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RESUMO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar como a ludicidade dos jogos pode contribuir 

para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos de 26 alunos no 8º ano 

do Ensino Fundamental II de uma escola pública, de Ouro Preto, Minas Gerais. A 

fundamentação teórica foi embasada na perspectiva da Etnomatemática, nos Jogos de 

Tabuleiro e de Rua e em Conteúdos Matemáticos e Geométricos. Todas as ações foram 

direcionadas para responder a seguinte questão de investigação: Como os jogos podem 

contribuir para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, em uma 

perspectiva etnomatemática, para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental? As 

atividades de trabalho de campo foram conduzidas nos horários regulares das aulas de 

Matemática. Os dados foram coletados por meio da utilização de dois questionários (inicial 

e final), de três blocos de atividades e do diário de campo da professora-pesquisadora. A 

análise dos dados foi realizada por meio dos pressupostos metodológicos de uma adaptação 

da Teoria Fundamentada nos Dados, cujos dados brutos foram coletados para compor a 

amostragem teórica que possibilitou a partir das codificações aberta e axial, a elaboração 

de categorias conceituais por meio do agrupamento de codificações preliminares, que 

auxiliaram a professora-pesquisadora na interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. 

Os jogos foram trabalhados com intuito de sensibilizar os participantes para valorização 

cultural dos membros de outras culturas. Os conteúdos matemáticos e geométricos foram 

explorados na imersão dos participantes na construção dos tabuleiros dos jogos, bem como 

na elaboração, discussão e teste das estratégias utilizadas nas jogadas. Os resultados 

obtidos nesse estudo mostram que os jogos, contextualizados na perspectiva da 

Etnomatemática, foram utilizados no desenvolvimento de uma ação pedagógica com o 

objetivo de motivar o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando a compreensão de 

conteúdos matemáticos e geométricos aprendidos e apreendidos na escola, bem como 

proporcionaram o desenvolvimento do raciocínio lógico, da concentração, da socialização, 

da interação entre os alunos, do desenvolvimento de estratégias e o apreço e a valorização 

da cultura dos participantes e de culturas distintas. Essa investigação também ainda gerou 

um Produto Educacional, no formato de um caderno de sugestões, direcionado para 

professores e futuros professores de Matemática, bem como interessados nessa temática, 

que apresenta a proposta para uma ação pedagógica para a sala de aula que envolve a 



  

 
 

perspectiva Etnomatemática, os Jogos e os conteúdos matemáticos e geométricos, de uma 

maneira dinâmica e interativa. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática, Jogos de Tabuleiro, Jogos de Rua, Conteúdos 

Matemáticos e Geométricos, Teoria Fundamentada nos Dados.  



  

 
 

ABSTRACT 

 

This research investigated how games and its ludicity contribute to the development of 

mathematical and geometrical content for a group of twenty-six eighth grade middle school 

students in a public school, in Ouro Preto, Minas Gerais. The theoretical basis was based 

on the perspective of ethnomathematics, in board and street games, and in mathematical 

and geometrical content. All actions were directed towards seeking answers to the 

following research question: How can games contribute to the development of 

mathematical and geometrical content, in an ethnomathematical perspective, for 8th grade 

students in a middle school? Fieldwork activities were conducted during the regular hours 

of mathematics classes. Data were collected through the use of two questionnaires (initial 

and final), three activity blocks and the teacher-researcher's field diary. Data analysis were 

conducted by applying methodological assumptions of an adaptation of grounded theory in 

which raw data were collected to compose a theoretical sample that enabled the 

development of open and axial codifications in order to elaborate conceptual categories 

through grouping preliminary codifications, which helped the teacher-researcher in the 

interpretation of the results obtained in this study. The games were developed with the aim 

of sensitizing the participants to the cultural appreciation of members of other cultures. The 

mathematical and geometric content related to this study were explored by the participants' 

immersion in the construction of the actual game boards, as well as in the elaboration, 

discussion and testing of strategies used in the playing of the games. The results obtained 

in this study show that games, contextualized from an ethnomathematical perspective, 

were used in the development of a pedagogical action with the aim of motivating formal 

teaching and learning processes. This occurred by enabling the understanding of 

mathematical and geometrical content apprehended and learned at school, as well as 

providing the development of logical reasoning, concentration, socialization, interaction 

between students, the development of strategies, and the appreciation and valorization of 

the participants' and other distinct cultures. This investigation also generated an 

educational product, in the format of a suggestion book. It is directed towards both teachers 

and prospective mathematics teachers, as well those interested in this theme. This 

educational product presents the proposal for a pedagogical action for classroom that uses 

an ethnomathematical perspective, games, and mathematical and geometrical content, in a 

dynamic and interactive way. 
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INTRODUÇÃO 

 

UMA TRAJETÓRIA RUMO À ETNOMATEMÁTICA E AOS JOGOS 

A professora-pesquisadora 1  atua como professora de Matemática, na Educação 

Básica, na rede estadual de ensino de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, há, 

aproximadamente, dez anos, iniciando em 2010 e, nessa época, não era licenciada em 

Matemática. Desse modo, recém-formada em Engenharia da Computação, começou a 

lecionar nesse ano para as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Médio e, por ter gostado da 

experiência, buscou um Curso de Licenciatura em Matemática. 

Como já possuía uma graduação, a opção tomada foi cursar a licenciatura em 

Matemática, na modalidade à distância, oferecida pelo Centro de Educação Aberta e a 

Distância (CEAD), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no Polo de Apoio 

Presencial (PAP) de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, pois era o mais próximo de 

sua residência. Esse curso foi bom e oportunizou o seu crescimento, a sua aprendizagem e 

a sua identificação com a profissão docente. 

Quando estava no terceiro período da licenciatura, a professora-pesquisadora 

participou de um concurso na rede estadual de ensino e foi classificada. Por sorte, no 

mesmo mês em que colou grau, ano de 2015, houve a sua nomeação, começando, assim, a 

atuar como professora efetiva. 

Dessa maneira, tendo certeza sobre a profissão, investiu em sua carreira docente e, 

o primeiro passo, foi o seu envolvimento com a formação continuada em cursos de pós-

graduação, como, por exemplo, o Mestrado Profissional em Educação Matemática, do 

Departamento de Educação Matemática (DEEMA), da UFOP, pelo fato de ser profissional 

e ser direcionado para a prática da sala de aula. 

O interesse da professora-pesquisadora pelos jogos se originou de sua prática 

pedagógica na escola, pois as dificuldades apresentadas pelos alunos e a falta de interesse 

pela Matemática, a impulsionaram a buscar alternativas e meios diferenciados para 

incentivá-los a participarem das atividades propostas em sala de aula. 

                                                           
1Nesse estudo, a professora-pesquisadora é entendida como a profissional que parte de questões relativas à 

sua prática pedagógica visando aprimorá-la. Nesse sentido, a pesquisa possibilita aos professores o exercício 

de um trabalho colaborativo com os alunos, que tem como objetivo a formulação de novos conhecimentos ou 

os questionamentos sobre a validação das práticas pedagógicas existentes no ambiente escolar (GARCIA, 

2009). 
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O trabalho inicial realizado com os jogos foi motivador, mas as primeiras 

experiências com os alunos foram difíceis por causa dos aspectos relacionados com a 

organização, com a compreensão das regras do jogo e, principalmente, com o atendimento 

contínuo aos grupos de alunos. 

No entanto, essa experiência lúdica revelou-se uma atividade interessante, pois o 

jogo pode ser um bom recurso para ser utilizado na sala de aula de Matemática. De acordo 

com Leontiev (1988), a ludicidade dos jogos propicia o tratamento dos aspectos efetivos 

que caracterizam o ensino e a aprendizagem como uma atividade. 

No Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Matemática, a professora-

pesquisadora utilizou os jogos com uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental II com o 

objetivo de auxiliar os alunos no desenvolvimento do raciocínio lógico e da agilidade com 

os cálculos na resolução das operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e 

divisão). 

Para o desenvolvimento dessa intervenção pedagógica ela utilizou os jogos: Cubra 

Doze, Bingo da Multiplicação, Trilha do Resto e Triângulo Mágico. Assim, essa 

profissional constatou que o jogo despertou o interesse dos alunos levando-os a 

desenvolverem o raciocínio lógico, contribuindo para a interação com os colegas e 

permitindo a troca de conhecimento matemático. 

Continuando com a busca pela formação continuada, a professora-pesquisadora 

cursou, no primeiro semestre do ano de 2017, uma disciplina isolada denominada 

Etnomatemática, participando também do VI Encontro de Educação Matemática de Ouro 

Preto (VI EEMOP) e do VIII Encontro de Ensino e Pesquisa em Educação Matemática 

(VIII EEPEM). 

É importante ressaltar que essa disciplina e esses congressos propiciaram uma 

oportunidade educacional para que a professora-pesquisadora pudesse conhecer sobre os 

projetos desenvolvidos em diferentes áreas da Educação Matemática. 

A disciplina Etnomatemática foi motivadora e despertou o interesse em escrever o 

anteprojeto de pesquisa nessa área e com expectativa de relacionar os jogos com a 

etnomatemática. Assim, em uma das aulas dessa disciplina foi desenvolvida uma atividade 

envolvendo um jogo, de origem indígena e conhecido no Brasil como Jogo da Onça. 

De acordo com Lima e Barreto (2005), esse jogo ainda é encontrado e praticado nas 

tribos dos Bororós no estado do Mato Grosso, dos Guaranis no estado de São Paulo, dos 

Manchineris no estado do Acre e, também, em outras regiões da América do Sul.  
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Por exemplo, Ferreira, Vinha e Souza (2008) afirmam que jogos semelhantes ao 

Jogo da Onça foram encontrados na Índia (Tigre contra Cabras), na China (Senhor feudal 

contra Camponeses) e no Peru (Puma contra Carneiros). Assim, a origem desse jogo 

também pode estar relacionada com o desenvolvimento de outros jogos em contextos 

culturais diferentes, como, por exemplo, o Taptana, praticado por povos dos Andes. 

De acordo com Lima e Barreto (2005), nas aldeias, esse jogo é realizado no chão, 

onde é marcado o tabuleiro, sendo que os indígenas utilizam sementes ou pedras para 

representarem os cachorros e a onça, que são as peças do jogo. Uma peça representa a onça 

e outras catorze representam os cachorros. Assim, o objetivo do jogo é encurralar a onça 

ou a onça capturar os cachorros. (LIMA; BARRETO, 2005). A figura 1 mostra o tabuleiro 

do Jogo da Onça traçado na terra. 

Figura 1: Tabuleiro do Jogo da Onça traçado na terra 

 
Fonte: Lima e Barreto (2005) 

Esse é um jogo de estratégia com regras simples, que é realizado em dupla, onde os 

jogadores escolhem com quais peças jogarão: a onça ou os cachorros. O(a) jogador(a) que 

estiver com a peça da onça vencerá o jogo se capturar cinco cachorros enquanto o(a) 

jogador(a) que estiver com as peças dos cachorros somente vencerá o jogo se conseguir 

encurralar a onça, deixando-a sem movimento (LIMA; BARRETO, 2005). 

O jogo é realizado num tabuleiro quadrado 4x4. Nesse tabuleiro desenha-se um 

triângulo anexo a um dos lados de um quadrado composto por vários quadrados menores, 

nos quais são marcadas as suas diagonais. A figura 2 mostra o tabuleiro do Jogo da Onça 
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construído pela professora-pesquisadora e que foi utilizado na disciplina de 

Etnomatemática. 

Figura 2: Jogo da Onça construído pela professora-pesquisadora 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, Lima e Barreto (2005) afirmam que, durante a jogada, cada jogador(a) 

movimenta as suas peças, uma de cada vez, podendo movê-las para qualquer casa 

adjacente que esteja vazia. O(a) jogador(a) que representa a onça é quem inicia a partida. 

Para a onça capturar um cachorro deve saltar sobre esse animal para uma casa vazia (esse 

movimento é parecido com o de jogo de damas), em qualquer sentido, podendo realizar 

mais de uma captura numa mesma jogada. 

Desse modo, os jogadores devem alternar as jogadas até que um deles vença a 

partida. Contudo, é importante ressaltar que, o jogo somente termina quando o(a) 

jogador(a) com a peça da onça capturar cinco cachorros, ou quando o(a) jogador com a 

peça dos cachorros encurralar a onça (LIMA; BARRETO, 2005). 

Nessa perspectiva, o trabalho com os jogos é, de acordo com Rosa (2015), uma 

alternativa pedagógica que tem como objetivo motivar e despertar o interesse dos alunos, 

além de possibilitar a valorização de outras culturas. 

Nesse direcionamento, Rosa (2015) argumenta que o papel dos professores é propor 

desafios e observar as estratégias de soluções das situações-problema propostas em sala 

para que os alunos participem ativamente da construção de seu conhecimento e de sua 

linguagem matemática. 

A Etnomatemática, para Rosa (2010), é uma tendência da Educação Matemática 

que utiliza o conhecimento matemático de outras culturas, valorizando-o e procurando  
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conectá-lo com o ambiente escolar por meio de sua ação pedagógica. 

Nesse contexto, Rosa e Orey (2017) argumentam que é importante enfatizar a 

utilização dos jogos e dos materiais manipulativos pelos alunos em sala de aula, que 

podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos e 

geométricos com a elaboração de atividades lúdicas em uma perspectiva etnomatemática. 

A proposta da professora-pesquisadora para o desenvolvimento dessa investigação 

é trabalhar com a Etnomatemática e a sua conexão com os jogos para o desenvolvimento 

de conteúdos matemáticos e geométricos no 8º ano do Ensino Fundamental. Assim, de 

acordo com o desenvolvimento da problemática deste estudo, a questão de investigação é: 

Como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos, em uma perspectiva etnomatemática, para alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental? 

O objetivo geral é investigar como a ludicidade dos jogos, de acordo com a 

perspectiva da etnomatemática, pode contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos de alunos no 8º ano do Ensino Fundamental. 

É os objetivos específicos desse estudo são: 

 Conhecer a cultura do local onde os jogos selecionados surgiram e explorar os 

conceitos matemáticos e geométricos presentes na construção dos tabuleiros. 

 Observar e analisar os caminhos percorridos pelos alunos durante a realização 

dos jogos. 

 Examinar, discutir e relacionar os elementos matemáticos e geométricos 

utilizados nos jogos pelos alunos com os da Matemática. 

 Identificar e discutir as contribuições que a utilização de jogos, na perspectiva da 

etnomatemática, pode trazer para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos de alunos no 8º ano do Ensino Fundamental. 

De acordo com esse contexto, esse estudo se justifica por propor uma metodologia 

de ensino inovadora para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos 

baseada nos pressupostos do Programa Etnomatemática2 e da ludicidade dos Jogos. 

                                                           
2Nesse estudo, o termo Etnomatemática será escrito com letra maiúscula quando se referir ao Programa e à 

sua grande área de estudo enquanto o termo etnomatemática será escrito com letra minúscula quando se 

referir a uma determinada perspectiva ou enfoque que se deriva desse campo de conhecimento ou às práticas 

matemáticas locais. 
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Por exemplo, os resultados de estudos como Silva (2008), Marques e Caldeira 

(2018), dentre outros, mostram que é comum os alunos apresentarem dificuldades na 

aprendizagem em Matemática e, em especial, no estudo de conteúdos matemáticos e 

geométricos, na escola básica.  

De modo similar, Silva (2008) descreve “o formalismo da matemática escolar como 

dificultador da aprendizagem, uma vez que os estudantes atribuem sua dificuldade em 

aprender a matemática às fórmulas, as regras e à abstração da matemática escolar” 

(SILVA, 2008, p. 5).  

Para Marques e Caldeira (2018), uma das dificuldades do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática descrita pelos alunos é “o fato de não conseguir visualizar a 

importância do conteúdo aprendido em sala de aula no seu dia a dia, o que torna este 

desinteressante. Além disso, os discentes ainda informam que o conteúdo da disciplina é 

muito difícil de aprender” (p. 412).  

No entanto, Rosa (2010) argumenta que, muitos desses alunos lidam com facilidade 

com os conteúdos matemáticos presentes em seu cotidiano e os professores, na maioria das 

vezes, não conseguem estabelecer relações entre a matemática praticada no dia a dia com 

aquela estudada no ambiente escolar. 

Desse modo, o Programa Etnomatemática é uma alternativa pedagógica para o 

desenvolvimento dessa ação escolar. E os jogos, por sua vez, podem despertar o interesse 

dos alunos para a aprendizagem em matemática e geometria (OREY; ROSA, 2004). 

A metodologia de utilização de jogos nas aulas de Matemática, em uma perspectiva 

etnomatemática, é um tema discutido por vários autores, como, por exemplo, Lellis e 

Imenes (1994), Kamii (1995), Orey e Rosa (2004) e Zaslavsky (1996). De acordo com esse 

ponto de vista, as discussões promovidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, de 

Matemática, mostram que: 

(...) um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 

provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante 

que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar 

e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto 

curricular que se deseja desenvolver (BRASIL, 1998, p. 36). 

Algumas investigações abordam temas relacionados com os jogos e a 

etnomatemática, os jogos e a geometria (Matemática), contudo, de acordo com Rosa e 

Orey (2017), a conexão entre essas três temáticas (jogos, etnomatemática, geometria) é 

incomum. 
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Assim, o diferencial desse estudo é o desafio e a oportunidade investigativa em 

relacionar esses tópicos no desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos. 

Nesse direcionamento, as discussões e os resultados obtidos nessa pesquisa podem 

contribuir para o debate e o avanço das pesquisas nessas áreas do conhecimento humano. 

Desse modo, considerando a parte introdutória dessa dissertação, esse estudo foi 

estruturado da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta um estudo aprofundado da revisão de literatura 

referente aos principais tópicos teóricos relacionados com a problemática desta pesquisa, 

bem como a realização de uma análise aprofundada das principais teorias que 

fundamentam este estudo, principalmente, com relação ao ensino da Matemática e 

Geometria, à Etnomatemática e aos jogos. 

O segundo capítulo apresenta o design metodológico utilizado que está relacionado 

com a Teoria Fundamentada nos Dados. Esse capítulo também descreve os procedimentos 

metodológicos e como serão utilizados os instrumentos necessários para o 

desenvolvimento da coleta e análise dos dados e da interpretação dos resultados. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados da análise dos dados coletados por meio 

dos questionários, do diário de campo da professora-pesquisadora e das atividades dos 

blocos do registro documental. Esses dados serão analisados no decorrer da pesquisa de 

acordo com o referencial teórico proposto e com os pressupostos da Teoria Fundamentada 

nos Dados. 

O quarto capítulo apresenta a interpretação dos resultados de acordo os 

pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, cujo objetivo estava relacionado com a 

determinação de uma resposta para a problemática desse estudo. As codificações aberta e 

axial possibilitaram a descrição e a interpretação dos resultados por meio da elaboração das 

categorias que emergiram durante o processo analítico. 

O quinto capítulo apresenta a resposta para a questão de investigação desse estudo, 

cuja problemática buscou verificar como os jogos podem contribuir para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, em uma perspectiva 

etnomatemática para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Apresenta também as 

Considerações Finais que foram elaboradas de acordo com os resultados provenientes do 

desenvolvimento desse estudo em todas as fases de sua condução pela professora-

pesquisadora. 
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As referências bibliográficas, os anexos e os apêndices também são parte integrante 

da estrutura dessa dissertação. 

O produto educacional, no formato de um caderno de sugestões, foi elaborado com 

base no desenvolvimento desse estudo. Foi composto pelas atividades relacionadas com os 

jogos, pelas atividades realizadas no trabalho de campo e discussões acerca do referencial 

teórico utilizado e resultados obtidos. 

Assim, as atividades elaboradas no produto educacional, com base nos pressupostos 

do Programa Etnomatemática, poderão oferecer contribuições para o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos por meio da utilização lúdica dos 

jogos. 
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CAPÍTULO I 

 

DELINEANDO CAMINHOS TEÓRICOS PARA FUNDAMENTAR A 

PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 O objetivo desse capítulo é propiciar uma revisão de literatura que possibilite uma 

discussão referente à viabilidade de uma resposta para a problemática desse estudo. 

Portanto, o foco principal é apresentar e discutir as principais fundamentações teóricas 

relacionadas com o Programa Etnomatemática, com os Jogos e com a Geometria, bem 

como apresentar alguns subtópicos relacionados. 

Dessa maneira, a revisão de literatura está embasada nos seguintes tópicos: 

 

a) Programa Etnomatemática 

 Breve Histórico do Programa Etnomatemática 

 Dimensões do Programa Etnomatemática 

 Ação Pedagógica do Programa Etnomatemática 

 

b) Jogos nas aulas de Matemática 

 Tipos de jogos e suas habilidades 

 

c) A Matemática e a Geometria 

 Matemática e a Geometria no Ensino Fundamental 

 Matemática e a Geometria nos documentos oficiais 

 

d) Conectando a Etnomatemática, os Jogos e a Geometria 

 Estudos correlatos 

 

Assim, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos que estão 

relacionados com a problemática deste estudo. 

 

1.1.      Programa Etnomatemática 

 Ao apresentar a Etnomatemática, D’Ambrosio (1990) utilizou três recursos 

etimológicos para definir etimologicamente esse termo. Desse modo, esse pesquisador 

utilizou a junção de três radicais gregos modificados que se referem à etno + matema + 
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tica que “significa o conjunto de artes, técnicas de explicar e de entender, de lidar com o 

ambiente social, cultural e natural, desenvolvido por distintos grupos culturais” 

(D’AMBROSIO, 2008a, p. 8). 

Nesse sentido, a Etnomatemática não pode ser considerada como mais uma 

disciplina curricular com as suas práticas e teorias fundamentadas que estão desconexas do 

universo dos indivíduos, mas como “uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em 

resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e 

para a criatividade” (D’AMBROSIO, 2008a, p. 10). 

Desse modo, Rosa e Orey (2017) argumentam que os membros de grupos culturais 

distintos podem conciliar o conhecimento matemático escolar com o seu conhecimento 

matemático próprio (sociedade) cujo dinamismo resulta de encontros culturais que 

possibilitam aflorar a sua criatividade e cidadania. 

Assim, o encontro entre conhecimentos está em constante mutação em virtude do 

dinamismo cultural, que propõe uma complementaridade nas relações de saber/fazer entre 

os membros de grupos culturais distintos. De acordo com D’Ambrosio e Rosa (2008), os 

conhecimentos matemáticos utilizados nas práticas diárias são muitas vezes distintos 

daqueles utilizados nos currículos escolares. 

Como ressalta Alves (2014), quando os alunos percebem que a Matemática não está 

relacionada com o contexto em que vivem, podem perder o entusiasmo pelo estudo. 

Contudo, os alunos que gostam da Matemática desenvolvida tradicionalmente nas escolas: 

(...) se tornam alienados pela utilização de um tipo de pensamento lógico 

limitado, tornando-se incapazes de serem criativos, críticos, reflexivos e 

enquadrando-se em um grupo de cidadãos que não conseguem tomar 

decisões capazes de melhorar e transformar a sociedade (ROSA; OREY, 

2010 apud ALVES, 2014, p. 40). 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2006) comentam que esses alunos apenas são 

capazes de reproduzir as informações que aprenderam e da forma que aprenderam, 

dificultando o desenvolvimento das criticidade e reflexividade. 

 A proposta principal do Programa Etnomatemática é buscar o entendimento das 

práticas do currículo escolar, podendo ser considerada como um motivador do entender 

saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade segundo cada comunidade 

(D’AMBROSIO, 2009), pois visa valorizar os aspectos culturais dos alunos ao inseri-los 

nas práticas escolares. Desse modo, D’Ambrosio e Rosa (2008) também argumentam que 

o: 
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(...) objetivo maior [do programa etnomatemática] é dar sentido a modos 

de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por que 

grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, 

profissões, tribos, nações e povos, executam suas práticas de natureza 

Matemática, tais como contar, medir, comparar, classificar (p. 7). 

Assim, a Etnomatemática é descrita por D’Ambrosio (1998) como: 

(...) um programa que visa explicar os processos de geração, organização 

e transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças 

interativas que agem nos e entre os três processos. Portanto, o enfoque é 

fundamentalmente holístico (p. 7). 

Nesse contexto, ao discutirem a Etnomatemática como um programa, Rosa e Orey 

(2005) propõem que:  

(...) esse programa de estudo represente uma metodologia para auxiliar a 

descoberta e a análise dos processos de transmissão, difusão e 

institucionalização do conhecimento matemático (ideias e práticas) que 

foram originados, em diversos grupos culturais, através da história. O 

Programa Etnomatemática e sua conexão com a história, com a filosofia e 

com a pedagogia é um reconhecimento deste fato. Neste contexto, 

matemática é culturalmente enraizada e profundamente identificada com 

a história e o desenvolvimento de civilizações específicas (p. 366). 

A Etnomatemática é, então, um programa de pesquisa direcionado para a história e 

filosofia da Matemática com amplas implicações pedagógicas. A sua principal 

epistemologia está relacionada com o entender a busca pelo conhecimento da humanidade 

e sua influência no comportamento humano (D’AMBROSIO, 2009). 

Desse modo, D’Ambrosio e Rosa (2008) alertam que a maior dificuldade que os 

pesquisadores têm com a pesquisa é de se libertarem da postura disciplinar e, 

consequentemente, procurarem explicar e entender o saber/fazer de outras culturas de 

acordo com as categorias próprias da Matemática acadêmica. Então, para Rosa e Orey 

(2017), o grande desafio do Programa Etnomatemática é compreender as práticas 

matemáticas da cultura dominante sem obstruir os valores das culturas locais. 

A metodologia desse programa é investigativa, pois se preocupa em examinar 

práticas locais e “valorizar, difundir e respeitar o conhecimento matemático (ideias, 

noções, procedimentos, processos e práticas) que se originam em diversos contextos 

culturais no decorrer da história” (D’AMBROSIO, ROSA, 2008, p. 93). Dessa maneira, o 

Programa Etnomatemática: 

(...) privilegia o raciocínio qualitativo. Um enfoque etnomatemático 

sempre está ligado a uma questão maior, de natureza ambiental ou de 

produção, e a etnomatemática raramente se apresenta desvinculada de 
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outras manifestações culturais, tais como arte e religião. A 

etnomatemática se enquadra perfeitamente numa concepção multicultural 

e holística de educação (D’AMBROSIO, 2001, p. 44/45). 

De acordo com essa asserção, Rosa (2010) argumenta que essa visão holística do 

Programa Etnomatemática tem como objetivo buscar o entendimento e a compreensão do 

conhecimento matemático produzido pelos membros de grupos culturais distintos que visa 

a valorização de uma formação educacional multicultural e plural que respeite opiniões 

diversas. 

Reforçando essas argumentações, D’Ambrosio e Rosa (2008) comentam que é mais 

adequado considerar a Etnomatemática como um programa de pesquisa que: 

(...) revela uma grande preocupação com a dimensão política ao estudar 

história e filosofia da matemática e suas implicações pedagógicas. As 

pesquisas consistem essencialmente numa investigação holística da 

geração [cognição], organização intelectual [epistemologia] e social 

[história] e difusão [educação] do conhecimento matemático, 

particularmente em culturas consideradas marginais (p. 14). 

Complementando, D’Ambrosio e Rosa (2008) enfatizam outro aspecto importante 

do Programa Etnomatemática que deve: 

(...) oferecer uma perspectiva inovadora para o desenvolvimento de uma 

sociedade dinâmica e globalizada, que reconhece que os membros de 

grupos culturais distintos desenvolvem métodos únicos para explicar, 

entender, compreender, agir e transformar a própria realidade (p. 99). 

 Na prática, Rosa e Orey (2017) argumentam que, na maioria das investigações em 

etnomatemática, ocorre um sufocamento dos procedimentos etnomatemáticos pela 

Matemática acadêmica, pois existem obstáculos relacionados com a sua visão de mundo 

para que os pesquisadores promovam uma relação dialógica nessas práticas, dificultando as 

discussões entre os conhecimentos matemáticos: acadêmico (formal) e local (informal). 

Assim, Rosa e Orey (2017) entendem que a Etnomatemática se preocupa em 

desenvolver o saber/fazer matemático das práticas locais, que tenha relação com as 

culturas próprias dos membros de grupos culturais distintos, oportunizando a interação 

entre esses conhecimentos. 

Nesse sentido, com relação às pesquisas em etnomatemática, D’Ambrosio e Rosa 

(2008) afirmam que as investigações devem partir do fato como um todo para que possa 

definir o seu objeto, bem como utilizar os meios específicos para relacionar esses métodos 

com outros, possibilitando uma interação natural entre esses meios. 
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1.1.1.   Breve Histórico do Programa Etnomatemática 

Historicamente, a Etnomatemática surgiu para mostrar que a Matemática é um 

campo de estudo universal com as suas próprias raízes e tradições. Contudo, Rosa e Orey 

(2014) argumentam que não se sabe quando surgiu esse interesse do saber/fazer 

matemático desenvolvido pelos membros de outras culturas. 

No entanto, esse programa existe desde os tempos antigos quando os indivíduos 

tiveram a necessidade de viajar por diversas regiões e de se relacionar com os diferentes 

grupos culturais. Devido à ausência de informações registradas em documentos oficiais e 

extraoficiais, os acontecimentos e as realizações matemáticas significativas somente foram 

transmitidas após o aparecimento da escrita e difundidas após a invenção da imprensa 

(ROSA; OREY, 2014). 

Diversos fragmentos históricos descrevem a evolução do Programa 

Etnomatemática. Por exemplo, D’Ambrosio (2001) comenta que o início do Programa 

Etnomatemática se iniciou na: 

(...) hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de 

pedra, com o objetivo de descarnar um osso, a sua mente matemática se 

revelou. Para selecionar a pedra, é necessário avaliar suas dimensões, e, 

para lascá-la o necessário e o suficiente para cumprir os objetivos a que 

ela se destina, é preciso avaliar e comparar dimensões. Avaliar e 

comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do 

pensamento matemático. Um primeiro exemplo da etnomatemática, é, 

portanto, aquela desenvolvida pelo australopiteco (p. 33). 

Durante o período da idade clássica, os gregos reuniram informações sobre as 

culturas de povos diferentes. Por exemplo, destaca-se o historiador Heródoto de 

Halicarnasso (485 a.C.– 420 a.C.) que foi um dos primeiros historiadores a realizar 

observações e escritas sobre a cultura de outros povos durante suas viagens. Assim, 

Heródoto escreveu o livro História, em 440 a.C., por meio do qual descreveu os hábitos e 

os costumes de diversas culturas diferentes da época (ROSA; OREY, 2014). 

Ao mesmo tempo, outras civilizações também estavam desenvolvendo as suas 

maneiras de entender e conhecer o seu ambiente sociocultural. Durante a Idade das Trevas, 

século IX, na Europa, há uma informação equivocada de que houve uma inatividade da 

matemática, pois a interação entre as civilizações acontecia de maneira complexa. Por 

exemplo, na Índia foram desenvolvidos os algarismos indo-arábicos de 0 a 9 (ROSA; 

OREY, 2014). 
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Do século V ao século XI, diversas culturas influenciaram na evolução do 

conhecimento matemático, como, por exemplo, a descoberta do número 0 e o 

desenvolvimento da noção de valor posicional, que foi transmitida pelo povo árabe durante 

as comercializações, as guerras e as conquistas (ROSA; OREY, 2014). 

Os séculos XV e XVI foram os períodos de expansão das grandes navegações, que 

possibilitaram a difusão de diversas informações sobre a fauna, a flora e a cultura dos 

povos colonizados. Essas informações foram narradas por comerciantes, viajantes e 

missionários que relataram as curiosidades sobre os povos exóticos do Novo Mundo 

(ROSA; OREY, 2017). 

Durante o período colonial, iniciou-se, nas metrópoles europeias, a implantação de 

escolas dirigidas por religiosos, possibilitando que os conhecimentos dos povos nativos 

começassem a ser estudados de uma maneira aprofundada (GONÇALVES, 2016). 

Em 1556, foi publicado, na cidade do México, o primeiro livro de aritmética, 

escrito por Juan Diez Freyle intitulado de Sumario compendioso de las quentas de plata y 

oro que en los reinos del Pirú son necessarias a los mercadores y todo genero de 

tratantes: Con algunas reglas tocantes al arithmética (ROSA; OREY, 2014). 

Nesse livro, Freyle descreveu o sistema numérico asteca, a aritmética praticada por 

alguns povos nativos americanos, as tabelas utilizadas na conversão de câmbio e a 

utilização da regra de três para a conversão da quantidade de ouro bruto para cunhar as 

moedas europeias (ROSA; OREY, 2014). Porém, esse livro foi retirado de circulação e 

substituído por outros que divulgaram o sistema de numeração indo-arábico trazido da 

Europa para as suas colônias (ROSA; OREY, 2014). 

Em 1627, Frei Vicente de Salvador publicou o livro intitulado História do Brasil, 

onde analisou a história brasileira de 1500 a 1624, apresentando, também, como os 

indígenas brasileiros trocavam os produtos sem a existência de um sistema de pesos e 

medidas. No século XIV, surgiu a Antropologia Moderna com o objetivo de estudar os 

costumes e as práticas de diferentes culturas (ROSA; OREY, 2014). 

Nas primeiras três décadas do século XX, Oswald Splengler publicou o livro 

intitulado The Decline of the West com o objetivo de entender a matemática como uma 

manifestação cultural. Nesse direcionamento, Cassius Jackson Keyser escreveu diversos 

livros relacionando a Matemática com a Filosofia (ROSA; OREY, 2014). Por exemplo, 

Rosa e Orey (2014) afirmam que, no livro intitulado Mathematical Philosophy: A Study of 
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Fate and Freedom, Cassius Jackson Keyser descreveu a matemática como ciência do 

pensamento exato e rigoroso, tentando aplicá-la nas interações humanas. 

Na década de 1930, os pesquisadores Ludwig Wittgenstein e Ewald Fettweis 

consideraram a matemática como parte integrante do desenvolvimento de uma determinada 

cultura (ROSA; OREY, 2014). Na década de 1940, o pesquisador Leslie Alvin White, 

antropólogo americano, em um dos seus trabalhos, buscou demonstrar que a matemática 

proporciona um tipo de comportamento que pertence a nossa cultura, que é o fator mais 

importante para evolução dessa ciência. Por exemplo, White ressaltou que a matemática 

utilizada atualmente se originou há milhares de anos desde a origem da humanidade e das 

culturas (GONÇALVES, 2016). 

Durante a década de 1950, Raymond Louis Wilder, topólogo americano, publicou o 

livro intitulado Mathematics as a Cultural System, descrevendo a matemática e a sua 

relação com a sociedade na perspectiva da antropologia cultural. Nesse sentido, a 

matemática se desenvolve no contexto sociocultural em que está inserida, sendo 

considerada como uma herança cultural (ROSA; OREY, 2014). Na década de 1960, o 

algebrista japonês Yasuo Akizuki enfatizou o lado reflexivo da matemática, afirmando que 

a evolução do pensamento matemático é necessária para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem desse campo do conhecimento, que está relacionado com o 

desenvolvimento da atividade humana. 

Na década de 1970, após o insucesso do Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), surgiram diversos questionamentos e preocupações sobre como a matemática era 

ensinada, pois os conhecimentos prévios e do cotidiano dos alunos ainda não eram 

abordados. Contudo, no final dessa década e no início da década de 1980, houve uma 

preocupação maior com os aspectos sociais e culturais relativos da Matemática 

(GONÇALVES, 2016). 

Continuando com essa recapitulação histórica, Rosa e Orey (2014) argumentam que 

foram seis os fatos fundamentais para o desenvolvimento do Programa Etnomatemática: 

1. Cláudia Zaslavsky (1973) publicou o livro intitulado Africa Counts: Number 

and Patterns in African Culture, que relatou a história e as práticas matemáticas 

dos africanos, demonstrando que essas ideias e procedimentos matemáticos 

auxiliaram no desenvolvimento de conceitos matemáticos atuais. 

2. D’Ambrosio (1976), matemático e filósofo brasileiro, durante o Third 

International Congresso of Mathematics Education 3 (ICME-3), na Alemanha, 



  

39 
 

organizou e presidiu uma seção para discutir sobre as raízes culturais da 

matemática na Educação Matemática. 

3.  D’Ambrosio (1977), utilizou o termo Etnomatemática em uma palestra 

proferida no Anual Meeting of the American Association for the Advancement 

of Science, nos Estados Unidos. 

4. No ICME 5, na Austrália, D’Ambrosio consolidou o Programa Etnomatemática 

como um campo de pesquisa na Educação Matemática com a palestra de 

abertura intitulada Sociocultural Bases os Mathematics Education. 

5. D’Ambrosio (1985), escreveu o artigo intitulado Ethnomathematics and its 

Place em the History and Pedagogy of Mathematics, que representou o primeiro 

ensaio teórico em língua inglesa sobre esse Programa. 

6. Em 1985, o Programa Etnomatemática foi lançado internacionalmente com a 

criação do International Study Group on Ethnomathematics (ISGEm). 

De acordo com Gonçalves (2016), diversos termos foram utilizados, durante essa 

época, para determinar a conexão entre a Matemática e a Cultura. Por exemplo, em 1982, 

Paulus Gerdes utilizou o termo Matemática Oprimida para aquela que se desenvolve em 

diferentes contextos culturais. 

Em 1987, Harris utilizou o termo Matemática Não-Estandarlizada para diferenciar 

o conhecimento matemático desenvolvido localmente da matemática acadêmica 

(GONÇALVES, 2016). Por conseguinte, no decorrer da história, esses termos foram 

englobados pelo Programa Etnomatemática. 

 

1.1.2.   Dimensões do Programa Etnomatemática 

A Etnomatemática é uma subárea da História da Matemática e da Educação 

Matemática que se relaciona com a Antropologia e a Ciência da Cognição e que possui um 

indiscutível foco na política. Esse programa também relaciona com a ética que se preocupa 

com a recuperação da dignidade da cultura dos membros de grupos culturais distintos 

(D’AMBROSIO, 2001). 

Esse contexto possibilitou que D’Ambrosio (2009) elaborasse seis dimensões para 

esse programa de pesquisa: conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e 

educacional. A figura 3 mostra as seis dimensões do Programa Etnomatemática. 
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Figura 3: Dimensões do Programa Etnomatemática 

 
Fonte: Adaptado de Alves (2014, p. 47). 

Assim, Rosa e Orey (2017) argumentam que o Programa Etnomatemática tem se 

mostrado como uma alternativa válida para a sua ação pedagógica, pois o seu pressuposto 

epistemológico é associado a uma historiografia ampla, que parte da realidade natural e 

valoriza a sua aquisição histórica. 

Essa abordagem possui um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural, 

pois propõe uma ação pedagógica efetiva, que considera os valores humanos ao repensar 

os objetivos educacionais como uma de suas preocupações centrais (ROSA, 2010). 

Para que se possam compreender melhor os seus aspectos teóricos e pedagógicos, é 

importante apresentar uma breve discussão das seis dimensões que compõe o Programa 

Etnomatemática. 

 

1.1.2.1. Dimensão Conceitual 

A espécie humana, na busca pela sua sobrevivência e transcendência, cria, elabora e 

desenvolve teorias, procedimentos e práticas a partir de representações da realidade com a 

finalidade de resolver questões existenciais. Essas teorias e práticas são os alicerces 

fundamentais para elaboração do conhecimento e para a tomada das decisões relacionadas 

com a resolução de situações-problema enfrentadas no cotidiano (ROSA, 2010). 

A questão de sobrevivência é uma ação imediata do comportamento da humanidade 

diante de uma determinada situação, ou seja, os indivíduos agem de acordo com seu 
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instinto que está associado ao desenvolvimento de seu conhecimento e comportamento. 

Esse comportamento pode estar baseado em alguma situação vivenciada (conhecimento 

adquirido) ou na elaboração de um novo conhecimento (D’AMBROSIO, 2001). 

Para Rosa (2010), as questões da sobrevivência e da transcendência estão 

relacionadas com o espaço e o tempo. Assim, os indivíduos respondem as essas questões 

de acordo com sua a capacidade sensorial, que podem ser respostas às situações concretas, 

como, por exemplo, os artefatos culturais ou as abstratas como a imaginação ou a 

criatividade por meio do desenvolvimento de mentefatos. 

Por conseguinte, os indivíduos vivenciam e percebem a realidade através do 

acúmulo de artefatos que produzem dos mentefatos que desenvolvem e, também, por meio 

dos fenômenos cotidianos que presenciam em sua vida diária (ROSA, 2010). 

Então, D’Ambrosio (2001), argumenta que através dos mecanismos genéticos, 

sensoriais e de memória, essa realidade é informada para esses indivíduos que processam 

essas informações com o objetivo de definir uma ação a ser tomada através do seu 

comportamento, gerando, assim, o conhecimento. 

Todos esses acúmulos de conhecimentos são compartilhados entre os indivíduos, 

resultando em uma harmonização de procedimentos, constituindo, desse modo, a cultura 

desse grupo (D’AMBROSIO, 2001). 

