 15 registros considerados acima. 

 

Temos que 26,67% das duplas formalizaram corretamente. Esperávamos um 

índice maior de acerto, no entanto, mesmo que os alunos não tenham conseguido usar 

símbolos, ou seja, expressar a resposta simbolicamente, não significa que não tenham 

mobilizado e desenvolvido o pensamento algébrico, pois, de acordo com Fiorentini et al. 

(1993), não é necessário que o aluno expresse em linguagem simbólica para verificarmos 

que o pensamento algébrico se manifestou em suas produções, já que podemos percebê-

lo também como uma forma de pensamento e não somente de linguagem. Constatamos 

isso ao observar suas falas e registros em relação à compreensão do procedimento 

utilizado por Gauss apresentados anteriormente. Mesmo porque o registro é a uma das 

fases mais difíceis numa atividade matemática.  

As falas seguintes expressam bem a dificuldade que os alunos têm em registrar o 

que entenderam: 

A19: professora, nós entendemos, só que nós num tá conseguindo falar 
como...sabe.. 
A2: não sabe explicar. 
A19: é, escrever na folha. 
P: como que você escreveu aí? Deixa eu ver. 
A2: nós entendemos que a soma do primeiro e do último número dá um valor. 
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A19: [risos] dá um valor. 
P: certo. 
A2: dá um valor, né? 
P: está correto. 
A2: e no segundo e no penúltimo também dá o mesmo valor. Só que aí eu não sei 
explicar, entendeu? 
A19: é por aí. Nós entendemos, só num tá sabendo é...como que fala... 
A2: não dá conta de explicar. 
 

 
Como discutido em nossos referenciais, o registro são apenas imagens parciais 

dos processos produzidos pelos sujeitos e que são bastante complexos e abstratos. 

Assim, eles não traduzem necessariamente a atividade em sua totalidade (MUNIZ, 2009). 

QUADRO 9 
Exemplos de registros das duplas A26 e A10, A1 e A21, A28 e A16, A13 e A24    

Questão 9 
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No quadro 9, são apresentados 4 registros em que os alunos formalizaram 

corretamente, 3 deles apresentaram modelos únicos, que em nossa concepção é 

consequência de como a atividade foi elaborada, que não deu espaço para um produção 

matemática mais espontânea dos alunos, faremos uma discussão sobre esse aspecto 

mais a frente.  

O registro que apresentou modelo diferente (último registro no quadro 9) fez uma 

legenda acima da expressão explicando o que significava cada variável determinada por 

ele: P - primeiro termo da sequência, U - último termo e V - valor encontrado na soma do 

primeiro com o último. Ficou evidenciado que esse aluno compreendeu como se faz a 

soma dos termos de uma progressão aritmética sem precisar decorar uma fórmula, 

mostrou clareza na compreensão dos conceitos e em sua explicação. 

Podemos constatar que, a maioria dos alunos compreenderam e mobilizaram 

pensamentos que podem ser caracterizados como algébricos de acordo com os nossos 

referenciais. Seus registros apontam para essa afirmação, veja o quadro seguinte.  

Nos registros apresentados no quadro 10 os alunos expressaram a generalidade 

do problema, considerando a grande dificuldade que eles têm em registrar suas ideias, o 

que fizeram na questão 7 demonstra significativos avanços tanto para a compreensão da 

atividade quanto para a tentativa de expressar o que perceberam. O que para nós é 

bastante positivo diante da realidade escolar desta turma. 
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QUADRO 10 
Exemplos de registros das duplas A13 e A24, A12 e A17, A28 e A16, A4 e A34, A22 e A3 

Questão 7 
 
 

 

  

Fizemos uma discussão após a atividade, mostrando que o procedimento 

trabalhado foi conteúdo estudado por eles no ano anterior referente a progressões 

aritméticas, o algoritmo em questão é o da soma dos termos de uma P.A. A reação dos 

alunos foi de entusiasmo, pois não compreendiam quando foi trabalhada no 1º ano. É o 

que mostra a fala seguinte: 

 

A20: Nossa professora! Agora eu entendi essa fórmula... 

A26: Não vou esquecer mais... 

 

Assim, o objetivo desta atividade foi alcançado, bem com as hipóteses validadas, 

que era apresentar de forma lúdica um conteúdo que, na maioria das vezes, não é 

compreendido pelos alunos. No entanto, como já mencionamos, o foco não é 

necessariamente a introdução à P.A., mas sim, mostrar que conceitos da álgebra dentro 
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do universo do pensamento e da linguagem podem ser ensinados e compreendidos num 

contexto lúdico. No caso, esse contexto é criado a partir do uso da história como 

motivação, pelo ambiente como um todo que favorece as relações sociais dos sujeitos, 

pela forma desafiadora da atividade que permite a exploração/ investigação, pela 

intencionalidade lúdica da pesquisadora em sinergia com o princípio lúdico dos alunos, 

pela existência de regras mesmo que implícitas, por ser livre e voluntária e, 

principalmente, por ser prazerosa e divertida. Esse ambiente, chamado por nós de 

contexto lúdico, favoreceu o aparecimento de ações lúdicas dos participantes como 

euforia e entusiasmo em que todos quiseram participar do que foi proposto. 

 Para nós, o lúdico nessa atividade proporcionou ou, no mínimo, facilitou a 

aprendizagem de conceitos algébricos antes não tão bem compreendidos, como a noção 

de variável e a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vimos, também, que 

outros elementos que caracterizam o pensamento algébrico foram explicitados durante o 

processo de resolução, bem como o aparecimento da construção da linguagem algébrica.  

 

  



91 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_____________________________________________________________ 
 

 Apresentamos nos próximos parágrafos uma síntese do trabalho desenvolvido, 

considerando suas limitações e dificuldades, bem como os principais resultados 

verificados nas análises a priori e a posteriori, muitos dos quais já foram revelados ao 

longo do texto. 

 Considerando o número de alunos que participaram desta pesquisa, devemos 

enfatizar que não podemos generalizar os resultados, mas, por se tratar de uma pesquisa 

qualitativa, sugerimos que seus resultados sirvam de referência ou, no mínimo, de 

reflexão para outras pesquisas relacionadas ao ensino lúdico no Ensino Médio. 

 Tivemos como enfoque a seguinte questão investigativa: 

 

 Quais as implicações pedagógicas do ensino de álgebra por meio do lúdico em 

uma turma do segundo ano do Ensino Médio? 

 

Desenvolvemos nosso estudo, com base na hipótese de que: 

 

 Atividades lúdicas são favoráveis para o processo ensino e aprendizagem da 

álgebra em turmas do Ensino Médio. 

 

Para responder a essas questões e concretizar nossos objetivos, elaboramos um 

experimento didático, que se constitui em duas atividades lúdicas direcionadas para a 

aprendizagem de conceitos relacionados à álgebra, com o objetivo de estudarmos as 

implicações pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem. O experimento foi 

desenvolvido com uma turma do 2º ano do Ensino Médio da rede pública contendo 31 

alunos.  

As atividades lúdicas foram trabalhadas pela pesquisadora no mês de maio de 

2010, em horário da aula que é no período matutino. O professor, que cedeu às aulas, 

esteve presente em apenas um encontro. Mesmo que, inicialmente tenha se 

disponibilizado a ajudar no experimento, houve certo desconforto da parte dele, que a 

nosso ver é por ser uma prática que não é de seu domínio e que inevitavelmente surgiu o 

sentimento de comparação. No entanto, tentávamos não polemizar o caso criando 

situações em que ele pudesse se perceber como parte fundamental da pesquisa, no 
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sentido de contribuir com suas experiências enquanto professor da turma e também como 

colaborador na aplicação das atividades. Mesmo assim, ele preferiu deixar a 

pesquisadora sozinha com a turma no segundo encontro. 

 Vale ressaltar que o professor não é efetivo junto ao governo estadual, seu contrato 

é temporário, o que nos leva a pensar ser um dos motivos de seu desinteresse e 

afastamento. Até mesmo do seu desconforto diante de uma prática que não é de seu 

domínio. No entanto, essas são apenas suposições diante do seu comportamento, pois 

desconhecemos os reais motivos. 

As atividades são formadas por um jogo e uma atividade que classificaremos como 

lúdico-histórica. O jogo (Ache-me na malha) apresenta características de jogo estratégico, 

em que são trabalhadas habilidades como percepção, raciocínio e lógica. O fator sorte 

não interfere no resultado e os alunos, após lerem as regras, buscam caminhos para 

atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para isso, revelando nesse processo a 

presença de uma atividade cognitiva que mobiliza uma determinada ideia de relação jogo-

matemática. 