Logo, o Programa Etnomatemática procura compreender “dentro do próprio 

contexto cultural do indivíduo, seu processo e pensamento e seus modos de explicar, de 

entender e de se desempenhar na sua realidade” (D’AMBROSIO, 1993, p. 9). Desse modo, 

os indivíduos: 

(...) geram, organizam e difundem conhecimento, isto é, conjuntos de 

fazeres e saberes [gerando] o conhecimento e o comportamento de uma 

comunidade, bem como sistema de valores sobre o qual se apoia o 

conhecimento compartilhado e o comportamento compatibilizado 

(VIEIRA, 2008, p. 166). 

Corroborando, Rosa (2010) argumenta que é possível entender que o acúmulo de 

todo o comportamento atrelado a aquisição do conhecimento constitui a cultura dos 

membros de um determinado grupo cultural. 
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 1.1.2.2. Dimensão Histórica 

Com a evolução da raça humana, a ciência moderna vem desenvolvendo os seus 

próprios instrumentos intelectuais. Todas as críticas, sugestões e incorporação de outros 

sistemas de conhecimento são mediadas para essa evolução. Assim, os instrumentos 

intelectuais dependem da compreensão histórica de outros conhecimentos previamente 

adquiridos, como, por exemplo, pelos egípcios, babilônios, judeus, gregos e romanos, que 

representam as origens do conhecimento moderno (ROSA; OREY, 2014). 

No decorrer de quase três milênios, ocorreu uma transição entre as abordagens 

qualitativa e quantitativa na análise de fatos e fenômenos desencadeados no cotidiano. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a: 

(...) modernidade se deu com a incorporação do raciocínio quantitativo, 

possível graças à aritmética [tica = arte + aritmos = números] feita com 

algarismos indo-arábicos e, posteriormente, com as extensões de Simon 

Stevin [decimais] e de John Napier [logaritmos], culminando com os 

computadores (...). Mais recentemente, vemos uma busca intensa de 

raciocínio qualitativo, particularmente através da inteligência artificial. 

Esta tendência está em sintonia com a intensificação do interesse pelas 

etnomatemáticas, cujo caráter qualitativo é fortemente predominante 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 29). 

Nesse contexto, a Etnomatemática se destaca pela aceitação e incorporação de 

outras maneiras de analisar e explicar os fatos e fenômenos cotidianos e, também, pode 

ocorrer em paralelo com outras manifestações da cultura. Então, esse programa está 

associado ao desenvolvimento da Matemática e de seus conteúdos por meio da 

incorporação da história das civilizações e, também, como esses conhecimentos foram 

desenvolvidos em seus contextos naturais. 

Logo, Rosa e Orey (2017) argumentam que “é importante mostrar a presença da 

matemática no cotidiano dos alunos e nos processos de desenvolvimento da humanidade. 

Assim, a matemática tem como objetivo a busca pela explicação e de maneiras de lidar 

com a realidade” (p. 86). 

Dessa maneira, Rosa (2010) afirma que os acontecimentos históricos influenciaram 

a estruturação da sociedade, pois atuaram em diversas culturas e caminhos para o 

desenvolvimento da Educação que geram saberes e fazeres diferentes que a 

Etnomatemática considera em seus princípios filosóficos. 
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1.1.2.3. Dimensão Cognitiva 

Algumas características das ideias matemáticas, como, por exemplo, as formas de 

pensar (cognição) da humanidade e a sua capacidade em comparar, classificar, medir, 

contar, explicar, generalizar, inferir, modelar e avaliar são elementos importantes de estudo 

dos cientistas (ROSA, 2010). 

Nesse sentido, D’Ambrosio (2001) afirma que, no decorrer da história, as pesquisas 

sobre a mente ou a consciência têm se intensificado. Esses estudos comuns entre os 

neurologistas também vêm atraindo a atenção dos matemáticos e físicos teóricos. Um dos 

maiores desafios da humanidade é estudar os pensamentos e as ideias, incluindo as 

emoções e o pensamento qualitativo. 

Por mais que a ciência se desenvolva e que se criem aparelhos automatizados que 

desenvolvem funções próximas dos humanos, a ciência ainda não foi capaz de desenvolver 

autonomia para os aparelhos eletrônicos semelhantes aos humanos (D’AMBROSIO, 

2001). 

Para D’Ambrosio (2001), a espécie humana, desde a sua criação, vem se 

transformando e adaptando de acordo com o meio em que está inserida, desenvolvendo as 

técnicas e as habilidades para a sua sobrevivência. 

Então, D’Ambrosio (2001) argumenta que, sempre que se depara com o inesperado, 

a humanidade cria estratégias ao incorporar os novos saberes para que possam se adaptar 

às novas situações. Esses conhecimentos são transmitidos, compartilhados e difundidos 

entre os indivíduos auxiliando-os na geração e acúmulo de seu próprio conhecimento. 

Um primeiro exemplo de pensamento etnomatemático, citado por D’Ambrosio 

(2001), foi desenvolvido pelo australopiteco, que viveu há cerca de milhões de anos, que 

utilizou a pedra lascada para retirar a carne dos animais para aproveitar os seus nutrientes, 

que não seria possível somente com os dentes. 

Foi exatamente quando esse australopiteco escolheu a pedra para lascar que a sua 

mente matemática se revelou, pois teve que selecionar, avaliar e comparar qual pedra seria 

a mais eficiente para atingir esse objetivo. Assim, na evolução, a humanidade foi 

aprimorando os instrumentos materiais e intelectuais para melhor adaptar-se ao meio em 

que vivem (D’AMBROSIO, 2001). 

A humanidade está sempre interagindo com o seu meio ambiente e com a sua 

realidade através dos fatos compostos pelos artefatos e mentefatos. Essa ação gera o 
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processamento da informação captada da realidade pelos indivíduos, que têm que definir 

estratégias e reflexões para a tomada de decisões. Esse processo de saber/fazer determina 

uma base teórica, bem como explicações que geram o conhecimento (ROSA; OREY, 

2017). 

Então, os membros de grupos culturais distintos inserem novos fatos em sua 

realidade e esse ciclo vital de conhecimento retorna novamente para os indivíduos gerando 

a essência do estar vivo (D’AMBROSIO, 2001). A figura 4 mostra o ciclo vital de 

conhecimento.  

Figura 4: Ciclo vital do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001, p. 52). 

Assim, a etnomatemática pode ser considerada como o “reconhecimento de que as 

ideias matemáticas, substanciadas nos processos de comparar, classificar, quantificar, 

medir, organizar, de inferir e de concluir, são próprias da natureza humana” (VIEIRA, 

2008, p. 164) enquanto o saber/fazer matemático ocorre de maneira espontânea e está 

associado com o cotidiano dos indivíduos (ROSA, 2010). 

Portanto, Rosa e Orey (2017) argumentam que a etnomatemática considera a 

cultura de um povo ou dos membros de um determinado grupo cultural, que utiliza os 

instrumentos materiais e intelectuais próprios para manifestar as suas diversas habilidades 

e lidar com o ambiente através de suas próprias técnicas, bem como de explicar e de 

ensinar, compartilhando todo o saber no grupo. 
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 1.1.2.4. Dimensão Epistemológica 

Essa dimensão está relacionada com a integração do conhecimento em resposta às 

questões de sobrevivência e transcendência próprias da humanidade. Para Rosa (2010), é 

importante conhecer diversos sistemas de conhecimento, questionando, como, por 

exemplo, O quê? Para que? De onde eu vim? Para onde vou?, contudo, sempre 

respondendo essas questões existências fundamentais. 

Então, as repostas para estas questões são importantes para que se possa 

compreender como se relacionam os saberes e fazeres desenvolvidos pelos membros de 

grupos culturais distintos, ou seja, como ocorre a relação entre a observação da realidade 

(empírico) com as concepções e explicação da realidade (teórico). Nesse direcionamento, 

D’Ambrosio (2001) apresenta três questões: 

1. Como passamos de observações e práticas ad hoc para experimentação 

e método? 

2. Como passamos de experimentação e método para reflexão e 

abstração? 

3. Como procedemos para invenções e teorias? (p. 37). 

Essas questões são o fundamento que explicam a evolução do conhecimento do 

humano (epistemologia3). Desse modo, Rosa e Orey (2017) descrevem que “é importante 

argumentarmos que os conhecimentos e os saberes diferentes se complementam e se 

completam, podendo, assim, contribuir para a construção de novos saberes e 

conhecimentos” (p. 118). 

Nesse contexto, D’Ambrosio (2001) faz uma crítica com relação à epistemologia. 

Ele comenta que é necessário: 

(...) focalizar o conhecimento já estabelecido, de acordo com os 

paradigmas aceitos no tempo e no momento. Mas a dinâmica de geração 

do conhecimento, de sua organização intelectual e social, de sua difusão 

e, consequentemente, do retorno desse conhecimento àqueles 

responsáveis pela sua produção, constitui um ciclo indissolúvel e as 

tentativas de estudar esse ciclo isolando seus componentes é inadequado 

para sistemas de conhecimentos não-ocidentais. (...). Como diz Eglash, a 

matemática [ocidental] é vista como a culminância de um 

desenvolvimento sequencial e único do pensamento humano (p. 37). 

                                                           
3A expressão epistemologia deriva das palavras gregas: a) episteme, que significa ciência e b) logos, que 

significa estudo. Dessa maneira, por meio dessa etimologia, que é o estudo da origem das palavras, a palavra 

epistemologia pode ser definida como o estudo da ciência ou estudo do conhecimento (ROSA; OREY, 

2012b, p. 2). 
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Para que se possa entender o desenvolvimento do conhecimento gerado, acumulado 

e difundido pela humanidade, a figura 5 mostra o ciclo dambrosiano do conhecimento. 

Figura 5: Ciclo dambrosiano do conhecimento 

 
Fonte: D’Ambrosio (2001, p. 38). 

Assim o Programa Etnomatemática é fundamental para que os indivíduos possam 

entender o desenvolvimento do ciclo do conhecimento, pois todo o processo de saberes e 

fazeres alimenta o comportamento da humanidade visando garantir a sua sobrevivência e a 

sua transcendência (ROSA, 2010). 

Nesse sentido, o Programa Etnomatemática “enquanto teoria geral do conhecimento 

transcendeu da Educação Matemática para a Educação em geral e que apresenta 

concepções de cognição e epistemologia do conhecimento, e de currículo, passíveis de 

contribuição para uma Pedagogia Inovadora” (SOUZA, 2015, p. 2). 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017) afirmam que a realidade está relacionada com um 

ambiente holístico, incluindo o natural e o artificial, o sociocultural, o emocional, o 

psíquico e o cognitivo; pois considera os indivíduos como integrantes da sociedade, 

manifesta o seu comportamento e conhecimento na totalidade do processo, bem como em 

sua ação sobre a realidade. Assim, para D’Ambrosio (2001), a geração, a organização e a 
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difusão do conhecimento retornam aos membros de grupos culturais distintos que o 

produziram, num ciclo harmonioso. 

 

 1.1.2.5. Dimensão Política 

De acordo com D’Ambrosio (2001), durante o processo de globalização os povos 

começaram a expandir os seus costumes e os seus modos e conhecimentos de maneira 

dominante. Assim, o desenvolvimento da estrutura das sociedades ocorreu com o 

fortalecimento do conhecimento ocidental sobre as culturas locais por meio das conquistas 

materiais e ideológicas. 

Com relação à conquista, é importante considerar que existem conquistadores e 

conquistados. Nesse contexto, os conquistadores se impõem para que os conquistados não 

possam se manifestar (D’AMBROSIO, 2001). 

Uma das estratégias fundamentais utilizadas no processo de conquista está 

relacionada com o fato de os conquistadores manterem os outros grupos ou culturas 

conquistados e/ou inferiorizados. Uma das maneiras utilizadas é enfraquecer as raízes dos 

conquistados, retirando toda a relação histórica e as suas historicidades, bem como a sua 

cultura, religião e tradições (ROSA, 2010). 

Todas as estratégias de sobrevivência e transcendência dos conquistados 

(dominados) são excluídas e substituídas pelos dos conquistadores (dominadores). Em 

alguns casos, a cultura e os seus indivíduos são eliminados. Em outros casos, os indivíduos 

se mantêm, mas começam a ser excluídos e marginalizados ou são obrigados a incorporar a 

cultura dos dominadores (D’AMBROSIO, 2001). 

Há também os indivíduos que mantêm a sua cultura disfarçada ou clandestina, 

como, por exemplo, os africanos que vieram para as Américas para o trabalho escravo. 

Assim, a preservação da cultura africana nas Américas foi incorporada e modificada pelas 

tradições locais (D’AMBROSIO, 2001). 

As escolas também possuem um processo similar de assimilação, pois o sistema 

educacional foi ampliado acolhendo jovens do povo, que devem ter acesso ao social. 

Contudo, toda essa dinâmica escolar possui “resultados negativos e perversos, que se 

manifestam sobretudo no exercício de poder e na eliminação ou exclusão do dominado” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 41). 
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Nesse sentido, a dimensão política do Programa Etnomatemática busca reconhecer, 

respeitar e valorizar a cultura, a história, a tradição dos indivíduos de grupos culturais 

distintos, não removendo as suas características, mas sim reforçando as suas raízes através 

do respeito, da valorização e do reconhecimento (ROSA, 2010). 

Assim, o Programa Etnomatemática pode ser considerado como uma “perspectiva 

da educação matemática [que] está centrada tanto na busca de entender o fazer e o saber 

matemático de culturas marginalizadas como também na compreensão do ciclo de geração, 

organização e difusão deste conhecimento” (KNIJNIK; WANDERER, 2004, p. 21). 

Esse conhecimento matemático pode ser construído na perspectiva etnomatemática, 

pois “esse processo engloba as estratégias, os procedimentos e os métodos que são 

utilizados para mostrar a sua conexão com os fenômenos sociais, culturais, ambientais e 

políticos que estão presentes nas comunidades locais” (ROSA; OREY, 2017, p. 107). 

Para Rosa (2010) a Etnomatemática reconhece, respeita e valoriza a tradição e o 

pensamento de outras culturas, pois não remove os referenciais sociais dos indivíduos, mas 

reforça as suas próprias raízes culturais. Consequentemente, esse programa não se finda em 

uma prática seletiva, mas restaura a dignidade dos membros de grupos culturais distintos, pois 

propicia o processo de transição da subordinação para a autonomia desses indivíduos. 

 

 1.1.2.6. Dimensão Educacional 

A dimensão educacional da Etnomatemática não rejeita e nem ignora os 

conhecimentos e comportamentos modernos adquiridos pela humanidade, pois busca 

incorporar os valores de respeito, cooperação e solidariedade nesses atributos. 

Assim, a proposta da Etnomatemática não é excluir a matemática acadêmica 

(dominadores), mas conhecer e fortalecer as raízes matemáticas dos alunos (dominados) 

que são essenciais para os indivíduos atuarem no mundo moderno (D’AMBROSIO, 2001). 

O desenvolvimento do raciocínio quantitativo, que se desenvolveu a partir da Baixa 

Idade Média, foi a razão para a criação das calculadoras e dos computadores, sendo que 

uma das maiores realizações desse raciocínio foi a integração do cálculo (aritmético, 

diferencial e integral) por meio da utilização desses instrumentos (D’AMBROSIO, 2001). 

Por outro lado, o raciocínio qualitativo ganhou importância no mundo moderno a 

partir do século XVIII, originando novas áreas matemáticas, como, por exemplo, a 

estatística, a probabilidade, a programação, a modelagem, as lógicas fuzzies e os fractais, 

bem como a inteligência artificial, que ocorreram a partir da metade do século XX. Esse 
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raciocínio é essencial, pois possibilitou que os indivíduos criticassem e analisassem o 

mundo no qual os indivíduos estão inseridos (D’AMBROSIO, 2001). 

Então, a Etnomatemática favorece o raciocínio qualitativo, pois um enfoque 

etnomatemático, geralmente, está associado às outras manifestações culturais, tornando-se 

multicultural e holística. Nesse sentido, Rosa e Orey (2017) argumentam que, uma das 

estratégias educacionais importantes, nesse contexto, é “mostrar a importância da 

compreensão do desenvolvimento dos processos de pensamento e dos modos de explicar, 

de entender e compreender os fenômenos que ocorrem no cotidiano” (p. 119). 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2004) também descrevem que o foco 

etnomatemático:  

(...) consiste essencialmente na análise crítica da geração e produção do 

conhecimento (criatividade), do processo intelectual da produção desse 

conhecimento, dos mecanismos sociais de institucionalização do 

conhecimento (meios acadêmicos), e da transmissão desse conhecimento 

(meios educacionais). Este contexto holístico estuda os sistemas que 

formam a realidade e busca refletir, entender e compreender as relações 

existentes entre todos os componentes do sistema mediante a análise 

constante do papel do sistema na realidade (p. 30). 

Assim, um dos objetivos da dimensão educacional do programa etnomatemática é 

“fazer uma educação para a paz e em particular uma Educação Matemática para a paz” 

(D’AMBROSIO, 2001, p. 85). 

Desse modo, dentre as dimensões da Paz (Interior, Social, Ambiental e Militar), a 

Paz Social pode desenvolver esse estado de espírito, pois a solidariedade “é uma primeira 

manifestação para nos sentirmos parte de uma sociedade e estarmos caminhando para a paz 

social” (D’AMBROSIO, 2009, p. 84). 

Então, o Programa Etnomatemática pode ser considerado “como um campo de 

pesquisa que pode ser definido como o estudo da matemática de diferentes culturas, capaz 

de promover o entendimento das diferenças culturais, que tem como objetivo a busca da 

paz entre os diferentes povos” (ROSA; OREY, 2004, p. 40). 

Essa é uma das principais missões dos educadores e pesquisadores para propiciar o 

desenvolvimento de uma civilização mais aprazível para atingir a Paz para as futuras 

gerações, oferecendo para os membros de grupos culturais distintos os “instrumentos 

comunicativos, analíticos e materiais para que possam viver, com capacidade de crítica, 

numa sociedade multicultural e impregnada de tecnologia” (D’AMBROSIO, 2001). 
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Dessa maneira, D’Ambrosio (2001) descreve que a proposta pedagógica do 

Programa Etnomatemática é:  

Fazer da matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo 

[agora] e no espaço [aqui]. E, através da crítica, questionar o aqui e agora. 

Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica 

cultural. (...), reconhecendo na educação a importância das várias culturas 

e tradições na formação de uma nova civilização, transcultural e 

transdisciplinar (p. 46). 

Contudo, Rosa e Orey (2017) argumentam que o processo para o desenvolvimento 

da dinâmica da matemática depende de como os alunos integram os saberes e fazeres de 

suas experiências cotidianas em sala de aula, sendo, contudo, os professores elementos 

importantes para organizar, planejar e facilitar essas vivências. 

Para Rosa e Orey (2017), é importante que os professores compreendam, estimulem 

e valorizem as diferentes maneiras de aprendizagem dos alunos, “encorajando-os a 

aprenderem cooperativamente e colaborativamente de maneira responsável” (p.110). 

Finalizando essa breve descrição das seis dimensões da Etnomatemática, Rosa e 

Orey (2017) ressaltam que esse programa busca valorizar e validar a cultura dos 

indivíduos, aprimorar e incorporar aos conhecimentos modernos, os valores de 

humanidade, que são sintetizados numa ética de respeito, de solidariedade e de cooperação. 

O Programa Etnomatemática também direciona o seu olhar para o seu entorno com 

o objetivo de reforçar a importância dos diferentes modos de ensino e aprendizagem em 

Matemática, que envolve uma série de relações que conduzem na aproximação dos artefatos 

da cultura, utilizando as experiências e os instrumentos que possibilitam a construção de uma 

interpretação e uma apropriação dos diferentes tipos de conhecimentos presentes na sociedade 

(ROSA; OREY, 2017). 

 

1.1.3.   Ação Pedagógica do Programa Etnomatemática 

A Etnomatemática é uma tendência em Educação Matemática que se preocupa com 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos de maneira contextualizada e com 

significado, pois procura “entender o saber/fazer matemático ao longo da história da 

humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e 

nações” (D’AMBROSIO, 2001, p. 17). 

De acordo com Rosa e Orey (2006), a cultura determina o modo como os 

indivíduos lidam e interagem com o mundo e, também, como os seus conhecimentos são 
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adquiridos durante esse processo de interação, que é necessário para a escola, para o 

trabalho e para a vida. 

A escola, por sua vez, pode ser considerada um dos primeiros encontros que os 

alunos têm com outras culturas. Contudo, é importante ressaltar que as escolas possuem a 

sua própria cultura, com as suas normas, as suas regras e os seus currículos (ROSA; 

OREY, 2006). 

Quando a cultura das escolas reflete os aspectos culturais do lar dos alunos, as 

escolas se tornam instituições que motivam o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Mas, muitas vezes, a cultura dos alunos é consumida pelo sistema 

educacional dominante, que está divorciado do contexto familiar e, assim, os alunos se 

tornam desinteressados, desmotivados e alienados pelo sistema educacional (ROSA; 

OREY, 2017). 

Nesse contexto, é importante que as escolas incorporem aspectos da cultura e do 

cotidiano dos alunos nos currículos escolares, pois para Rosa e Orey (2017) “essa 

discussão poderá desencadear uma ação crítica e reflexiva sobre as ações pedagógicas com 

os alunos” (p. 22). Similarmente, para D’Ambrosio (1990), a: 

(...) preocupação maior, do ponto de vista da educação, e o passo 

essencial para a difusão da etnomatemática é levá-la para a sala de aula. 

Nosso objetivo maior de desenvolver e estimular a criatividade só será 

atingido quando o trabalho escolar for dirigido nesta direção. Isto pede 

uma nova maneira de encarar o currículo. (...). Um programa como a 

etnomatemática implica numa reconceituação de currículo. (...). Essa 

reconceituação de currículo é essencial para se conduzir adequadamente o 

componente pedagógico do programa etnomatemática, isto é, para se 

levar a etnomatemática à prática escolar (p. 87). 

Uma ação pedagógica em uma perspectiva etnomatemática, de acordo com Rosa e 

Orey (2017, p. 24) pode: 

(...) auxiliar os professores a valorizarem a diversidade cultural, presente 

nas salas de aula, direcionando os alunos para o entendimento e a 

compreensão da influência que a cultura exerce sobre a matemática e 

como essa influência pode resultar em diferentes modos pelos quais as 

ideias, os procedimentos e as práticas matemáticas são comunicadas, 

transmitidas, difundidas e utilizadas nos contextos escolares e cotidianos. 

Então, Rosa (2010) argumenta que é necessário enfatizar que os métodos 

pedagógicos utilizados no processo de ensino e aprendizagem, a maneira como a 

Matemática é ensinada, aprendida e avaliada, bem como o relacionamento entre alunos e 

professores são influenciadores para aquisição do conhecimento desse campo do saber. 
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Nesse sentido, Rosa e Orey (2017) descrevem que essas influências estão 

relacionadas com a matemática escolar, os contextos culturais, as características 

pedagógicas, a diferenciação dos tópicos matemáticos, a semelhança entre o conhecimento 

do lar e escolar, as avaliações holísticas e os métodos trabalhados em sala de aula. Cada 

um desses fatores é responsável por influenciar o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, bem como todos os que participam dessa comunidade escolar. 

Assim, para esses autores, essas influências “promovem a valorização do 

conhecimento matemático cotidiano desenvolvido pelos membros de grupos culturais 

distintos, pois visa promover a conexão entre a matemática e a cultura” (ROSA; OREY, 

2017, p. 119) enquanto o Programa Etnomatemático é “importante para a recuperação da 

dignidade cultural do indivíduo, pois busca oportunizar de forma harmoniosa entre os 

membros de culturas diferentes” (ROSA; OREY, 2017, p. 119). 

Nesse direcionamento, D’Ambrosio (1990) afirma que cada grupo cultural tem as 

suas: 

(...) maneiras próprias de matematizar a realidade. Não há como ignorar 

isso e não respeitar essas particularidades quando do ingresso da criança 

na escola. Todo passado cultural do estudante deve ser respeitado, dando-

lhe confiança no seu próprio conhecimento e dando lhe também, uma 

certa dignidade cultural ao ver suas origens sendo aceitas pelo professor 

(p. 27). 

Enfim, para que a ação pedagógica do Programa Etnomatemática seja implantada e 

implementada no processo de ensino e aprendizagem em Matemática em sala de aula, Rosa 

e Orey (2017) argumentam que “existe a necessidade da incorporação dos aspectos 

culturais da matemática, da contextualização de seus conteúdos e da utilização da 

tecnologia em seu processo de ensino e aprendizagem” (p. 120). 

Essa ação pedagógica é importante e necessária, pois orienta os “alunos no 

processo de transição e subordinação para a autonomia, direcionando-os para o amplo 

exercício da cidadania” (ROSA; OREY, 2017, p. 120). 

Nesse contexto, o processo de ensino e aprendizagem em Matemática deve estar 

inserido no contexto sócio-histórico-cultural dos alunos, pois o conhecimento dessa 

disciplina é condição básica para a atuação crítica dos indivíduos na sociedade. Desse 

modo, existe uma lacuna no desenvolvimento matemático, que contribui para que os 

membros de grupos culturais distintos se tornem capazes de compreender os problemas 

que os afetam na vida pessoal e profissional (ROSA, 2010). 
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Então, Rosa e Orey (2006) comentam sobre a importância de os alunos adotarem 

uma postura crítica e reflexiva com relação aos problemas que enfrentam no cotidiano. 

Contudo, é necessário que tenham acesso aos conhecimentos e instrumentos matemáticos 

úteis à sua existência para que possam adquirir uma melhor compreensão dos fenômenos 

naturais e sociais do mundo que os cercam. 

 

1.2.      Jogos nas Aulas de Matemática e Geometria 

É importante que os professores de Matemática (re)conheçam os recursos 

pedagógicos e alternativas didáticas variadas para que possam desenvolver os conteúdos 

matemáticos em sala de aula para construírem, no dia a dia, a sua prática pedagógica 

(ROSA, 2010). Com relação a essa temática, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(BRASIL, 1998) de Matemática ressaltam que: 

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser 

identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, 

em particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas 

possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o 

professor construa sua prática. Dentre elas, destacam-se a História da 

Matemática, as tecnologias da comunicação e os jogos como recursos que 

podem fornecer os contextos dos problemas, como também os 

instrumentos para a construção das estratégias de resolução (p. 42). 

De modo similar, o Currículo Básico Comum – CBC (MINAS GERAIS, 2006) de 

Matemática, de acordo com as orientações pedagógicas, reforça as diretrizes dos PCN 

concluindo que as:  

(...) metodologias utilizadas devem priorizar um papel ativo do aluno, 

estimulando a leitura de textos matemáticos, os estudos dirigidos, o 

trabalho em grupo e os recursos didáticos de caráter lúdico como jogos, 

exposições, murais de problemas e curiosidades matemáticas (MINAS 

GERAIS, 2006, p. 15). 

Os autores Lellis e Imenes (1994) argumentam que existe a necessidade de que os 

professores introduzam novos temas em sua prática docente, como, por exemplo, a 

diminuição da ênfase nos processos mecânicos como algoritmos e cálculos em geral e a 

ampliação da presença de problemas da realidade e de jogos, pois essas abordagens 

aproximam a matemática dos alunos, possibilitando a percepção da importância social 

dessa disciplina. 

Assim, de acordo com os PCN, os jogos “constituem uma forma interessante de 

propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e 
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favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções” 

(BRASIL, 1998, p. 46). Diante dessa perspectiva, os: 

(...) jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes - 

enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da 

crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-

las quando o resultado não é satisfatório - necessárias para aprendizagem 

da Matemática (BRASIL, 1998, p. 47). 

 Por meio da utilização dos jogos diversas habilidades são desenvolvidas nos alunos, 

contribuindo, assim, para o seu processo de ensino e aprendizagem em Matemática e 

geometria (BRASIL, 1998; MINAS GERAIS, 2006). Assim, as atividades envolvendo 

jogos possibilitam aos professores analisarem e avaliarem os seguintes aspectos: 

- compreensão: facilidade para entender o processo do jogo assim como o 

autocontrole e o respeito a si próprio; 

- facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora; 

- possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o procedimento 

seguido e da maneira de atuar; 

- estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou 

hipóteses (BRASIL, 1998, p. 47). 

Dessa forma, os jogos possibilitam a transcendência do fazer para a compreensão, 

pois têm como implicações os progressos cognitivos e conceituais dos alunos, que são 

essenciais no contexto escolar para o aprendizado da matemática por meio da elaboração 

de atividades contextualizadas (OREY; ROSA, 2004). 

Com relação à contextualização da Matemática, D’Ambrosio (2003) argumenta que 

quando os alunos chegam à escola trazem experiências vivenciadas em seu cotidiano, 

como o conhecimento de jogos e de brincadeiras. 

Assim, o processo de ensino e aprendizagem em Matemática não pode ser 

hermético nem elitista, pois deve considerar a realidade sociocultural dos alunos, o 

ambiente em que vivem e o conhecimento que trazem de casa para a escola 

(D’AMBROSIO, 2003). 

Na prática com os jogos, o conhecimento lógico-matemático é desenvolvido pelos 

alunos através de um processo que é construído “de dentro para fora, em interação com o 

ambiente físico e social, e não por internalização, de fora para dentro, por meio da 

transmissão social” (KAMII, 1995, p. 17). 

Em concordância, Orey e Rosa (2004) argumentam que os jogos possibilitam o 

desenvolvimento do pensamento e do raciocínio dos alunos por meio das discussões com 

os pares, na realização das jogadas e no seguimento das regras. 
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Contudo, os jogos além de serem considerados como recursos motivadores para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos, eles envolvem regras que 

contribuem para o desenvolvimento da autonomia dos alunos (OREY; ROSA, 2014). 

Em virtude dessas argumentações, Kamii (1995) defende a utilização de jogos no 

ambiente escolar porque essas atividades lúdicas com jogos “são melhores que folhas de 

exercícios (...), [pois] fornecem oportunidades para criar estratégias, um trabalho 

intelectualmente mais estimulante” (KAMII, 1995, p. 147-148). 

Para Smole, Diniz e Milani (2007), o trabalho lúdico com os jogos favorece o 

desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio e de interação entre os 

alunos, pois durante a realização de um jogo, os jogadores têm a possibilidade de 

acompanhar o trabalho desenvolvido por todos os participantes, defender pontos de vista e 

aprender a serem críticos, reflexivos e confiantes em si mesmos. 

De modo semelhante, Zaslavsky (1996) afirma que os jogos engajam os alunos em 

práticas pedagógicas motivadoras e desafiadoras, pois permitem aos alunos competirem 

com os seus adversários no desafio de tarefas estrategicamente interessantes. 

Por outro lado, Rosa e Orey (2017) argumentam que um aspecto importante da 

utilização dos jogos nas aulas de matemática está relacionado com as possibilidades que a 

sua ludicidade oferece para aproximar os alunos do conhecimento matemático e 

geométrico. 

Similarmente, Moura (2000) afirma que essa aproximação direciona os alunos a 

vivenciarem situações-problema enfrentadas pela humanidade, pois é necessário que a 

matemática busque no jogo, com um sentido amplo, a ludicidade das soluções construídas 

para as situações-problema seriamente vividas pela humanidade no decorrer da história. 

Os jogos também capturam o entusiasmo dos alunos e despertam o seu interesse em 

muitas áreas da matemática, como, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias e 

técnicas de resolução de problemas e o ensino de conteúdos geométricos, aritméticos e 

algébricos (BRAXTON, GONSALVES, LIPNER; BARBER,1995). 

Portanto, os jogos podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos, porque “além de mudar a forma tradicional dos alunos conhecerem o conteúdo, os 

jogos podem despertar a criatividade, a concentração, a elaboração de estratégias, a 

interação com os demais colegas, interesse e principalmente a construção do seu próprio 

conhecimento” (GOMES; FRANCO, 2013, p. 15). 
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1.2.1.  Tipos de Jogos e suas Habilidades 

A menção de jogos4 traz à mente um grande e variado conjunto de atividades, como 

brincadeiras de rua, quebra-cabeças, jogos de tabuleiro, jogos de dados, jogos de cartas e 

jogos com palavras, como, por exemplo, as palavras cruzadas. Geralmente, essas 

atividades possuem objetivos claramente definidos por meio dos quais os jogadores se 

movimentam, aplicando as suas técnicas, de acordo com regras previamente acordadas 

(ASCHER, 1991). 

Os jogos também podem ser eletrônicos, de vídeo, de computador, interativos ou 

online, que são procurados por jogadores de todas as idades, para jogarem sozinhos ou com 

adversários. Por outro lado, Ascher (1991) afirma que os jogos podem ser classificados 

como artefatos culturais que envolvem as habilidades físicas, as estratégias, as técnicas, as 

possibilidades ou uma combinação dessas características. Nesse sentido, os jogos podem 

ser classificados em: 

a) Jogos de Mesa: é um termo genérico para designar os jogos disputados 

normalmente sobre uma mesa ou uma superfície plana. Esse termo é utilizado 

para distinguir esses jogos daqueles relacionados com os desportos e os vídeos. 

Assim, o pega varetas, o tangram, o jogo de damas e o jogo de cartas são 

exemplos de jogos de mesa (SACKSON, 1991). 

b) Jogos de Tabuleiro: utilizam superfícies planas e pré-marcadas, que possuem 

desenhos ou marcações conforme as regras envolvidas em cada jogo. Muitos 

desses jogos também envolvem a utilização de dados e/ou cartas. Vários dos 

jogos de tabuleiro modernos são baseados em derrotar os jogadores adversários 

em termos de objetivos, posições e com a acumulação de pontos. O jogo de 

gamão, o xadrez, o jogo de damas, o jogo da velha, o jogo hex, o jogo 

mancala5, o jogo da onça, o ludo e a batalha naval são exemplos de jogos de 

tabuleiro (ALLUÉ, 1999). 

c) Jogos Interativos: os participantes jogam uns contra os outros em uma 

mesma rede por meio de uma comunicação virtual online, que podem conter 

                                                           
4É importante ressaltar que o jogo é um termo proveniente do latim jocus, que significa brincadeira ou 

divertimento (GUILHERME, 2012). 
5A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei é uma política de ação afirmativa que tem como ponto 

principal o resgate, a valorização e a divulgação da cultura africana. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometria)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pega-varetas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangram
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_damas
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também atividades interativas presenciais com o envolvimento dos participantes 

através da utilização de elementos lúdicos. Esses jogos utilizam recursos de alta 

tecnologia, de teatro e de multimídia para a obtenção de um melhor 

desempenho interativo (SCHRAND, 2008). 

d) Jogos de Cartas: nesses tipos jogos se utilizam um baralho, que é formado 

por um conjunto de cartas. Existem jogos que são individuais, como, por 

exemplo, o jogo da paciência e, também, os jogos coletivos, que são jogados em 

equipe ou em duplas (SEABRA, 1978). 

e) Jogos de Caneta e Papel: esses jogos somente requerem material de escrita, 

como, por exemplo, a caneta, o lápis e o papel. Esses jogos possuem muitas 

variações como os jogos centrados no formato de ligue os pontos e corrida aos 

jogos de quebra-cabeça de lógica como o Sudoku (ANGIOLINO, 1995). 

f) Jogos e Brincadeiras de Rua: Os jogos e as brincadeiras populares de rua 

propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito de colaboração, a 

socialização, auxiliando numa melhor compreensão do mundo. Há algum 

tempo, era muito comum nas cidades, principalmente nos pequenos municípios 

do interior, essas crianças brincarem e jogarem na frente de suas casas, nas 

calçadas ou em praças e ruas tranquilas. Existe uma grande quantidade de jogos 

e brincadeiras populares de rua conhecidas que divertem as crianças brasileiras, 

como, por exemplo, queimada, cabo-de-guerra, bola de gude, esconde-esconde, 

amarelinha e rouba-bandeira. Atualmente, ainda existem as peladas de futebol, 

jogadas nas ruas mais tranquilas, de pouco movimento, em terrenos baldios, nas 

areias das praias, gramados de jardins públicos e em praças (BARRETO, 1987). 

Ressalta-se que, de acordo com Piaget (1972), os jogos de exercício sensório motor 

estão relacionados com o ato de jogar que é uma atividade dos membros de grupos 

culturais distintos. 

Esses exercícios consistem em ações que envolvem, por exemplo, repetições de 

gestos e movimentos como agitar os braços, sacudir objetos, emitir sons, caminhar, pular e 

correr. Esses jogos se iniciam na infância e se mantêm até a fase adulta, como, por 

exemplo, andar de bicicleta (PIAGET, 1972). 

Contudo, é necessário enfatizar que, de acordo com as suas regras, os jogos podem 

ser considerados como de estratégia, como, por exemplo, jogos de tabuleiro, de cartas, ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baralho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baralho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paci%C3%AAncia_(jogo_de_cartas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoku
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabuleiro
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computadores, em que as habilidades dos jogadores na tomada de decisões estratégicas 

superam a sorte como um fator de determinação dos vencedores (SACKSON, 1991). 

No entanto, o principal fator que difere os jogos de estratégia de outros tipos de 

jogos é o baixo nível de aleatoriedade envolvido nas jogadas, pois exige um bom 

raciocínio lógico de seus participantes (SACKSON, 1991). 

Entretanto, com relação às habilidades que podem ser desenvolvidas pelos jogos, 

Lara (2011) afirma que a sua utilização em sala de aula pode corroborar com o valor 

formativo da Matemática, pois promove o desenvolvimento de habilidades necessárias 

para auxiliar os alunos na “estruturação do pensamento e do raciocínio dedutivo, mas, 

também, de auxiliar na aquisição de atitudes” (p. 22). 

Para D’Ambrosio (1993), os jogos, como o xadrez e aqueles oferecidos pelos 

computadores, podem auxiliar os alunos no desenvolvimento de habilidades relacionadas 

com a utilização do pensamento e do raciocínio matemático. Contudo, o jogo de xadrez é 

“muito atraente e não é parte dos sistemas escolares. O mesmo pode-se dizer de muitos 

outros jogos e exercícios de lógica e raciocínio” (D’AMBROSIO, 1993, p. 13-14). 

Dessa maneira, Lara (2011) argumenta que “através dos jogos, é possível 

desenvolvermos no/a aluno/a, além das habilidades matemáticas, a sua concentração, a sua 

curiosidade, a consciência de grupo, o coleguismo, o companheirismo, a sua autoconfiança 

e a sua autoestima” (p. 22). 

Nogueira (2005) também comenta sobre o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas com a utilização de jogos em salas de aula, pois favorece a identificação de 

dificuldades; promove a competição entre os alunos, auxiliando-os a se tornarem mais 

confiantes, críticos e capazes de trabalhar em equipe. 

De acordo com Antunes (2006), o emprego dos jogos no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática possibilita o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

com a construção de conceitos matemáticos de maneira lúdica, dinâmica, desafiadora e 

motivadora, favorecendo, também, a interação entre alunos/alunos e professores/alunos. 

Para Aranão (1996), os jogos podem ser considerados como recursos 

metodológicos e pedagógicos importantes que auxiliam no desenvolvimento da capacidade 

de os alunos lidarem com informações culturais que valorizem os significados dos 

conceitos matemáticos. 

A utilização dos jogos em salas de aula de matemática auxilia os alunos no 

desenvolvimento de habilidades relacionadas com o respeito às regras, com o exercício de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
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atuarem em diferentes papeis, de realizarem acordos, de pensarem de maneira 

independente e, também, para a construção de conhecimento lógico matemático 

(ARANÃO, 1996). 

Por outro lado, Antunes (2006) argumenta que é importante que os professores 

elaborem atividades curriculares com a utilização de jogos presentes no cotidiano dos 

alunos para que eles possam desenvolver o pensamento abstrato. 

Ao jogarem, os alunos resolvem questões por meio de tentativa e erro, reduzem os 

problemas em situações mais simples, representam situações cotidianas por meio de 

desenhos, gráficos ou tabelas, elaboram analogias de problemas semelhantes e 

desenvolvem o pensamento dedutivo (ANTUNES, 2006). 

O jogo é um recurso muito discutido e utilizado no campo da Matemática, que 

possui diversas vantagens para a sua utilização, como descrito por Lara (2011), 

D’Ambrosio (1993), Nogueira (2005), Antunes (2006) e Aranão (1996). Porém, de acordo 

Grando (2000), além das vantagens existem também as desvantagens para a utilização dos 

jogos nas aulas de Matemática. O quadro 1 mostra essas vantagens e desvantagens. 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens da utilização dos jogos nas aulas de Matemática 

 
Grando (2000, p. 35) 

É importante destacar que Grando (2000) afirma que: 
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(...) ao assumir uma proposta de trabalho com jogos, deve assumi-la 

como uma opção, apoiada em uma reflexão com pressupostos 

metodológicos, prevista em seu plano de ensino, vinculada a uma 

concepção coerente, presente no plano escolar, como um todo (p. 35). 