Na atividade lúdico-histórica (Gauss, garoto esperto!), tratamos do tema 

progressões aritméticas (P.A.), utilizando da história de Gauss quando tinha dez anos. A 

dimensão lúdica da atividade é criada a partir do uso da história como motivação, o 

ambiente como um todo que favorece as relações sociais dos sujeitos, a forma 

desafiadora da atividade que permite a exploração/ investigação, a intencionalidade lúdica 

da pesquisadora em sinergia com o princípio lúdico dos alunos, pela existência de regras 

mesmo que implícitas, por ser livre e voluntária e, principalmente, por ser prazerosa e 

divertida.  Esse ambiente, chamado por nós de contexto lúdico, estimulou o aparecimento 

de ações lúdicas dos participantes como euforia e diversão. 

Durante o processo de desenvolvimento do experimento, percebemos que houve 

falhas na elaboração das atividades, vimos que vários detalhes poderiam ser evitados ou 

melhorados. Como por exemplo, na atividade „Gauss, garoto esperto!’ não colocamos 

uma sequência numérica que não fosse uma progressão aritmética. Isso daria uma 

discussão bastante interessante ao perceberem que o procedimento de Gauss não daria 

certo para essa sequência. 

Deveríamos também, nessa mesma atividade, ter dado ao aluno a oportunidade de 

desenvolver o procedimento antes de apresentar o que Gauss fez, para assim, evitar a 

reprodução. Vemos que, se deixássemos o aluno buscar caminhos para resolver o 
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problema que fora dado a Gauss, seria uma oportunidade de construir um processo 

investigativo por parte do aluno. 

Nossa reflexão diante dessa situação é de que a postura formalista da 

pesquisadora que mesmo com a formação teórica e prática sobre o lúdico não consegue 

se distanciar de práticas estruturalistas e formais da atividade matemática. Apesar de 

reconhecer a importância do lúdico no processo ensino e aprendizagem, demonstra aqui 

que não é tão simples romper com experiências vividas ao longo de toda uma trajetória 

acadêmica e de vida. Demonstrando, aqui, que a própria pesquisadora passa a ser objeto 

de investigação. 

No jogo „Ache-me na malha’, não consideramos nem mencionamos a possibilidade 

da variável n não ser um número natural. O que diminuiu seu valor investigativo, pois o 

restringimos a um único conjunto numérico. 

Para nós, os erros na elaboração das atividades passam a ser considerados 

imprescindíveis para a formação da pesquisadora. Configura-se assim como uma 

oportunidade, pois através do erro cometido pelos alunos na resolução da atividade, 

constitui-se para a pesquisadora um meio de diagnosticar o que não foi bem feito na 

introdução da atividade. Representa essencialmente uma forma de rever a atividade 

apresentada e modificá-la para que o aluno possa desenvolvê-la efetivamente da forma 

esperada (GARNIER; BEDNARZ; ULANOVSKAYA, 1996 apud CEDRO, 2004). Desta 

forma, as “lacunas conceituais presentes no desenvolvimento das atividades podem ser 

reestruturadas em outras atividades, reelaborando os conceitos” (BERNARDES, 2000, p. 

185 apud CEDRO, 2004, p. 131). 

Essa situação nos faz refletir que “há coisas no processo que devem ser corrigidas, 

porque não produzem o resultado pretendido, e há coisas que podem ser mantidas” 

(MACEDO, 1990, p. 354).  

Durante as atividades, percebemos que os alunos tiveram dificuldades em 

expressar oralmente suas ideias, bem como registrá-las nos protocolos. No entanto, no 

decorrer da atividade, foi possível verificar autonomia e segurança nas discussões entre 

os grupos ou duplas. 

Em relação às contribuições que o experimento proporcionou para o ensino e 

aprendizagem da álgebra dessa turma, pudemos constatar que os alunos apresentaram o 

aspecto “perceber e tentar expressar uma regularidade” durante as duas atividades 

lúdicas, mesmo porque se faz necessário para a compreensão das mesmas.  
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Nos resultados das análises de „Gauss, garoto esperto!’, 10 dos 15 registros 

acertaram as primeiras cinco questões, que só foi possível para eles concluírem se 

percebessem a regularidade existente na soma de números em progressão aritmética, 

que é a mesma verificada por Gauss naquela época. Fazê-los enxergar essa regularidade 

foi um dos objetivos da atividade. Não só nos registros, mas também nas falas, foi 

possível verificar tal percepção, como foi apresentado na análise do quadro 2. 