Nesse contexto, o trabalho com o jogo em sala de aula requer um bom 

planejamento e reflexão para garantir o sucesso de sua utilização em salas de aula. 

 

  1.3.    A Matemática e a Geometria 

O desenvolvimento do conhecimento matemático, no decorrer da história da 

humanidade, foi desencadeado por meio das contribuições dos conhecimentos matemáticos 

e geométricos. 

A Matemática, apesar de ter sido objeto de várias mudanças, ainda é considerada 

uma disciplina difícil e complexa para a maioria dos alunos. Vários recursos, como, por 

exemplo, a História da Matemática, a Resolução de Problemas, os jogos, os textos 

jornalísticos, os recursos tecnológicos e os materiais manipulativos ou concretos vêm 

sendo utilizados para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

(ROSA, 2010). 

Contudo, é importante ressaltar que cada uma dessas tendências na Educação 

Matemática possui o seu próprio estilo, mas todas com objetivo comum que é buscar a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem em Matemática (ROSA; OREY, 2017). 

 Para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática (BRASIL, 1998), destacam dois pontos 

básicos que podem auxiliar nesse processo que: 

(...) consiste em relacionar observações do mundo real com 

representações (esquemas, tabelas, figuras, escritas numéricas); outro 

consiste em relacionar essas representações com princípios e conceitos 

matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem grande importância e 

deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a “escrever” sobre 

Matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, 

construções, a aprender como organizar e tratar dados (p. 56). 

 Assim, a Matemática é uma área importante, pois possibilita que os alunos possam 

observar o mundo a sua volta e matematizá-lo.  Similarmente, como destacam os PCN, a 

Geometria é uma parte do currículo matemático na qual o “aluno desenvolve um tipo 

especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive” (BRASIL, 1998, p. 51). 
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Logo, a Matemática e a Geometria são componentes importantes do currículo de 

Matemática da Educação Básica, pois pode desenvolver nos alunos as capacidades como 

compreensão, espírito de investigação, representação e resolução de problemas (BRASIL, 

1998). 

 

1.3.1.   Matemática e Geometria no Ensino Fundamental 

A Matemática é uma ciência importante para a humanidade, pois desenvolve o 

pensamento lógico, dedutivo e abstrato para sua sobrevivência e também é essencial para o 

desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Nesse sentido, Ponte et al. (2007) 

destacam que a Matemática: 

(...) sempre permeou a atividade humana e contribuiu para o seu 

desenvolvimento e são hoje múltiplos e variados os seus domínios 

internos, como são múltiplos e variados os domínios externos em que é 

aplicada. Hoje, mais do que nunca, está presente em todos os ramos da 

ciência e tecnologia, em diversos campos da arte, em muitas profissões e 

sectores da actividade de todos os dias (p. 3). 

 O estudo da Matemática é fundamental, pois está presente em nosso cotidiano, seja 

de maneira formal ou informal. Ponte et al. (2007) afirmam que essa disciplina no Ensino 

Fundamental contribui para o desenvolvimento dos alunos, para a formação do 

conhecimento matemático necessário para o desenvolvimento da própria Matemática e 

também para a evolução de outras disciplinas, pois contribui para o desenvolvimento social 

e para a aprendizagem para a vida. 

Portanto, se os conceitos matemáticos forem bem construídos no Ensino 

Fundamental, essas concepções podem favorecer a compreensão dos conteúdos 

matemáticos para os estudos posteriores (PONTE et al., 2007). A aprendizagem em 

Matemática também deve contribuir para o desenvolvimento dos alunos de maneira que 

transcenda aos seus aspectos práticos. Desse modo, a Matemática deve: 

- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 

da realidade do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior 

número possível de relações entre eles, utilizando o conhecimento 

matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, 

combinatório, probabilístico). 

- Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-

la e avaliá-las criticamente. 

- Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como os instrumentos tecnológicos disponíveis. 
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- Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 

fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 

diferentes representações matemáticas. 

- Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 

- Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 

coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, 

identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, 

respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles 

(GROSSI, 2006 apud SILVA, 2015, s/p). 

 Discorrendo sobre a finalidade da Matemática durante a escolaridade básica 

(Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio), 

Ponte et al. (2007) argumenta que essa disciplina busca: 

a) Promover a aquisição de informação, conhecimento e experiência em 

Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua integração e 

mobilização em contextos diversificados. 

b) Desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de 

apreciar esta ciência (p. 3). 

As atitudes positivas dos alunos são um diferencial para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. Assim, se os alunos desenvolvem o gosto pela Matemática, aprendem a 

apreciá-la para tornar o seu aprendizado mais humanizado. Essas atitudes positivas devem 

ser trabalhadas desde a inserção dos alunos na escola e reforçadas nos Ensinos 

Fundamental e Médio. 

Por outro lado, quanto ao estudo da Geometria, Pavanello (1994) destaca que, na 

maioria das vezes, o seu ensino tem sido objeto de pouca exploração e, normalmente, é 

introduzido no final do ano letivo. 

Nesse direcionamento, Ferrarezi (2004) argumenta que é visível o descaso do 

ensino da Geometria entre os professores de Matemática da rede pública, principalmente, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, muitas vezes, por lacuna no domínio dessa 

disciplina pelo corpo docente de Matemática da escola. 

É importante que os alunos entrem em contato com situações-problema 

desafiadoras, que agucem a sua curiosidade, para que possam solucioná-las por meio da 

resolução de atividades curriculares que tenham o objetivo de possibilitar-lhes a análise e a 

compreensão do espaço que os rodeia (FÁVERO, 2005). 
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Torna-se necessário desenvolver atitudes que auxiliem os alunos na codificação de 

imagens para que possam compreender a utilização dos recursos visuais relacionados com 

as formas geométricas presentes no cotidiano. Assim, é necessário reconhecer que: 

Desde que nascemos, ao agirmos sobre as coisas ao nosso redor, 

classificamos essas coisas, relacionando-as, combinando-as segundo um 

critério qualquer, seja no início, dentro de um critério dado pelas suas 

características físicas (coisas quadradas, duras, lisas, vermelhas, etc), 

como depois, dentro de um critério abstrato (atitudes democráticas, 

comportamento ético, etc) (FÁVERO, 2005, p. 108). 

Nesse contexto, é fundamental a utilização de uma abordagem pedagógica para o 

processo de ensino e aprendizagem da Geometria, na educação básica, por meio da qual os 

alunos sejam inseridos em situações de exploração, visualização e manuseio de diferentes 

objetos geométricos, que estão relacionados com alguns aspectos de sua vida diária 

(OREY; ROSA, 2004). 

 Os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, ressaltam a relevância da aplicação da 

geometria em situações cotidianas e, também, para o exercício de diversas profissões. 

Como, por exemplo, a engenharia, a arquitetura, a bioquímica e a mecânica, pois esses 

profissionais precisam pensar geometricamente. No entanto, é necessário enfatizar que a: 

Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática e, muitas 

vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. Em que pese seu 

abandono, ela desempenha um papel fundamental no currículo, na 

medida em que possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento 

particular para compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as questões 

geométricas costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de 

modo natural e espontâneo. Além disso, é um campo fértil de situações-

problema que favorece o desenvolvimento da capacidade para 

argumentar e construir demonstrações (BRASIL, 1998, p. 122). 

O trabalho pedagógico desenvolvido no Ensino Fundamental por meio da 

elaboração de atividades curriculares desafiadoras que envolvam o espaço físico e as 

situações-problema contextualizadas pode contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento geométrico e raciocínio lógico dos alunos (OREY; ROSA, 2004). 

Então, os alunos podem observar os objetos geométricos ao passearem pela sua 

cidade e, também, ao observarem às praças, as igrejas, as casas e as construções durante o 

trajeto que realizam de casa para a escola e vice-versa (ROSA, 2000). 

Desse modo, ao explorar o espaço que os rodeiam, os alunos realizam descobertas, 

analisam formas, objetos, dimensões e, além disso, organizam mentalmente as suas ações. 
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Consequentemente, é importante que os professores elaborem atividades curriculares 

matemáticas que envolvam as formas geométricas. 

 

1.3.2.   Matemática e Geometria nos Documentos Oficiais 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) garante o oferecimento 

da formação educacional. Em seu artigo 22º traz que a “educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996, p. 9). 

Em seu artigo 26 descreve que “os currículos do ensino fundamental e médio 

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar” e, no parágrafo 1º, que em seu currículo deve abranger 

“obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil” (BRASIL, 

1996, p. 10). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), a relevância e o papel da Matemática 

nesse ciclo:  

(...) evidenciam a importância de o aluno valorizá-la como instrumental 

para compreender o mundo à sua volta e de vê-la como área do 

conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 

Destacam a importância de o aluno desenvolver atitudes de segurança 

com relação à própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, de cultivar a auto-estima (sic), de respeitar o trabalho dos 

colegas e de perseverar na busca de soluções. Adotam como critérios para 

seleção dos conteúdos sua relevância social e sua contribuição para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, em cada ciclo (BRASIL, 1998, p. 

15). 

 Um dos principais objetivos do Ensino Fundamental é “desenvolver o 

conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades 

afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para 

agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania” (BRASIL, 

1998, p. 7). 

Nesse contexto, a principal característica da Matemática, como, um campo do 

conhecimento, é “compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do 
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saber como um fruto da construção humana na sua interação constante com o contexto 

natural, social e cultural” (BRASIL, 1998, p. 24). 

 Com relação à Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2016), a 

Matemática no Ensino Fundamental se desenvolve por meio da: 

(...) articulação de seus diversos campos – Aritmética, Álgebra, 

Geometria, Estatística e Probabilidade, precisa garantir que os alunos 

relacionem observações empíricas do mundo real a representações 

(tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma 

atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e 

conjecturas (BRASIL, 2016, p. 263). 

 Esse documento ainda destaca que os alunos devem ser capazes de “identificar 

oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, 

procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das 

situações” (BRASIL, 2016, p. 263). Nesse direcionamento, os PCN (BRASIL, 1998) 

também destacam que é:  

(...) importante que a Matemática desempenhe, no currículo, equilibrada e 

indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, 

na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio do aluno, na 

sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do 

mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em outras 

áreas curriculares (BRASIL, 1998, p. 28). 

 Desse modo, o desenvolvimento do estudo da Matemática interligado com o 

cotidiano dos alunos adquire mais significação para os alunos por meio da 

contextualização de seus conteúdos (ROSA, 2010). 

Para Rosa e Orey (2017), para obter um processo de ensino e aprendizagem efetivo 

deve-se “entender que o aprendizado dos alunos depende das conexões efetuadas com o 

conhecimento tácito6 que trazem para o sistema escolar” (p. 117). 

Nesse sentido, uma das principais características do conhecimento matemático é a 

sua relação com “uma forma de compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado 

nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua interação constante com o 

contexto natural, social e cultural” (BRASIL, 1998, p. 25). 

A BNCC (BRASIL, 2016) mostra que o conhecimento matemático é importante 

“para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade 

                                                           
6De acordo com Polanyi (1969), o conhecimento tácito é fruto da experiência e do aprendizado contínuo, que 

amadurece e evolui em um novo conhecimento, permanecendo tácito até que seja explicitamente comunicado 

e transmitido. 



  

66 
 

contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes 

de suas responsabilidades sociais” (p. 263). 

A Matemática no Ensino Fundamental é importante, também, “na medida em que a 

sociedade necessita e se utilizam, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos 

tecnológicos, que por sua vez são essenciais para a inserção das pessoas como cidadãos no 

mundo do trabalho, da cultura e das relações sociais” (BRASIL, 1998, p. 15). Nesse 

contexto, a BNCC (BRASIL, 2016) define a Matemática nesse ciclo como: 

(...) uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de 

diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 

viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e 

para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no 

mundo do trabalho (p. 265). 

 Esse documento ainda destaca que é indispensável considerar toda a bagagem e 

conhecimentos vivenciados pelos alunos “criando situações nas quais possam fazer 

observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, 

estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais complexas” (BRASIL, 

2016, p. 297) para o desenvolvimento das habilidades matemáticas previstas para o Ensino 

Fundamental. 

Os conteúdos do currículo matemático para o Ensino Fundamental contemplam o 

estudo dos números e das operações (Aritmética e Álgebra), do espaço e das formas 

(Geometria), das grandezas e das medidas (permite a interligação entre os campos da 

Aritmética, Álgebra, e Geometria e de outros campos do conhecimento) e, também, o 

Tratamento da Informação (BRASIL, 1998). 

O Currículo Básico Comum - CBC (MINAS GERAIS, 2006), de Matemática, do 

Ensino Fundamental, apresenta os conteúdos matemáticos divididos em eixos temáticos 

que são: I - Números e Operações, II - Álgebra, III - Espaço e Forma e IV- Tratamento de 

Dados. 

Nesse direcionamento, a BNCC (BRASIL, 2016) também contempla todos esses 

estudos, mas a divisão é realizada em cinco itens que representam as unidades temáticas 

que são: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. 

 Existe a necessidade de destacar que todos esses documentos abordam os mesmos 

conteúdos, que são agrupados de maneiras diferentes, contudo, em todos esses registros, o 

ensino da Geometria é um item importante para o desenvolvimento do conhecimento 
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matemático dos alunos e não tem tido a devida atenção dos educadores e elaboradores 

curriculares. 

Embora a Geometria seja “um dos ramos mais antigos da Matemática, que se 

desenvolveu em função de necessidades humanas” (BRASIL, 1998, p. 127) e seu estudo 

possibilite que os alunos observem, compreendam e descrevam o mundo a sua volta, por 

várias décadas, foi verificado no Brasil um gradual abandono de seu ensino 

(PAVANELLO, 1993). 

De maneira geral, ficou mais evidente nas escolas públicas após a promulgação da 

Lei 5692/71 que concedia às escolas uma determinada liberdade quanto à decisão sobre o 

programa das diferentes disciplinas (PAVANELLO, 1993). 

Nesse sentido, o problema do abandono da Geometria é de caráter histórico e está 

prejudicando várias gerações de alunos. Alguns professores, às vezes, inseguros com o 

conteúdo postergam o seu ensino, mesmo que inconscientemente, pois reprogramam os 

conteúdos geométricos para o final do curso e não conseguem cumprir esse planejamento 

(PAVANELLO, 1994). 

O ensino da Geometria no Ensino Fundamental é um “campo fértil para trabalhar 

com situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar 

naturalmente” (BRASIL, 1998, p. 51), pois “estimula a capacidade de observação do 

aluno, sua criatividade, por meio do uso de formas geométricas para visualizar, representar 

ou descrever objetos” (MINAS GERAIS, 2006, p. 37). 

Dessa maneira, a Geometria pode ser considerada como um campo de estudo que 

possibilita aos alunos uma melhor interação e visualização das atividades matemáticas que 

podem ser consideradas como: 

(...) propícias para que o professor construa junto com seus alunos um 

caminho que a partir de experiências concretas leve-os a compreender a 

importância e a necessidade da prova para legitimar as hipóteses 

levantadas. Para delinear esse caminho, não se deve esquecer a 

articulação apropriada entre os três domínios citados anteriormente: o 

espaço físico, as figuras geométricas e as representações gráficas 

(BRASIL, 1998, p. 126). 

Portanto, o ensino da Geometria é importante para o desenvolvimento dos alunos e 

contribui para formação deles como cidadãos (BRASIL, 1998). Dessa maneira, as: 

(...) situações quotidianas e o exercício de diversas profissões, como a 

engenharia, a bioquímica, a coreografia, a arquitetura, a mecânica etc., 

demandam do indivíduo a capacidade de pensar geometricamente. 

Também é cada vez mais indispensável que as pessoas desenvolvam a 
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capacidade de observar o espaço tridimensional e de elaborar modos de 

comunicar-se a respeito dele, pois a imagem é um instrumento de 

informação essencial no mundo moderno (BRASIL, 1998, p.122). 

Esse contexto assegura que o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

deve ter significado e ser contextualizado, pois é importante “valorizar esse saber 

matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o aluno está inserido” 

(BRASIL, 1998, p. 32). 

A relação entre a etnomatemática e a geometria é argumentada por Rossi e Oliveira 

(2006). Segundo eles, é importante “mostrar como a geometria está inserida no cotidiano 

de todos, independentemente de classe social, crença, cor, idade ou realidade cultural. 

Todos trazem conceitos formados ainda nos primeiros anos de vida, inclusive conceitos 

geométricos” (p. 92). 

Para Gerdes (1997), um papel importante da Etnomatemática, como uma área de 

investigação, reside em contribuir com o desenvolvimento de estudos que possibilitam 

iniciar o reconhecimento de ideias matemáticas e geométricas dos membros de grupos 

culturais distintos, valorizando o saber/fazer de diversas maneiras, inclusive, estimular que 

esse conhecimento possa ser utilizado como uma base sólida para o desenvolvimento da 

Educação Matemática. 

 

1.4.     Conectando a Etnomatemática, os Jogos, a Matemática e a Geometria 

Desde os tempos mais remotos, os jogos envolvem os indivíduos de todas as idades 

e, em todo o mundo, pois refletem as características de diferentes culturas, bem como 

desafiam os jogadores a utilizarem uma ampla variedade de habilidades para a resolução 

de problemas por meio da utilização de estratégias desenvolvidos durante a realização de 

um determinado jogo (BRAXTON et al., 1995). 

Assim, a presença de competições por meio de jogos está presente na humanidade a 

partir de 2600 a.C. Podemos citar como exemplo alguns exemplares de jogos mais antigos: 

Real de Ur, 2500 a.C. e Senet, 2.600 a.C. (ZATZ, 2005), Tavolado, 600 (GOUVEIA, 

2012), Mancala, no ano 700 (BELL, 1979) e o jogo da Trilha no ano de 1400 (SACKSON, 

1991). 

O jogo de origem africana, denominado Mancala, é jogado cotidianamente pelos 

membros de grupos culturais distintos em várias regiões do mundo. Os jogos africanos da 

família Mancala “são caracterizados por uma grande diversidade de regras” (OLIVEIRA, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_Real_de_Ur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_Real_de_Ur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senet
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2012, p. 45). Assim, esses jogos podem ser utilizados em várias atividades para a 

exploração de conteúdos e saberes matemáticos (BARRETO, 2016) e geométricos. 

Historicamente, Seabra (1978) argumenta que desde o século X a.C. os jogos de 

cartas têm fascinado a humanidade. Desse modo, desde a utilização das simples tiras de 

papel originadas no oriente, as cartas se tornaram conhecidas na Europa a partir do século 

XVI, tornando-se um fenômeno universal. 

Muitos jogos de origens distintas, que foram passados de geração em geração, 

participam de várias etapas do desenvolvimento de comunidades diversas. Nesse sentido, 

os jogos fazem parte do contexto cultural dos indivíduos. De acordo com Dantas (2018), os 

jogos estão vinculados à cultura dos povos, estando relacionados com o seu folclore. Dessa 

maneira, os jogos são artefatos culturais universais que estão presentes em todas as 

culturas. 

Antes da chegada dos primeiros europeus em território brasileiro, os indígenas 

utilizavam uma trouxa de folhas forradas com pedrinhas, que eram amarradas em uma 

espiga de milho para brincar. Assim, jogavam essas trouxas de um lado para outro, 

denominando esse jogo de Pe’teka, que em tupi significa bater (DANTAS, 2018). 

Desse modo, historicamente, os jogos podem ser considerados como uma 

construção humana que envolve os fatores sociais, econômicos e culturais. Nesse 

direcionamento, os jogos são elementos da cultura, geralmente, transmitidos de geração 

para geração, através da oralidade (GONÇALVES JR., 2004). Sobre essa temática, Grando 

(2000) argumenta que as: 

(...) atividades lúdicas são inerentes ao ser humano. Cada grupo étnico 

apresenta sua forma particular de ludicidade, sendo que o jogo se 

apresenta como um objeto cultural. Por isso, encontramos uma variedade 

infinita de jogos, nas diferentes culturas e em qualquer momento histórico 

(p. 16). 

Assim, Rosa e Orey (2017) argumentam que essas tradições culturais relacionadas 

aos jogos, frequentemente, são dialogadas nos lares, pois esse conhecimento é transmitido 

pelos próprios familiares. Portanto, é importante que esse conhecimento seja aproveitado 

no ambiente escolar, favorecendo a construção de um processo educativo contextualizado e 

com significado para os alunos. 
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1.4.1.   Estudos Correlatos 

Os jogos podem se constituir em alternativas pedagógicas para o desenvolvimento 

da Matemática e da Geometria em sala de aula como mostram os resultados de pesquisas 

conduzidas nessa área de estudo. 

Nesse sentido, foi realizado um levantamento no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em abril de 2018, utilizando três 

conjuntos de palavras-chave: Etnomatemática, Jogos e Geometria; Etnomatemática e 

Jogos; e Etnomatemática e Geometria. 

A partir das informações contidas nos resumos encontrados, foram localizadas 

sessenta e duas pesquisas, das quais foram selecionadas quatorze por meio dos critérios: (a) 

foco na Etnomatemática; e (b) contexto nos jogos, na Matemática e na Geometria. 

Na busca por “Etnomatemática, Jogos, Matemática e Geometria” foi encontrada 

uma pesquisa que não cita em seu referencial teórico a Etnomatemática, logo, esse estudo 

não foi analisado. Na busca por “Etnomatemática e Jogos” foram encontradas trinta e 

quatro pesquisas, das quais foram selecionadas nove utilizando o critério de não se referir 

aos jogos de linguagem. 

Na busca por “Etnomatemática, Matemática e Geometria” foram encontrados vinte 

e sete trabalhos. Acrescentando na ferramenta de busca a palavra-chave “Ensino 

Fundamental”, o número de trabalhos foi reduzido para vinte e três. 

Analisando os títulos que continham a palavra-chave Etnomatemática, restaram 

apenas nove trabalhos, dos quais cinco foram analisados, pois se tratavam também da 

matemática e da geometria. Assim, ao todo, quatorze trabalhos foram analisados. 

Dentre a busca “Etnomatemática e Jogos”, dos nove trabalhos encontrados, quatro 

continham as palavras-chave “Etnomatemática e Jogos”, que eram discutidos como 

tendências em Educação Matemática, sendo que desses trabalhos, dois estavam associados 

à formação de professores. 

Em duas dessas investigações, as temáticas relacionadas com os Jogos e a 

Etnomatemática foram abordadas de maneira sutil. Em outros dois estudos, a 

Etnomatemática aparece na elaboração de atividades, pois um desses trabalhos envolve a 

interdisciplinaridade com a Modelagem Matemática enquanto o outro discute a 

compreensão de matemática dos alunos de um curso de pedagogia à distância em um 

ambiente online. 
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Por exemplo, França (2015) apresenta o jogo kalah, de origem africana, para o 

desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos. Contudo, esse estudo não apresenta 

um referencial teórico para o desenvolvimento da temática proposta para a investigação 

descrita nessa dissertação. 

Na introdução desse estudo, França (2015) informou que o seu objetivo foi 

contribuir para a implementação das diretrizes da Lei 10.639/03, sendo que teve como 

suporte pedagógico o Programa Etnomatemática para revelar os aspectos históricos, 

filosóficos e etnográficos dos jogos matemáticos africanos da família mancala. 

Em sua pesquisa, França (2015) apresentou uma situação vivenciada por ele sobre a 

utilização do Jogo Kalah na escola, descrevendo um torneio sobre esse jogo que ocorreu 

no 3° trimestre de 2012, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse autor também 

apresenta uma alternativa para trabalhar com o Kalah envolvendo situações-problema em 

sala de aula. Nesse sentido, é importante argumentar que o: 

(...) jogo também é ferramenta útil no aprendizado e desenvolvimento 

matemático. Muitos são os raciocínios matemáticos envolvidos nas etapas 

do jogo kalah, como: 

I) Resolução de problemas. 

II) Cálculo: princípio fundamental da contagem, correspondência um a 

um, igualdade, desigualdade. 

III) Raciocínio lógico: observação, hipótese e experimentação, dedutivo, 

indutivo. 

IV) Raciocínio geométrico: espacial e direcionalidade (FRANÇA, 2015, 

p. 34). 

Em outro trabalho, Silva (2016), abordou à Lei 10.639/3 e investigou as concepções 

de vinte e um alunos de um programa de pós-graduação, na disciplina Teoria e Prática do 

Ensino de Matemática, sobre a implementação dessa lei que torna obrigatório o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do 

ensino fundamental até o ensino médio. 

No estudo, Silva (2016) também investigou se os alunos conseguiram articular 

algum tipo de conteúdo referente ao currículo mínimo de Matemática com os jogos 

propostos nas atividades realizadas no trabalho de campo. A pesquisa foi de cunho 

qualitativo, desenvolvida por um estudo exploratório e intervencionista em quatro sábados 

com carga horária total de 16 horas. Os resultados desse estudo mostram que a: 

(...) descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, ele 

modifica fundamentalmente o ser, ou pelo menos deveria transformar 

espectadores sobrecarregados de inessencialidade em atores 

privilegiados, colhidos de modo quase grandioso pela roda-viva da 
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história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitindo por homens 

novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é, 

na verdade, criação de homens novos (SILVA, 2016, p. 103). 

Para Silva (2016), a articulação do Programa Etnomatemática à perspectiva 

afrocêntrica fornece as ferramentas educacionais necessárias para o desenvolvimento de 

uma ação pedagógica contra o racismo e, também, pela valorização e pelo respeito às 

características culturais dos diferentes povos. 

Outras pesquisas também foram analisadas como, por exemplo, Gomes e Franco 

(2013) que utilizaram os jogos como um recurso pedagógico para trabalhar as propriedades 

de figuras planas e de sólidos geométricos com os alunos de 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Em outro estudo, Ferrarezi (2004) trabalhou com os pontos notáveis de um 

triângulo com professores do Ensino Fundamental por meio da utilização de jogos de 

estratégia a partir da utilização de um tabuleiro. Os resultados obtidos nessa investigação 

mostraram a importância desse jogo para o resgate de conteúdos matemáticos e 

geométricos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

Similarmente, Barros (2012) trabalhou com o Jogo dos Polígonos em sala de aula, 

que foi idealizado e desenvolvido por seis professores participantes do Projeto de 

Formação Docente: Interdisciplinaridade e Ação Docente (Projeto REDE), da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Nesse sentido, Barros (2012) observou o processo de construção do jogo e a reação 

dos alunos em sua aplicação em sala de aula e nos resultados afirma que os “erros foram 

mínimos e em sua maioria podem ser atribuídos à falta de atenção do aluno às explicações 

do professor ou à contagem dos vértices. Poucos foram os relatos de dificuldades dos 

alunos em relação ao jogo” (p. 95). 

Desse modo, é importante ressaltar que também existem propostas pedagógicas que 

defendem a importância da aprendizagem da Matemática e da Geometria na formação dos 

alunos com a utilização do recurso dos jogos na perspectiva da Etnomatemática (OREY; 

ROSA, 2004). 

Os jogos retirados do próprio cotidiano dos alunos estão relacionados com a noção 

de etnomatemática e, também, com a ideia de que a matemática é produzida pelos 

membros de uma determinada cultura, que podem transformá-la nessa dinâmica cultural 

(ROSA; OREY, 2017). 
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Algumas investigações foram desenvolvidas associando a Etnomatemática com os 

jogos. Por exemplo, Bernstein (2015) desenvolveu uma pesquisa/intervenção de mestrado 

vinculada ao Projeto Observatório da Educação Univates. Nessa investigação, a 

pesquisadora buscou propiciar para duas turmas de 4º Ano do Ensino Fundamental, o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas investigativas, com atividades centradas em 

jogos digitais. 

Essas práticas foram ancoradas na perspectiva da Etnomatemática, que busca 

problematizar o modo como as diferentes culturas operam com conceitos vinculados à 

Matemática para atender às suas necessidades cotidianas. Essa autora investigou os saberes 

matemáticos que emergem quando os alunos de duas turmas dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental operam com jogos digitais, bem como as possíveis semelhanças com aqueles 

saberes usualmente presentes na Matemática escolar (BERNSTEIN, 2015). 

Diante desse contexto, Orey e Rosa (2004) afirmam que uma maneira de se 

entender a utilização de jogos é através de seu aspecto lúdico, que promove o interesse dos 

jogadores pela própria ação do jogo, mantendo o envolvimento na competição e no 

desafio, motivando-os a conhecerem os seus limites e as suas possibilidades de superação, 

na busca pela vitória, adquirindo confiança e coragem para arriscar. 

A utilização dos jogos em sala de aula, na perspectiva etnomatemática, auxilia no 

desenvolvimento dos raciocínios lógico e geométrico, bem como na elaboração de 

estratégias para resolução de problemas, que são habilidades que os alunos podem adquirir, 

além das competências sociais, como, por exemplo, a convivência em grupo e o respeitar 

às regras, assim como apropriar-se de suas raízes culturais, respeitando-as e valorizando-as 

em diferentes contextos (ROSA; OREY, 2017). 

Ao utilizarem os jogos, os alunos aplicam conhecimentos matemáticos que são 

relevantes para o desenvolvimento de estratégias e técnicas para serem empregadas durante 

a evolução de um determinado jogo. Assim, os jogos oferecem muitas oportunidades para 

os alunos apreciarem a amplitude, a profundidade e a beleza da matemática, bem como 

para valorizarem a cultura dos indivíduos provenientes de diferentes grupos culturais, que 

produziram esses artefatos culturais denominados jogos (BRAXTON et al., 1995). 

A utilização de jogos possibilita que os alunos trabalhem com o lúdico, com a 

construção do conhecimento matemático e geométrico, com o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e com a diversidade cultural e social da sociedade brasileira (ROSA, 

2015). Esses requisitos são básicos para que os alunos possam desenvolver as 



  

74 
 

competências e habilidades necessárias para o processo de resolução de problemas, bem 

como para o a convivência em sociedade. 

Os jogos também oferecem oportunidades para os alunos explorarem a geografia e 

a história conectada à sua origem, bem como ampliarem o conhecimento relacionado com 

outras culturas. Assim, os alunos podem reconhecer e apreciar a importância de diversos 

povos na criação e no desenvolvimento de ideias, noções, procedimentos e práticas 

matemáticas por meio dos jogos (BRAXTON et al, 1995). 

De acordo com Rosa e Orey (2017), na perspectiva da Etnomatemática, os alunos 

podem desenvolver por meio dos jogos, habilidades e competências sociais importantes, 

como, por exemplo, a convivência em grupo, o respeito às regras e, também, apropriarem-

se de suas raízes culturais, respeitando-as e valorizando-as em diferentes contextos. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTANDO METODOLOGICAMENTE O ESTUDO 

 

Esse estudo foi desenvolvido com 26 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, 

que estão matriculados em uma das turmas da professora-pesquisadora. Assim, a proposta 

dessa pesquisa foi utilizar os jogos para trabalhar com os conceitos e conteúdos 

matemáticos e geométricos com os alunos dessa turma por meio da perspectiva 

etnomatemática. 

A abordagem adotada nessa pesquisa é qualitativa porque o trabalho foi realizado 

em um ambiente com fonte direta para a coleta de dados, sendo que a professora-

pesquisadora foi um elemento fundamental nesse processo (GODOY, 1995). Nesse 

contexto, os estudos qualitativos: 

(...) têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 

empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo estudada. No trabalho intensivo de campo, os dados são 

coletados utilizando-se equipamentos como videoteipes e gravadores ou, 

simplesmente, fazendo-se anotações num bloco de papel (GODOY, 1995, 

p. 62). 

Além disso, Ludke e André (1986) afirmam que existem cinco características 

básicas que descrevem uma pesquisa como qualitativa: 

a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados 

coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto; d) o significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador; e e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo 

(p. 44). 

Esse estudo tem relação direta com a prática profissional dos professores de 

Matemática, pois a professora-pesquisadora desenvolveu a sua pesquisa com fundamento 

na Etnomatemática, nos jogos e na geometria para os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental II, nos horários regulares das aulas de Matemática. 

Todo o material produzido nessa pesquisa poderá auxiliar os professores, 

educadores e interessados nessa temática, que buscam utilizar os jogos nas aulas de 

Matemática para o desenvolvimento de conceitos matemáticos e geométricos em uma 

perspectiva Etnomatemática. 
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2.1.     Contextualização da Escola 

Essa pesquisa foi realizada em uma escola estadual localizada em um distrito de 

Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. De acordo com Fortes (1996), esse distrito é um 

povoado antigo, que se originou, aproximadamente, em 1700 e, como Ouro Preto7, surgiu 

com a procura do ouro em Minas Gerais. 

No início de sua formação, os moradores desse distrito dedicaram-se à agricultura e 

à criação de gado e, durante algum tempo, cerca de 80% a 90% dessa população começou 

a trabalhar com o artesanato em pedra sabão. Esse é um distrito grande e agrega vários 

subdistritos. Ressalta-se que cultura dos subdistritos é semelhante à sede do distrito 

(FORTES, 1996). 

Essa escola é uma unidade educacional antiga que se insere no contexto desse 

distrito e, até pouco tempo, era a única que atendia os alunos do Ensino Fundamental. No 

início, disponibilizava turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental e com o passar do 

tempo cresceu e conquistou o direito de, também, oferecer as séries finais e também o 

Ensino Médio. 

É importante ressaltar que essa escola disponibilizou, anteriormente, cursos 

profissionalizantes pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC8) e, atualmente, atende os alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) 

e uma turma do Curso de Magistério. 

De acordo com as observações da professora-pesquisadora, que trabalha nessa 

escola há 10 (dez) anos, constatou-se que os alunos dessa escola residem nesse distrito e, 

também, em seus subdistritos, sendo que, a sua maioria vive na zona rural. Esses alunos 

compõem um corpo discente bem diversificado. 

O sustento das famílias é oriundo da produção de carvão vegetal, extração de pedra 

sabão nas pedreiras da região, artesanato em pedra sabão e, também, das pequenas 

agriculturas, como, por exemplo, milho, feijão e batata. 

Alguns alunos percorrem até 25 km de casa até a escola. Contudo, todos os alunos 

possuem transporte escolar que é realizado nessa região por meio de ônibus, Kombi e, em 

alguns casos, carros pequenos particulares cadastrados no transporte escolar para prestar 

                                                           
7Ouro Preto possui treze distritos, incluindo o distrito-sede. Além desses treze distritos, Ouro Preto também é 

dividida, de maneira não-oficial, em subdistritos e bairros (FORTES, 1996). 
8 O PRONATEC foi criado pelo Governo Federal por meio da Lei nº 12.513, em 26 de Outubro de 2011. 
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esse tipo de serviço à para a população escolar do distrito. A variação do transporte ocorre, 

principalmente, pelas condições das estradas que acessam as casas dos alunos e, também, a 

escola. 

O espaço físico dessa escola é composto por 12 salas de aula, todas são amplas e 

ventiladas. Cada sala possui, em média, de 30 a 40 carteiras distribuídas nesse espaço 

físico. 

Essa escola possui uma biblioteca ampla e com um bom acervo que possibilita aos 

alunos a realização de pesquisas escolares, uma sala de informática, uma sala para os 

professores, uma secretaria, uma sala para os pedagogos, uma sala da direção, uma sala da 

secretária, uma sala de técnico em contabilidade e uma cantina 

Ressalta-se que essa escola também possui banheiros para alunos e funcionários, 

sendo oito para os alunos (4 femininos e 4 masculinos) e quatro para os funcionários (2 

para professores, 1 para a secretaria e para a direção e 1 para os auxiliares de serviço 

geral), uma quadra poliesportiva e um depósito para os produtos de merenda e para os 

materiais de limpeza. 

Enfim, essa escola tem uma boa estrutura física e comporta razoavelmente a 

quantidade de alunos matriculados nesse ambiente escolar. É importante ressaltar que a 

professora-pesquisadora leciona nessa escola desde que ingressou na profissão docente, 

como professora de Matemática, em 2010. 

 

2.2.      Participantes da Pesquisa 

Atualmente, a professora-pesquisadora é a primeira docente efetiva no cargo de 

Matemática nessa escola. Por isso, no início do ano letivo, essa profissional escolhe as 

turmas com as quais trabalhará durante o ano letivo. 

Nesse sentido, essa pesquisa foi conduzida com 26 alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental II, que residem em distritos ou em subdistritos de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, sendo que a sua maioria possui um baixo nível socioeconômico (renda familiar 

abaixo de dois salários mínimos). Esses alunos sempre estudaram em escola pública e 

alguns não possuem acesso aos recursos tecnológicos, como, por exemplo, internet, 

computadores e celulares.  
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O perfil dos participantes desse estudo foi elaborado com a utilização das respostas 

dadas para o questionário inicial (Apêndice 04), que estavam relacionadas com a idade, o 

gênero e o nível econômico familiar dos alunos. 

De acordo com as informações obtidas com relação à questão 01 do questionário 

inicial: Idade, a análise dos dados mostra que os 26 participantes desse estudo possuem 

idade entre 12 e 14 anos, sendo que 03 participantes possuem 12 anos, 22 participantes 

possuem 13 anos e 01 participante possui 14 anos. O gráfico 1 mostra a idade dos 

participantes desse estudo. 

Gráfico 1: Idade dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise das respostas dadas na questão 02 (sobre o Sexo dos participantes) mostra 

que 13 participantes são do sexo masculino e 13 do sexo feminino. 

As respostas dadas na questão 03 - Localidade onde mora: nome do subdistrito ou 

distrito - mostram que uma metade (13 participantes) reside no próprio distrito no qual a 

escola está localizada e a outra metade reside em subdistritos dessa localidade. 

A análise das respostas dadas na questão 04 (sobre a renda familiar dos 

participantes desse estudo) “Se o salário mínimo atual é de R$ 998,00; qual a renda total 

de sua família? a) Menos que um salário mínimo, b) Um salário mínimo, c) Dois salários 

mínimos, d) Três salários mínimos, e) Acima de três salários mínimo” mostra que 25 

participantes responderam a questão. 

Nesse sentido, 06 participantes possuem renda familiar abaixo de um salário 

mínimo, 12 participantes possuem uma renda familiar de um salário mínimo, 06 

participantes possuem renda familiar de 2 salários mínimos, 01 participante possui renda 

familiar de 3 salários mínimos e 1 participante possui renda familiar de acima de 3 salários 

mínimos. Essa análise também mostra que a família de nenhum participante desse estudo 

possui renda superior a R$ 4.150,00. 

A análise das respostas dadas na questão 05: Essa é a primeira vez que você estuda 

no 8º Ano do Ensino Fundamental? (___) Sim. Explique a sua resposta. (___) Não. 
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Explique quais foram os motivos que o levaram a cursar esse ano novamente?, mostra que 

25 participantes desse estudo estão cursando o 8º ano do Ensino Fundamental pela primeira 

vez, pois nunca foram reprovados, estando na faixa etária correta. 

Por exemplo, a participante F26 comentou que “Sim. Estou no oitavo ano e não 

tomei bomba estou na série correta para minha idade” enquanto o participante M5 afirmou 

que “Sim. Eu nunca tomei bomba, porque eu sou um menino estudioso”. Por outro lado, 01 

(uma) participante, F12, ressaltou que “Não, pois eu repeti de ano”. 

É importante ressaltar que, para assegurar esse sigilo, com relação à identificação 

desses participantes, foram utilizados índices numéricos adjacentes às letras M e F que os 

identificaram como sendo do gênero masculino ou feminino, respectivamente. 

Assim, nesse processo, os participantes com uma numeração ímpar representam o 

sexo masculino enquanto os participantes com uma numeração par representam o sexo 

feminino, como, por exemplo, M1, M3, ..., M9 ou F2, F4, ..., F10... e, assim, 

sucessivamente. 

Essa numeração obedeceu a uma ordem aleatória, elaborada pela professora-

pesquisadora, sendo diferente da ordenação alfabética e numérica constante no diário de 

classe da disciplina na qual os participantes estavam matriculados. 

 

2.3.      Teoria Fundamentada nos Dados como um Design Metodológico 

O design metodológico utilizado neste estudo foi a Teoria Fundamentada nos 

Dados9 (TFD). De acordo com Strauss e Corbin (2008) a: 

(...) teoria que foi derivada de dados, sistematicamente reunidos e 

analisados por meio de processo de pesquisa. Neste método, coleta de 

dados, análise e eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si 

(...). O pesquisador começa com uma área de estudo e permite que a 

teoria surja a partir dos dados. A teoria derivada dos dados tende a se 

parecer mais com a “realidade” do que a teoria derivada da reunião de 

uma série de conceitos baseados em experiência ou somente por meio de 

especulação (como alguém acha que as coisas devem funcionar) (p. 25). 

Para Gasque (2007), a Teoria Fundamentada nos Dados é uma metodologia de 

pesquisa de natureza exploratória e qualitativa que enfatiza a geração e o desenvolvimento 

de teorias que especificam o fenômeno e as condições para a sua manifestação. 

                                                           
9Nesse estudo, a professora-pesquisadora e o seu orientador optaram pela adaptação da Teoria Fundamentada 

nos Dados (FTD) porque a codificação seletiva e a redação de uma teoria emergente não foram utilizadas nos 

procedimentos metodológicos selecionados para esse estudo. 
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Glaser e Strauss (1967) afirmam que, apesar da abordagem metodológica da Teoria 

Fundamentada nos Dados ser essencialmente qualitativa, essa teoria também pode ser 

utilizada por meio de uma abordagem quantitativa. 

Nesse direcionamento, Glaser e Strauss (1967) também afirmam que “toda forma 

de dados é útil tanto para a verificação quanto para a geração de teorias, qualquer que seja 

a ênfase. Esta depende das circunstâncias de pesquisa, dos interesses e treinamento do 

pesquisador e dos tipos de materiais necessários para a teoria” (p. 17-18). 

Desse modo, nesse estudo, também foram utilizados aspectos quantitativos da 

estatística descritiva. De acordo com o objetivo básico que é o de sintetizar uma série de 

valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da 

variação desses valores, os aspectos quantitativos organizam e descrevem os dados de três 

maneiras: por meio de quadros, tabelas e de gráficos. 

Por outro lado, Locke (2001) argumenta que existem dois tipos de modelos 

teóricos, que são: 

a) O hipotético-dedutivos no qual a ação investigativa se inicia a partir da teoria 

(conceitos) e segue de acordo com essa base teórica, sendo todo o processo 

observado e testado. 

b) O dedutivo-hipotético que se move a partir das observações dos dados 

empíricos para a definição dos conceitos, como, por exemplo, a teoria 

fundamentada nos dados. 

Então, na TFD, a problemática estudada é desenvolvida por meio de uma coleta e 

análise de dados sistemática (STRAUSS; CORBIN, 1990). Assim os pesquisadores devem: 

(...) ter sensibilidade às palavras, às ações dos informantes e perceber as 

tendências que os dados apontam; ter sensibilidade aguçada para elaborar 

perguntas pertinentes; ter capacidade de pensar o abstrato, de 

reconhecer/perceber além do óbvio; ser flexível e aberto a críticas, além 

de ter capacidade de interpretar os dados indutiva e indutivamente, 

nomear categorias adequadamente, realizar comparações entre as diversas 

categorias e criar um esquema analítico interpretativo inovador 

(BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 179). 

Essa teoria tem características indutivas, pois a interpretação dos resultados é 

gradualmente construída após o início da coleta dos dados. 

O trabalho dedutivo é utilizado para derivar dos códigos preliminares e indutivos, 

as categorias conceituais, visando amostrar mais dados para a geração de uma determinada 

teoria. Nesse direcionamento, os procedimentos adotados nessa teoria têm o objetivo de 
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identificar, desenvolver e relacionar conceitos originados dos dados brutos (STRAUSS; 

CORBIN, 1990). 

A codificação é o procedimento por meio do qual os dados são divididos e 

conceitualizados para que os pesquisadores possam estabelecer as suas relações. Para 

Strauss e Corbin (1990), esse processo analítico tem por objetivos: 

a) Elaborar uma teoria emergente. 

b) Propiciar um rigor metodológico necessário para o processo científico. 

c) Auxiliar os pesquisadores na detecção de vieses. 

d) Desenvolver o fundamento, a densidade, a sensibilidade e a integração 

necessária para a geração de uma teoria emergente. 

Na Teoria Fundamentada nos Dados, de acordo com Gasque (2007), os 

pesquisadores selecionam os dados brutos classificando-os por meio de codificações e 

organizando-os em categorias conceituais por meio de três etapas: a) amostragem teórica, 

b) codificação dos dados e c) redação da teoria emergente. 

Desse modo, na teoria fundamentada, na medida em que os conceitos são 

identificados, os códigos e as categorias se estabelecem, pois novas informações, situações, 

eventos, fenômenos e contextos são incorporados para fortalecer os resultados das 

investigações (LOCKE, 2001). 

Contudo, é importante enfatizar que, para esse estudo, a professora-pesquisadora e 

o seu orientador optaram pela não redação da teoria emergente, pois o objetivo principal 

dessa investigação é verificar como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos com a utilização da perspectiva etnomatemática. 

Consequentemente, esse objetivo não está diretamente relacionado com a redação 

de uma teoria emergente para estudar de uma maneira aprofundada a codificação seletiva 

relacionada com a categoria central que pode se originar desse estudo, mas com a 

elaboração da resposta à questão de investigação proposta para essa pesquisa. 

Então, ressalta-se que os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, com 

exceção da codificação seletiva e da redação da teoria emergente, foram utilizados durante 

a fase de observação, análise, interpretação e categorização dos dados brutos obtidos por 

meio dos instrumentos de coleta que foram utilizados durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo. 
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2.3.1.   Amostragem Teórica 

A amostragem teórica foi composta pelos dados que foram coletados por meio dos 

instrumentos utilizados nesse estudo, como, por exemplo, os questionários (inicial e final), 

os blocos de atividades e o diário de campo da professora-pesquisadora. 

Nesse estudo, diversos instrumentos foram utilizados para a coleta de dados que 

possibilitaram a obtenção de dados brutos, permitindo que a professora-pesquisadora os 

analisasse e interpretasse os resultados obtidos. 

Para Glaser e Strauss (1967), nessa amostragem, os pesquisadores coletam, 

analisam e codificam os dados, interpretando os resultados que possam responder à 

questão de investigação e fundamentar a redação da teoria emergente. 

Nesse contexto, o principal objetivo dessa amostragem está relacionado com a 

maximização das “oportunidades de obtenção de dados para auxiliar na explicação das 

categorias, em termos de suas propriedades e dimensões, visando o desenvolvimento 

conceitual e teórico do estudo” (BAGGIO; ERDMANN, 2011, p. 180). 

É importante ressaltar que, de acordo com Strauss e Corbin (1990), a análise dos 

dados e a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, foram realizadas até a 

ocorrência da saturação teórica através da repetição ou ausência de dados novos e 

relevantes, que possibilitaram a obtenção da resposta de investigação dessa investigação. 

 

2.3.2.   Codificação dos Dados Brutos 

A codificação dos dados é um processo realizado para examinar e analisar os dados 

coletados durante a amostragem teórica. Para Glaser e Strauss (1967), esse processo de 

conceituar os dados ocorre quando, os códigos abrangem as questões propostas nos 

instrumentos de coleta e oferecem respostas provisórias sobre as categorias e as suas 

relações. 

Essa abordagem mostra que os dados são codificados de acordo com as suas 

características principais, sendo organizados, posteriormente, por meio da elaboração de 

categorias semelhantes (GASQUE, 2007). 

Nesse estudo, a codificação dos dados foi analisada cuidadosamente, pois envolveu 

comparações constantes entre as informações contidas nos dados, que conduziram ao 

desenvolvimento de categorias por meio da abstração e das relações entre os elementos 

dessa pesquisa (FLICK, 2004). 
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Assim, o processo de codificação dos dados é realizado por meio: da Codificação 

Aberta, da Codificação Axial e da Codificação Seletiva (que não foi utilizada nesse 

estudo), pois são maneiras distintas de tratar as informações produzidas durante o trabalho 

de campo. 

 

2.3.2.1. Codificação Aberta 

A codificação aberta consiste na decomposição, análise, comparação, 

conceitualização dos dados brutos para a sua categorização. Para Glaser e Corbin (1990) a 

codificação aberta é um processo analítico por meio do qual os conceitos são identificados 

e desenvolvidos em relação às suas características, bem como a localização contínua de 

suas propriedades, que podem ser determinadas no processo analítico de rotular cada frase, 

linha ou parágrafo do texto analisado. 

Nessa etapa, a comparação e os questionamentos são os métodos básicos que 

propiciam a precisão dos conceitos obtidos. Assim, no processo de rotulação dos dados 

busca-se determinar as similaridades e as diferenças entre cada evento ou situação, por 

meio das quais as codificações semelhantes formam as categorias (STRAUSS; CORBIN, 

1990). Nesse processo, os dados são examinados, comparados e conceituados, sendo 

agrupados em categorias conceituais. 

Nesse estudo, os dados brutos foram coletados e analisados linha a linha, frase a 

frase e parágrafo a parágrafo (GASQUE, 2007). Assim, os códigos preliminares emergiram 

tornando-se categorias conceituais na próxima etapa de codificação. 

 

2.3.2.2. Codificação Axial 

A codificação axial é o processo de aprimorar e diferenciar as categorias 

conceituais decorrentes da codificação aberta. De acordo com Strauss e Corbin (1990), a 

“codificação axial é um conjunto de procedimentos [realizados] após a codificação aberta 

em que os dados são colocados em uma nova forma por meio das relações entre as 

categorias” (p. 96). 

De acordo com Strauss e Corbin (1990), as codificações aberta e axial podem ser 

mais bem compreendidas por meio da análise de quatro itens: 

1. Na codificação aberta, diversas categorias são identificadas. 
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2. Na codificação aberta, as categorias são identificadas e agrupadas pelos 

pesquisadores. 

3. Cada categoria possui propriedades específicas para cada caso, podendo ser 

dada uma localização dimensional para cada fato ou fenômeno. 

4. Na codificação axial, as subcategorias são descritas através da codificação 

conceitual. 

Nesse processo de codificação, a sistematização das informações obtidas por meio 

da análise dos dados brutos coletados ocorre através da relação entre as categorias 

determinadas no processo de codificação axial. 

Assim, na codificação axial, os códigos preliminares determinados na codificação 

aberta são agrupados em categorias complexas e completas, que são determinadas pelos 

códigos preliminares que serão agrupados em categorias conceituais elaboradas conforme a 

representação e a ocorrência das informações presentes nos dados brutos previamente 

coletados (BAGGIO; ERDMANN, 2011). A figura 6 mostra o modelo simplificado da 

Teoria Fundamentada nos Dados, que foi utilizada de maneira adaptada durante a 

condução dessa investigação. 

Figura 6: Modelo simplificado da Teoria Fundamentada nos Dados 

 
Fonte: Adaptado de Ladeira (2015, p. 84) 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora e o seu orientador optaram pela não 

redação da teoria emergente, pois o objetivo principal dessa pesquisa foi responder a 

questão de investigação proposta. Assim as etapas da codificação seletiva e da redação da 
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teoria emergente não foram abordadas nesse estudo e a professora-pesquisadora e o seu 

orientador optaram pela adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados. Desse modo, a 

codificação seletiva e a redação da teoria emergente não foram utilizadas nos 

procedimentos metodológicos selecionados para essa investigação, pois não estavam 

relacionadas com a busca de uma resposta para a questão de investigação desse estudo. 

Todos os pressupostos da teoria fundamentada foram utilizados durante o 

desenvolvimento desse estudo. Dessa maneira, após a coleta, os dados foram analisados de 

maneira sistemática até que a sua saturação teórica fosse evidenciada. Nesse processo, os 

dados começam a se repetir e as informações novas e relevantes não emergem dos dados 

(GASQUE, 2007) durante a realização do processo de codificação do estudo. 

 

2.3.4.  Confiabilidade dos Instrumentos de Coleta de Dados 

Uma preocupação da professora-pesquisadora foi assegurar a confiabilidade da 

análise dos dados e da interpretação dos resultados obtidos nessa investigação. Assim, em 

contato com o seu professor-orientador, optou-se pela utilização da fórmula de consenso, 

que foi desenvolvida por Miles e Huberman, em 1994. Essa fórmula mostra que: 

Consenso =
consenso (mesma codificação)

codificação total (consenso + divergências)
(x100) 

 

Desse modo, com a aplicação dessa fórmula, é possível verificar a confiabilidade da 

análise dos dados e da interpretação dos resultados obtidos na investigação. 

Nesse processo, dois membros da equipe de investigação elaboram e revisam os 

códigos obtidos por meio das codificações aberta e axial, que foi desenvolvida de maneira 

independente (MILES; HUBERMAN, 1994). Nesse estudo, essa verificação foi realizada 

pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

Então, em relação a esse procedimento metodológico, a professora-pesquisadora e o 

seu professor-orientador anotaram as divergências verificadas nas codificações realizadas 

previamente, buscando resolvê-las por meio de discussões que possam auxiliá-los na 

obtenção do consenso para a elaboração das possíveis categorizações. 

Em concordância com esse procedimento metodológico, nesse processo, do total de 

2280 codificações determinadas para os instrumentos de coleta de dados brutos que foram 

utilizados nessa investigação, houve 250 divergências. Por conseguinte, com a aplicação da 

fórmula do consenso tem-se que: 
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Consenso =
2280

2280 + 250
(x100) =

2280

2530
(x100) = 90,1% 

Nesse contexto, a confiabilidade obtida para a codificação das respostas dadas para 

as questões dos questionários e, também, para as atividades propostas nos blocos do 

registro documental foi de 90,1%. Miles e Huberman (1994) afirmam que um resultado é 

considerado confiável se for igual ou superior a 90%, que é o mínimo exigido como 

satisfatório para a obtenção do consenso, bem como da confiabilidade das codificações 

realizadas e, consequentemente, das informações obtidas nesse estudo. 

 

2.3.3.   Triangulação dos Dados 

A triangulação dos dados é uma maneira de verificar o rigor metodológico de 

estudos qualitativos (CRESWELL, 2010) e foi feita por meio da utilização dos 

questionários inicial e final, das atividades propostas nos blocos do registro documental e 

do diário de campo da professora-pesquisadora. A figura 7 mostra o processo de 

triangulação dos dados utilizada por meio dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

nessa investigação. 

Figura 7: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

De acordo com Creswell (2010), na triangulação dos dados, vários instrumentos de 

coleta são utilizados como os Questionários Inicial e Final, os Blocos de Atividades do 

Registro Documental e o Diário de Campo da Professora-pesquisadora, para verificar a 

convergência e a corroboração das respostas dadas para os dados coletados e analisados, 
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bem como para a interpretação dos resultados com relação à problemática abordada nesse 

estudo. 

Assim, a triangulação possibilitou que a professora-pesquisadora desenvolvesse 

uma resposta para a questão de investigação, que foi obtida de acordo com a utilização das 

fases da Teoria Fundamentada nos Dados. Então, a análise dos dados brutos desse estudo 

possibilitou o desenvolvimento da amostragem teórica, que propiciou a elaboração das 

categorias de análise por meio das codificações aberta e axial que auxiliou a professora-

pesquisadora na determinação da resposta à problemática desse estudo. 

 

2.4.    Instrumentos Metodológicos e Coleta de Dados  

É importante a utilização de diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados para 

a validação das informações que serão obtidas durante o processo de produção de 

informações realizados no trabalho de campo de um estudo. Os dados brutos que foram 

obtidos com a utilização dos instrumentos de coleta desse estudo teve como objetivo 

principal auxiliar a professora-pesquisadora na obtenção da resposta da questão de 

investigação: 

 

Como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos, em uma perspectiva etnomatemática, para alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

Dessa maneira, apresenta-se uma breve descrição de cada um dos instrumentos de 

coleta de dados que foram utilizados nesse estudo. 

 

2.4.1.  Questionários 

Os questionários são instrumentos de coleta de dados importantes para a condução 

de uma determinada pesquisa. Para Gil (1999), o questionário pode ser definido como a 

“técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas” (p. 121). 

Em geral, os “questionários têm como principal objetivo descrever as 

características de uma pessoa ou de determinados grupos sociais” (OLIVEIRA, 2007, p. 
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83). Nesse sentido, Gil (1999) destaca que a elaboração dos questionários é importante 

para traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas. Desse modo, é importante 

apresentar algumas vantagens dos questionários na condução de pesquisas: 

a) possibilita atingir [um] grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode 

ser enviado pelo correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não 

exige o treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem 

mais conveniente; 

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado (GIL, 1999, p. 122). 

Nesse estudo, foram utilizados 2 (dois) questionários, um inicial e de 

acompanhamento (Apêndices 04 e 05) e um final (Apêndice 09), que foram compostos por 

questões abertas, fechadas e mistas. De acordo com Rosa (2010), as questões mistas são 

compostas por questões abertas e fechadas simultaneamente. 

A utilização de questões fechadas em um questionário são mais fáceis para serem 

codificadas, facilitando a preparação e a análise dos dados (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006). 

Por outro lado, Rosa (2010) argumenta que as questões abertas, apesar de serem 

mais difíceis de serem respondidas, codificadas, analisadas e interpretadas, oferecem para 

os participantes mais liberdade para responderem aos questionamentos solicitados. 

 

2.4.1.1. Questionário Inicial 

O questionário inicial (Apêndice 04), composto por 19 questões, sendo 03 fechadas, 

07 abertas e 09 mistas foi entregue para os alunos antes da realização das atividades do 

registro documental que foram propostas para a sala de aula. 

O principal objetivo desse questionário foi traçar um perfil geral dos participantes 

dessa pesquisa para obter informações sobre o gênero, a idade e o nível econômico, bem 

como determinar quais são os jogos que os alunos preferem e jogaram em sua infância. 

 

2.4.1.2. Questionário Final 

O questionário final (Apêndice 09) foi composto por 09 questões, sendo 03 

questões abertas e 06 questões mistas, cujo principal objetivo foi identificar se os alunos 
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perceberam o vínculo dos conteúdos matemáticos e geométricos que podem ser explorados 

nos jogos que foram propostos em sala de aula com aqueles utilizados em seu cotidiano, 

destacando as contribuições do processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva da 

etnomatemática. 

Outro objetivo desse questionário foi verificar como os jogos podem estar inseridos 

nas práticas diárias dos alunos por meio da identificação de conceitos matemáticos e 

geométricos que, de alguma maneira, podem estar implícitos no desenvolvimento das 

atividades desenvolvidas no cotidiano. 

Esse questionário foi entregue para os alunos responderem após a realização dos 

blocos de atividades do registro documental, que foram propostas para a sala de aula. 

 

2.4.2.  Blocos de Atividades do Registro Documental 

As atividades propostas em sala de aula foram compostas por 03 (três) blocos de 

atividades do registro documental (Apêndices 06, 07 e 08), que propiciaram uma 

exploração sistemática das respostas dadas pelos participantes para esses instrumentos de 

coleta de dados que auxiliaram a professora-pesquisadora na obtenção da resposta para a 

questão de investigação desse estudo. 

Para a realização das atividades do registro documental, os participantes 

trabalharam em grupos de até 5 (cinco) alunos ou individualmente. Os blocos de atividades 

propostos no registro documental estavam relacionados com o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos e geométricos vinculados aos jogos em uma perspectiva 

etnomatemática. 

Durante a realização das atividades do registro documental, que foram realizadas na 

sala de aula, a professora-pesquisadora gravou em áudio e filmou as aulas para que as 

observações e informações relacionadas com a discussão dos alunos fossem anotadas no 

diário de campo. 

Esse momento de coleta de dados foi muito importante para que a professora-

pesquisadora pudesse verificar o que os participantes desse estudo estavam pensando, 

como estavam agindo e como estavam se comportando com relação à realização das 

atividades propostas. As fotos também foram tiradas para registrar os momentos 

observados em sala de aula. 

 



  

90 
 

2.4.2.1. Bloco de Atividades 1: Jogos Exploratórios – Geometria, Matemática e 

Cultura 

Nesse bloco de atividades10 (Apêndice 06) foi proposta a realização de três jogos: 

a) o Jogo da Onça, de origem brasileira, b) o Jogo Mancala, de origem africana e c) o Jogo 

Hex, originado na Dinamarca e nos Estados Unidos. 

O principal objetivo dessa atividade foi utilizar os jogos para o desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos, que podem surgir durante a realização dos jogos e 

das jogadas e, também, incentivar os participantes na valorização desses conhecimentos 

que foram desenvolvidos em outras culturas. 

Por conseguinte, nesse bloco, as seguintes atividades foram propostas para 

realização em sala de aula11: 

 

1) Primeira Atividade - Conhecendo o jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

A realização dessa atividade possibilitou que a professora-pesquisadora e os 

participantes estabelecessem conexões entre campos de estudo distintos, como, por 

exemplo, ciências sociais e humanas, a história e geografia. 

Essas conexões foram verificadas entre os conteúdos matemáticos, pois os 

participantes puderam perceber como as estratégias, as técnicas, a lógica e os padrões 

podem ser utilizados durante a realização das jogadas. 

Essas conexões também podem ser realizadas com outras disciplinas, como, por 

exemplo, geografia, história e ciências, possibilitando que os participantes elaborem e 

explorem questionamentos relacionados com diferentes regiões e culturas. 

Desse modo, esses tipos de investigações mostram que a matemática e a geometria 

e outros tópicos curriculares podem se tornar relevantes, humanizados e vivos para os 

participantes. 

Abaixo são listadas algumas maneiras para que essas conexões possam ser 

realizadas para cada tipo de jogo proposto em sala de aula. 

                                                           
10Essas atividades foram baseadas nas situações-problema propostas no capítulo intitulado A Matemática nas 

Brincadeiras e Jogos indígenas, escrito por Siumara Ferreira, do livro Os Desafios da Escola Pública 

Paranaense na Perspectiva do Professor PDE: Produções Didático-Pedagógicas, escrito em 2014, 

publicado pela Secretaria da Educação, do Governo do Estado do Paraná. 
11Essas atividades também foram baseadas nos jogos propostos no livro: Math Around the World – Teachers 

Guide, escrito, em 1995, por Beverly Braxton, Philip Gonsalves, Linda Lipner e Jacqueline Barber, publicado 

pela LHS GEMS, da University of California, em Berkeley. 
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a) História e Geografia 

 Como esse jogo se desenvolveu? 

 Onde esse jogo se desenvolveu? 

 Quem o jogava? 

 Como esse jogo está relacionado com um período de tempo específico da 

história? 

 O que estava ocorrendo no mundo nesse período? 

 O que esse jogo pode nos dizer sobre uma cultura específica? 

 O que esse jogo pode nos dizer sobre uma região específica? 

 Quais são outros aspectos de uma cultura específica que seria interessante 

explorar? 

 Qual é a origem do nome desse jogo? 

 

b) Ciências Sociais 

 Há outras versões desse jogo? 

 Como essas versões desse jogo se desenvolveram com o tempo? 

 Como essas versões desse jogo se desenvolveram em outras regiões? 

 Quem eram os matemáticos, os cientistas, os poetas e os artistas 

relacionados com a região em que esse jogo foi desenvolvido? 

 Quem eram os matemáticos, os cientistas, os poetas e os artistas 

relacionados com o período de tempo em que esse jogo foi desenvolvido? 

 Quais aspectos dessa região se modificaram com o passar do tempo? 

 Como as pessoas em diferentes partes do mundo se relacionam entre si? 

 Como as pessoas em outras regiões se relacionam com a nossa própria 

região? 

 

A professora-pesquisadora apresentou o jogo para os participantes, bem como a sua 

história e cultura, realizando uma breve discussão sobre os aspectos importantes do jogo. 

Para finalizar essa atividade, a professora-pesquisadora realizou uma discussão sobre os 

tópicos escolhidos pelos participantes com relação ao jogo utilizado em sala de aula. 

 

2) Segunda Atividade: Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 
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Nessa atividade, as regras do jogo foram apresentadas para os participantes. Em 

seguida, para cada um dos jogos que foram trabalhados em sala de aula, foram 

apresentados os seguintes tópicos: 

a) Uma visão geral do jogo: aspectos históricos e culturais. 

b) Jogar o jogo: introduzir e jogar. 

c) Desenvolver e testar estratégias: jogar e finalizar. 

d) Investigar conexões matemáticas e geométricas: visualização espacial, lógica, 

resolução de problemas, padrões, representações numéricas e simbólicas, 

cálculos mentais e formas geométricas. 

Desse modo, para cada jogo, a professora-pesquisadora esclareceu sobre as 

características dos jogos, bem como as suas regras e os seus objetivos, discutindo com os 

participantes sobre os aspectos matemáticos e geométricos dos jogos e as suas conexões 

culturais. 

Após o jogo ser jogado duas ou mais vezes, os participantes descobriram, 

escreveram e analisaram as estratégias que foram utilizadas em suas jogadas. 

 

3) Terceira Atividade: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

A professora-pesquisadora organizou as duplas para a realização das jogadas e 

relembrou as estratégias discutidas na aula anterior, apresentando-as para os participantes 

por meio de slides no datashow. 

Em seguida, os participantes desse estudo discutiram, entenderam e testaram as 

estratégias identificadas durante a realização do jogo nas aulas anteriores. 

 

2.4.2.2. Bloco de Atividades 2: Explorando os Jogos do Cotidiano 

Nesse bloco de atividades (Apêndice 07) foram analisadas as respostas dadas para o 

questionário inicial com relação aos jogos de tabuleiros brincados na infância dos pais ou 

responsáveis e dos participantes e, a partir dos jogos mais citados, foram selecionados dois 

jogos para serem construídos, desenvolvidos e trabalhados pelos participantes em sala de 

aula. 

Desse modo, as atividades desse bloco foram elaboradas de acordo com o 

andamento do trabalho de campo dessa pesquisa e com a obtenção de informações contidas 
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no questionário inicial sobre os jogos. Assim, os tópicos utilizados nas atividades do 

primeiro bloco também foram aplicados para os jogos criados nesse bloco. 

 

2.4.2.3. Bloco de Atividades 3: Elaborando uma Ação Pedagógica 

Para finalizar o trabalho de campo desse estudo, nesse bloco de atividades 

(Apêndice 08), os participantes desse estudo desenvolveram uma oficina com os jogos 

utilizados nessa investigação, apresentando-os para os alunos e professores da escola. Essa 

atividade foi desenvolvida em grupo com a orientação e o auxílio da professora-

pesquisadora. 

Assim, todos os jogos utilizados pelos participantes dessa pesquisa foram 

explicados para os demais alunos da escola e, também, para os professores. Nesse sentido, 

cada grupo foi responsável pelo desenvolvimento de um dos jogos, explicando sobre: 

 O seu funcionamento e a sua relação com o cotidiano. 

 As estratégias utilizadas. 

 A relação de conteúdos matemáticos e geométricos com as jogadas realizadas e 

com o tabuleiro utilizado na realização do jogo. 

Desse modo, os participantes desse estudo tiveram a oportunidade de compartilhar 

os conhecimentos adquiridos no decorrer da condução do trabalho de campo dessa 

investigação com os demais colegas e professores da escola. 

 

2.4.3.   Diário de Campo da Professora-pesquisadora 

O registro das observações realizadas durante a execução dos blocos de atividades 

matemáticas curriculares propostas no registro documental foram anotadas no diário de 

campo da professora-pesquisadora durante ou imediatamente após a aplicação dessas 

atividades para os participantes da pesquisa. Nesse sentido, o diário de campo pode ser 

considerado como um: 

(...) caderno de notas em que o pesquisador registra as conversas 

informais, observações do comportamento durante as falas, manifestações 

do interlocutor quanto aos vários pontos investigados e ainda duas 

impressões pessoais, que podem se modificar ao longo do tempo 

(ARAÚJO, DOLINA, PETEAN, MUSQUIM, BELLATO; LUCIETTO, 

2013, p. 54). 
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A professora-pesquisadora também realizou a transcrição dos áudios gravados e das 

filmagens realizadas durante a proposição das atividades em salas de aula. 

 

2.5.      Procedimentos Metodológicos 

Para a condução dessa pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica com o 

intuito de obter informações que auxiliassem a professora-pesquisadora no entendimento 

da problemática desse estudo. 

O principal objetivo dessa busca por trabalhos, artigos, dissertações e teses, no 

banco de Teses da CAPES teve como finalidade encontrar estudos teóricos e empíricos que 

conectassem a Etnomatemática, os Jogos e os conteúdos matemáticos e geométricos. 

Como nenhum trabalho foi encontrado na busca dessas três palavras-chave, então, 

foram realizadas outras tentativas de busca que relacionassem a Etnomatemática e os Jogos 

e a Etnomatemática e os conteúdos matemáticos e geométricos, mas nenhum estudo 

encontrado era coerente com a perspectiva adotada 

Assim, os dados coletados, bem como as informações obtidas em artigos 

publicados em periódicos nacionais e internacionais, em inglês, português e espanhol e em 

teses e dissertações foram importantes para o seu desenvolvimento, pois contribuíram para 

a definição das principais fundamentações teóricas e metodológicas utilizadas. 

De posse dessas informações, que foram julgadas apropriadas, a professora-

pesquisadora elaborou uma proposta com 3 (três) blocos de atividades do registro 

documental para possibilitar o estabelecimento de um diálogo entre o conhecimento dos 

participantes sobre os jogos e a exploração de conceitos matemáticos e geométricos 

estudados em sala de aula. 

A Direção da Escola (Anexo 01) na qual essa pesquisa foi realizada autorizou a sua 

condução em sua instituição de ensino, após se conscientizar sobre as atividades que 

seriam realizadas. 

Esse projeto de pesquisa também foi encaminhado para o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para verificar o 

atendimento aos requisitos e exigências desse comitê. Destaca-se que ele foi aprovado em 

6 de novembro de 2018, por meio do protocolo: CAAE: 98587518.1.0000.5150. 

Com relação aos procedimentos éticos desta pesquisa, é importante destacar que a 

colaboração dos participantes para o seu desenvolvimento foi totalmente voluntária, sendo 
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que em nenhum momento foi citado o nome dos participantes e nem da escola, pois foram 

utilizados nomes fictícios nas fases de coleta, organização e análise dos dados, bem como 

na interpretação e divulgação de seus resultados. 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), no dia 04 de 

Março de 2019, 26 Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 01) e 

26 Termos de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice 03) foram entregues 

para os alunos e, também, para os pais e os responsáveis para posterior autorização para a 

sua participação nessa pesquisa, bem como para autorizar a realização da coleta de dados 

para o início da condução dessa investigação. Também foi entregue um TALE (Apêndice 

02) para uma das mães de um dos participantes para participar de uma das atividades. 

No dia 10 de Março de 2019, os 26 TCLE e TALE foram retornados, devidamente 

assinados, autorizando, assim, a participação desses alunos, que se tornaram os 

participantes dessa investigação. 

O principal objetivo desses documentos foi informar para os pais e, também, para 

os alunos sobre os procedimentos metodológicos e os instrumentos que foram utilizados no 

trabalho de campo. Esses documentos apresentaram informações de que os participantes 

poderiam desistir de sua participação, a qualquer momento, por vontade própria ou por 

meio de solicitação de seus responsáveis, sendo que foi garantido o sigilo com relação à 

identificação dos participantes, pois os seus nomes foram substituídos por códigos, que 

foram identificados apenas pela professora-pesquisadora e por seu professor-orientador. 

A coleta dos dados foi realizada por meio da utilização de questionários inicial e de 

acompanhamento (Apêndices 04 e 05) e final (Apêndice 09), da elaboração de 03 (três) 

blocos de atividades do registro documental (Apêndices 06, 07 e 08) e, também, pelo 

diário de campo (Apêndice 10) da professora-pesquisadora. 

O trabalho de campo dessa pesquisa se iniciou em 13 de Março de 2019 e foi 

finalizado em 11 de Setembro de 2019, sendo conduzido em uma escola pública estadual, 

em um distrito da região Ouro Preto, em Minas Gerais, local no qual a professora-

pesquisadora exerce a sua profissão docente. 

O questionário inicial (Apêndice 04) foi entregue para os participantes no dia 13 de 

Março de 2019, antes da realização das atividades do registro documental que foram 

propostas para a sala de aula. Como o horário não foi suficiente, a professora-pesquisadora 

solicitou que esses participantes os terminassem em casa, bem como preenchessem a 

questão destinada para os seus pais ou responsáveis. 
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As anotações registradas no diário de campo mostram que 12 participantes tiveram 

dificuldades para interpretarem e responderem algumas questões, sendo que a professora-

pesquisadora os auxiliou no entendimento das questões propostas no questionário inicial. 

Por meio das respostas dadas para as primeiras 05 (cinco) questões do questionário 

inicial, conseguiram-se informações sobre os dados relacionados ao sexo, à idade e ao 

nível econômico, bem como foi verificado se os participantes se interessavam por jogos e 

se os tinham jogado em salas de aula de Matemática. 

As atividades propostas do registro documental (Apêndices 06, 07 e 08) 

aconteceram nas aulas regulares e a maioria das atividades foi realizada em duplas ou 

grupos de até 4 (quatro) participantes ou individualmente. Os blocos de atividades foram 

elaborados com objetivo de valorizar a cultura de outros povos e a própria cultura dos 

participantes e, também, de seus pais ou responsáveis. 

Essas atividades buscaram promover a exploração dos conceitos matemáticos e 

geométricos que surgiram durante a realização das atividades. A escola na qual esse estudo 

foi conduzido possui um currículo flexível, que permitiu o desenvolvimento dessa 

proposta, de acordo com as atividades planejadas pela professora-pesquisadora sem 

restrições ao seu desenvolvimento. 

Para a realização do trabalho de campo desse estudo, 3 (três) blocos de atividades 

foram elaborados: 

a) Bloco de atividades 01 que apresentou os jogos exploratórios, bem como 

abordou as culturas indígena brasileira, africana, inglesa e americana. 

b) Bloco de atividades 02 que estava relacionado com atividades vinculadas à 

cultura dos participantes. 

c) Bloco de atividades 03 que estava relacionado com o desenvolvimento de uma 

ação pedagógica por meio de estações de jogos onde os participantes atuaram 

como monitores. 

Essas atividades foram elaboradas com o objetivo de explorar os conceitos 

matemáticos e geométricos presentes nas construções dos tabuleiros, bem como as regras e 

as estratégias utilizadas nas jogadas. 

Após a aplicação do primeiro bloco de atividades, de acordo com as anotações 

registradas no diário de campo, a professora-pesquisadora constatou que as atividades 

realizadas possibilitaram uma melhor interação entre os alunos, interesse pelas atividades 
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e, também, a concentração durante as jogadas. O quadro 02 mostra uma breve descrição da 

aplicação dos instrumentos de coleta de dados utilizados na realização do trabalho. 

Quadro 2: Descrição da aplicação dos instrumentos utilizados na coleta de dados 
Questionários e Blocos de Atividades do Registro Documental 

Atividades Data Aula(s)12 Objetivos 

Questionário Inicial 

Questionário Inicial 

13/03/2019 

a 

20/03/2019 

2 

Conhecer os participantes da pesquisa. 

Traçar um perfil geral dos participantes 

para a obtenção de informações sobre o 

sexo, a idade e o nível econômico. 

Identificar os jogos que os pais e os 

participantes utilizavam em sua infância. 

Bloco de Atividades I - Jogos exploratórios: matemática, geometria e cultura 

Jogo da Onça 

1 - Conhecendo o jogo e 

sua cultura: 

estabelecendo 

conexões... 

 

28/03/2019

e 

01/04/2019 

 

2 

Apresentar o Jogo para os participantes, 

bem como a sua história e cultura. 

Realizar uma breve discussão sobre os 

aspectos importantes do Jogo. 

1.1 - Confeccionando o 

tabuleiro do jogo 

01/04/2019 

e 

05/04/2019 

3 

Confeccionar o tabuleiro do Jogo. 

Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos do tabuleiro. 

2 - Jogando o jogo, 

analisando as 

estratégias... e ... 

descobrindo... 

08/04/2019 

e 

15/04/2019 

4 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o 

jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias 

utilizadas para jogar. 

3 - Jogando o jogo, 

entendendo as 

estratégias ... e ... 

testando... 

24/04/2019 2 

Discutir, entender e testar as estratégias 

identificadas pelos participantes na 

realização do jogo. 

Jogo Mancala 

1 - Conhecendo o jogo e 

sua cultura: 

estabelecendo 

conexões... 

 

29/04/2019 

 

1 

Apresentar o Jogo para os participantes, 

bem como a sua história e cultura. 

Realizar uma breve discussão sobre os 

aspectos importantes do Jogo. 

1.1 - Confeccionando o 

tabuleiro do jogo 
06/05/2019 2 

Confeccionar o tabuleiro do Jogo. 

Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos do tabuleiro. 

2 - Jogando o jogo, 

analisando as 

estratégias... e ... 

descobrindo... 

13/05/2019 

e 

23/05/2019 

4 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o 

jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias 

utilizadas para jogar. 

3 - Jogando o jogo, 27/05/2019 3 Discutir, entender e testar as estratégias 

                                                           
12Cada aula de 50 minutos. 
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entendendo as 

estratégias ... e ... 

testando... 

e 

03/06/2019 

identificadas pelos participantes durante 

a realização do jogo. 

Jogo Hex 

1 - Conhecendo o jogo e 

sua cultura: 

estabelecendo conexões 

 

03/06/2019 

 

1 

Apresentar o Jogo para os participantes, 

bem como a sua história e cultura. 

Realizar uma breve discussão sobre os 

aspectos importantes do Jogo. 

1.1 - Confeccionando o 

tabuleiro do jogo 

05/06/2019 

e 

11/06/2019 

3 

Confeccionar o tabuleiro do Jogo. 

Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos do tabuleiro. 

2 - Jogando o jogo, 

analisando as 

estratégias... e ... 

descobrindo... 

12/06/2019 

e 

18/06/2019 

3 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o 

jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias que 

foram utilizadas para jogar. 

3 - Jogando o jogo, 

entendendo as 

estratégias ... e ... 

testando... 

24/06/2019 2 

Discutir, entender e testar as estratégias 

identificadas pelos participantes na 

realização do jogo. 

Bloco de Atividades II – Explorando os jogos do cotidiano 

Jogo de Damas - escolhido no questionário de acompanhamento pelos alunos 

 

1 - Conhecendo o jogo e 

sua cultura: 

estabelecendo 

conexões... 

27/06/2019 1 

Apresentar o Jogo escolhido pelos 

participantes no questionário de 

acompanhamento. Realizar uma breve 

discussão sobre os aspectos importantes 

do Jogo. 

1.1 - Confeccionando o 

tabuleiro do jogo 
26/06/2019 2 

Confeccionar o tabuleiro do Jogo. 

Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos presentes no tabuleiro. 

2- Jogando o jogo, 

analisando as 

estratégias... e ... 

descobrindo... 

28/06/2019 

e 

01/07/2019 

3 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o 

jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias que 

foram utilizadas para jogar. 

3- Jogando o jogo, 

entendendo as 

estratégias ... e ... 

testando... 

02/07/2019 2 

Discutir, entender e testar as estratégias 

identificadas pelos participantes na 

realização do jogo. 

Jogo da Velha - escolhido no questionário de acompanhamento pelos pais ou responsáveis 

1- Conhecendo o jogo e 

sua cultura: 

estabelecendo 

conexões... 

02/07/2019 1 

Apresentar o Jogo escolhido pelos pais 

ou responsáveis no questionário de 

acompanhamento. Realizar uma breve 

discussão sobre os aspectos importantes 

do Jogo. 

1.1 - Confeccionando o 

tabuleiro do jogo 
03/07/2019 2 

Confeccionar o tabuleiro do Jogo. 

Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos presentes no tabuleiro. 

2- Jogando o jogo, 

analisando as 

estratégias... e ... 

descobrindo... 

03/07/2019 2 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o 

jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias que 

foram utilizadas para jogar. 

3- Jogando o jogo, 

entendendo as 

estratégias ... e ... 

04/07/2019 2 

Discutir, entender e testar as estratégias 

identificadas pelos participantes na 

realização do jogo. 
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testando... 

Queimada adaptada 

Trabalhando com a 

queimada adaptada 
05/07/2019 4 

Discutir sobre os jogos adaptados, 

apresentar uma breve visão geral do 

jogo da queimada, discutir as adaptações 

do jogo, testar e jogar. 

Trabalhando com a 

queimada adaptada 
04/09/2019 2 Discutir as regras do jogo, testar e jogar. 

Bloco de Atividades III – Elaborando uma ação pedagógica 

Ação pedagógica: 

apresentar os jogos para 

as outras turmas da 

escola 

10/07/2019 3 

Os participantes da pesquisa foram os 

responsáveis para apresentarem os jogos 

desenvolvidos em sala de aula para as 

outras turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental, bem como para os 

professores da escola. 

Ação pedagógica: 

apresentar os jogos para 

outras turmas da escola 

 

11/07/2019 3 

Os participantes foram os responsáveis 

para apresentar os jogos desenvolvidos 

em sala de aula para outras turmas dos 

anos finais do Ensino Fundamental, bem 

como para os professores da escola. 

Ação pedagógica: 

apresentar os jogos para 

outras turmas da escola 

 

27/08/2019 

e 

28/08/2019 

4 

Retomada dos jogos trabalhados em sala 

de aula. Os participantes foram os 

responsáveis para apresentar os jogos 

desenvolvidos em sala de aula para 

outras turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental, bem como para os 

professores da escola. 

Atividade Avaliativa da 

Ação Pedagógica 
10/09/2019 1 

Analisar a sessão dos jogos, bem como a 

atuação como monitores e envolvimento 

com durante a apresentação. 

Questionário Final 

Questionário Final 11/09/2019 2 

Identificar se os alunos perceberam o 

vínculo dos conteúdos matemáticos e 

geométricos que foram explorados nos 

jogos e propostos em sala de aula com 

aqueles utilizados em seu cotidiano. 