Já no jogo Ache-me na malha, fica evidente que para fazer as marcações na malha 

é necessário perceber a regularidade das sequências que representam cada expressão 

do jogo. Verificamos que os alunos perceberam isso e as cartas ficaram fáceis de serem 

marcadas, por exemplo, que 2n – 1 representava todos os números ímpares da malha, 

com isso não precisam fazer mais contas para encontrar o valor que ela representava. 

Muitos apresentaram esse raciocínio. 

Outro aspecto evidenciado foi a “percepção de aspectos invariantes com outros 

que variam” na atividade „Gauss, garoto esperto!’, ficou claro que os alunos perceberam 

que para expressar a regra de formação era necessário compreender quais valores 

variavam e quais não variavam. Isso se mostrou nas questões de 1 a 5. 

“Compreender a letra como uma variável” foi revelado nas duas atividades. Nos 

resultados do jogo ache-me na malha, em particular, a maioria dos alunos utilizaram o 

termo “qualquer número” ou “qualquer número natural” para se referir à variável n do jogo. 

Quando perguntados o que a letra n representa nas expressões das cartas dos 25 alunos, 

17 respostas estavam relacionadas à “representa qualquer número”. Quatro alunos não 

responderam e quatro responderam errado. 

Constatamos que os alunos estavam motivados em suas discussões, o que os 

levaram a “fazer conjecturas e argumentações nas generalizações”, que é favorável para 

o conhecimento matemático deles.  

A maior dificuldade percebida foi na atividade „Gauss, garoto esperto!’ em “aceitar 

uma expressão algébrica como resposta” que é um obstáculo para a maioria deles.  

O quesito lúdico das atividades despertou o interesse de toda a turma, pois 

notamos que eles tinham prazer e divertimento durante o desenvolvimento delas, além de 

observável, também foi constado nas falas dos alunos após atividade. Não houve 

respostas negativas por parte dos alunos em relação às atividades, pelo contrário, quase 

todos consideraram as atividades motivadoras e interessantes. 

Observamos que os estudantes ficaram envolvidos com as atividades, não estando 

dispersos e desinteressados. Houve apenas um aluno que reclamou da confecção do 
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jogo antes de jogar. Vemos essa reação pelo fato de ele estar acostumado a aulas 

expositivas, sendo ele passivo diante das tarefas em sala de aula. 

Como afirma Soares (2008), as atividades lúdicas trazem de volta a disciplina, a 

atenção, a interação e o interesse, logicamente, características não exclusivas de 

atividades lúdicas, mas importantes dentro de um contexto de sala de aula, necessários 

para o ensino e aprendizagem em matemática. Isso ficou evidenciado durante a 

realização de nossas atividades, pois os alunos estavam atentos e curiosos para 

desenvolvê-las.  

O experimento apresentado mostrou que, as implicações pedagógicas diante das 

atividades lúdicas foram favoráveis para o processo de ensino e aprendizagem da 

álgebra, pois os alunos manifestaram o pensamento e a linguagem algébrica esperada 

por nós. Os alunos estavam constantemente envolvidos na atividade algébrica que 

necessitava da compreensão da letra como variável e dos procedimentos algébricos 

usados para a resolução.  

Portanto, as implicações pedagógicas que o desenvolvimento desse experimento 

tem para o ensino de álgebra nessa turma de 2º Ano são compreendidas e percebidas 

por nós como: noção de variável, registrar leis de formação das expressões algébricas, 

perceber relações numa sequência de números como os da malha usado no jogo, 

explorar regularidades e saber expressar essa regularidade, seja em registros escritos ou 

orais e também generalizar uma situação problema.   