Destacar as contribuições da 

Etnomatemática no desenvolvimento de 

conteúdos matemáticos e geométricos 

por meio da utilização de jogos. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse contexto, visando garantir a identificação dos participantes e iniciar o 

processo de análise dos dados, a professora-pesquisadora utilizou números adjacentes às 

letras que identificam os participantes de um mesmo sexo. 

Desse modo, 13 participantes do sexo masculino foram identificados com a letra M 

com numeração ímpar enquanto as 13 participantes do sexo feminino foram identificadas 

com a letra F com numeração par, como, por exemplo, M1, M3, ..., M15 e F2, F4... F14. 
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Essa numeração foi determinada por meio de uma ordem aleatória que foi 

elaborada pela professora-pesquisadora, sendo distinta da ordenação alfabético/numérica 

constante no diário de classe da disciplina de Matemática na qual os participantes desse 

estudo estão matriculados. 

Durante a realização das atividades do registro documental, a professora-

pesquisadora filmou e/ou gravou as aulas para que as informações referentes às conversas, 

diálogos e discussões dos participantes pudessem ser utilizadas no processo analítico desse 

estudo. Esses registros foram importantes para detectar como os participantes estavam 

reagindo durante a realização dos blocos de atividades do registro documental. 

Nesse ambiente de aprendizagem, a professora-participante discutiu com os 

participantes por meio da realização das atividades contextualizadas dos blocos do registro 

documental, os conteúdos matemáticos e geométricos observados no processo de 

construção e desenvolvimento dos jogos para que pudessem adquirir uma melhor 

compreensão de sua relação com o cotidiano. 

O questionário final (Apêndice 09) foi entregue no dia 11 de Setembro de 2019 

para que os participantes desse estudo pudessem respondê-lo após a realização das 

atividades do registro documental propostas em sala de aula. O principal objetivo desse 

questionário foi identificar as contribuições, na visão dos participantes, dos jogos no 

desenvolvimento da Matemática em uma perspectiva Etnomatemática. 

Assim, as observações realizadas foram registradas no diário de campo (Apêndice 

10) da professora-pesquisadora, durante a realização dos jogos utilizados em sala de aula e 

nas atividades matemáticas e geométricas propostas no registro documental, imediatamente 

após a sua aplicação. 

A professora-pesquisadora também transcreveu e observou os vídeos e as gravações 

realizadas no processo da condução das atividades propostas em sala de aula. Essas 

observações foram utilizadas para auxiliá-la no processo de obtenção da resposta da 

questão de investigação desse estudo. 

Posteriormente, foi realizada a análise dos dados por meio de sua organização com 

a utilização de quadros e gráficos, bem como por meio das codificações aberta e axial. Em 

seguida, a interpretação dos resultados foi elaborada por meio de categorias conceituais 

que auxiliaram a professora-pesquisadora na obtenção de uma resposta para a questão de 

investigação proposta para esse estudo. 
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É necessário destacar que os pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados 

foram utilizados durante as fases de observação, análise, interpretação, codificação e 

categorização dos dados obtidos por meio dos instrumentos de coleta utilizados durante a 

condução desse estudo. 

 

2.6.      Interpretação dos Resultados 

Os dados brutos coletados durante a realização do trabalho de campo desse estudo 

compõem a sua amostragem teórica. Esses dados foram coletados por meio dos 

instrumentos metodológicos adotados nessa pesquisa e, posteriormente, foram transcritos 

para que fossem organizados, analisados e preparados para as codificações aberta e axial, 

que são propostas pela Teoria Fundamentada. 

Na codificação aberta, os dados brutos foram codificados em códigos preliminares 

enquanto na codificação axial, os códigos preliminares foram classificados em categorias 

conceituais abstratas (GASQUE, 2007). Essas categorias conceituais possibilitaram a 

interpretação dos resultados obtidos nesse estudo, que auxiliaram a professora-

pesquisadora na determinação de uma resposta para a questão de investigação dessa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO III 

 

UTILIZANDO AS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL PARA ANALISAR E 

APRESENTAR OS DADOS 

 

O principal objetivo desse capítulo é apresentar o resultado da análise dos dados 

coletados nos questionários inicial e final, bem como nos 3 (três) blocos de atividades 

propostos no registro documental, que foram realizados durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo. Para o desenvolvimento desses procedimentos metodológicos foi 

necessário transcrever, codificar e analisar as respostas dadas pelos participantes para os 

questionários e para os blocos de atividades propostos nesses documentos de coleta de 

dados, bem como utilizar os registros elaborados com relação às observações das aulas 

anotadas pela professora-pesquisadora em seu diário de campo. 

 

3.1. Processo Analítico dos Dados 

A amostragem teórica foi utilizada para analisar os dados brutos coletados nos 

diversos instrumentos de coleta. Após o levantamento inicial desses dados, de acordo com 

Gasque (2007), os procedimentos de codificação e categorização foram iniciados de 

maneira sistemática e simultânea até que a saturação teórica dos dados fosse verificada 

porque informações novas ou relevantes não foram determinadas, pois houve a repetição 

de códigos preliminares. 

De acordo com Glaser e Strauss (1967), a codificação pode ser realizada linha-a-

linha, frase a frase, parágrafo a parágrafo, seção por seção ou página por página. Contudo, 

quanto menor for a unidade de análise adotada, como, por exemplo, um fragmento dessa 

linha, mais numerosas são as categorias conceituais que podem emergir desse processo 

analítico.  

É importante ressaltar que os códigos gerados nesse processo analítico são de dois 

tipos: os preliminares que auxiliam na conceituação da substância empírica da pesquisa e 

os conceituais que assessoraram a professora-pesquisadora a mover-se da estrutura 

descritiva da problemática desse estudo para a referencial por meio da elaboração de 

categorias conceituais que possibilitaram a abstração dos dados para a obtenção de 

informações relevantes sobre o fenômeno estudado (GLASER, 1978). O processo analítico 
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dos dados brutos foi iniciado com a Codificação Aberta por meio da qual as informações 

foram examinadas cuidadosamente e verificadas linha a linha, frase a frase e parágrafo a 

parágrafo. 

A codificação aberta consistiu na primeira etapa do processo analítico da Teoria 

Fundamentada, sendo realizada manualmente mediante leituras e anotação das informações 

constantes nos dados coletados nos instrumentos utilizados no trabalho de campo desse 

estudo. Esse processo de leitura dos dados possibilitou que a professora-pesquisadora 

examinasse, refletisse, comparasse e conceituasse os códigos preliminares determinados 

nessa codificação. O quadro 3 mostra um exemplo de codificação aberta utilizada para a 

determinação dos códigos preliminares desse estudo. 

Quadro 3: Exemplo de codificação aberta 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Jogos de tabuleiro como dama e banco imobiliário (1), 

pois eu me divirto (2) jogando com os meus familiares 

(3). 

Jogar futebol e andar de bicicleta (4) porque é muito 

divertido (2) e exercita o corpo (5). 

Peteca (4). Eu gosto de fazer peteca (6) e jogar com 

minha família (3) por que é legal (2) e é bom para mente 

(7).  

Eu faço peteca com algumas penas de galinha e com 

algumas pedras (6). 

(1) Jogos de tabuleiro 

(2) Desperta a motivação e o 

interesse  

(3) Promove a interação  

(4) Jogos e brincadeiras de rua  

(5) Jogos de exercício sensório 

motor 

(6) Artefato cultural de jogo  

(7) Desenvolvimento intelectual 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Continuando com esse processo analítico, a codificação axial foi iniciada por meio 

do desenvolvimento de uma análise detalhada dos códigos preliminares obtidos durante a 

realização da codificação aberta. Nesse processo, os dados foram reagrupados, pois se 

buscou relacionar os códigos preliminares com as categorias. O quadro 4 mostra um 

exemplo da codificação axial utilizada nesse estudo para a determinação das categorias 

conceituais. 

Quadro 4: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(7) Desenvolvimento intelectual Jogos no Contexto Escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(4) Jogos e brincadeiras de rua x 

(5) Jogos de exercício sensório motor 

(6) Artefato cultural de jogo 

Jogos Contextualizados no Cotidiano 
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(2) Desperta a motivação e o interesse 

(3) Promove a interação 
Ação Pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ressalta-se que o principal objetivo dessa etapa foi reorganizar os códigos 

preliminares em um nível maior de abstração por meio da codificação axial (STRAUSS; 

CORBIN, 1990). Assim, os processos de coleta e de análise dos dados ocorreram 

simultaneamente durante todas as etapas da condução desse estudo. 

De acordo com esse contexto, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados nos 

instrumentos utilizados durante a condução do trabalho de campo desse estudo: 

questionários (inicial e final) e os blocos de atividades do registro documental. 

 

3.1.1. Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

A análise dos dados mostra que 26 participantes desse estudo responderam as 

questões do questionário inicial, que foi aplicado nos dias 13 de Março de 2019 e 20 de 

Março de 2019, antes do início da realização dos blocos das atividades propostos para o 

registro documental. 

 

3.1.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Inicial 

Nesse tópico, a professora-pesquisadora analisou as questões de 06 a 19 do 

questionário inicial. Dessa maneira, destaca-se que as questões de 01 a 05 desse 

instrumento de coleta de dados foram analisadas no Capítulo II dessa dissertação, pois 

estavam relacionadas com a caracterização dos participantes desse estudo. 

Iniciando a fase analítica do questionário inicial, as respostas dadas para a questão 

06: Que atividades recreativas você gosta de fazer fora do ambiente escolar? Explique a 

sua resposta, mostraram que 25 participantes responderam essa questão informando quais 

são as atividades que gostam de realizar externamente à escola. 

Por exemplo, a participante F2 comentou que “Eu gosto de fazer peteca e jogar 

com minha família por que é legal e jogar queimada por que exercita o corpo e é bom para 

mente. Eu faço com algumas penas de galinha e com algumas pedras”. Por outro lado, o 

participante M13 não respondeu a essa questão. O quadro 5 mostra as atividades 

recreativas que os participantes realizam quando não estão frequentando a escola. 
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Quadro 5: Atividades recreativas realizadas fora da escola 

Atividades recreativas Respostas dadas 

Futebol, jogar bola e queimada 05 de cada 

Andar de bicicleta e mexer no celular 04 de cada 

Jogar no celular e jogar no tablete 03 de cada 

Vôlei, peteca, dançar e brincar de bola 02 de cada 

Jogos de tabuleiro, andar, dama, banco imobiliário, estudar tabuada, ler 

livros, assistir vídeos, pescar, andar, brincar, passear, jogar jogos, jogar 

jogos online, sair de casa, jogar play, parkour, ler e criar textos. 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Com relação aos jogos, a análise das respostas dadas para a questão 07: Você se 

interessa por jogos? Sim (...). De que tipo? Explique a sua resposta. Não (...). Explique a 

sua resposta, mostrou que 25 participantes responderam sim para essa questão enquanto 01 

(uma) participante respondeu que não se interessa pelos jogos. Todos esses participantes 

justificaram as suas respostas. 

Por exemplo, o participante M3 comentou que o “Futebol é meu esporte preferido”. 

Contudo, o participante M25 afirmou que gosta de jogos online, “pois interagimos com 

pessoas de diferentes nacionalidades”. Por outro lado, a participante F4 respondeu que não 

se interessa por jogos “porque não gosto de jogos online”. O quadro 6 apresenta os jogos 

que interessam aos participantes desse estudo. 

Quadro 6: Jogos que interessam aos participantes desse estudo 

Jogos que interessam aos participantes Participantes 

Futebol e jogos online 06 de cada 

Queimada 05 

Vôlei 03 

Jogos de telefone (celular) e jogos online e free fire 02 de cada 

Xadrez, amarelinha, todos os jogos, jogos educativos, jogar bola, pesca, 

responda se puder, cara a cara, jogos de tabuleiro, gincana, jogos 

esportivos, peteca, rouba-bandeira, jogos recreativos, jogos de montar, 

jogos eletrônicos e jogos mais tranquilos. 

 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As respostas dadas para a questão 08: Você já jogou algum jogo com seus colegas, 

amigos e parentes? Ainda joga? Sim (...). Cite quais. Não (...). Explique a sua resposta, 

mostram que os 26 participantes responderam sim para essa questão. Contudo, somente 05 

(cinco) desses participantes responderam que jogam com os seus colegas, amigos e 

parentes. Por exemplo, o participante M3 respondeu que “jogo futebol com meus amigos 

na escola e em casa com meus primos jogo futebol e queimada”. 

De modo similar, a participante F14 comentou que “já joguei banco imobiliário, 

responda se puder com minhas sobrinhas e meus sobrinhos”, o participante M15 
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respondeu que “jogo com a família, pois é muito bom” enquanto a participante F18 

respondeu que “é muito bom jogar com amigos e parentes”. O quadro 7 destaca os jogos 

que os participantes desse estudo jogam com os seus colegas, amigos e parentes. 

Quadro 7: Jogos jogados pelos participantes desse estudo com os colegas, amigos e 

parentes 

Jogos jogados com os colegas, amigos e parentes Participantes 

Queimada 10 

Futebol 09 

Jogos online, jogos de damas, vôlei e baralho 05 cada 

Pião e rouba-bandeira, andar de patins e responda se puder 03 de cada 

Handebol, videogame, pular corda, peteca e jogar bola e corta três. 02 de cada 

Free fire, futsal, uno, pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, 

montar, xadrez, garena, minecraft, call of duty, banco imobiliário e GTA 
01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Continuando com a temática dos jogos, a análise das respostas dadas para a questão 

09: Em sua opinião, a Matemática está presente nos jogos? (...). Sim. Quais? Explique 

como. (...) Não, mostrou que os 26 participantes responderam sim para essa questão. Por 

exemplo, o participante M3 respondeu “Sim por ter que contar os gols”, a participante F6 

comentou que “Sim, pois tudo precisa da matemática, por exemplo, num jogo de carro se 

você for comprar um carro é preciso utilizar a matemática” enquanto o participante M21 

afirmou que a “Matemática está em tudo que nós fazemos”. O quadro 8 mostra os jogos 

citados pelos participantes desse estudo nos quais a Matemática pode estar presente. 

Quadro 8: Presença da Matemática nos jogos 

Presença da Matemática nos jogos Participantes 

Em quase todos os jogos. 07 

Futebol e queimada 05 cada 

Banco imobiliário, baralho, peteca e vôlei e dominó. 02 de cada 

Free fire, jogos de adivinhação, jogos de computador, jogos online, jogo de 

carro, amarelinha, handebol, jogos de cálculos, rouba-bandeira, corta três. 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse direcionamento, as respostas dadas para a questão 10: Quais dos jogos que 

você mencionou, você gostaria de jogar em sala de aula? Explique a sua resposta, 

mostraram que 25 participantes mencionaram os jogos que gostariam de jogar em sala de 

aula enquanto 01 (uma) participante, F6, respondeu que “nenhum, porque jogar em casa 

sozinho é melhor”. 

Dos participantes que disseram sim para essa questão, justificando a sua resposta, a 

participante F2 respondeu que “gostaria de continuar jogando em sala de aula porque lá 
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encima na informática é bom”, o participante M1 afirmou que “Sim, porque tem números e 

tem que ter estratégia”. O quadro 9 apresenta os jogos que os participantes desse estudo 

gostariam de jogar em sala de aula. 

Quadro 9: Jogos que os participantes gostariam de jogar em sala de aula 

Jogos para serem jogados em sala de aula Participantes 

Banco imobiliário 03 

Futebol, jogos de blocos, jogos de computador, baralho, jogo de dama, 

queimada e free fire 

02 de cada 

Jogos de adivinhação, quebra-cabeça, vôlei, baralho, pião, xadrez, bingo, 

jogos de tabuleiro, jogos online e adedanha. 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise das repostas dadas para a questão 11: Existe alguma relação entre esse 

jogo que você mencionou com os conteúdos matemáticos que você aprendeu na escola? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. Não (...). Explique a sua resposta, mostrou que 

22 participantes responderam que existe uma relação entre os jogos e os conteúdos 

matemáticos aprendidos na escola. Por exemplo, a participante F18 comentou que a 

relação entre os jogos e a Matemática é percebida quando “usamos a divisão para dividir 

times e a adição pra somar os pontos de cada time” enquanto o participante M1 afirmou 

que os “jogos que tem os números e as vezes preciso fazer conta matemática”. 

Por outro lado, 04 (quatro) participantes disseram que não existe uma relação entre 

os jogos e os conteúdos matemáticos aprendidos na escola. Por exemplo, a participante F6 

respondeu que “nenhum [jogo] usa contas, matemáticas”, a participante F8 comentou que 

os jogos “não precisam de cálculos” enquanto o participante M23 argumentou que “tudo 

que eu estudei em sala de aula não tem cabimento com os jogos de futebol”. O quadro 10 

mostra os jogos mencionados pelos participantes desse estudo que podem ter relação com 

os conteúdos matemáticos. 

Quadro 10: Jogos que possuem relação com a Matemática 

Jogos relacionados com a Matemática Participantes 

Banco imobiliário, jogo de dama, queimada, futebol, vôlei e todos os 

jogos 

02 de cada 

Quebra cabeça, baralho, blocos, xadrez, bingo, handebol, peteca, corta 

três e jogos online 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As questões 12 e 13 visaram verificar o resgate dos jogos vivenciados pelos pais 

e/ou responsáveis dos participantes. Nesse sentido, a análise para as respostas dadas para a 

questão 12: Pergunte para os seus pais ou responsáveis se eles brincaram com jogos na 
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infância. Em caso afirmativo, cite quais, mostrou que os 26 participantes desse estudo 

responderam que os seus pais e/ou responsáveis brincaram com jogos durante a sua 

infância. Por exemplo, a participante F8 afirmou que “Sim, a mãe: belisca, peteca e passa-

anel. Sim, o pai: birosca, esconde-esconde, garrafão, carrinho-rolimã e bola”. O quadro 11 

mostra os jogos brincados na infância que foram citados pelos pais e/ou responsáveis dos 

participantes. 

Quadro 11: Jogos brincados na infância pelos pais e/ou responsáveis dos participantes 

Jogos brincados na infância Participantes 

Queimada 11 

Peteca 10 

Jogar bola 08 

Amarelinha e rouba-bandeira 06 de cada 

Bolinha de gude, futebol e pega-pega 05 de cada 

Pique-esconde 04 

Esconde-esconde, belisca, boneca e birosca 03 de cada 

Pião, dominó, dominó, garrafão, passa anel, pula corda 02 de cada 

Carrinho de rolimã, bola de meia, roda-roda, pé e pinto, pique-pega, pique-

cala, boneca de pano, quebra-cabeça, jogo da velha, pipa, cavalinho de pau, 

rodas, cobra cega, pica-pico de caminhão, ciranda, pé de bingo, telefone sem 

fio, jogo de dama, xadrez, casinha e baralho 

 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As respostas dadas para a questão 13: Se a resposta para a questão 12 foi positiva, 

comente se os seus pais gostavam de brincar com esses jogos e explique a sua resposta, 

mostraram que os 25 participantes responderam que os seus pais e/ou responsáveis 

gostavam de brincar com os amigos os jogos mencionados na questão 12, pois eram legais, 

competitivos e divertidos. Por exemplo, a participante F12 afirmou que os seus pais e/ou 

responsáveis gostavam de brincar com esses jogos, pois “antigamente não tinha violência e 

passava o tempo rápido” enquanto o participante M1 comentou que “antigamente não 

tinham [jogos] eletrônicos”.  

A análise das respostas dadas para a questão 14: Você gosta de estudar 

Matemática? Sim ou não. Explique a sua resposta, mostrou que 23 participantes 

responderam que gostam de estudar Matemática, pois é interessante e para aprender 

conteúdos novos. Por exemplo, o participante M3 respondeu que gosta dessa disciplina, 

mas somente “Quando eu sei resolver os exercícios” enquanto o participante M19 

argumentou que “quero aprender tudo sobre matemática, pois tenho dificuldade e preciso 

disso no meu futuro”. 
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Por outro lado, 03 participantes responderam não gostam de estudar Matemática. 

Por exemplo, o participante M23 explicou que “Não [gosto] muito, mais eu tenho que 

estudar para ser alguém na vida”, o participante M25 argumentou que não gosta de estudar 

matemática, “pois odeio fazer exercícios”, contudo, comentou que “sou ótimo na matéria” 

enquanto o participante M9 afirmou que a Matemática “é muito difícil”. 

As respostas dadas para a questão 15: Você acha que é possível trabalhar os 

conteúdos de Matemática utilizando atividades como a dobradura, os materiais 

manipuláveis, os jogos e os instrumentos tecnológicos? Explique a sua resposta, 

mostraram que 24 participantes afirmaram que a utilização de recursos pedagógicos, como, 

por exemplo, a dobradura, são importantes para a aprendizagem de Matemática, pois 

possibilita a compreensão de conteúdos matemáticos e geométricos de uma maneira 

divertida, produtiva e legal. 

Por exemplo, o participante M1 comentou que “Sim por que é geometria e 

geometria é matemática” enquanto a participante F22 afirmou que “Do mesmo jeito 

aprendemos [Matemática], mas de um jeito diferente” Por outro lado, 01 (uma) 

participante, F26, respondeu que “talvez, dependendo do que vamos aprender nas aulas” 

enquanto 01 (um) participante, M3, somente respondeu “computador e celular” citando 

esses instrumentos tecnológicos, mas sem justificar a sua resposta para essa questão. 

Continuando com essa análise, as respostas dadas para a questão 16: Você já 

trabalhou com jogos em sala de aula? Sim. Não. Explique a sua resposta, mostraram que 

21 participantes responderam positivamente essa questão enquanto 05 (cinco) alunos a 

responderam negativamente. Por exemplo, o participante M1 respondeu que “Sim, o jogo 

da velha quando estava chovendo na aula de Educação Física” enquanto a participante F24 

afirmou que os jogos foram utilizados nas aulas de “matemática, era muito bom e deu para 

aprender melhor”. 

Por outro lado, 05 (cinco) participantes responderam que nunca trabalharam com 

jogos em sala de aula. Por exemplo, o participante M5 destacou que “nenhum professor 

trabalhou com jogos”, a participante F4 afirmou que “em sala de aula não, mas em casa 

sim”, a participante F18 comentou que “Não, pois os meus professores de matemática 

nunca deram” enquanto a participante F20 destacou que “nunca vi e nunca joguei”. O 

quadro 12 mostra os jogos utilizados pelos participantes em sala de aula. 
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Quadro 12: Jogos utilizados em sala de aula 

Jogos utilizados em sala de aula Participantes 

Jogo de dama 08 

Jogo da velha 05 

Xadrez, jogos lógicos e jogos de tabuleiro 03 de cada 

Jogos matemáticos, dobradura e quebra-cabeça, jogos lógicos. 02 de cada 

Jogo das tabuadas, jogos geométricos, jogos de pergunta, montar 

blocos, jogos de palitos, cubo dourado, mini jogos, gincanas, 

materiais manipulativos, instrumentos, jogo de contas, quiz, jogo da 

forca. 

 

01 de cada 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Com relação a questão 17: O que você acha de trabalhar com jogos nas aulas de 

Matemática? Explique a sua resposta, a análise das respostas dadas mostrou que os 26 

participantes desse estudo responderam positivamente essa questão, afirmando que a 

utilização de jogos em sala de aula de Matemática é muito boa, legal, interessante, pois 

pode possibilitar a aprendizagem de conteúdos matemáticos com divertimento. 

Por exemplo, a participante F14 respondeu que “Eu acho muito bom, pois nos 

ajuda e traz coisas novas para aprendermos mais” enquanto o participante M7 afirmou o 

trabalho com os jogos em aulas de Matemática é “Legal porque nos divertimos e no 

mesmo tempo aprendia coisas novas”. É importante ressaltar que a participante F12 

destacou que o trabalho com os jogos na sala de aula Matemática “É diferente, pois nunca 

trabalhei com jogos na sala de aula de Matemática”, enquanto o participante M23 

respondeu que “Eu acho muito interessante e vai melhorar muito o nosso aprendizado”. 

As respostas dadas para a questão 18: Você já estudou conteúdos de geometria? Em 

caso afirmativo, cite quais e quando, mostraram que 17 participantes afirmaram que 

estudaram os conteúdos geométricos na escola. Porém, destaca-se que 05 (cinco) desses 

participantes não responderam quais os conteúdos geométricos estudados anteriormente. 

Por exemplo, o participante M25 comentou que “Sim, no jogo Minecraft13, ano 

passado quando ainda jogava. O jogo é formado por figuras geométricas como o cubo”. No 

entanto, apesar de afirmarem que estudaram geometria anteriormente, 02 (dois) desses 

participantes demonstraram desconhecer quais foram os conteúdos geométricos estudados 

em sala de aula. 

                                                           
13 O Minecraft é um jogo eletrônico que possibilita o desenvolvimento de paisagens com a utilização de 

blocos (cubos) para a construção de um mundo virtual por meio da remoção e da recolocação desses cubos, 

empilhando-os em outros lugares para criar novas construções. Disponível em: https://tudo-sobre-minecraft-

pocket-edition.webnode.com/sobre-nos/. Acessado em 20 de Setembro de 2019. 

https://tudo-sobre-minecraft-pocket-edition.webnode.com/sobre-nos/
https://tudo-sobre-minecraft-pocket-edition.webnode.com/sobre-nos/
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Contudo, a participante M17 respondeu que os conteúdos geométricos que estudou 

foram “Raiz quadrada e potência no ano de 2017” enquanto a participante F2 afirmou que 

a geometria estava relacionada com os “quadrinhos para contar ou aprender de 1 a 100 e 

foi quando eu era pequena”. O quadro 13 mostra os conteúdos geométricos estudados 

anteriormente na escola pelos participantes desse estudo. 

Quadro 13: Conteúdos geométricos estudados anteriormente pelos participantes 

Conteúdos geométricos estudados anteriormente Participantes 

Ângulos 05 

Figuras geométricas 03 

Formas geométricas, retas, triângulos, quadriláteros 02 de cada 

Quadrado, cubo, polígonos, semirretas, sólidos geométricos e desenhos. 01 de cada 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Por outro lado, 08 (oito) participantes responderam que não estudaram os conteúdos 

geométricos anteriormente, contudo, não justificaram as suas respostas. Por exemplo, a 

participante F20 respondeu que “Não, nunca” tinha estudado geometria nos anos 

anteriores. No entanto, 01 (um) participante, M1, comentou que “Nesse ano de 2019 ainda 

não” estudou geometria na escola. 

A análise das respostas dadas pela questão 19: Você acha que a Matemática auxilia 

na resolução das atividades do dia-a-dia por meio dos jogos? Sim. Não. Explique a sua 

resposta, mostrou que 09 (nove) participantes responderam sim para essa questão, no 

entanto, demonstraram uma compreensão superficial de seu conteúdo, pois afirmaram que 

a Matemática que está presente nos jogos pode auxiliar na realização dos cálculos das 

tarefas cotidianas, como, por exemplo, para contar e para a realização de contas. Por 

exemplo, o participante M1 respondeu que “todos os jogos têm como base a matemática e 

com isso são desenvolvidos facilmente”, o participante M23 afirmou que os jogos “me 

ajudam a fazer cálculo no dia-dia” enquanto a participante F14 afirmou que “alguns jogos 

ajudam a calcular e aprender mais sobre a matemática”. 

Contudo, apesar da resposta afirmativa dada para essa questão, 14 participantes 

demonstraram que não a compreenderam de uma maneira aprofundada, pois relataram que 

os jogos auxiliam no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois a 

Matemática está presente em todas as atividades realizadas diariamente. Por exemplo, a 

participante F12 destacou a importância da Matemática afirmando que a “Matemática está 

em todos os lados como supermercado, bar e preços de coisas” o participante M19 

respondeu que “tudo precisa de matemática, quando vamos ao mercado e quando vamos 
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viajar” enquanto a participante F26 comentou que a “Matemática auxilia nos raciocínios, 

cálculos e dimensões do jogo”. 

Por outro lado, 03 (três) participantes responderam que a Matemática não auxilia na 

resolução das atividades diárias por meio da aplicação dos jogos. Por exemplo, a 

participante F16 destacou que “Não, pois as questões do dia a dia não são só jogos e 

brincadeiras”, a participante F18 respondeu que “Não, pois ninguém usa jogos para 

auxílio, pois ninguém usa jogos para auxílio no dia-dia usam mais a matemática com as 

contas” enquanto o participante M9 respondeu negativamente essa questão, contudo, não 

justificou a sua resposta. 

Finalizando a análise das questões do questionário inicial, as respostas dadas para a 

questão 20: Em sua opinião, os jogos têm relação com as atividades que você realiza 

diariamente? Quais? Explique a sua resposta, mostram que 15 participantes responderam 

que os jogos estão relacionados com as atividades que desempenham no cotidiano. Por 

exemplo, a participante F10 respondeu que essa relação ocorre com o “fazer cálculos 

quando vou ao supermercado ou, em outro estabelecimento precisamos da matemática para 

tudo e os jogos de soma que tem relação com o meu dia a dia”. 

Contudo, 03 (três) participantes responderam que somente alguns jogos têm relação 

com as atividades realizadas diariamente. Por exemplo, o participante M7 ressaltou que 

essa relação ocorre “Só de vez em quando, na amarelinha e no futebol”, a participante F14 

responde que “Nem todos [jogos], pois alguns ajudam a descobrir nomes de animais, a 

matemática e a história sobre a antiguidade” enquanto a participante F24 afirmou que 

somente “alguns [jogos]. Jogo de continha. Porque temos de contar e somar”. 

Por outro lado, 08 (oito) participantes responderam que os jogos não têm relação 

com as atividades que realizam diariamente, pois as tarefas desempenhadas cotidianamente 

são sérias e os jogos estão relacionados com entretenimento. Por exemplo, a participante 

F16 afirmou que “na maioria das vezes as atividades que faço são sérias e não têm como 

levar tudo na brincadeira” enquanto o participante M19 destacou que “quando estou 

ocupado não penso em outras coisas”. 

Após a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nas questões propostas 

no questionário inicial, apresentam-se as codificações aberta e axial realizadas com base 

nesse instrumento de coleta de dados. 
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3.1.1.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

O processo de codificação aberta tem como principal objetivo a identificação, a 

determinação dos códigos preliminares que foi realizada durante o processo de análise 

sistemática dos dados brutos coletados no questionário inicial. 

Essas codificações foram determinadas pela professora-pesquisadora e por seu 

orientador, que foram cuidadosos ao vincularem esses códigos com os objetivos da 

pesquisa e o seu embasamento teórico. O quadro 14 apresenta o processo de codificação 

aberta durante o questionário Inicial. 

Quadro 14: Processo de Codificação aberta do questionário inicial 

Dados Brutos Coletados 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

As atividades recreativas que gosto de fazer fora do ambiente 

escolar estão relacionadas com... 

Jogos de tabuleiro como dama e banco imobiliário (1), pois eu me 

divirto (2) jogando com os meus familiares (3). Jogar futebol e 

andar de bicicleta (4) porque é muito divertido (2) e exercita o 

corpo (5). Peteca (4). Eu gosto de fazer peteca (6) e jogar com 

minha família (3) por que é legal (2) e é bom para mente (7). Eu 

faço peteca com algumas penas de galinha e com algumas pedras 

(6). Jogo de queimada e vôlei (4) porque eu acho muito legal (2). 

Jogos no telefone (8), porque é muito divertido e bom (2). Estudo 

de tabuada (12) e ler livros (10).  Andar de bicicleta (4), pois 

exercita o corpo (5) e eu gosto (2). Jogar bola (4) porque eu gosto 

do esporte (2). Jogar no celular e no tablete (8) porque é divertido 

(2). Jogar queimada (4), pois costumo fazer isso no meu dia a dia 

(11). Jogar bola (4), pois é legal (2) e conversar com meus amigos 

(12). Andar (4) para fazer amizades (3). É uma forma de me 

distrair (2). Andar de bicicleta (4) porque é um exercício (5) e é 

divertido (2). Jogo de queimada (4) porque é uma atividade que 

precisa de energia (5). Brincar e passear (4) porque dentro da 

escola não tem como passear (13). A escola é lugar de estudar 

(14). Dançar (5), jogar no celular (8), pois eu acho legal e 

divertido (2). Jogar bola (4) porque é um esporte muito bom (2). 

Eu gosto de brincar de bola (4) e jogar play (8) porque é divertido 

(2). Parkour (8), pois tem muita agilidade envolvida (15). 

Gosto de ler e criar textos (10), jogar jogos online (8), dançar (5) e 

brincar de bola (4) porque me divirto (2). 

Eu me interesso por jogos como... 

Jogar futebol (4) é meu esporte preferido (2), pois interagimos 

com pessoas de diferentes nacionalidades (3). Xadrez (1) porque é 

interessante e legal (2). Jogos online como o free fire (8) por que é 

muito bom, é legal e gosto muito (2). Jogar no telefone (8) porque 

é divertido (2). Todos os jogos porque acho divertido (6). Jogar 

amarelinha, vôlei e bola (4). Jogos de celular (11) porque podem 

ensinar mais sobre a matemática (16). Queimada (4), pois é 

divertido (2) gasto mais energia (5). Banco imobiliário (1) porque 
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contém matemática (16) e você tem que pensar antes de qualquer 

coisa (7). Jogos de tabuleiro (1) porque acho divertido competir 

(17). É uma forma de me distrair (2). Queimada, rouba-bandeira, 

vôlei e peteca (4), gosto desses jogos porque são divertidos (2). 

Jogar com a minha prima e primos porque (3) é bom fazer o que 

gosta (2). Jogos de montar (19) porque é um desafio (2). 

Futebol (4) e jogos online (8) porque eu passo mais tempo com os 

meus primos (3). 

Já joguei jogos com meus colegas, amigos e parentes como... 

Queimada, futebol e vôlei (4) com meus amigos na escola e em 

casa com meus primos (3) e nos divertimos muito com os jogos 

(2). A Matemática está em tudo que nós fazemos (18). Futsal, 

pega-pega, esconde-esconde, peteca (4) e baralho (19). Rouba-

bandeira (4) que jogo com minha prima, meus colegas e às vezes 

com minha tia (3). Pular corda, andar de patins e de bicicleta (4) 

por que são os que mais gostamos (2). Ainda jogo uno (8) com a 

família (3). Jogos na escola como dama e xadrez (1), no 

computador (8) e na rua (4). Peteca e pular corda (4) porque é 

mais divertido (2) brincar juntos (3). Jogos online (8), pois é 

muito bom jogar (2) com amigos e parentes (3). Jogos de montar 

(19) porque quando jogava era para desenvolver o cérebro (7). 

Bater uma bolinha (4), inventar brincadeiras (20), jogos no celular 

(8) porque me divirto (2) e gasto energia (5). 

A Matemática está presente nos jogos por quê... 

A maioria dos jogos (22) tem número (9) como o Free fire (8) que 

tem dinheiro e [mostra] como gastar (23). Porque é legal (2). 

Quando eu estava no tempo integral (14) eu jogava no computador 

(8) jogos de matemática (22) de contas (23). Tem aqueles jogos do 

computador (8) que desce aquelas contas (9) e a gente coloca 

quanto é o valor (24). Tudo precisa da matemática (34), por 

exemplo num jogo de carro se você comprar um carro (23) é 

preciso utilizar a matemática (18). A amarelinha (4) tem números 

(9) e no futebol (4) tem que contar os gols (23). Em jogos de 

cálculos (22) tem contas do dia a dia (23). Você tem que pensar 

antes de jogar (17), por exemplo quando você tem que compra 

algumas coisas (23). Precisar fazer algumas contas (9) para ajudar 

no jogo (18). Em jogos como o banco imobiliário (1) precisa de 

raciocínio matemático (36), que depende de contas (9) para você 

conseguir ganhar (17). Qualquer jogo que se joga (22) tem que 

usar números (9) para contar pontos, contar os jogadores (23). 

Porque na maioria dos jogos de montar (19) usamos cálculos (24). 

Precisa para calcular quantas coisas serão necessárias (18) para 

comprar determinadas coisas (23). Porque cada jogo (22) 

representa números (9). Parte dos jogos hoje em dia (22) envolve 

raciocínio lógico (25). 

O jogo que eu gostaria de jogar em sala de aula é... 

Banco imobiliário (1) porque tem números (9), tem que ter 

estratégia (26) e envolve a matemática (18). Quebra cabeça (19), 

pois eu acho que a gente vai ter mais entendimento da matemática 

(16). Xadrez (1), pois é um jogo de concentração (27). Queimada 

(4) porque quanto mais joga mais desafiante fica (17). Eu queria 

jogar baralho (19) dentro da sala de aula (14) porque é legal (2). 

Bingo (19) porque é divertido (2) e diferente dos jogos em casa 

(23). Jogos de tabuleiro (1), pois precisa de muitas pessoas para 
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jogar (3) e também seria legal (2) jogar com a professora e alunos 

(3). Jogo de montar (19), pois é muito legal para jogar (2). Futebol 

(4), pois tem como jogar com os amigos (3). Free fire (8), pois a 

maioria dos alunos da escola joga (2). Jogos online (8) o que mais 

gosto de fazer (2). Queria que a escola (14) fizesse um momento 

artístico para cada um mostrar o talento (10). Continuar jogando 

(22) na sala de aula (14) lá em cima na informática (8) porque é 

bom (2). Nenhum, porque jogar em casa sozinho é melhor (28). 

Existe relação entre os jogos com os conteúdos matemáticos por 

quê... 

Os jogos (22) têm os números (9) e preciso fazer conta 

matemáticas (24 e o jogo (22) adivinha o número escondido (23). 

Na sala (14) eu aprendo matemática e número e no jogo existe 

matemática e números (31). Está nas tabuadas (24), na potência e 

na raiz quadrada (9). Está na dama (1) você conta as casas para 

comer as peças do adversário (29). Está no baralho, pois no jogo 

21 (19) você usa a matemática para contar os números (9) da carta 

que você tem (29). Quando eu era mais nova eu aprendi (14) a 

fazer contas (9) com blocos (19). Está no xadrez (1) porque 

precisa saber a quantia certa (15) e a sua função como na 

matemática (18). Está no bingo (30), pois tem números na folha e 

números nas bolinhas (29). Está no banco imobiliário (5) porque 

possui notas, dados para jogar e tem que somar (31). Tem tudo a 

ver com a matemática na parte da soma e subtração (9) nas partes 

de contar o dinheiro para comprar as cidades (23). 

Usamos a divisão (9) para dividir os tempos (29), adição (9) para 

somar os pontos de cada time (29). Quando era mais nova eu 

aprendi (14) a fazer conta nos jogos (19). Têm muitos jogos (22) 

que a gente joga na escola (14) como queimada, handebol, vôlei e 

peteca (4) pois a gente tem que ter raciocínio (25). 

Aprendemos os números (9) e a contar nas aulas (14) porque 

gosto muito (2) raciocínio matemático (25). Tem relação entre 

multiplicação, adição e subtração (9), pois no jogo precisamos 

fazer muitas coisas (29). Não [há relação], pois nenhum usa contas 

(29), matemática e cálculos (24). Tudo que eu estudei (14) em sala 

de aula (14) não tem cabimento (29) com os jogos de futebol (4). 

Os meus pais ou responsáveis brincaram com os jogos na 

infância, como, por exemplo... 

Futebol, bolinha de gude, roda-roda, jogar bola, rouba-bandeira, 

peteca, amarelinha, queimada, pique-esconde, passa anel, pega-

pega, bola de meia, carrinho de rolimã, pica-pico de caminhão, 

ciranda, pular corda, cobra cega e pipa (4). Dominó, baralho, 

quebra cabeça (19), jogo da velha, dama e xadrez (1). 

Os seus pais gostavam de brincar com esses jogos por quê... 

Antigamente não tinham (23) [jogos] eletrônicos (11). Era 

divertido, legal (2), competitivo (17) e se distraíam (2). Eu 

brincava com os amigos, colegas da sala ou com os vizinhos (3). 

Eles gostavam, pois achavam divertidos (2), eram os únicos 

brinquedos (23). Eles chamavam seus amigos e brincavam (2). 

Eles gostavam de jogar esses jogos (48). Eram as únicas 

brincadeiras que tinham e as que mais gostavam. Antigamente não 

tinha violência e passava o tempo rápido (23). Eles gostavam 

desses jogos (2) porque eram os mais legais que tinham naquela 

época (23). Era a única diversão de antigamente (23) e também 

 

 

 

(12) Promove a 

comunicação 

 

 

 

 

 

 

(13) Papel da escola 

 

 

 

 

 

 

(14) Espaço escolar 

 

 

 

 

 

(15) Desenvolve 

habilidades 

 

 

 

 

 

 

(16) Auxilia no estudo 

da matemática 

 

 

 

 

 

 

(17) Envolvimento na 

competição 

 

 

 

 

 

 

(18) Importância da 

Matemática 

 

 

 

 



  

116 
 

eles se divertiam à beça com pequenas coisas (2). Eles se 

divertiam e ficavam alegres quando brincavam com os amigos (2). 

Esses jogos são muitos legais (2). Gostavam de reunir primos e 

colegas para brincar (3), pois era muito bom jogar. Era uma 

diversão para eles (2). Era a única coisa que eles tinham para fazer 

(23). Gostavam muito de brincar para passar o tempo com os 

amigos (3). Eles gostavam porque era uma diversão legal (2). 

Gostavam muito de brincar sem maldade (2), tempo bom que se 

podia ficar na rua. Era tão bão! (23). 

Eu gosto de estudar Matemática por quê... 

É uma matéria que eu aprendo facilmente (31). É muito gostoso 

estudar (2). Quando eu sei resolver os exercícios (31). 

Eu quero estudar Matemática no futuro (2) por que eu quero 

ensinar a minha irmã e outras pessoas que querem aprender (16). 

É muito legal, bom e interessante (2) porque sem ela nós não 

saberíamos nada (18). A matemática está presente em tudo que a 

gente faz (23). Nós aprendemos coisas novas (20) porque é uma 

matéria boa (2). Aprendemos mais (7) e ficamos mais inteligentes 

(7). Eu gosto muito (2) e eu tenho muita facilidade nesta matéria 

(31). Eu gosto de resolver (2) contas (9), adoro (2) trabalhar com 

números (9) e eu acho muito interessante (2) as propriedades 

matemáticas (9). A gente aprende (18) várias coisas novas e legais 

(2). Gosto (2) de fazer exercícios (16). É legal (2) porque 

aprendemos cálculos e equações (9). Quero aprender tudo sobre 

matemática (7), pois tenho dificuldade (32) e preciso disso no meu 

futuro (2). Algumas coisas são fáceis de aprender na Matemática 

(31) como multiplicação, soma e subtração (9). É uma boa matéria 

(2) porque mexemos com números (9). É uma matéria que me 

agrada (2), em fazer cálculos e resolver operações (9). A 

matemática é para a vida toda (18) e na sua vida inteira você 

utiliza para cozinhar e muito mais (23). É muito difícil (32), mas 

tenho que estudar para ser alguém na vida (18). Eu odeio (32) 

fazer exercícios (9), mas sou ótimo na matéria (2). 

É possível trabalhar os conteúdos matemáticos utilizando 

atividades com dobradura, materiais manipuláveis, jogos e 

instrumentos tecnológicos por quê... 

É melhor para aprender (16) com computador e celular (33). Em 

todas essas coisas existem números e matemática (9). 

Poderia ser uma forma das pessoas entenderem (16) a importância 

da matemática (18). Com dobraduras (10) podemos fazer figuras 

geométricas (9). Porque pode ser interessante e útil (2). 

Todos os itens citados acima precisam de raciocínio (25) por que 

ensinam muito (16). A aula ficará melhor, mais produtiva e 

divertida (2). Jogos como a queimada (4) podem virar uma 

brincadeira matemática (10). Porque você consegue trabalhar a 

coordenação motora (5). Porque nós gostamos de atividades (10) e 

nós queremos fazer mais (2). A gente precisa [da Matemática] em 

todo lugar: supermercados, computador, em casa (23). Depende 

do que vamos aprender nas aulas (16) não só em matemática, mais 

sim a geometria (21) com as dobraduras (10), as aulas ficam mais 

legais e produtivas (2). É mais fácil resolver as atividades (31) por 

que tem como pesquisar (15). Aprendemos de um jeito diferente 

(2). Ajudam a entender melhor a matemática (16). Fica mais fácil 

de compreender (31). Os alunos querem atividades diferentes (10). 
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É uma forma mais divertida e não fica tão cansativa (2). 

Em salas de aula já trabalhei com... 

Jogos com tabuadas e de matemática (22) eram muito bom (2) e 

deu para aprender melhor (16). Jogo de dama, jogo da velha, 

xadrez e quebra cabeça (1) nas aulas de Educação Física (14). 

Jogo da forca (30) com amigos e professora (3). Os jogos de 

montar blocos (19), cubo dourado e fazer contas com palitos (10). 

Dobradura e materiais manipuláveis (10), porque é bom (2). Jogos 

de tabuleiro como dama e xadrez (1) em algumas aulas de 

Educação Física (14). Jogo de lógica e jogos recreativos (22). Era 

bom quando tinha algum jogo na aula (14), pois rendia mais não 

ficava tão chata (2). Em sala de aula não (14), mas em casa sim 

(23). Porque nenhum professor de matemática trabalhou com 

jogos (34). 

Trabalhar com jogos nas aulas de Matemática é... 

Muito legal, interessante e divertido (2) porque enquanto a gente 

aprende (16) brinca também (10). Muito bom (2) porque a gente 

vai aprendendo (16), descontraindo e é muito interessante (2). 

Interessante e também a aula não fica enjoativa e fica divertida 

(2). Muito bom (2) para desenvolver a mente (7) e ficar mais 

antenado em matemática (16). Muito bom (2), pois é uma forma 

fácil de aprender a matemática (31) e para desenvolvermos mais o 

nosso raciocínio (25). Muito bom (2) para ensinar outras pessoas 

(16) e para brincar com os colegas (3). Nunca trabalhei com jogos 

na aula de Matemática (10). Os jogos nos ajudam e trazem coisas 

novas (10) para aprendermos mais (16). Ótimo (2), pois irá 

trabalhar mais o cérebro dos alunos (7) e ficará mais divertido (2). 

Bom (2) trabalhar os jogos porque tem amigos para jogar (3). 

Muito interessante (2) e vai melhorar muito o nosso aprendizado 

(16). Legal (2) porque a matemática (...) está em tudo o que 

fazemos (23) e seria legal (2) trazer alguns jogos para dentro da 

sala de aula (14). Legal (2), pois não sou muito bom com cálculo 

de cabeça (32). 

Eu já estudei conteúdos de geometria... 

De quadrinhos (10) para contar ou aprender de 1 a 100 e foi 

quando eu era pequena (16). Raiz quadrada e potência (9). 

Eles colocavam as figuras geométricas de um lado da folha e 

agente colocava os nomes do lado (16). As formas geométricas e 

os ângulos (21). As figuras geométricas, os polígonos, as retas, as 

semirretas (21). No jogo Minecraft, ano passado quando ainda 

jogava (8). Esse jogo é formado por figuras geométricas como o 

quadrado e o cubo (21). Os sólidos geométricos, os triângulos e os 

quadriláteros (21). 

A Matemática auxilia na resolução das atividades do dia-a-dia 

por meio dos jogos... 

Por que todos os jogos (22) têm como base a matemática (18) e 

com isso são desenvolvidos facilmente (31). Assim, a gente vai 

aprendendo conceitos novos (16). Podemos aprender com o jogo 

(16) por que é legal (2) aprender fazer contas com o dinheiro que 

usamos no dia-a-dia (23). Os jogos de computação (8) auxiliam 

nas atividades de cálculos (29). Porque ajuda a gente aprender 

mais (16). Os jogos ensinam mais (29). Tem muitos jogos que 

dependem da matemática (29) como o jogo do pinguim (22) na 

sala de informática (14). Alguns jogos ajudam a calcular (29) e 
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aprender mais sobre a matemática (16). Com os cálculos do dia a 

dia (29), quantos passos você dá até a sala, quando você vai a 

feira, supermercado, loja de roupas e em bares (23). Alguns jogos 

envolvem matemática (18) porque utiliza para contar as coisas 

(29). Tudo precisa de matemática, quando vamos ao 

supermercado e bares, quando vamos viajar e no preço das coisas 

(23). A maioria dos jogos envolve matemática (18), e acabamos 

evoluindo na matéria (7), fazendo contas com mais facilidade 

(31). A Matemática auxilia no raciocínio (25), nos cálculos (9) e 

nas dimensões do jogo (21). Não, as questões do dia a dia não são 

somente jogos e brincadeiras (29). Ninguém usa jogos para auxilio 

(16), pois não se usam jogos para auxílio no dia-dia (23) usam 

mais matemática (29). 

Os jogos têm relação com as atividades realizadas diariamente... 

Porque por meio de jogos dá para aprender muito (16). Porque 

tem que contar (9). No jogo de futebol (3) que conta quantos gols 

(23). 

Quando eu jogava no computador (8) da escola (14) e na 

calculadora do telefone (8). E quando vamos mexer com dinheiro 

precisava contar ou quando vai tirar dinheiro do banco também 

mexe com contas (23). Por meio de algumas contas (9), pois 

envolve tudo no dinheiro (23). Para fazer cálculos e resolver 

problemas (24) quando vou ao supermercado ou em outro 

estabelecimento e os jogos de soma que tem relação com o meu 

dia a dia (23). Por que alguns jogos me ajudam a entender a 

Matemática (29) e me ajudam a entender as contas, números, 

somar, o tempo, chegar ao destino antes do tempo (23). 

Por que os jogos científicos (22) trabalham com o raciocínio 

lógico de quem joga (25). Para saber horas, para fazer receitas 

(23). Porque temos de contar e somar (9). Jogando aprendo a 

evoluir mentalmente (7). Por que tem atividades [matemáticas] 

que não é tudo jogo (29). 

(31) Facilidade ou 

dificuldades com a 

Matemática 
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Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Durante o desenvolvimento do processo de codificação aberta, os códigos 

preliminares foram emergindo desse processo analítico, indutivo e dinâmico que visou a 

tradução das informações presentes nesses códigos preliminares, possibilitando a 

elaboração das categorias conceituais no processo de codificação axial. 

 

3.1.1.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Inicial 

O principal objetivo para a elaboração das categorias conceituais foi o 

estabelecimento da associação entre os códigos preliminares determinados previamente na 

codificação aberta com as categorias conceituais determinadas na codificação axial de 

acordo com os dados brutos coletados nesse questionário. O quadro 15 mostra a 

codificação axial relacionada com a análise qualitativa dos dados obtidos pelas respostas 

dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas do questionário Inicial. 



  

119 
 

Quadro 15: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 

(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(13) Papel da escola 

(14) Espaço escolar 

(15) Desenvolve habilidades 

(18) Importância da Matemática 

(21) Conteúdos geométricos 

(24) Operações matemáticas 

(28) Desinteresse pelos jogos 

(29) Conexão da Matemática com os jogos 

(31) Facilidade com a Matemática 

(32) Dificuldade com a Matemática 

(33) Instrumentos tecnológicos 

Jogos no Contexto Escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(4) Jogos e brincadeiras de rua 

(5) Jogos de exercício sensório motor 

(6) Artefato cultural de jogo 

(8) Jogos interativos 

(11) Jogos cotidianos 

(17) Envolvimento na competição 

(19) Jogos de mesa 

(22) Jogos em geral x 

(23) Conexão com o cotidiano 

(30) Jogos de caneta e papel 

Jogos Contextualizados no Cotidiano 

(2) Desperta a motivação e o interesse 

(3) Promove a interação 

(10) Atividades lúdicas 

(12) Promove a comunicação 

(16) Auxilia no estudo da matemática 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

(26) Desenvolve estratégias 

(27) Desenvolve a concentração 

(34) Papel dos professores 

Ação Pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados no questionário focal, 

cujo principal objetivo foi reunir informações detalhadas sobre um tópico específico 

relacionado com os jogos de tabuleiro, a partir do questionário inicial. 

Esse instrumento de coleta buscou colher informações que pudessem proporcionar 

uma compreensão sobre quais jogos de tabuleiro os participantes desse estudo e os seus 

pais e/ou responsáveis gostam de jogar, bem como sobre quais jogos esses participantes 

preferiam jogar em sala de aula. 
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3.1.1.2. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Focal 

Como as respostas dadas para a questão 10: Qual dos jogos que você mencionou, 

você gostaria de jogar em sala de aula? e para a 12: Pergunte para os seus pais ou 

responsáveis se eles brincaram com jogos na infância. Em caso afirmativo, cite quais, não 

aprofundaram de uma maneira específica os jogos de tabuleiro, foi elaborado um 

questionário focal especificando quais eram os jogos de tabuleiro que os participantes da 

pesquisa conheciam e gostariam de jogar em sala, bem como quais eram os jogos que os 

seus pais e/ou responsáveis conheciam e jogaram na infância. 

Esse questionário foi composto por duas questões, sendo que a primeira foi 

direcionada para os participantes da pesquisa e a segunda para os seus pais e/ou 

responsáveis. Esse questionário foi aplicado em 14/05/2019 e retornado para a professora-

pesquisadora em 20/05/2019. Iniciando o processo analítico do questionário focal, a 

questão 01: Qual jogo de tabuleiro você conhece e gostaria de jogar em sala de aula? ( ) 

dama; ( ) xadrez; ( ) banco imobiliário; ( ) resta um; ( ) trilha, cite o nome _____; ( ) 

outros, qual ____. Como conheceu esse jogo?, foi proposta para os participantes desse 

estudo. 

A análise das respostas dadas para essa questão mostra que 26 participantes 

responderam essa questão informando quais eram os jogos de tabuleiro que conheciam e 

que gostariam de jogar em sala de Matemática. O quadro 16 mostra os jogos de tabuleiro 

que interessaram os participantes desse estudo. 

Quadro 16: Jogos de tabuleiros que os participantes conhecem e gostariam de jogar em sala 

de aula 

Jogo de tabuleiro Participantes 

Dama 19 

Banco imobiliário  04 

Xadrez 02 

Resta um 01 

Trilha e outros 00 

Total 26 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise para as respostas dadas para essa questão mostra 16 participantes 

responderam que conheceram o jogo mencionado com os amigos, os colegas, os 

professores, o tio e a mãe. Por exemplo, o participante M3 respondeu que conheceu o jogo 

de dama “porque eles jogam na escola com meus amigos”. Por outro lado, 10 participantes 
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não mencionaram essa informação. O quadro 17 apresenta como e onde os participantes 

desse estudo aprenderam o jogo mencionado em suas respostas. 

Quadro 17: Como e onde os participantes desse estudo aprenderam o jogo 

Respostas Participantes 

Escola 13 

Aula de Educação Física 05 

Infância 04 

Sala de aula 03 

Praia, recreio, casa de amigos e aula 01 de cada 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Por exemplo, a participante F6 respondeu que conheceu o jogo de dama “Jogando 

na escola na infância” o participante M15 comentou que conheceu o jogo de dama na 

“escola na educação física com 10 anos” enquanto o participante M1 respondeu que 

conheceu o jogo banco imobiliário em “2018 com um amigo na praia”. 

A análise das respostas dadas para a questão 02: Pergunte a seus pais ou 

responsáveis qual jogo de tabuleiro eles conhecem ou jogaram na infância? ( ) gamão; ( ) 

dama; ( ) resta um; ( ) xadrez; ( ) jogo da velha; ( ) trilha, cite o nome ____; ( ) outros, 

qual ____. Como conheceu esse jogo?, mostra que 26 participantes obtiveram as respostas 

de seus pais e/ou responsáveis para essa questão. O quadro 18 demonstra os jogos de 

tabuleiro citados pelos pais e/ou responsáveis dos participantes desse estudo. 

Quadro 18: Jogos de tabuleiro jogados na infância pelos pais e/ou responsáveis dos 

participantes desse estudo 

Jogo de tabuleiro Participantes 

Jogo da velha 15 

Dama 04 

Resta um 03 

Xadrez 01 

Gamão 01 

Outros 01 

Não respondeu 01 

Trilha 00 

Total 26 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

De acordo com as respostas dadas para essa questão, 12 participantes responderam 

que aprenderam o jogo mencionado com os pais, os amigos e os colegas, a professora e a 

avó. Por outro lado, 14 participantes não mencionaram esse tipo de resposta. O quadro 19 

mostra como e onde os pais e/ou responsáveis pelos participantes desse estudo aprenderam 

o jogo mencionado em suas respostas. 
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Quadro 19: Como e onde os pais e/ou responsáveis pelos participantes desse estudo 

aprenderam o jogo 

Respostas Participantes 

Escola 09 

Infância 05 

Adolescência 03 

Colégio e trabalhando com pedra sabão 02 

Recreio e sala de aula 01 de cada 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Por exemplo, o participante M23 respondeu que seus pais ou responsáveis aprendeu 

o “Jogo da velha na escola, com os amigos na infância” enquanto a participante F22 

afirmou que eles conheceram o jogo de dama na “escola jogando com meus colegas na sala 

de aula” enquanto a participante F26 destacou que o seu pai conheceu o jogo resta um 

“através de um trabalho que fazia com peças de Pedra Sabão, mais ou menos com uns 12 

anos de idade”. 

Por outro lado, a participante F10 comentou que a sua mãe aprendeu a jogar gamão 

“quando ela era pequena viu meu avô e minha avó jogar e aprendeu, mas não joga mais” 

enquanto a participante F2 afirmou que não marcou nenhuma das questões, pois a sua 

“mãe comentou que brincava de peteca, corda e bola de meia”. 

Após a apresentação e a análise dos dados brutos coletados nas questões propostas 

no questionário focal, apresentam-se as codificações aberta e axial realizadas com base 

nesse instrumento de coleta de dados. 

 

3.1.1.2.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Focal 

O quadro 20 apresenta o processo de codificação aberta durante o questionário 

focal. 

Quadro 20: Processo de Codificação aberta do questionário inicial 

 

Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

Qual é o jogo de tabuleiro você conhece e gostaria de jogar em sala 

de aula? 

Banco imobiliário (1). Conheci em 2018 com um amigo na praia (3). 

Dama (1). Porque eles jogam na escola (14) com meus amigos (3). 

Xadrez (1). Com meu colega (3), na sala de aula, na minha antiga 

escola, ensino fundamental I (14). Dama (1). Quando estudava no 

ensino fundamental I (14). Dama (1). Tinha 9 anos, minha prima que 

me ensinou o jogo (35). 

Dama (1). Jogando na escola na infância (14). Na escola (14) com a 

 

 

 

 

 

 

(1) Jogos de tabuleiro 
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professora no 6º ano (35). Jogando com meus amigos no 4º ano (3). 

Dama (1). Conheci na escola (14) com a professora de Educação 

Física que apresentou (35). Dama (1). Quando estava no 6º ano na 

aula de Educação Física (14). Na escola na infância (14). Na escola 

em 2016, na aula de Educação Física (14), choveu e ficamos jogando 

dama na sala (3). 

Dama (1). Conheci na escola na Educação Física com 10 anos (14). 

Eu conheci jogando na escola (14). Dama (1). Mas não gosto muito, 

pois não consigo jogar (28). Aprendi na escola no 4º ano do Ensino 

Fundamental (14). O meu tio me apresentou [esse jogo] há três anos e 

nunca vou esquecer (35). Banco imobiliário (1). Conheci esse jogo 

quando eu tinha 9 anos, ai eu queria jogar um jogo que tinha dinheiro 

e achei esse (23). 

Resta um (19). Quando ganhei da minha mãe, tinha 10 anos (3). 

Banco imobiliário (1). Conheci com meus amigos na minha infância. 

Dama (1). Na escola (14) com meus colegas no recreio (3). Dama (1). 

Na escola jogando em uma aula de Educação Física (14). Eu conheci 

o jogo na minha antiga escola (14), foi quando todo mundo se reuniu 

para aprender a jogar (3). 

Xadrez (1). No computador (8) na escola (14) e casa dos amigos (23). 

Banco imobiliário (1). Conheci ano passado se não me engano joguei 

com alguns primos meus (3). 

Pergunte a seus pais ou responsáveis qual jogo de tabuleiro eles 

conhecem ou jogaram na infância? 

Resta um (19). Pai: quando trabalhava com pedra sabão (23). Jogo da 

velha (1). Porque eles jogavam muito na escola (3). Vinte e um (19). 

Jogando com meus pais (3). Nenhum. Minha mãe comentou que 

brincava de peteca, corda e bola de meia (4). Jogo da velha (1). Tinha 

7 anos, aprendi na escola (14) com meus colegas (em 1988) (3). 

Jogo da velha (1). Jogando com uma colega quando tinha 7 anos (3). 

Jogava com os colegas (3) de escola (14) na época de 1990. 

Dama (1). Na escola (14). Jogo da Velha (1). Na escola (14). 

Gamão (1). Quando ela era pequena viu meu avô e minha avó jogar e 

aprendeu, mas não joga mais (35). Jogo da Velha (1). Por que um dia 

a amiga apresentou o jogo era na infância quando tinha 15 anos (3). 

Xadrez (1). Com os seus colegas e amigas (3). Jogo da Velha (1). 

Quando pequena minha mãe brincava de jogo da velha (35). Jogo da 

Velha (1). Minha mãe falou que conheceu muitos anos atrás em casa 

com a minha avó (35). Na escola quando eles tinham recreio quando 

minha mãe estava no 4º ano (14). 

Jogo da Velha (1). Na escola (14), com minha antiga professora 

joguei muito na minha infância e ainda jogo (35). 

Resta um (19). Conheci com as pessoas mais velhas (família) (35). 

Jogo da Velha (1). Brincando com meus colegas de classe. Quando 

era mais nova (3). Dama (1). Na escola (14) jogando com meus 

colegas na sala de aula (3). Minha mãe conheceu na escola (35). 

Jogo da Velha (1), na escola (14), com os amigos na infância (3). 

Jogo da Velha (1). Os pais ensinaram (35). 

Resta um (19). Conheci através de um trabalho que eu fazia com 

peças de Pedra Sabão, mais ou menos com uns 12 anos de idade (23). 
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Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 
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Durante o desenvolvimento do processo de codificação aberta, os códigos 

preliminares foram emergindo desse processo analítico que visou a tradução das 

informações presentes nesses códigos preliminares, possibilitando a elaboração das 

categorias conceituais no processo de codificação axial. 

 

3.1.1.2.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Focal 

O quadro 21 mostra a codificação axial relacionada com a análise qualitativa dos 

dados obtidos pelas respostas dadas pelos participantes desse estudo às questões abertas do 

questionário focal. 

Quadro 21: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(14) Espaço escolar 

(28) Desinteresse pelos jogos 
Jogos no contexto escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(4) Jogos e brincadeiras de rua 

(19) Jogos de mesa 

(23) Conexão com o cotidiano 

(35) Difusão do conhecimento 

Jogos contextualizados no cotidiano 

(3) Promove a interação Ação pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a análise das respostas dadas para as duas questões do questionário focal, foi 

elaborado e desenvolvido o Bloco de Atividades 2, sendo que o jogo mais votado pelos 

participantes foi o Jogo de Dama e o jogo mais votado pelos seus pais e/ou responsáveis 

foi o Jogo da Velha. Em seguida, apresenta-se a análise dos dados coletados nos blocos de 

atividades propostos no registro documental desse estudo. 

 

3.1.2.  Dados Coletados nos Blocos de Atividades do Registro Documental 

Nesse item, apresenta-se o processo de descrição dos dados brutos coletados nos 

três blocos de atividades do registro documental desse estudo, que foram: 

 Bloco de Atividades 01: Jogos exploratórios: geometria, matemática e cultura. 

 Bloco de atividades 02: Explorando os jogos do cotidiano. 

 Bloco de atividades 03: Elaborando uma ação pedagógica. 

Nos Blocos de Atividades 1 e 2 foram desenvolvidos três jogos em cada um desses 

blocos. O 1º bloco de atividades teve como objetivo principal sensibilizar os participantes 
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para a valorização de diversas culturas, contribuindo, de acordo com Kubokawa e Ottaway 

(2009), para o desenvolvimento da sensibilidade cultural dos alunos, visando despertar o 

respeito para culturas diversas. 

O 2º bloco de atividades foi elaborado a partir das informações obtidas no 

questionário inicial e no questionário focal, com a finalidade de resgatar aspectos da 

cultura própria dos participantes e dos familiares por meio de jogos de tabuleiro. 

No 3º bloco de atividades foi realizada uma ação pedagógica na escola para a 

apresentação dos jogos, que foram disponibilizados em estações, em cinco salas de aulas14, 

para que os visitantes dessa mostra pudessem jogá-los.  

É importante destacar que os participantes desse estudo foram os responsáveis pela 

apresentação dos jogos que foram desenvolvidos em sala de aula para as outras turmas dos 

anos finais do Ensino Fundamental, bem como para os professores da escola. 

A elaboração do questionário focal foi necessária por causa das respostas dadas 

para as questões do questionário inicial com relação aos jogos. Assim, como os 

participantes desse estudo citaram diversos tipos de jogos, foi essencial direcionar as 

respostas para os jogos de tabuleiro, pois as atividades programadas para o 

desenvolvimento do bloco 1 foram elaboradas com esses tipos de jogos. 

Todos os jogos utilizados na condução do trabalho de campo desse estudo foram 

estruturados, da mesma maneira, em 3 (três) partes: 

a) 1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

Apresentar uma visão geral do jogo para os participantes, bem como a sua 

história e cultura. Realizar uma breve discussão sobre os aspectos importantes 

do jogo. Confeccionar o tabuleiro do Jogo. Discutir os conceitos matemáticos e 

geométricos presentes no tabuleiro. 

b) 2ª parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias... e ... descobrindo... 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias utilizadas pelos participantes para jogar. 

c) 3ª parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias... e ... testando... 

Discutir, entender e testar as estratégias identificadas pelos participantes na 

realização do jogo. 

                                                           
14As estações aconteceram nas salas de aula dos alunos participantes desse estudo e dos alunos visitantes. 
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A apresentação e a análise das atividades propostas nesses blocos incluíram uma 

breve descrição sobre como se desenvolveram em sala de aula a partir das gravações 

(áudio e vídeos) e, também das anotações registradas no diário de campo da professora-

pesquisadora durante o processo de desenvolvimento das atividades realizadas no trabalho 

de campo desse estudo. 

 

3.1.2.1. Bloco de Atividades 01: Jogos Exploratórios: Geometria, Matemática e 

Cultura... 

A aplicação desse bloco de atividades iniciou-se no dia 28 de Março de 2019, sendo 

finalizada no dia 24 de Junho de 2019. Esse bloco foi composto pelo Jogo da Onça, de 

origem brasileira; pelo Jogo Mancala, de origem Africana e pelo jogo Hex, que é jogado, 

principalmente, na Dinamarca e nos Estados Unidos. Diante das respostas dadas para as 

questões do questionário inicial foi necessário utilizar um questionário focal para 

direcionar essa investigação para os jogos de tabuleiros. Assim, a primeira atividade 

proposta foi adaptada com o objetivo de discutir sobre os jogos de tabuleiros e os esportes. 

 

3.1.2.1.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo da Onça 

O início das atividades estava marcado para o dia 27 Março de 2019, mas devido a 

alguns problemas técnicos com os equipamentos utilizados, como, por exemplo, 

Datashow, computador e caixa de som, houve a necessidade de remarcá-la para o dia 

seguinte. 

 

1ª Parte – Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

Para iniciar as atividades desse bloco, foi solicitado aos participantes que 

realizassem uma busca, em dicionários ou internet, sobre o significado da palavra jogo e 

esporte para direcionar os trabalhos para os jogos de tabuleiros. No dia 28 de Março de 

2019 foi iniciado o trabalho de campo com a realização da primeira atividade. Nesse dia 

estavam presentes 23 alunos. O tema proposto para essa aula foi conhecer um pouco sobre 

o Jogo da Onça e a sua cultura. Pela estruturação dos blocos, primeiramente, os 

participantes assistiriam a um vídeo e, em seguida, trabalharam com um texto sobre o Jogo 

da Onça (Apêndice 06). 
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O principal objetivo dessa atividade foi sensibilizar os participantes sobre a cultura 

brasileira para que tivessem uma visão geral do Jogo da Onça, bem como sobre a sua 

origem. Essa aula foi iniciada com uma discussão sobre a pesquisa que foi realizada 

anteriormente. Contudo, pela escassez de material para busca e também pela dificuldade de 

acesso à internet, somente 7 (sete) participantes realizaram, mas socializaram os resultados 

com os colegas da turma. Em seguida, foram apresentadas as definições, os tipos de jogos 

e a diferença básica entre esporte e os tipos de jogos de tabuleiros por meio da exibição em 

slides projetados com auxílio do Datashow. 

As apresentações possuíam ilustrações para auxiliar a participação ativa dos 

participantes e a sua interação com a professora-pesquisadora. O desenvolvimento dessa 

primeira parte da atividade foi necessário porque ao responderem o questionário inicial, os 

participantes citaram com mais frequência o esporte como um jogo, principalmente, o 

futebol e a queimada, do que os jogos de tabuleiros. O quadro 22 mostra um trecho do 

diálogo entre os participantes e a professora-pesquisadora com relação aos tipos de jogos 

de tabuleiro e a sua diferença com o esporte. 

Quadro 22: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes da 

pesquisa 

Jogos de Tabuleiros 

Professora-pesquisadora: Os Jogos de Tabuleiro utilizam superfícies planas que possuem 

desenhos ou marcações conforme as regras envolvidas em cada jogo. 

Professora-pesquisadora: Coloquei alguns exemplos para ilustrar, quem sabe identificar? 

Todos participantes: Xadrez e dama (silêncio). 

Professora-pesquisadora: Esse jogo aqui (figuras abaixo e desenhados no quadro) vocês 

gostam de jogar. 

 
F14: Ah é, jogo da velha. 

Professora-pesquisadora: Isso mesmo. E esse aqui quem conhece? 

 
F2: Nunca vi. 

Professora-pesquisadora: Nunca ouviram falar, aquele com navios? 

F16: Batalha... 

Professora-pesquisadora: Batalha naval. E esse aqui? 
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M1: É esse que você vai dá na segunda feira? [Alguns participantes tentaram falar o nome]. 

Professora-pesquisadora: Vamos ver. 

Diferença entre esporte e jogo 

Professora-pesquisadora: M1 o que você entendeu da definição? 

M1: Que o jogo ele pode ter regras e o esporte tem regras? 

F14: Todo jogo tem regra mas ... 

F8: No esporte tem que ter esforço.  

F14: No esporte tem ter regras. 

Professora-pesquisadora: Muito bem. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Para o início do trabalho com o Jogo da Onça estava previsto a apresentação de um 

vídeo sobre a diversidade cultural do Brasil. Os participantes começaram a assistir esse 

vídeo por meio de Datashow, no entanto, a caixa de som apresentou problemas. A 

professora-pesquisadora tentou corrigi-lo, mas não obteve sucesso. Então, continuou a aula 

seguindo o cronograma proposto, mostrando para os participantes uma visão geral do jogo. 

Em seguida, a professora-pesquisadora comentou rapidamente sobre o vídeo 

destacando que era sobre a nossa cultura e que um dos objetivos era valorizar e resgatar as 

culturas indígenas. Assim, aproveitou para questionar os participantes sobre a origem de 

alguns fatos, como, por exemplo, o futebol e os primeiros habitantes do Brasil. 

Posteriormente, foram distribuídos os textos sobre o Jogo da Onça e solicitado que os 

participantes o lessem em seus grupos. Após a leitura, foi realizada uma interpretação 

desse texto. Ao final da atividade, os participantes colaram o texto em seu caderno. 

O vídeo foi apresentado na aula do dia 01 de Abril de 2019, antes da confecção do 

tabuleiro do Jogo da Onça. O quadro 23 mostra um trecho do diálogo entre a professora-

pesquisadora e os participantes durante a discussão do vídeo e o texto. 

Quadro 23: Trecho do diálogo entre os participantes e a professora-pesquisadora durante a 

discussão do vídeo e do texto 

Discussão do vídeo 

Professora-pesquisadora: A diversidade cultural brasileira é o resultado da integração da 

cultura indígena, quem sabe mais? 

M1: Do português. 

M9, F14, M25: Dos africanos. 

Professora-pesquisadora: Quem mais veio para o Brasil, depois que o primeiro português 

pisou aqui? 

F2: Os portugueses. 

Continuando... 

Professora-pesquisadora: Então o vídeo vai mostrar um pouquinho dessa miscigenação 

entre as culturas. Só de curiosidade, o futebol surgiu no Brasil?  

A maioria dos participantes: Não.  

M1: Eu acho que foi no Brasil.  

F14: Não foi no Brasil [voz séria].  

Professora-pesquisadora: Oh, então vai ficar de curiosidade. 
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Continuando... 

Professora-pesquisadora: Os indígenas deixaram grandes contribuições para nós. Tem uma 

atividade recreativa que talvez vocês conheçam. É um jogo. Quem sabe?  

Todos participantes: Queimada? Futebol? 

F16: Peteca. 

Professora-pesquisadora: Muito bem F16, a peteca é um jogo de origem indígena. 

Discussão do texto 

Professora-pesquisadora: Com quem vocês acham que é mais fácil ganhar: a onça ou o 

cachorro?  

Todos participantes: [alguns participantes] A onça? [Em seguida, a maioria] o cachorro. 

Professora-pesquisadora: A onça? Quantas peças que joga com a onça?  

Todos participantes: Uma [todos ao mesmo tempo].  

Professora-pesquisadora: E com os cachorros?  

Todos participantes: quatorze [todos ao mesmo tempo].  

Professora-pesquisadora: Com quem é mais fácil ganhar: a onça ou o cachorro? 

Todos participantes: [silêncio] cachorro. 

Professora-pesquisadora: Quem acha que é a onça, diga o porquê?  

M1: Porque ela pode comer os cachorros.  

F14: Mas, os cachorros podem cercar. 

F16: Tem o maior número. 

F26: E a onça só pode comer [sinal tocou]. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As observações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora e a 

análise da transcrição dos áudios mostram que os participantes participaram ativamente das 

atividades propostas. 

 

1ª Parte A – Construindo o Tabuleiro do Jogo da Onça 

Essa atividade foi aplicada no dia 01 de Abril 2019. O objetivo principal foi 

construir o tabuleiro do Jogo da Onça para ser utilizado nas próximas aulas e explorar os 

conhecimentos matemáticos e geométricos presentes durante o processo de construção por 

meio de dobradura. A aula foi iniciada com a apresentação do vídeo que deveria ter sido 

mostrado na aula anterior. O vídeo foi projetado no quadro e como as salas de aulas não 

possuem cortinas, então, as imagens não ficaram nítidas. O quadro 24 mostra um trecho da 

discussão realizada entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre o vídeo. 

Quadro 24: Trecho da discussão realizada entre os participantes e a professora-

pesquisadora sobre o vídeo 

Professora-pesquisadora: Sobre o que o vídeo está falando?  

F14: Sobre as culturas. 

F18: Cultura indígena do Brasil. 

F26: Tradições. 

Professora-pesquisadora: Quem lembra de alguma coisa interessante do vídeo?  

[Todos participantes ficaram em silêncio]. 

Professora-pesquisadora: Mas o que de interessante vocês viram? [Silêncio]. M1, quem 
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inventou o futebol mesmo? [Ficou em silêncio]  

M1: Estados Unidos? [Todos começaram a falar ao mesmo tempo]. 

F14: Inglaterra [comenta com os colegas] como eu tinha falado. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que como a imagem do vídeo não estava nítida durante a projeção, os participantes se 

distraíram um pouco durante a sua execução. Finalizada essa discussão, a professora-

pesquisadora comentou que os participantes construiriam o tabuleiro do Jogo da Onça e 

que essa atividade seria realizada em dupla, mas que cada participante construiria o seu 

próprio tabuleiro. 

Então, foi reforçada a importância do trabalho em duplas e que essa formação seria 

variável, pois em algumas aulas a professora-pesquisadora selecionaria as duplas enquanto 

em outras aulas essa formação seria realizada por meio de escolha entre os participantes. 

Em seguida, as carteiras foram organizadas e as duplas selecionadas. Então, a professora-

pesquisadora distribuiu uma folha para cada participante e uma régua para cada dupla. 

Continuando, mostrou uma apresentação em PowerPoint sobre conteúdos de Geometria 

para auxiliar a realização das discussões. 

O trabalho foi iniciado com a exploração das figuras planas presentes no tabuleiro 

construído como modelo. Os participantes foram questionados se as figuras geométricas 

que foram citadas estavam presentes no quadro 1 ou quadro 2 da projeção. A figura 8 

mostra os dois quadros apresentados pela professora-pesquisadora. 

Figura 8: Explorando as figuras planas 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2014) 

A professora-pesquisadora aproveitou esse momento para explorar os principais 

elementos dessas figuras. O quadro 25 mostra um trecho desse diálogo. 

Quadro 25: Trecho do diálogo da professora-pesquisadora com os participantes durante a 

construção do tabuleiro 

Professora-pesquisadora: Agora eu quero que vocês identifiquem as figuras que vocês me 

falaram. Está no quadro 1 ou 2? (Comentaram sobre quadrado e triângulo) 

Todos participantes: Um. 
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Professora-pesquisadora: Qual é a diferença do quadro 1 para o quadro 2?  

F14: No quadro 1 tem figuras geométricas e no quadro 2 tem? 

F26: No quadro 2 tem ...  

F8: O círculo também é uma figura geométrica.  

Professora-pesquisadora: Isso mesmo F8 os quadros 1 e 2 possuem figuras geométricas. 

Então, qual a diferença do quadro 1 para o 2? 

F26: No quadro tem figura geométricas.  

F2: No quadro um só tem reta?  

F26: No quadro 1 são quadriláteros.  

Professora-pesquisadora: F26 o que você define como quadrilátero?  

Todos participantes: Quatro lados.  

Professora-pesquisadora: Mais essa figura aqui [apontou para o triângulo na projeção] tem 

quantos lados? 

Todos participantes: Três.  

F26: Professora eu não sei explicar.  

Professora-pesquisadora: Vocês estão indo bem. Qual a diferença entre o quadro 1 e 2?  

F2: No quadro 1 tem reta e no quadro 2 não tem.  

M1: Tem sim, ali o [aponta para meia lua]. (Começa uma discussão entre os participantes).  

F14: Figuras planas? 

Professora-pesquisadora: F2 pode repetir o que havia falado? 

F2: No quadro 1 tem reta e no quadro 2 tem algumas retas. [Todos começam a discutir].  

F14: Figuras planas? 

Professora-pesquisadora: F2 repete, por favor, o que você falou.  

F2: No quadro 1 tem reta e no quadro 2 tem algumas. 

Professora-pesquisadora: Alguns pedaços mostrados na projeção. F2 o que você define por 

reta?  

F2: Coisas que estão na posição vertical e horizontal.  

F14: E (posição) diagonal. 

Professora-pesquisadora: Retas são figuras geométricas primitivas e por serem primitivas 

não existe uma definição. Podemos dizer que retas são linhas que não fazem curva e são 

infinitas. Dados dois pontos diferentes em uma reta, sempre existirá um ponto entre eles 

também pertencente a essa reta. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Durante a exploração do tabuleiro do Jogo da Onça, as questões que surgiam foram 

sendo explicadas e definidas, conforme representada no trecho da discussão mostrada no 

quadro 25. A construção do tabuleiro foi iniciada por sua parte superior. Dessa maneira, foi 

discutido sobre como obter um quadrado pela dobradura a partir da folha de papel sulfite. 

Após cada dobra realizada, a professora-pesquisadora sempre explorava e reforçava 

os conceitos matemáticos e geométricos que apareciam durante a realização dessa 

exploração. Por exemplo, durante o momento da contagem dos quadrados no tabuleiro, as 

maiores quantidades de quadrados contados foram: 16, 18 e 21. Nesse sentido, o 

participante; F8 contou “dezesseis quadrados”, M1 contou “dezoito quadrados” enquanto 

M9 contou “vinte e um quadrados”. A figura 9 mostra os participantes contando o número 

de quadrados presente no tabuleiro.  
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Figura 9: Participantes contando a quantidade de quadrados no tabuleiro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A construção da toca da onça (parte inferior do tabuleiro) foi explorada pelos 

participantes da mesma maneira realizada para a sua parte superior. O quadro 26 mostra 

um trecho da discussão realizada durante essa construção. 

Quadro 26: Trechos do diálogo durante a construção da toca da onça 

Professora-pesquisadora: Vamos voltar na toca da onça no tabuleiro, o que eu devo marcar 

primeiro M9, nessa folha quadrada? O que você acha? 

M1, F14: Quadrados. 

Professora-pesquisadora: O que devo fazer então?  

Todos participantes: Quatro quadrados.  

Professora-pesquisadora: Nós vamos pegar essa folha quadrada e dividir em quatro 

quadrados menores, como que eu faço isso?  

F14, M1, F16, M9: Divide no meio (mostram como fazer).  

Professora-pesquisadora: Isso mesmo, pega o lado de cima e sobrepõe ao lado de baixo e 

repetimos o procedimento para o outro lado. Vocês marcaram isso aqui (mostra na projeção). 

Voltem na folha, até agora nós formamos triângulo? 

Todos participantes: Não. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após realização das dobraduras, os participantes reforçaram os traços com auxílio 

de régua e pincel, colaram em papelões e plastificaram. Nessa aula não foi possível 

confeccionar as tampinhas que representam as peças do jogo. A figura 10 mostra a 

construção do tabuleiro e a sua finalização pelos participantes. 

Figura 10: Participantes durante a confecção do tabuleiro do jogo da onça 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Para a confecção das tampinhas, foi utilizada uma aula em parceria com o professor 

de Artes. Essa aula ocorreu no dia 05 de Abril 2019, sendo desenvolvida de modo 

interdisciplinar, com a presença de 24 participantes. Para a realização dessa atividade, os 

participantes foram divididos em grupos de até 4 componentes. Cada grupo recebeu folha 

com as imagens dos cachorros e da onça, tampinhas, cola e tesoura sem ponta. 