É claro que o ensino lúdico não vai resolver todos os problemas enfrentados pela 

educação matemática. Mesmo porque, compreendemos que tal solução milagrosa não 

existe. O ensino lúdico tem suas potencialidades e também suas limitações, porém não se 

descaracteriza como uma excelente ferramenta de ensino para os professores de 

matemática. É, sim, um caminho que promove a socialização e a motivação do aluno em 

querer aprender. Vemos também como um “possível mediador de uma cultura 

matemática” assim como para qualquer outra disciplina.  

Cabe aqui levantarmos uma questão que se fez presente ao longo de todo o 

processo de concepção e desenvolvimento do experimento: quais critérios devem ter em 

uma atividade matemática para que ela tenha um caráter lúdico na perspectiva de quem a 

realiza? Refletir sobre essa questão é tão importante quanto desenvolver e analisar este 

experimento. Assim, esta pesquisa, mais do que responder perguntas tem o propósito de 

produzir verdadeiras questões. Para nós, ficou claro o quanto o assunto é complexo e o 

quanto devemos ter cuidado ao nos posicionar diante de uma ideia, teoria ou tendência. 
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Não é fácil definir e muito menos classificar o que de fato é lúdico. Mais difícil ainda é 

conseguir, dentro de nossa compreensão do que seja lúdico, transferir essa ideia para 

uma atividade de ensino para que esta seja lúdica. Fazer isso e obter êxito é um dos 

grandes desafios da educação lúdica. 

Diante desse processo, nos vemos transformados e renovados por esta pesquisa, 

que de forma alguma foi pretensiosa ou definitiva. É apenas um caminho, uma sugestão, 

uma possibilidade. Aprender com este trabalho foi prazeroso e divertido, assim, porque 

não dizer que foi lúdico? Sim, foi lúdico. E desejamos que de alguma forma possa ser 

para aqueles que aqui encontrarem contribuições para suas pesquisas. 
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APÊNDICE:  

As atividades lúdicas 
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Apêndice A 
 

Slides da atividade Gauss, garoto esperto! 
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Apêndice B 
 

Atividade Gauss, garoto esperto! 
 

Material do aluno: resumo, questões e quadro de respostas 
 
 

 

 
 

Sistematizando passo a passo a ideia de Gauss: 

 

Passo 1: Somou o primeiro com o último número, o segundo com o penúltimo e assim por 

diante, percebendo que a soma era sempre 101. 

1 + 100 = 101 

2 +   99 = 101 

                                                    3 +   98 = 101 

           4 +   97 = 101 

... 

      99 +   2 = 101 

              100 +  1 = 101 
 

Passo 2: Tendo, portanto, 100 vezes a soma 101, ou seja, 100 x 101 = 10100. 

 

Passo 3: O resultado acima representa duas vezes a soma de 1 a 100, dividiu então 

10100 por 2, obtendo: 

10100 : 2 = 5050 

 

Que é a resposta correta.  

RESUMO 
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Juntando as três etapas, temos: 

                  

 
2

100.1001
= 5050 

Gauss, no entanto, entregou a seguinte resposta: 50 X 101 = 5050, que é o resumo de 
toda essa sistemática. 

 
 

 

Agora é sua vez! Vamos entender melhor o que o menino Gauss descobriu. 

 

1. Repita o processo utilizado por Gauss, só que para somar os números inteiros de 1 

a 5. 

2. Mais uma vez, só que agora a soma de 1 a 10. 

3. E se não começarmos com 1? Dará certo? Vamos somar de 5 a 12 para verificar. 

4. Será que também funciona para os números pares? Vamos conferir somando os 

números pares de 2 a 18. 

5. E para os ímpares? Vamos ver? Some de 3 a 17. 

6. Queremos então a soma de todos os números inteiros de 1 a n, sendo n o último 

termo da sequência. Não se preocupe, basta fazer exatamente o que foi feito por 

Gauss e por você nas atividades anteriores. 

7. O que você percebeu nas atividades anteriores? Explique. 

QUESTÕES 
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8. Explique com suas palavras o que é feito em cada passo, não só para o exemplo 

de Gauss, mas para todos os exemplos respondidos por você. 

9. Tente escrever uma expressão que represente a soma em todas as sequências 

utilizadas nessa atividade, ou seja, não importa se é a soma de 1 a 100, de 5 a 12 

ou de 3 a 17, a expressão algébrica tem que representar todas essas somas. 

 
 
 

 

Exercício 

Nº 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Juntando os passos 

 

Exemplo de 

Gauss 

1+100 = 101 

2+ 99 = 101 

3+ 98 = 101 

... 