O principal objetivo dessa atividade foi identificar as tampinhas com os cachorros e 

a onça. Para isso deveriam colorir, recortar e colar as imagens dos cachorros e da onça nas 

tampinhas. O professor de Artes auxiliou nesse processo de confecção, como, por exemplo, 

sugerir as cores das tampinhas e a melhor maneira de confeccioná-las. A figura 11 mostra 

os participantes confeccionando as tampinhas (peças) do Jogo da Onça. 

Figura 11: Participantes durante o processo de confecção das tampinhas do jogo da onça 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que os participantes em todos os grupos estavam motivados e engajados durante o 

desenvolvimento dessa atividade. 

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Essa atividade foi aplicada no dia 08 de Abril de 2019, sendo desenvolvida com 24 

participantes. Os objetivos dessa atividade foram: apresentar as regras do jogo, jogar o 

jogo duas ou mais vezes, descobrir estratégias e analisar as estratégias identificadas. 

Inicalmente, foi retomada uma discussão sobre a origem do jogo e a sua construção 

por meio de dobradura. Foi relembrado também que o objetivo do jogo para vencer com a 

onça era capturar 5 (cinco) cachorros e para vencer com os cachorros era imobilizar a onça. 

Os participantes trabalharam em duplas formadas pela professora-pesquisadora. 

Após foi feita a distribuição do material (um jogo para cada dupla com as peças: 14 

cachorros e 1 (uma) onça e uma folha com a explicação das regras. Assim, as regras foram  

lidas e exemplificado no quadro com a simulação de algumas situações de jogadas. A 

figura 12 mostra os participantes durante a apresentação das regras do jogo. 
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Figura 12: Participantes durante apresentação das regras do jogo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Para iniciar as jogadas, os participantes tiraram par ou ímpar para ver quem 

começava a jogar e, durante a explicação, a professora-pesquisadora advertiu que na 

primeira rodada, o(a) jogador(a) que ganhasse no par ou ímpar deveria escolher a peça, 

mas na próxima jogada, esse(a) jogador(a) deveria jogar com a outra peça. Quando todas 

as duplas terminaram de jogar duas vezes, a professora-pesquisadora as orientou para que 

anotassem as estratégias encontradas em seus cadernos. 

Quem jogasse com a onça, anotava as estratégias para a onça e quem jogava com os 

cachorros, deveria proceder da mesma maneira. No entanto, primeiramente, os 

participantes deveriam jogar para posteriormente anotarem as estratégias. A figura 13 

mostra os participantes durante o trabalho com o Jogo da Onça em sala de aula. 

Figura 13: Participantes durante o jogo da onça e anotando as estratégias 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Dez minutos antes do término da aula foi realizada uma discussão sobre as 

estratégias identificadas. O quadro 27 mostra um trecho da discussão sobre as estratégias 

identificadas durante a realização do Jogo da Onça. 

Quadro 27: Discussão das estratégias identificadas durante o Jogo da Onça 

Professora-pesquisadora: Quem venceu mais jogadas: a onça ou o cachorro? 

Todos participantes: A onça. 

Professora-pesquisadora: Quem conseguiu ganhar com as peças do cachorro?  

M9, M1, M25: Eu. 
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Professora-pesquisadora: Tivemos alguns que ganharam com as peças cachorros, muito 

bem. Mais, o que vocês acham que é melhor: jogar com a onça ou com os cachorros?  

Todos participantes: Com a onça. 

Professora-pesquisadora: Por quê?  

F8, F14: Porque a onça pode comer e o cachorro não.  

F16: E também com os cachorros você tem que pensar com as quatorze peças e a onça 

somente com uma pecinha. 

Professora-pesquisadora: Turma, a F16 falou uma coisa interessante, você pode repetir: 

F16: Com o cachorro você tem que pensar com as quatorze pecinhas e com a onça só uma e 

você não precisa colocar o cachorro num lugar e onça no outro. 

Professora-pesquisadora: Vamos pensar um pouquinho no que a F16 falou, então para jogar 

com o cachorro eu posso sair movimentando de qualquer maneira? 

Todos participantes: Não.  

Professora-pesquisadora: Quem ganhou com o cachorro, o que vocês tiveram que fazer pra 

ganhar?  

F14: Professora é difícil [todos começam a falar ao mesmo tempo e o M25 fica tentando 

explicar]. 

Professora-pesquisadora: Turma, vamos escutar o que M25 fez. 

M25: Eu fui movimentando as da frente e esperava e vinha com outra atrás. 

Professora-pesquisadora: Vamos lembrar aqui, quando discutimos o texto sobre o Jogo da 

Onça, com quais das peças vocês acharam que era mais fácil de jogar? 

Todos participantes: Cachorro. 

F8, F16: Porque tem o maior número 

Professora-pesquisadora: É mais fácil?  

Todos participantes: Não.  

Professora-pesquisadora: Com qual peça tenho que pensar mais?  

Todos participantes: Cachorro.  

Professora-pesquisadora: Quando jogamos com as peças cachorro temos que pensar em 

todas as peças, então exige mais raciocínio. Muito bem, vocês gostaram do jogo?  

Todos participantes: Sim. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que os participantes M1, M25 e M13 conseguiram ganhar como as peças cachorro 

enquanto os 21 participantes venceram com a peça onça. Essa atividade continuou a ser 

realizada no dia 15 de Abril de 2019, na qual 22 participantes estavam presentes, 

participando das atividades propostas em sala de aula. 

Iniciando as atividades desse bloco, as estratégias identificadas pelos participantes 

foram discutidas com objetivo de auxiliá-los nas jogadas para que pudessem verificar a 

possibilidade de vencerem com as peças cachorros. Nesse sentido, duas participantes 

responderam que “para vencer com a onça devemos deixar espaço entres as casas”. Por 

exemplo, a participante F8 comentou que é com a “onça - tentar deixar os cachorros mais 

espaços possível para deixar as casas sobrando”. 

Contudo, 18 participantes tiveram dificuldades para escrever as estratégias, sendo 

que 21 participantes não ganharam com as peças cachorro. Por outro lado, 6 (seis) 
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participantes registraram as estratégias em seus cadernos. A figura 14 mostra a resposta 

dada pela aluna F16 com relação às estratégias utilizadas durante o jogo. 

Figura 14: Estratégia identificada pela aluna F16 no Jogo da Onça 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Com relação às estratégias identificados para os cachorros, 3 (três) participantes 

descreveram o objetivo para ganhar com essa peça que é encurralar a onça, mas 2 (dois) 

desses participantes não especificaram como isso seria realizado. Por exemplo, a 

participante F10 relatou que para vencer com os cachorros “tem que espalhar os cachorros 

ao redor da onça imobilizando ela e tem que usar as 14 peças”. 

Ao final da aula, a professora-pesquisadora novamente realizou uma discussão 

sobre as estratégias bem-sucedidas que foram utilizadas nas jogadas. Como o participante 

M1 venceu várias vezes com as peças cachorros por meio do desenvolvimento de sua 

própria estratégia, esse participante foi convidado a explicar para os seus colegas de sala de 

aula os procedimentos adotados em suas jogadas. 

Então, o participante M1 explicou que “deixo quatro peças no canto da direita e 

esquerda e uma fileira de dois em cima, ai, cada vez que eu ia mexer eu descia um e depois 

o outro”. Desse modo, à medida que explicava as suas estratégias, a professora-

pesquisadora simulava as jogadas no quadro. A figura 15 mostra o participante M1 

utilizando a estratégia que desenvolveu para vencer o jogo com as peças cachorros.  

Figura 15: Estratégias utilizadas pelo participante M1 para vencer com as peças cachorros 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Na figura 15, as duas imagens de cima mostram o participante M1 movimentando 

as peças para colocá-las nos cantos do tabuleiro enquanto as duas imagens de baixo 

mostram o movimento realizado com as peças do meio, descendo uma e depois a outra. 

Esse participante repetiu esse procedimento direcionando a onça para a toca, encurralando-

a. A figura 16 mostra a simulação da estratégia desenvolvida pelo participante M1. 

Figura 16: Simulação da estratégia desenvolvida pelo participante M1 

 
Fonte: Jogo da Onça – Tabuleiro Virtual15 

A figura 17 mostra o momento da vitória do participante M1 que estava jogando 

com as peças cachorros. 

Figura 17: Participante M1 deixando a onça encurralada 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Antes do término da aula foi realizada mais uma discussão sobre os lugares críticos 

no tabuleiro do Jogo da Onça. O quadro 28 mostra um trecho dessa discussão. 

Quadro 28: Trecho da discussão dos lugares críticos no tabuleiro do Jogo da Onça 

Professora-pesquisadora: Vamos pensar agora nos lugares críticos do tabuleiro para os 

cachorros. Vamos simular aqui no quadro. Vamos supor que a onça esteja aqui no meio do 

tabuleiro. M3 vem aqui me ajudar, mostra para os colegas onde a onça pode comer. 

M3: Aqui, aqui, aqui (mostrando no quadro). 

Professora-pesquisadora: Vamos contando turma. 

Todos participantes: Três, quatro, cinco, seis, sete, oito.  

Professora-pesquisadora: Então, quando a onça está no meio do tabuleiro certinho, quantas 

possibilidades de comer ela tem? 

Todos participantes: Oito. 

Professora-pesquisadora: Turma, então, o lugar mais crítico para o cachorro é quando a 

                                                           
15 Jogo da Onça – Tabuleiro Virtual. Disponível em: http://jogodaonca.blogspot.com/p/blog-page.html. 

Acessado em: 10 de dezembro de 2019. 

http://jogodaonca.blogspot.com/p/blog-page.html
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onça está aonde? 

Todos participantes: No centro. 

Professora-pesquisadora: No centro do tabuleiro porque ela tem possibilidade de comer em 

todos os lados. Vamos ver se vocês entenderam (outras jogadas foram simuladas no quadro). 

Professora-pesquisadora: Quem não conseguiu ganhar com o cachorro, faltou atenção. 

Lembra o que vocês falaram que um cachorro acompanha o outro. Para ganhar com os 

cachorros, M1 você que ganhou várias vezes com o cachorro, como foi sua estratégia? 

F14: O M1 ganhou professora?  

Professora-pesquisadora: Várias vezes. Qual foi sua estratégia M1? 

M1: Eu deixava quatro [cachorros] nos cantos, e uma fileira de 2 [cachorros] em 

cima, primeiro eu descia 1 e depois o outro. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula, o participante M1 jogou com vários colegas, pois tinha como objetivo 

auxiliá-los nas jogadas, ensinando-os a sua estratégia. No entanto, os participantes que 

conseguiram ganhar com as peças cachorros utilizaram estratégias semelhantes àquelas 

utilizadas pelo participante M1, pois sempre protegiam a peça cachorro localizada na 

frente.  

 

3ª Parte- Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi realizada no dia 24 de Abril de 2019, sendo desenvolvida com a 

presença de 21 alunos, cujo objetivo foi discutir, entender e testar as estratégias 

identificadas durante as jogadas. Os participantes trabalharam novamente em duplas, 

organizadas pela professora-pesquisadora e de acordo com o seu desenvolvimento na 

última aula. Discutiram-se as estratégias novamente e em seguida jogaram, testando as 

estratégias identificadas anteriormente. 

Antes do término da aula, os participantes preencheram um questionário avaliando 

o trabalho realizado com o Jogo da Onça. Na questão 1: Você gostou do jogo? (  ) sim   (  ) 

não. Por quê?, todos responderam sim e justificaram as suas respostas. Por exemplo, a 

participante F2 respondeu que: 

Eu gostei bastante, pois é um jogo que tem que ter estratégias para não 

deixar a onça comer o cachorro e também tem que ter bastante atenção 

como jogar com o cachorro, pois a gente tem que tentar imobilizar a onça 

e se conseguir tentar ganhar. 

Na questão 2: Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? (  ) sim   

(  ) não. Quais?, é importante ressaltar que todos os participantes responderam sim, mas 

um participante não justificou sua resposta. Por exemplo, esses participantes justificaram 

que observaram as formas geométricas presentes no tabuleiro e na quantidade de peças ou 
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de capturas. Dessa maneira, a participante F26 relatou que observou as “formas 

geométricas, as estratégias, o losango e a contagem das peças”. 

Para a questão 3: É possível trabalhar matemática através desse jogo? (  ) sim   (  ) 

não. Quais? todos os participantes responderam que sim enquanto dois participantes não 

justificaram a sua resposta. Por exemplo, o participante M23 respondeu que é possível 

trabalhar a Matemática quando “aprendemos a construir o tabuleiro”. 

 

3.1.2.1.2. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo Mancala 

A seguir apresenta-se a análise dos dados brutos coletados durante a realização do 

Jogo Mancala. 

 

1ª Parte - Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

No dia 29 de abril de 2019 foi iniciada a realização do segundo jogo, Mancala, 

proposto para esse bloco de atividades. Nesse dia, 21 participantes estavam presentes. 

Como relatado anteriormente, todos os jogos de tabuleiros dos blocos I e II foram 

organizados seguindo uma mesma estrutura, então, nessa aula foi trabalhado sobre o jogo 

Mancala e a sua cultura. 

O principal objetivo dessa atividade foi sensibilizar os participantes sobre a cultura 

africana por meio de uma visão geral desse jogo. Para iniciar a atividade, a professora-

pesquisadora explorou o globo terrestre afim de que os participantes localizassem o 

continente africano. Posteriormente, foi mostrado para os participantes um vídeo sobre a 

cultura africana, seguida com a leitura de um texto sobre a visão geral do Jogo Mancala 

(Apêndice 06).  Ao final dessa atividade, foi realizada uma discussão sobre esse texto e o 

vídeo. O quadro 29 mostra um trecho do diálogo sobre o início da aula e a discussão do 

vídeo. 

Quadro 29: Trechos da discussão entre os participantes da pesquisa que ocorreu no início 

da aula sobre a discussão do vídeo 

Início da aula 

Professora-pesquisadora: Nós iniciamos falando do Brasil com objetivo de valorizar a 

nossa cultura. Hoje vamos sair do Brasil e conhecer uma outra cultura. Nós vamos falar um 

pouquinho da África. Onde está a África M1? (Mostrando o globo terrestre). 

M1: Aqui (o participante mostra o continente africano no mapa). 

Professora-pesquisadora: Alguém aqui conhece a África?  

Todos participantes: Não. 

Professora-pesquisadora: Todos vocês conhecem as coordenadas geográficas? (Mostra 
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África no mapa e solicita que cada participante leia o nome de um país africano). 

Professora-pesquisadora: Tudo aqui (mostrando no mapa) é a América. Aqui está a 

América do Norte, e essa parte aqui? (Apontado para o sul). 

Todos participantes: América do sul.  

Professora-pesquisadora: E esta aqui (apontando para o centro)?  

F14: Do Leste? (Silêncio) 

Professora-pesquisadora: É a América Central (mostrando no mapa). A linha do equador é 

essa aqui (apontando para o mapa). Ela passa no Brasil. A América central é esse pedacinho 

aqui (mostrando no mapa). A linha do Equador passa também lá na? 

Todos participantes: Na África (respondem observando no mapa). 

Discussão do vídeo 

Professora-pesquisadora: O vídeo também falou sobre o maior deserto no Egito, como é 

que ele se chama?  

Todos participantes: Deserto do Saara.  

Professora-pesquisadora: Quais são as temperaturas lá?  

Todos participantes: 50 graus (Todos falam ao mesmo tempo). 

Professora-pesquisadora: Falou que é 50 graus? 

M1: Negativo.  

Professora-pesquisadora: De dia. Então, o Deserto do Saara é o maior e mais quente deserto 

do mundo com temperaturas de 50º ao dia e 5º negativos a noite. Então, se formos para lá de 

dia vamos sentir muito calor e a noite muito frio. Nós nem sabemos qual é essa sensação 

térmica. Só sabemos que de dia vamos passar mal de calor e a noite passar mal de?  

M1: De frio.  

Professora-pesquisadora: Vamos aproveitar e explorar os números positivos e negativos no 

termômetro (desenho no quadro sem os números). Qual é o número que separa os positivos 

dos negativos?  

Todos participantes: zero. 

Professora-pesquisadora: Então, acima do zero nós temos os valores? 

Todos participantes: Positivos. 

Professora-pesquisadora: E abaixo os valores? 

Todos participantes: Negativos. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final da aula, os participantes anexaram o texto no caderno. A figura 18 mostra 

uma imagem do caderno da participante F2. 

Figura 18: Caderno da participante F2 com o texto sobre o Jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

As anotações do diário de campo mostram que todos participantes participaram das 

discussões nessa atividade. 
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1ª Parte A - Construindo o tabuleiro do Jogo Mancala 

A construção do tabuleiro do Jogo Mancala ocorreu no dia 06 de Maio de 2019 

com a presença de 22 participantes. O principal objetivo dessa atividade foi confeccionar o 

tabuleiro do Jogo Mancala e explorar os elementos matemáticos e geométricos presentes 

nessa construção. Essa atividade foi realizada por meio da construção de círculos com 

utilização de compasso, régua e tesoura sem ponta. Iniciou-se com uma breve revisão 

sobre esse jogo e sua origem discutidos na aula anterior. Após, os participantes se 

organizaram em grupos com até quatro componentes. 

Em seguida, o tabuleiro desse jogo foi explorado e os conceitos matemáticos e 

geométricos formalizados com uma apresentação em PowerPoint das etapas dessa 

construção. O quadro 30 mostra um trecho do diálogo entre professora-pesquisadora e os 

participantes sobre a exploração desses conceitos durante a construção do tabuleiro do 

jogo. 

Quadro 30: Trechos da discussão entre os participantes da pesquisa 

Professora-pesquisadora: Vamos ver como é formado o círculo. Vou mostrar uma animação 

que fiz para vocês. Nós vamos partir do menor polígono que temos, como ele chama? 

Todos participantes: Triângulo.  

Professora-pesquisadora: Triângulo é o polígono que possui quantos lados? 

Todos participantes: Três. 

Professora-pesquisadora: Três. Eu vou agora aumentando os lados para vermos em qual 

figura se aproxima. Agora, qual é a figura? 

Todos participantes: Quadrado. 

Outros participantes: Quadrilátero [ao mesmo tempo].  

Professora-pesquisadora: Quadrilátero, é um polígono de quantos lados? 

Todos participantes: Quatro. 

Professora-pesquisadora: Próximo, é um polígono de quantos lados? 

Todos participantes: Cinco.  

Professora-pesquisadora: Então, o pentágono é o polígono de 5 lados. E esse como posso 

classificá-lo de acordo com número de lados? 

Todos participantes: Hexágono. 

Professora-pesquisadora: Que é o polígono de? 

Todos participantes: Seis lados. 

Professora-pesquisadora: Próximo? 

Todos participantes: Heptágono. 

Professora-pesquisadora: Heptágono, é o polígono de?  

Todos: Sete lados. 

Professora-pesquisadora: E esse? 

Todos: Octógono.  

Professora-pesquisadora: Polígono de?  

Todos: Oito lados.  

Professora-pesquisadora: Próximo? 

F16: É eneágono. 

Professora-pesquisadora: Eneágono é o polígono de?  
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Todos participantes: Nove lados.  

Professora-pesquisadora: E esse? (Silêncio). Decágono, polígono de?  

Todos participantes: Dez lados. 

Professora-pesquisadora:  Próximo? Un (...)? (Silêncio) Undecágono, polígono de?  

Todos participantes: Onze lados.   

Professora-pesquisadora: Então, vocês estão vendo que cada vez que eu aumento um lado 

aparece um novo polígono. O polígono com doze lados é o dodecágono. M23, como é o 

nome do polígono de 13 lados? 

M23: Tridecágono. 

Professora-pesquisadora: Muito bem M23, mas vimos em sala que também pode ser 

classificado assim: Polígono de 13 lados. Próximo é o polígono de?  

Todos: 14 lados e, depois, de 15 lados. 

Professora-pesquisadora: Então, vocês estão vendo que cada vez que vou aumentando o 

lado do polígono vai se aproximando de quê figura?  

Todos: Círculo. (Professora-pesquisadora mostrou a animação da figura). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final dessa atividade, os participantes organizaram os círculos e o retângulo no 

tabuleiro e os colaram. Em seguida, colaram também os tabuleiros em papelões e os 

plastificaram. A figura 19 mostra o momento da confecção do tabuleiro do Jogo Mancala. 

Figura 19: Participantes durante a confecção do tabuleiro do jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A figura 20 mostra o tabuleiro do Jogo Mancala que foi construído, em sala de aula, 

pelos participantes desse estudo. 

Figura 20: Tabuleiro do jogo Mancala construído pelos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Essa atividade foi realizada no dia 13 de Maio de 2019 com a presença de 22 

participantes. O principal objetivo foi apresentar as regras para descobrir, escrever e 
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analisar as estratégias utilizadas nas jogadas. Nessa aula, a professora-pesquisadora 

mostrou um vídeo16 com as regras do Jogo Mancala para que as jogadas fossem simuladas. 

Contudo, mesmo com a simulação de algumas jogadas apresentadas no vídeo, os 

participantes tiveram dificuldades em jogar e solicitaram o auxílio da professora-

pesquisadora.  A figura 21 mostra os participantes durante a execução do vídeo de 

apresentação das regras do Jogo Mancala, bem como realizando as jogadas. 

Figura 21: Participantes durante a apresentação do vídeo das regras do Jogo Mancala e 

realizando as jogadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Para as jogadas foram utilizados tabuleiros de madeira, com o objetivo de evitar 

que as sementes caíssem na carteira ou no chão. Nessa aula, quase todas as duplas jogaram 

duas vezes, pois demoraram muito no início para entender o jogo e solicitaram 

constantemente a presença da professora-pesquisadora para o esclarecimento de dúvidas 

nas jogadas. É importante ressaltar que 18 participantes semeavam semente por semente, 

primeiro uma semente e semeava e depois a outra e semeava e, assim, sucessivamente. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que esses participantes não semeavam todas as sementes de uma única vez e, 

provavelmente, devem ter semeado no mesmo lugar no tabuleiro. Assim, houve a 

necessidade de orientá-los a pegarem todas as sementes de uma vez para, em seguida, 

semeá-las no tabuleiro. Com a demora nas jogadas e as dúvidas para iniciar o jogo, não foi 

possível que a professora-pesquisadora solicitasse que os participantes anotassem as suas 

estratégias em seus cadernos. Então, essa atividade foi realizada na aula seguinte.  

No dia 23 de Maio de 2019 foi dada a continuidade na realização dessa atividade 

com a presença de 22 participantes. A professora-pesquisadora solicitou que os 

participantes presentes na aula anterior iniciassem a aula explicando as regras do jogo para 

os participantes que estavam ausentes na aula anterior. Em seguida, esses participantes 
                                                           
16 Mancala – Kala: Como Jogar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DT5rOzHFH7E. 

Acessado em: 20 de Março de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=DT5rOzHFH7E
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foram orientados a jogarem para que, em seguida, anotassem as estratégias que foram 

identificadas durante as jogadas. 

Contudo, como esses participantes não conseguiram anotá-las, a professora-

pesquisadora solicitou que realizassem uma discussão sobre as jogadas e as regras do jogo 

para auxiliá-los na escrita dessas estratégias. O quadro 31 mostra um trecho do diálogo da 

professora-pesquisadora com os participante com relação à essa intervenção. 

Quadro 31: Discussão das estratégias do Jogo Mancala 

Professora-pesquisadora: É melhor ser o primeiro a começar o jogo ou o segundo?  

Todos participantes: Primeiro. 

Professora-pesquisadora: Por quê?  

F2: Porque o primeiro pode (...) 

M1: Começar (...). 

F14: O segundo também pode. 

M1: O primeiro pode começar na quarta casa (todos falam ao mesmo tempo). 

Professora-pesquisadora: Olha só, é o primeiro?  

M1: O primeiro pode começar da quarta casa e chega na (...)  

Professora-pesquisadora: Quando chegar na sua casa ele vai jogar de novo. Então, se o 

primeiro jogador começar pela quarta casa ele vai ter o direito de jogar de novo.  

F16: Na segunda também professora? 

Professora-pesquisadora: O que vocês acham que pode contribuir? (Todos os participantes 

falam ao mesmo tempo) 

F8 e F14: Professora!  

Professora-pesquisadora: Espera aí, se vocês falarem todos ao mesmo tempo, não vou 

entender. A F16 questionou que o segundo também pode começar na quarta casa e jogar de 

novo, então qual a vantagem ser o primeiro ou o segundo?  

F8: Professora, mas o segundo pode atrapalhar ele.  

F16: E se o primeiro começar? 

F8: Se o primeiro começar da terceira casa (todos falam ao mesmo tempo). 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Em seguida, os participantes registraram as suas estratégias. Foi necessário que a 

professora-pesquisadora entregasse uma folha de papel em branco para as anotações dos 

registros evitando, assim, que essas anotações fossem apagadas novamente. A figura 22 

mostra os participantes preenchendo os questionários sobre o Jogo Mancala. 

Figura 22: Participantes preenchendo o questionário do Jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas pelos participantes, bem como a intervenção realizada 

em sala de aula mostra que os 22 participantes preencheram a folha dada anteriormente 

com as estratégias identificadas durante as jogadas. Contudo, 17 participantes comentaram 

sobre as estratégias discutidas em sala de aula, bem como sobre a necessidade de os 

adversários serem os primeiros a jogarem e começarem na quarta casa do tabuleiro. 

Por exemplo, a participante F26 disse que “começar da quarta casa para colher e 

jogar de novo, e fazer sempre o possível de ser o primeiro a começar assim você terá mais 

estratégias em diante”. Nesse sentido, o participante M3 escreveu que “se você começar 

você pode ter mais vantagem assim joga de novo e ganha um feijão na cava”. A figura 23 

mostra a resposta dada pela participante F16 referente a sua estratégia para o Jogo 

Mancala. 

Figura 23: Estratégia identificada pela aluna F16 para o Jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula, os participantes também preencheram o questionário avaliando o Jogo 

Mancala. A análise das respostas dadas para a questão 1: “Você gostou do jogo? (  ) sim (  ) 

não. Por quê?”, mostra que 21 participantes responderam “Sim” para essa questão 

enquanto 1 (um) participante, M9, respondeu que “Não”, pois afirmou que é “um jogo 

parado”. Por exemplo, a participante F26 comentou que é “um jogo divertido e 

estratégico” enquanto a participante F18 respondeu que o “jogo auxilia na Matemática 

porque ensina a fazer conta e também um pouco de Geometria”.  

A análise das respostas dadas para a questão 2: “Você observa alguma matemática 

ou geometria nesse jogo? (  ) sim   (  ) não. Quais?”, mostra que 21 participantes 

responderam que “Sim” enquanto o participante que respondeu não para a questão anterior 

também respondeu “Não” para essa questão. Os participantes que responderam “Sim” para 

essa questão afirmaram que observaram a presença de cálculos matemáticos e de figuras 

geométricas no tabuleiro do Jogo Mancala. Por exemplo, a participante F14 respondeu que 

o tabuleiro tem o “círculo e o cilindro”. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que o cilindro pode ter sido citado pelos participantes devido ao formato do tabuleiro de 
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madeira que foi utilizado nas jogadas porque os buracos são fundos para que as sementes 

não caiam, lembrando, assim, a forma do cilindro. A figura 24 mostra o tabuleiro utilizado 

para as jogadas com as cavidades que têm o formato de cilindro. 

Figura 24: Tabuleiro do Jogo Mancala utilizado para as jogadas com as cavidades com 

formato de cilindro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As respostas dadas para a questão 3 “É possível trabalhar matemática através 

desse jogo? (  ) sim  (  ) não. Quais?”, mostram que todos os 22 participantes responderam 

“Sim” para essa questão. Por exemplo, o participante M7 relatou sobre essa possibilidade 

“porque tem uma figura geométrica e tem que contar os feijões”. A figura 25 mostra as 

respostas dadas pelo participante M9 para esse questionário. 

Figura 25: Respostas dadas pelo participante M9 para o questionário sobre o Jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, apesar de o participante M9 comentar que não observou nenhum conteúdo matemático 

ou geométrico no jogo Mancala, ele afirmou nas discussões realizadas em sala de aula que 

é “possível trabalhar a Matemática através do cálculo como contar os feijões”, 

evidenciando, assim, a presença da Matemática nesse jogo. 

 

3ª Parte - Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi realizada no dia 27 de Maio de 2019 e no dia 03 de Julho de 

2019. O seu principal objetivo foi discutir, entender e testar as estratégias identificadas 

durante as jogadas por meio da utilização do Jogo Mancala jogado online. Assim, no dia 



  

147 
 

27 de Maio de 2019, 24 participantes estavam presentes para a realização dessa atividade. 

A professora-pesquisadora discutiu novamente as estratégias e, em seguida, conduziu os 

participantes para a biblioteca para que começassem as jogadas online. 

Como a escola ainda estava com problemas com a internet da sala de informática, a 

professora-pesquisadora solicitou que a direção liberasse a internet em um notebook para 

que a pesquisa prosseguisse de acordo com o cronograma proposto. Em seguida, essa 

autorização foi liberada, sendo que todos os participantes tiveram a oportunidade de testar 

as estratégias que foram encontradas e discutidas. Os participantes trabalharam em duplas 

no notebook disponibilizado pela professora-pesquisadora.  

Inicialmente, os participantes foram orientados a jogarem no modo fácil e, se 

ganhassem o jogo, poderiam jogar no nível médio. Como somente um notebook havia sido 

disponibilizado para a realização das jogadas, enquanto uma dupla jogava o jogo online, os 

demais testavam as estratégias jogando Mancala no tabuleiro de madeira utilizado nas 

últimas aulas. Ressalta-se que 15 participantes ganharam o jogo no nível fácil A figura 26 

mostra os participantes jogando Mancala no notebook e também no tabuleiro de madeira. 

Figura 26: Participantes jogando Mancala online e no tabuleiro de madeira 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Contudo, o tempo necessário para a realização dessa atividade não foi suficiente, 

pois nem todas as duplas conseguiram jogar as duas vezes registradas no plano de aula. 

Para finalizar essa atividade, a professora-pesquisadora solicitou que os demais 

participantes jogassem uma única vez para que todos conseguissem jogar. Então foi 

necessária a continuação dessa atividade na aula seguinte.  

Desse modo, no dia 03 de Junho de 2019, 22 participantes estavam presentes para 

continuar essa atividade. Foi uma aula semelhante à anterior, iniciada com uma discussão 

e, em seguida, os participantes foram direcionados para a biblioteca. Como a estratégia de 

iniciar o jogo pela quarta casa foi muito discutida nas aulas anteriores, os participantes 
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foram desafiados a começarem as jogadas por outras casas. O quadro 32 mostra um trecho 

da discussão entre a professora-pesquisadora e os participantes desse estudo. 

Quadro 32: Trecho da discussão sobre as estratégias para jogar Mancala 

Professora-pesquisadora: Então, começando pela quarta casa é uma estratégia para quê? 

Você ter a possibilidade de jogar (...). 

Todos participantes: De novo.  

Professora-pesquisadora: Então, eu pergunto, só quando vocês estiverem na quarta casa 

que podem fazer isso? (Os participantes pensaram na resposta). 

M9, F14, F16 e F8: Não!  

F8: Se o adversário jogar ai, se a gente tiver na segunda vez pode.  

Professora-pesquisadora: Pensa somente do seu lado e não do adversário. Só na quarta 

casa eu posso pensar nessa estratégia?  

M23, F14 e F26: Não.  

F26: Você tem que contar as bolinhas.  

Professora-pesquisadora: Tem que contar. Se eu estiver aqui (simulação no quadro), 

temos três sementes, certo? E para nós conseguirmos colher precisamos de uma (...).  

Todos participantes: Duas, três. 

Professora-pesquisadora: Certo? É uma estratégia pra eu jogar de novo?  

Todos participantes: Sim. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula foram utilizados dois notebooks e os participantes jogaram sozinhos. 

Enquanto cada participante jogava as duas vezes propostas no plano de aula, os demais 

participantes realizaram uma atividade com uma cruzadinha. A figura 27 mostra os 

participantes participando do Jogo Mancala online e da cruzadinha. 

Figura 27: Participantes jogando o jogo Mancala online e realizando a atividade da 

cruzadinha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que 16 participantes jogaram 2 vezes (nível fácil e difícil) enquanto 6 participantes 

jogaram apenas uma vez em um nível médio. Destaca-se que dos 16 participantes que 

jogaram 2 vezes, todos ganharam no nível fácil, sendo que 12 desses ganharam ou 

empataram no nível difícil enquanto 4 perderam nesses níveis. Dos 6 participantes que 
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jogaram uma única vez, 4 ganharam e 2 perderam, evidenciando o entendimento das 

estratégias propostas e discutidas. 

 

3.1.2.1.3. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo Hex 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados durante a realização do 

Jogo Hex. 

 

1ª Parte - Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

No dia 03 de Junho de 2019, as atividades relacionadas com o Jogo Hex se 

iniciaram, com a presença de 22 alunos. O principal objetivo dessas atividades foi a 

obtenção de informações sobre esse jogo e a sua cultura, bem como sensibilizar os 

participantes sobre a importância de outras culturas e adquirir conhecimentos sobre esse 

jogo. 

De acordo com a estruturação dos blocos propostos nesse estudo, primeiramente, a 

professora-pesquisadora apresentou um vídeo e, em seguida, um texto sobre o Jogo Hex 

(Apêndice 06). O quadro 33 mostra um trecho do diálogo durante a discussão sobre o 

vídeo e o texto. 

Quadro 33: Trecho da discussão realizada entre a professora-pesquisadora e os 

participantes sobre o vídeo e o texto do jogo 

Discussão do vídeo sobre os Estados Unidos 

Professora-pesquisadora: Qual e o idioma falado no país?  

Todos participantes: Inglês.  

Professora-pesquisadora: Inclusive, a maioria dos países estuda inglês como uma segunda 

língua. Se vocês viajarem para o África, vocês vão ter pessoas lá que falam o inglês, pois é 

uma língua internacional que se fala no mundo todo.  

M9: Professora, e o português?  

F14: Eu já perguntei para a professora.  

Professora-pesquisadora: Eu já falei isso, o português é uma língua difícil e é estudada só 

quando a pessoa quer aprender (os participantes comentam algo sobre o inglês). O inglês é 

uma língua internacional, falada no mundo. A maioria dos países estuda o inglês, ou como 

língua nativa ou segunda língua. Qual é a moeda do país?  

Todos participantes: Dólar. 

Interpretação do texto 

Professora-pesquisadora: Explique o que é um polígono. (Os participantes conversam sobre 

polígonos) Que apareceu no primeiro jogo. 

M25 e F26: Figuras. 

Professora-pesquisadora: Fechadas.  

M25: Formadas por (...)  

M1: Segmentos de retas.  

Professora-pesquisadora: Figura fechada, formadas por segmentos de reta. Qual a conexão 



  

150 
 

desse jogo com os polígonos?  (Silêncio).  

Professora-pesquisadora: Olha o tabuleiro aqui (mostrando a foto da folha). Observem o 

desenho. O tabuleiro é formado por? (Os participantes discutem e tentam responder a 

pergunta).  

Professora-pesquisadora: Hexágonos, que é um polígono de quantos lados?  

M9: Seis. 

Professora-pesquisadora: O tabuleiro é todo formado por hexágonos, que é o polígono de?  

M1: Seis. 

Professora-pesquisadora: Seis lados. Explique qual o significado do tabuleiro do jogo Hex 

ser 11x11? (Todos falam ao mesmo tempo) 

F26: Todos os lados iguais.  

Professora-pesquisadora: Vou fazer aqui (quadro). Eu vou ter 11 polígonos aqui. E 11 

polígonos aqui, ao todo serão quantos polígonos?  

F18: Onze por onze. 

M25: Cento e vinte e um. 

Professora-pesquisadora: Ao todo são 121. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final da aula, todos os participantes colaram o texto disponibilizado pela 

professora-pesquisadora em seus cadernos. 

 

1ª Parte A - Construindo o tabuleiro do Jogo Hex 

Essa atividade foi realizada nos dias 05 de Julho de 2019 e 11 de Julho de 2019. No 

dia 05 de Julho de 2019 a atividade foi realizada com 22 participantes presentes. O 

principal objetivo dessa atividade foi explorar o hexágono presente no tabuleiro do Jogo 

Hex. Como nas atividades anteriores, a professora-pesquisadora revisou as informações 

sobre o jogo e os participantes realizaram essa atividade individualmente. A exploração do 

tabuleiro do Jogo Hex foi realizada com auxílio de uma apresentação em PowerPoint. O 

quadro 34 mostra um trecho da discussão realizada entre a professora-pesquisadora e os 

participantes desse estudo. 

Quadro 34: Trecho da discussão entre a professora-pesquisadora e os participantes 

durante a confecção do tabuleiro do jogo Hex 

Professora-pesquisadora: Formalizando, todo polígono regular possui os lados e os ângulos 

com medidas iguais. Coloquei alguns exemplos de polígonos regulares aqui [apresentação]. 

Esse triângulo (mostra na projeção) tem os ângulos e os lados iguais. Os ângulos valem 60º.  

F14: Professora cada polígono tem seu ângulo?  

Professora-pesquisadora: Cada polígono tem seus ângulos e tudo está relacionado com os 

ângulos internos do triângulo. Vamos explorar isso daqui já que você falou. Vocês viram que 

eu coloquei aqui 60º. Quantas vezes apareceu 60º?  

F14: Três.  

Professora-pesquisadora: Três vezes. Quanto é 60𝑥3?  

F26: Cento e oitenta.  

Professora-pesquisadora: Cento e oitenta, então, em todo o triângulo (...)  

F14: Tem cento e oitenta graus.  
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Professora-pesquisadora: Em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos vale quanto? 

Todos participantes: Cento e oitenta graus.  

Professora-pesquisadora: Olha uma coisa interessante. Em todo polígono eu posso dividir 

ele em triângulos traçando a diagonal. Vamos pegar o quadrado aqui, como vimos, possui 

quantos ângulos de 90º?  

F14: Quatro. 

Professora-pesquisadora: Quatro, quanto é 4𝑥90?  

M1: Trezentos e sessenta.  

Professora-pesquisadora: Trezentos e sessenta, então, a soma dos ângulos internos dos 

quadriláteros é 360º. E do triangulo é?  

Todos participantes: Cento e oitenta graus. 

Professora-pesquisadora: Mas como eu posso fazer para utilizar esse valor aqui 

[triângulos]? Se eu traçar essa diagonal aqui (mostra no quadro), quantos triângulos vocês 

veem aqui? 

Todos participantes: Dois.  

Professora-pesquisadora: O de baixo e o de cima. Quanto vale 2𝑥180?  

F14: Trezentos e sessenta. 

Todos participantes: Trezentos e sessenta.  

Professora-pesquisadora: Se eu pegar 180º daqui e somar com mais esse 180º daqui, isso é 

igual a 360º, certo?  

M1: Sim.  

Professora-pesquisadora: Agora vamos ver o próximo o polígono de 5 lados. Quantos 

triângulos eu consigo marcar a partir desse vértice? Consecutivo, consecutivo, então não 

consecutivo e não consecutivo. (Traçando as diagonais no quadro). Quantos triângulos?  

M1: Três. 

Professora-pesquisadora: Então vai ficar 180º nesse triângulo, 180º nesse e 180º nesse. 

Quanto é 180𝑥3? Vamos somar aqui, 180 desse triângulo aqui, mais 180 desse, mais 180 

desse. Quinhentos e (...). 

M25: Quinhentos e quarenta.  

Professora-pesquisadora: Quinhentos e quarenta. No polígono de 5 lados, qual a soma dos 

ângulos internos?  

F14: Quinhentos e quarenta.  

Professora-pesquisadora: Vamos ver agora o polígono que vamos trabalhar. Quantos 

triângulos eu consigo marcar a partir desse vértice. Consecutivo, consecutivo, então, não 

consecutivo, não consecutivo e não consecutivo. (Traçando as diagonais no quadro) Quantos 

triângulos eu vou conseguir marcar?  

M1: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Um, dois, três e quatro. Em cada triângulo a soma dos ângulos 

internos valem quanto?  

Todos participantes: Cento e oitenta graus.  

Professora-pesquisadora: Agora eu vou somar o 180 quantas vezes?  

Todos participantes: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Então eu posso pegar o resultado anterior (pentágono anotado no 

quadro) e somar mais cento e oitenta. Vamos ver quanto é a soma dos ângulos internos desse 

polígono. Somando 540+180, temos: 

M1: Seiscentos e oitenta. F14: Setecentos e vinte. 

Professora-pesquisadora: Zero. 4+8?  

Todos participantes: Doze.  

Professora-pesquisadora: Doze vai um. 1+5+1 igual a 7. Total? 

F26: Setecentos e vinte.  

Professora-pesquisadora: Setecentos e vinte.  

F14: Professora, vai aumentando 180º em cada um.  

Professora-pesquisadora: Toda vez que eu aumento um lado do polígono, eu aumento 

também mais um triângulo. E quando aumento mais um triângulo estou acrescentando mais 



  

152 
 

quantos graus nos ângulos internos desse polígono?  