100+ 1= 101 

 

101 x 100 = 

10100 

 

10100 : 2 = 

5050 

 

 
2

100.1001
= 5050 

 

1 

 

 

 

    

 

2 

 

 

    

QUADRO DE RESPOSTAS 
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3 

 

 

 

    

 

4 

 

 

 

    

 

5 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

6 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Passo 1 Passo 2 

 

Passo 3 

   

 

 

 

 

 

9 
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Apêndice C 
 

Formalização da atividade Gauss, garoto esperto! 

Gauss, garoto esperto!

 

 Juntando as três etapas  que 

supostamente Gauss teria feito para 

somar todos os números inteiros de 1 

a 100, temos:

5050
2

100).1001(




 

 
15

2

5.51
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55

2

10.101




 

 
68

2

8.125




 

 
90

2

9.182
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80

2

8.173




 

 
2

.1 nn

 

 A regularidade para a soma de termos de uma sequência. 

 Que não importa se começamos com 1 ou com 5, o 

procedimento de Gauss sempre dará certo.

 Que no segundo passo o número que multiplicamos não é 

o último termo da sequência, mas sim a quantidade de 

termos.

 Que sempre dividiremos por dois, pois a soma foi 

efetuada duas vezes.
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 Somamos o primeiro termo da sequência com 

o último termo. Depois multiplicamos pela a 

quantidade de termos ou pelo o número de 

somas feitas no passo 1. Dividimos por dois, 

pois a soma dos termos da sequência foram 

efetuadas duas vezes.

 

 
2

.1 naa n

 

 A soma dos termos de uma Progressão 

Aritmética (P.A.) e Gauss aos dez anos 

conseguiu formalizar essa idéia que é usada 

para somar os termos de uma sequência.

 Primeiro termo da sequência:

 Representa o n-ésimo termo:

 Quantidade de termos:  
2

.1 naa n

na

1a

n
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A) Calcular a soma dos dez primeiros termos 
da P.A. (2, 5, 8, ...) sendo      =      =29.   

Solução:

Primeiro termo:     = 2

N-ésimo termo com n=10:       = 29

Número de termos:     =10

Como                   , temos:

Logo,               .

1a

n
na

10a
na

 
2

.1 naa
s n

n




 
155

2

10.292
10 


s

15510 s
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Apêndice D 
Jogo Ache-me na malha 

 
 
 
 

- Primeiro, o grupo confecciona o jogo, que receberá duas tesouras e cola para isso; 

- Cada jogador terá uma cor de lápis para marcar as respostas;  

- O primeiro jogador lança o dado e retira uma carta do monte, em seguida escreve na 

malha a expressão da carta no número que pode ser representada aquela expressão, a 

quantidade de números sorteados no dado é a quantidade de respostas que deverão ser 

marcadas na malha; 

- Se acabar as opções de marcação para alguma carta o jogador passa a vez; 

- Termina o jogo quando acabarem as cartas ou quando a malha estiver completada, 

vence quem colocar mais marcações;  

- Se um jogador tiver errado a marcação, os adversários ganham por cada erro, 

lembrando que o grupo é quem deve verificar durante o jogo a resposta do colega. 

 

Questões para responderem após o jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

REGRAS DO JOGO 

 

a) Foram trabalhadas oito expressões algébricas no jogo. Explique o 

que cada uma representa e escreva uma sequência de dez termos 

para cada expressão. 

b) Explique o que a letra n representa nas expressões das cartas. 
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Malha com números de 0 a 99 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
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Cartas do jogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2n-1 2n 

n n² 

3n n 

n n 

n n² 

n² n² 

n² 2n-1 
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11n 11n 

3n 11n 

2
n
 11n 

2n 2n 

2n 2n 

2n-1 2n-1 

2n-1 3n 
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Planificação do cubo: 
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Quadro de respostas: 
 
 

Expressão algébrica 
 

O que ela representa na malha 

n 
 

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ..., 99. 

2n 
 

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., 98. 

3n 
 

0, 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ..., 99. 

11n 
 

0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 

n² 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. 

2n 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 

2n – 1 
 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ..., 99. 

 
2

1nn
 

1, 3, 6, 10, 15, 21, ..., 91. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