Todos participantes: Cento e oitenta graus. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Com relação à dobradura do hexágono regular, o participante M1 demonstrou ter 

muita habilidade e agilidade com as dobras, bem como os participantes M19, F14, F26 e 

M25. A figura 28 mostra o participante M1 realizando a dobradura do hexágono regular 

presente no tabuleiro do jogo Hex. 

Figura 28: Participante M1 realizando a dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final dessa aula, esses participantes colaram a dobradura do hexágono regular 

em seu caderno. A figura 29 mostra a finalização dessa atividade realizada pela 

participante F20. 

Figura 29: Participante F20 finalizando o trabalho em seu caderno 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

No dia 11 de Julho de 2019, a professora-pesquisadora continuou com a construção 

do tabuleiro do Jogo Hex com a presença de 25 participantes. O principal objetivo dessa 

aula foi colorir e preparar o tabuleiro do Jogo Hex para as jogadas, bem como montar um 

cartaz com o tabuleiro do Jogo Hex com os hexágonos regulares construídos por meio das 

dobraduras. 

Nessa atividade, os participantes trabalharam em duplas selecionadas pela 

professora-pesquisadora, sendo que cada participante ficou responsável por realizar uma 
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parte da atividade. Por exemplo, os participantes que desenvolveram bem as dobraduras do 

hexágono regular na aula anterior ficaram responsáveis pela realização das dobras dos 

hexágonos regulares para o cartaz. Os demais participantes coloriram e organizaram o 

tabuleiro e as peças do jogo para as jogadas. 

A confecção do cartaz teve como objetivo mostrar para os participantes uma 

possibilidade de construção desse tabuleiro à partir da dobradura. A figura 30 mostra o 

momento da confecção dos hexágonos regulares pelos participantes para a montagem do 

tabuleiro do jogo Hex no cartaz. 

Figura 30: Participantes dobrando os hexágonos regulares para confeccionarem o cartaz 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse contexto, a figura 31 mostra os tabuleiros do jogo Hex sendo confeccionados 

e ilustrados pelos participantes desse estudo. 

Figura 31: Participantes confeccionando os tabuleiros do jogo Hex 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Os demais participantes trabalharam na ilustração dos tabuleiros utilizados nas 

jogadas, colorindo e colando em papelões e plastificando-os.  

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Essa atividade foi realizada no dia 12 de Junho de 2019 com a presença de 26 

participantes. O principal objetivo dessa atividade foi apresentar as regras e descobrir as 
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estratégias utilizadas nas jogadas do Jogo Hex. Essa atividade foi iniciada pela leitura e 

explicação das regras do jogo. 

As jogadas foram realizadas em dupla e todos jogaram pelo menos três vezes. 

Foram utilizados feijões de duas cores diferentes (branco e vermelho) para as jogadas, mas 

os caminhos (trilhas) não ficaram nítidos dificultando a sua visão pelos participantes. A 

figura 32 mostra os participantes durante as jogadas do Jogo Hex. 

Figura 32: Participantes durante as jogadas do jogo Hex 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, nesse dia, os participantes consideraram o jogo fácil, mas os caminhos (trilhas) não 

estavam nítidos no tabuleiro, ficando difícil observar os caminhos realizados. Desse modo, 

os feijões não cobriram totalmente os hexágonos e as suas cores (vermelho e branco) não 

auxiliaram os participantes na visualização dos caminhos (Figura 32). Assim, é importante 

ressaltar que 13 participantes se dispersaram durante a segunda jogada. Contudo, como foi 

utilizado apenas um horário de aula, a professora-pesquisadora não solicitou que os 

participantes anotassem as estratégias utilizadas nas jogadas. 

Assim, no dia 18 de Junho de 2019, a professora-pesquisadora continuou com a 

realização dessa atividade, com a presença de 18 participantes. O objetivo foi escrever e 

analisar as estratégias que foram utilizadas durante a realização das jogadas. Essa aula foi 

iniciada com a retomada das regras do jogo. Posteriormente, os participantes iniciaram as 

jogadas. Como a utilização de feijões para os caminhos (trilhas) não ficaram nítidos na 

aula anterior, foi necessário que os participantes confeccionassem as peças para o jogo. 

Então, 13 participantes auxiliaram na confecção das peças do jogo colorindo essas 

peças de vermelho e azul, pois são as cores utilizadas no jogo. Depois, recortaram as peças 

que estavam impressas numa folha de papel sulfite e coladas em papel color set com as 

cores: azul, vermelho, rosa e verde. A figura 33 mostra os participantes durante a 
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realização das jogadas com as peças vermelhas e azuis nas jogadas. Essa figura também 

mostra o caminho azul trilhado pelo participante M19. 

Figura 33: Participante jogando o jogo Hex com as peças vermelhas e azuis 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula, os participantes não tiveram tantas dificuldades para escreverem as 

estratégias utilizadas durante as jogadas. Ressalta-se que 18 participantes escreveram as 

suas estratégias, comentando que era importante “fechar o adversário”. Por exemplo, o 

participante M17 comentou que o ideal é ir “fechando o adversário até ganhar”. 

Outra estratégia discutida estava relacionada com o lance de abertura, no qual o(a) 

segundo(a) jogador(a) pode substituir a peça do adversário pela sua, trocando-as de 

posição. Por exemplo, o participante M11 relatou que “na 1ª jogada tira a pecinha do seu 

adversário, substitui pela sua e vai colocando as pecinhas até você completar o caminho”, 

ou seja, comentou que o “lance de abertura é uma boa estratégia”. 

Contudo, a participante F8 afirmou que “minha estratégia é as vezes atacar e as 

vezes bloquear”, explicitando o entendimento da discussão do texto que reforçava que os 

jogadores deveriam “ficar na ofensiva e defensiva”. A figura 34 mostra o participante M25 

escrevendo as estratégias identificadas durante as jogadas do Jogo Hex. 

Figura 34: Participante M25 escrevendo as estratégias identificadas no jogo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

O quadro 35 mostra um trecho da discussão das estratégias identificadas realizada 

entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre o Jogo Hex. 
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Quadro 35: Discussão das estratégias do Jogo Hex 

Professora-pesquisadora: Lembrem do lance de abertura de trocar a pecinha e só acontece 

na primeira jogada. Então, o que vocês acham é melhor ser o primeiro ou o segundo jogador?  

M1: Segundo. (Os participantes discutem essa questão).  

Professora-pesquisadora: M1 porque prefere ser o segundo jogador?  

M1:  Porque ele já pode comer a peça do primeiro.  

F14: Comer não, retirar.   

Professora-pesquisadora: Porque ele pode retirar e usar o lance de abertura (Os 

participantes discutem novamente essa questão). Uma dúvida que tenho aqui, sempre que eu 

retirar essa pecinha no início é vantagem?  

F26: Não.  

Professora-pesquisadora: Sim ou não? (Os participantes ficam em duvida). Prestem atenção 

nessa pergunta: Como podemos nos defender de uma jogada do adversário?  

F14: Cercando (Os participantes discutem essa questão).  

Professora-pesquisadora: Cercando (...)  

M25: Mexendo rápido.  

Professora-pesquisadora: Toda vez que você observa que está se formando um caminho, o 

que vocês fazem? 

M25: Eu cubro lá da frente, professora.  

Professora-pesquisadora: Vocês tem que cercar.  

M25: Eu cubro já aqui na frente olha [mostra no tabuleiro], porque se eu for colocando aqui 

ai corta (...) (Os participantes discutem essa estratégia)  

M1: Coloco dois na frente.  

Professora-pesquisadora: O que disse M1?  

M1: Eu ponho dois na frente, ai se o caminho não der ele pode tentar ir pro lado (desviar).  
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

Após jogarem e escreverem as estratégias que identificaram durante as jogadas, ao 

final da aula, os participantes as discutiram, anotando-as. 

 

3ª Parte - Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi realizada no dia 24 de Junho de 2019 com a presença de 17 

participantes. O principal objetivo dessa atividade foi discutir, entender e testar as 

estratégias utilizadas nas jogadas realizadas anteriormente. 

As observações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, apesar de sua imaturidade, os participantes desse estudo tiveram um 

desenvolvimento satisfatório no decorrer dessa pesquisa, embora no início tenham 

encontrado algumas dificuldades, principalmente, com relação à escrita das estratégias e de 

suas conclusões sobre os jogos. 

Essa aula foi semelhante às anteriores, pois foi iniciada com uma discussão sobre as 

estratégias identificadas nas jogadas e, em seguida, os participantes foram direcionados 

para a sala de informática para testarem essas estratégias. O quadro 36 mostra um trecho 

dessa discussão. 
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Quadro 36: Momento de discussão da estratégia de começar na quarta casa 

Professora-pesquisadora: Uma das estratégias que falaram é de começar nas bordas do 

tabuleiro. Isso é uma estratégia boa? Por exemplo olha aqui no quadro (simulando no 

quadro), é não começar pelo meio e sim começar nas bordas. Vocês acham que isso auxilia?  

F2, M23 e F14: Não. (Os participantes discutiram essa estratégia). 

M25: É melhor começar pelo meio, eu acho.  

Professora-pesquisadora: Só que vocês têm que lembrar que se eu começar pelo meio, 

tenho todas as possibilidades de colocar as outras peças. Vamos supor que o azul já possui 

esse caminho aqui e só falta esses hexágonos daqui para ligar. Quando o vermelho for jogar o 

que ele vai fazer? 

Todos participantes: Bloquear. 

Professora-pesquisadora: E o jogador de azul? 

Todos participantes: Dar a volta. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula, a sala de informática foi utilizada pela primeira vez, mas como nem 

todos os computadores estavam funcionando, foi realizado um revezamento para que todos 

os participantes testassem as suas estratégias. A figura 35 mostra os participantes jogando 

o Jogo Hex no laboratório de informática. 

Figura 35: Participantes durante o jogo online e a atividade do mosaico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, enquanto cada participante jogava por um determinado tempo, os demais 

realizaram outra atividade com mosaicos, que foi utilizada enquanto cada participante, em 

seu tempo de jogada, testava as suas estratégias no computador. Os demais participantes 

realizavam essa atividade que tinha como objetivo desenvolver a concentração que 

precisavam durante a realização das jogadas. 

Ao final dessa atividade, os participantes preencheram uma folha para analisar o 

Jogo Hex. As respostas dadas para a questão 1 “Você gostou do jogo? (  ) sim  (  ) não. Por 

quê?”, mostram que 10 participantes responderam “Sim”, 5 participantes responderam que 

“Não”. Em relação aos participantes que disseram sim para essa questão, 5 (cinco) citaram 

que gostaram de jogar o Jogo Hex em sala de aula e/ou no laboratório de informática. 
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Por exemplo, o participante M11 afirmou que “eu gostei mais da sala de aula 

porque eu ganhei todas as vezes” enquanto a participante F20 justificou a sua resposta 

comentando que “tem que trabalhar com muita estratégia para ganhar o jogo no 

computador”. Contudo, a participante F4 relatou que o jogo “é criativo e a gente pode ter 

mais chance de ganhar e é possível ganhar na matemática e na geometria”. 

As justificativas dadas pelos participantes que responderam “Não” para essa 

questão estavam relacionadas ao fato de o jogo ser repetitivo e difícil de ser jogado no 

computador. Por exemplo, a participante F14 comentou que esse “Jogo é muito difícil, na 

explicação é fácil, mas quando a gente joga é difícil. Na sala é um pouco mais fácil do que 

no jogo online”. Para a participante F4, jogar esse “jogo em dupla é melhor porque prefiro 

jogar em dupla do que no computador, em dupla tem mais possibilidade de ganhar”. 

Por outro lado, 2 participantes não marcaram nenhuma das opções, mas 

justificaram a sua resposta. Por exemplo, a participante F8 comentou que “Gostei mais ou 

menos, pois ele fica chato depois que joga algumas vezes” enquanto a participante F12 

afirmou que esse jogo é “complicado porque ele é difícil e eu não ganhei nenhuma 

partida”. 

As respostas dadas para a questão 2 “Você observa alguma matemática ou 

geometria nesse jogo? (  ) sim   (  ) não. Quais?”, mostra que 15 participantes responderam 

que  “Sim”, citando o hexágono como um exemplo de conteúdo geométrico. Por exemplo, 

a participante F22 comentou que “para fazer o tabuleiro nós utilizamos a figura hexágono”. 

Por outro lado, 2 participantes responderam “Não” para essa questão. Assim, a participante 

F6 afirmou que “não vejo nada do que estou estudando” enquanto o participante M11 

comentou que “Nenhuma vez” apesar de responder que “só tem hexágono no tabuleiro”. 

A análise das respostas dadas para a questão 3 “É possível trabalhar matemática 

através desse jogo? (  ) sim  (  ) não. Quais?”, mostra que 14 participantes responderam 

que “Sim”. Por exemplo, a participante F22 afirmou ser possível utilizar a matemática nos 

jogos “quando fazemos o tabuleiro e jogamos”. Contudo, 3 participantes responderam 

“Não” para essa questão. Por exemplo, o participante M9 comentou que “eu não acho 

como eu poderia ter usado a Matemática e a geometria nesse jogo”. 

Após a apresentação e a análise dos dados brutos coletados no Bloco de Atividades 

1 – Jogos Exploratórios, apresentam-se as codificações aberta e axial realizadas com base 

nesse instrumento de coleta de dados. 

 



  

159 
 

3.1.2.1.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 1 – Jogos 

Exploratórios 

O quadro 37 mostra o processo de codificação aberta durante a análise do Bloco de 

Atividades 1 – Jogos Exploratórios. 

Quadro 37: Códigos preliminares identificados na codificação aberta do bloco de 

atividades I – jogos exploratórios 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

JOGO DA ONÇA 

O jogo é divertido (2). Para ganhar com a onça tem que espalhar os 

cachorros (36). Tentar deixar os cachorros mais espaçosos para 

deixar as casas sobrando (26). O cachorro pode ganhar mexendo as 

peças de traz e levando a onça para as pontas (36). Tem que 

espalhar os cachorros ao redor da onça imobilizando ela (26). Tem 

que usar as 14 peças (36). A onça tem que prestar atenção (37) nos 

movimentos que o cachorro faz, ter uma boa estratégia (26). 

A onça deve ficar longe das pontas e longe da entrada da toca. O 

cachorro deve tentar seguir a onça com todos os cachorros (36). A 

estratégia é o cachorro encurralar a onça para vencer (26). A onça 

deve pegar o cachorro (36). Deixar os cachorros perto da toca para 

fechar a onça e deixá-la encurralada e sem possibilidades (26). A 

onça deve comer 4 cachorros, fazer sempre com o que o cachorro 

não proteja o outro para ficar mais fácil (36). 

Foi um dos jogos que eu mais trabalhei (2). O jogo foi de desafios 

(2) e também tinha que usar a cabeça (20), eu gostei muito (2), 

coisa que tem desafio é bom (20). Eu gostei bastante (2), pois é um 

jogo que tem as estratégias para não deixar a onça comer o cachorro 

(26) e também tem que ter bastante (37) como jogar com o cachorro 

(26), pois a gente tem que tentar imobilizar a onça e tentar ganhar 

(36). Tem que ter muita atenção (37) principalmente com o 

cachorro (26) e gostei também que é muito divertido e distraí muito 

(2). É uma maneira de se distrair (2) e pensar em estratégias para 

ganhar (26). O jogo é divertido (2), nós aprendemos várias coisas 

novas no jogo (7) e algumas figuras geométricas (21). Achei muito 

interessante (2). O jogo tem muito entretenimento (2) e é muito 

bom de jogar (37). O jogo é divertido (2) e tem geometria (21) e 

matemática (9). 

É um jogo legal (2) e deve-se trabalhar com diversas estratégias 

tanto com o cachorro quanto a onça (26). É um jogo cultural (6), 

diferente, atrativo, legal (2). Porque ele é muito legal, muito 

interessante (2), com muitas estratégias (26), trabalha muito a 

concentração dos jogadores (27). 

Tem várias estratégias (26) é muito legal e muito interessante (2). 

O jogo é muito interessante (2) ainda mais se você jogar com a onça 

(26), é mais fácil jogar com a onça do que com o cachorro (36). É 

um jogo que nunca tinha jogado (2), ele é interessante (2) pois para 

ganhar tem que usar estratégias (26). É um jogo divertido (2) e tem 

estratégias para animais a onça e os cachorros (26). 

Porque é legal (2) e ajuda a aprender mais Matemática (16). É mais 
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legal jogar com o cachorro porque é mais fácil (26). Gostei (2) 

porque é um jogo de origem indígena brasileira (6). É um jogo bom 

(2) com muitas estratégias (26) que trabalham muito o raciocínio 

lógico (25). As formas geométricas do tabuleiro como o quadrado, 

losango, retângulo e triângulo (21) e as peças (1). As figuras 

geométricas como os quadriláteros e o triângulo (21) que é a parte 

de baixo do tabuleiro (1). 

Na matemática (9) tem as estratégias (26), a soma dos cachorros 

que a onça comeu e contar as peças (9). A geometria tem o losango 

(21) no meio do tabuleiro (1) para o cachorro ficar em cima de cada 

linha (26) e a matemática (9) tem que ter bastante estratégia (26) e 

prestar bastante atenção nas jogadas (37). Geometria (21) pelo 

formato do tabuleiro (1) e pelas formas geométricas como os 

quadriláteros (21). A toca (6) em formato de triângulos e as 

diagonais (21). 

Na geometria encontramos o triângulo (21) (toca da onça) (7), o 

quadrado (21) (formato do tabuleiro) (1), o losango (21) (o centro 

do tabuleiro) (1) e na matemática (9) encontramos os números que 

estão na quantidade de cachorros (14), a quantidade (9) de onça e a 

captura dos cachorros para a onça vencer (36). Jogar com a 

estratégia (26) de sempre defender com dois cachorros e andar (36) 

em linhas horizontais e verticais (21). A pessoa que jogar esse jogo 

(37) tem que se lembrar das figuras geométricas (21). A estratégia é 

a pessoa tentar colocar a onça (36) no triângulo (21) (toca) (7) e 

prendê-la (36). 

A Matemática (9) ajuda a pensar bastante na estratégia (36) e nas 

regras do jogo (37). A geometria (21) está presente na hora de 

construir o tabuleiro (38). Na matemática (9) tem os lados das 

figuras (21) para medir (9). Contando o território e as peças 

ganhadas e perdidas (26). Nas estratégias (26) para a construção do 

tabuleiro (38), na quantidade de peças do jogo (9) e no uso das 

formas geométricas (21). Na Matemática trabalha o raciocínio (9) e 

na geometria as formas (21) do tabuleiro (1). Entre as figuras 

geométricas (21), e a quantidade de peças no jogo (9). As 

estratégias do jogo (26) só tem uma onça 14 cachorros (36). 

Estudando o tabuleiro e vendo as formas geométricas presentes (21) 

no tabuleiro (1), as regras do jogo (26), a quantidade das peças e 

também as estratégias (36). 

JOGO MANCALA 

Gostei do jogo porque é divertido (2) e pode nos ensinar muito de 

cultura (6). É um jogo legal (2) igual ao jogo de damas (1). O jogo 

nos ensina a fazer contas (9) e também um pouco da geometria (21) 

e matemática (9). O jogo é legal, divertido e entretém (2). 

É divertido ganhar (2) e observar as estratégias do adversário (26). 

É um jogo importante, bom, distrai muito e é rápido (2). O jogo é 

muito parado e chato (28). O jogo ensina a mente (7) a contar (9) e 

tem que ter raciocino (25). Algumas partes o jogo é legal (2). 

É um jogo de muito raciocínio lógico e rápido (25), O jogo é 

gostoso de jogar (2) e além disso a gente aprende a fazer a colheita 

(16). Eu tentei encher a minha casa e tentando encher a casa dele 

(36). É um jogo histórico e cultural (6) que envolve o raciocínio 

matemático (25) porque é estratégico (25). Tem um retângulo, os 

círculos (21) e o formato do tabuleiro (1). A conta de quantos 

feijões (9) você tem no final do jogo (10). Matemática que tem que 
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contar corretamente os feijões para colher (9) e a geometria que tem 

o círculo e o retângulo (21). 

Tem as figuras geométricas (21) e o raciocínio lógico (25). Se tiver 

um número x num espaço (9), nós podemos contar se vai chegar a 

última cala (26). Tem as figuras que montam o jogo (21). Quando 

as casas têm muitos feijões (26). O círculo, o cilindro e as formas 

geométricas (21). A contagem dos feijões (9) e o formato do 

tabuleiro e das casas (21). O cálculo dos feijões para colher (9). 

A matemática (9) está nas estratégias (26), na contagem e na soma 

dos feijões (9) e nas figuras geométricas (21). Os feijões ficam em 

um círculo e também em retângulos (21). Podemos trabalhar a 

matemática (21) com os computadores (33). Se tiver raciocínio (25) 

você percebe a matemática (9). Fazendo as contas de quantas (9) 

sementes você consegue colher (26). 

A gente conta os feijões para colocar nos buracos das casas (36). As 

formas geométricas no tabuleiro e os seus lados (21). Usar o 

tabuleiro da Mancala (1) como se fosse fazer um cálculo em um 

ábaco (9). Usar as formas geométricas (21) e identificar os números 

(9). Podemos trabalhar com a geometria (21) e a matemática ao 

mesmo tempo (9). A matemática (9) está presente nas estratégias 

(26) e nos cálculos dos feijões (9). 

Começar em primeiro com a 3 peça e já começar repetindo e assim 

ter vantagem (36). Se você começar você pode ter mais vantagem e 

assim joga de novo e ganha um feijão na cava (36). Para eu fazer 

minha estratégia (26), preciso começar jogando para eu repetir e 

tirar o quanto buraco do meu adversário (36). Que é mais fácil 

começar com a quarta (36) casa e tem mais possibilidades de ganhar 

(26). E o primeiro é mais fácil de ganhar (2). É mais fácil começar 

com a 4 fileira (37). 

Evitar deixar casas cheias perto das casas vazias do adversário e 

observar sempre as casas para dar tudo certo para cair no lugar da 

colheita (36). Tem que pegar e começar na 4ª casinha e é bom não 

deixar casas vazias e tentar colher mais do que o adversário (26). 

Você tira impar ou par (26) e se você ganhar você começa pela 

terceira casa e você repete e vai deixando algumas casas vazia para 

capturar as do adversário (36). 

Começar primeiro e pela 4ª casa e depois tentar atrapalhar o 

adversário até que os feijões cheguem na 4ª casa dele para ele não 

repetir (36). Ser o primeiro e começar na quarta casa assim você 

fica com mais feijões (26). Começar primeiro e pegar os feijões do 

quarto buraco (36). Deixar o lado do seu adversário sem feijões e 

por no seu lado para capturar (26). 

Começar na 4ª casa, ficar com 1 casa perto do cala e sempre ter seis 

feijões na 6ª casa (36). Começar da 4ª cala (26), contar quantas 

sementes você tem na cala (8), e ver se tem como semear ou repetir 

(26). Juntar feijão do seu lado e depois passar do lado vazio do 

adversário que está vazio (36). Ai, os feijões do seu lado vão acabar 

e você vai ganhar (26). 

Não deixar as casas vazias e juntar o máximo de feijão nas suas 

casas para conseguir ganhar (36). É vantajoso a gente começar o 

jogo primeiro (26). O jogador que começa tem mais chance de 

ganhar porque ele tem mais chance de distribuir os feijões nas casas 

(36). Quando eu começar primeiro é só contar quatro casas e quatro 

feijões (26). Começar da quarta casa para colher e jogar de novo e 
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ser sempre o primeiro a começar assim você terá mais estratégias 

em diante (36). Começar pela 4ª casa para poder repetir, logo em 

seguida ir pela primeira para o adversário não poder ganhar (26). 

JOGO HEX 

Não gostei do Hex porque achei enjoativo e repetitivo (28). Achei 

esse jogo muito chato e parado e muito fácil (28). O Hex é um jogo 

que trabalha com a mente (7) e com a matemática (9). Eu acho que 

jogar no computador (33) é muito difícil, mas eu ganhei 2 vezes 

mais foi com uma dificuldade danada (28). Prefiro jogar em dupla 

(26) do que no computador (33), em dupla tem mais possibilidade 

de ganhar (26). Gostei (2) de jogar o Hex no computador (33), pois 

é um jeito de se divertir (2). O Hex (1) tem várias estratégias (26) e 

é mais divertido! (2). Jogar o Hex (1) no computador (33) é 

diferente e esse jogo não é legal (2). Esse jogo fica chato (28) 

depois que jogamos algumas vezes (17). Eu gostei mais da sala (2) 

porque eu ganhei todas as vezes (17). Esse jogo é difícil (28) e eu 

não ganhei nenhuma partida (17). 

O jogo é muito difícil na explicação (28), mas é mais fácil quando a 

gente joga (2). Esse jogo na sala é um pouco mais fácil (2) do que 

no jogo online (33). É um jogo que nos distraímos, gostei mais de 

jogar na sala de aula (2), pois no computador (33) é um pouco 

enjoativo (28). Gostei muito do jogar com outra pessoa (2) porque 

com o computador (33) fica muito difícil (28). Para jogar o Hex (1) 

tem que trabalhar com muita estratégia para ganhar o jogo (26). O 

Hex (1) é muito gostoso de jogar ainda (2) mais quando ganhamos 

(17) e ainda mais nós aprendemos mais geometria (21). No 

computador (22) não gostei de jogar (28), mas na sala sim (2). O 

Hex (1) é um jogo que trabalha com estratégia (26). Há o hexágono, 

o losango e o quadrado invertido (21). 

A geometria está presente, pois e jogo é feito de hexágono e os 

quadradinhos (21) que tentamos ganhar (17) fazendo uma linha reta 

ou fazer curva (21) para ganhar (17). A forma do hexágono em 

geometria (21). Não vejo nada da matemática que estou estudando 

(32). A geometria por causa do hexágono e dos polígonos (21) e na 

construção do tabuleiro (38) tem bastante geometria (21). A 

geometria, pois o hexágono aparece (21) e para a estratégia é 

preciso saber o caminho que vai fazer (26), A matemática (9) está 

presente nos formatos geométricos (21). A geometria está presente 

através dos quadrinhos (21) e a mente também (7), pois a gente tem 

que pensar bastante para ganhar (27). O jogo é criativo (2) e a gente 

pode ter mais chance de ganhar se usar as estratégias (26) 

matemáticas (9). Geometria, através dos hexágonos que formam 

(21) o tabuleiro (1). Não achei como eu poderia ter usado a 

Matemática e a geometria nesse jogo (32). Os jogos trabalham mais 

com as figuras geométricas (21). Uso a matemática para calcular o 

tempo (9) e o espaço de uma área (21). Você constrói as figuras 

(38) e aprende coisas novas (2). A matemática (9) está presente na 

conta dos hexágonos (21) por exemplo 11x11 (9). Quando fazemos 

o tabuleiro (38) usamos os polígonos (21). É um jogo cultural (6) 

que podemos trabalhar ângulos (21). 

Ao mesmo tempo avançar e defender e andar sempre junto (36). 

Deixar ela começar primeiro e cercá-la (26). Tem que tentar cercar 

o adversário para fazer caminhos do vermelho ao vermelho e do 

azul ao azul (36). Sempre ir bloqueando o caminho do outro (26). 
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Na 1ª jogada tira a pecinha do seu adversário, substitui pela sua e 

vai colocando as pecinhas até você completar o caminho (36). 

Minha estratégia e atacar e às vezes bloquear (26). A estratégia boa 

e começar no meio e fechar o adversário até ganhar (36). 

Sempre começar pelas beiradas em linha reta e também em 

ziguezague fazendo curva (26). Sempre bloquear o adversário no 

meio ou do lado e bloquear a casinha dele, sempre começar no final 

ou no começo (36). Na 1ª jogada você tira pecinha do seu 

adversário e substitui pela sua e vai colocando as pecinhas até você 

completar o caminho (26). Acho que se começar do meio e uma 

vantagem e não começar a bloquear o adversário no final da linha 

(36). 

Eu utilizei a estratégia de desviar das bolinhas dele e fazer os meus 

caminhos (36). Começar mais no final e bloquear o próximo (26). 

 Fechar o adversário, prender o adversário, começar dos dois lados, 

ser o primeiro ou ser o segundo, ganhar o jogo, e deixar o 

adversário sem caminho (36). Fazer com que o adversário se 

preocupe apenas em defender-se e fechar os caminhos que eles 

usaram para interligar e ganhar (26). Fechar o adversário, quando 

ver o jogador se aproximando da chegada começar a fechar os 

caminhos e deixar o adversário sem saída, e por ai traçando seu 

caminho (36). 
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Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação dos códigos preliminares, apresenta-se as categorias 

conceituais determinadas na codificação axial. 

 

3.1.1.1.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 1 – Jogos 

Exploratórios 

O quadro 38 mostra a codificação axial relacionada com a análise qualitativa dos 

dados obtidos pelas respostas dadas pelos participantes desse estudo no desenvolvimento 

dos jogos exploratórios. 

Quadro 38: Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 1 – Jogos 

Exploratórios 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(21) Conteúdos geométricos 

(33) Instrumentos tecnológicos 

Jogos no contexto escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(17) Envolvimento na competição 
Jogos contextualizados no cotidiano 

(2) Desperta a motivação e o interesse 

(10) Atividades lúdicas 

(16) Auxilia no estudo da matemática 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

Ação pedagógica da Etnomatemática 
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(26) Desenvolve estratégias 

(27) Desenvolve a concentração 

(36) Aplicando estratégias 

(37) Desperta a atenção 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a codificação axial dos códigos preliminares identificados durante a 

codificação aberta, apresenta-se a análise dos dados coletados no Bloco de Atividades 2: 

Explorando os Jogos do Cotidiano. 

 

3.1.2.2. Bloco de Atividades 02: Explorando os Jogos do Cotidiano 

A aplicação desse bloco de atividades iniciou-se no dia 26 de Junho de 2019 e foi 

finalizada no dia 07 de Julho de 2019, sendo composto pelos seguintes jogos: Jogo de 

Damas, Jogo da Velha e Jogo da Queimada Adaptado. 

Desse modo, é importante ressaltar que:  

a) O Jogo de Damas foi escolhido como resultado da pesquisa realizada no 

questionário de acompanhamento respondido pelos participantes. 

b) O Jogo da Velha foi escolhido como resultado da pesquisa realizada no 

questionário de acompanhamento respondido pelos pais ou responsáveis. 

c) O Jogo de Queimada Adaptado foi escolhido por ser a brincadeira mais citada 

nas respostas dadas pelos participantes no questionário inicial desse estudo. 

A seguir, apresenta-se a análise dos dados brutos coletados durante a realização do 

Jogo de Damas. 

 

3.1.2.2.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo de Damas 

Pela estruturação dos blocos adotada nesse estudo, primeiramente, seria realizada 

uma visão geral do jogo para, em seguida, os participantes realizarem a construção do 

tabuleiro, porém, por problemas com o horário de aulas, houve a necessidade de uma 

inversão dessa ordem. 

 

1ª Parte - Construindo o tabuleiro do Jogo de Damas 

Essa atividade ocorreu no dia 26 de Junho de 2019 com a presença de 19 

participantes, cujo principal objetivo foi confeccionar o tabuleiro do jogo, bem como 

explorar os conceitos matemáticos e geométricos presentes nessa construção. A ordem das 
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atividades foi alterada, pois foram necessárias 2 (duas) aulas geminadas porque a sua 

realização foi demorada. 

No início da aula foi explicado para os participantes sobre o planejamento desse 

bloco de atividades. Desse modo, a professora-pesquisadora comentou que as atividades 

desse bloco foram planejadas a partir das respostas dadas para as questões dos 

questionários inicial (Apêndice 04) e de acompanhamento (Apêndice 05). 

Em seguida foi iniciada a exploração do tabuleiro do Jogo de Damas com o auxílio 

de uma apresentação em PowerPoint. O quadro 39 mostra um trecho do diálogo realizado 

entre a professora-pesquisadora e os participantes durante a exploração do tabuleiro do 

Jogo de Damas com relação à contagem da quantidade de quadrados que compõem o 

tabuleiro. 

Quadro 39: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes durante a 

exploração do tabuleiro do jogo de Damas 

Professora-pesquisadora: Estamos pensando só nos tamanhos dos quadrados, mas eu ainda 

não os movimentei, já movimentei?  

F14: Não.  

Professora-pesquisadora: Então, vamos movimentar os quadrados. Isso é só para mostrar o 

que vocês contaram para mim. Então, essa figura é do maior quadrado que possui o lado 8 cm 

e só temos um. Os quadrados menores contamos 64. Os quadrados menores mais o grande é 

igual a 65, certo? Depois, nós vimos que podemos trabalhar com o quadrado de lado 2 cm. 

Aí, eu teria esse quadrado de lado 2 cm aqui (mostrando o quadrado no quadro). 

M1: Dezesseis. 

Professora-pesquisadora: Aqui, mais esse mais (...). Então, vamos pensar, tem muitos 

quadrados? (Silencio). 

M25: Não é possível. 

Professora-pesquisadora: A ideia é pensar assim, como eu posso movimentar os quadrados 

dentro do tabuleiro. Vamos pensar então (...) no processo multiplicativo. Quantos 

quadradinhos eu consigo de lado 2 cm nessa linha aqui do tabuleiro?  

Todos participantes: Dois. 

Professora-pesquisadora: Posso marcar aqui um, dois (...). 

Todos participantes: Três, quatro, cinco, seis e sete.  

Professora-pesquisadora: E depois aqui na coluna? 

F2: Dezenove, professora? (Os participantes discutem) 

Professora-pesquisadora: Então, quantos quadrados de lado 2 cm nós contamos?  

M1: Cinco. F14: Dezenove.  

Professora-pesquisadora: Turma! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete (Mostrando no 

quatro). Eu contei sete na linha e sete na coluna. Prestem atenção, como achamos os sessenta 

e quatro quadrados daqui. Que continha eu posso fazer? (Os particpantes discutem). 

M25: Oito vezes oito.  

Professora-pesquisadora: Oito vezes oito (anota no quadro). Aqui (voltando no quadrado de 

lado 2cm) eu estou trabalhando com quantos quadrados de lado 2 cm? (Silêncio). Sete, tenho 

sete quadradinhos de lado 2 cm na linha e sete quadradinhos de lado 2 cm na coluna. Então, 

7x7 é quanto?  

F14: Quarenta e nove. 

Professora-pesquisadora: Eu vou pensando nessa mesma ideia com o quadrado de lado 3 

cm.  
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M1: Professora pode ter mais não?  

Professora-pesquisadora: Não, só estes mesmo de lado 2cm.  

M1: Se eu pegar assim (mostra no quadro), da segunda até a terceira.  

Professora-pesquisadora: Mais quando movimento os quadrados assim eu já os peguei.  

M1: Não, da segunda até a terceira?  

Professora-pesquisadora: Segunda (...) esse quadrado. 

M1: Não.  

Professora-pesquisadora: Mas quando eu pego aqui, eu já movimentei para baixo os 

quadrados. Já contei eles, pois estão dentro dos 49 quadrados. 

Professora-pesquisadora: Vamos pensar agora, no quadrado de lado 3 cm. Olha que legal! 

Vamos pensar só na linha. Vou ter um (...). 

Todos participantes: Dois, três, quatro, cinco, seis. [Mostrando os quadrados no quadro]  

Professora-pesquisadora: Eu vou ter seis na linha e seis na coluna, ao todo temos?  

Todos: Trinta e seis.  

Professora-pesquisadora: Trinta e seis (anota no quadro). Agora o quadrado de lado 4 cm.  

M1: 220.  

Professora-pesquisadora: Quadrado de lado 4 cm. Aí eu vou ter oh... (mostrando no 

quadro). Um, dois e três (...). 

Todos participantes: quatro e cinco.  

Professora-pesquisadora: Cinco, acabou. Cinco na linha e cinco na coluna, 5x5?  

Todos: Vinte e cinco.  

Professora-pesquisadora: No quadrado de lado 5 cm. Quantos temos na linha?  

M1: Um. Não, vários.  

Professora-pesquisadora: Olha aqui, quadrado de lado 2 cm igual a sete quadrados na linha 

ou coluna. Quadrado de lado 3 cm é igual a seis quadrados na linha ou coluna. Quadrado de 

lado 4 cm é igual a cinco quadrados na linha ou coluna.  

M1: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Quadrado de lado 5 cm é igual a?  

M1, M25: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Quatro na linha e quatro na coluna, ao todo?  

Todos: Dezesseis.  

Professora-pesquisadora: Agora, no quadrado de lado 6 cm, quantos temos?  

M1, F14, M25, F16: Três.  

Professora-pesquisadora: Três na linha e três na coluna, ao todo?  

Todos: Nove.  

Professora-pesquisadora: No quadrado de lado 7 cm?  

F14: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Dois na linha e dois na coluna, ao todo?  

Todos participantes: Quatro.  

Professora-pesquisadora: E no quadrado de lado 8 cm é (...) Um por Um.  

M1: É o 64?  

Professora-pesquisadora: O de sessenta e quatro está aqui [mostra no quadro], lado de 1cm, 

oito por oito.  

F14: Professora, agora tem que somar tudo?  

Professora-pesquisadora: Agora tem que somar para descobrirmos quantos quadrados 

temos ao todo nesse tabuleiro. Alguém vem aqui e faz essa soma no quadro. 

F14: Vai lá e faz a soma no quadro M9. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula, cada participante construiu um tabuleiro. Para a confecção desse 

tabuleiro, foram utilizadas uma folha quadrada de papel sulfite maior e uma folha quadrada 
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de papel sulfite menor. A figura 36 mostra o participante M25 trabalhando com as 

dobraduras do tabuleiro do Jogo de Damas. 

Figura 36: Participante M25 durante a dobradura do tabuleiro 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, para a realização dessa atividade, 14 participantes trabalharam com a folha 

de sulfite quadrada maior enquanto 5 (cinco) participantes trabalharam com a folha de 

papel sulfite quadrada menor. A figura 37 mostra os participantes marcando e colorindo o 

tabuleiro do Jogo de Damas. 

Figura 37: Participante finalizando o tabuleiro do jogo de Damas 

 
  Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, ao final dessa aula, os participantes contornaram os tabuleiros, colando-os 

em papelões, plastificando-os. 

 

1ª Parte A - Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

No dia 27 de Junho de 2019 foi realizada uma visão geral do jogo de Damas com a 

presença de 20 participantes. O principal objetivo dessa atividade foi apresentar esse jogo, 

que foi escolhido pelos participantes por meio da pesquisa realizada no questionário de 

acompanhamento (Apêndice 07). Nessa aula foi realizada uma leitura individual e coletiva 

do texto sobre o Jogo de Damas e, em seguida, uma breve discussão com a interpretação 
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desse documento. O quadro 40 mostra um trecho da discussão durante a interpretação do 

texto do Jogo de Damas. 

Quadro 40: Discussão da interpretação do texto do jogo de Damas 

Professora-pesquisadora: Esse jogo já existe há bastante tempo. Então, como o jogo de 

Dama é considerado, como recreação ou como esporte? 

Todos participantes: Esporte. 

Professora-pesquisadora: O texto mostra que durante um tempo esse jogo passou a ser 

considerado como uma atividade recreativa, mas depois voltou para a condição de esporte. 

Mas o jogo de Dama é considerado como um esporte. Vocês sabiam disso?  

M23, M25, M1: Não. 

Professora-pesquisadora: Agora faz sentido vocês trabalharem com ele lá na aula de (...). 

M1: Educação Física. 

Professora-pesquisadora: Em qual período a prática do jogo de Dama ficou em recesso? 

M1: A partir de 1940. (Todos os participantes falam ao mesmo tempo) 

Todos participantes: Não há registros do desenvolvimento do movimento damístico até 

1954.  

Professora-pesquisadora: Isso! Quanto tempo o jogo de Damas ficou em recesso?  

F8, M25: Quatorze anos. 

Professora-pesquisadora: Muito bem. O jogo de Damas ficou em recesso durante 14 anos.  

F8: Onde está escrito 14 anos.  

Professora-pesquisadora: Não está escrito explicitamente no texto, mas fui eu que 

perguntei. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora. 

Ao final da aula, os participantes colaram o texto do Jogo de Damas no caderno. A 

figura 38 mostra o texto colado no caderno da participante F2. 

Figura 38: Caderno da participante F2 com o texto sobre o Jogo de Damas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

2ª parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Essa atividade foi realizada em dois momentos: no dia 28 de Junho de 2019 e no 

dia 01 Julho de 2019, sendo que o seu principal objetivo foi apresentar as regras, jogar o 

jogo duas ou mais vezes, descobrir, escrever e analisar as estratégias utilizadas nas jogadas. 

As regras do Jogo de Damas foram apresentadas, lidas, explicadas e discutidas para 

os 19 participantes que estavam presentes nessa aula. Esses participantes trabalharam em 
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duplas com exceção de um grupo que foi composto por 3 (três) componentes, devido à 

quantidade de alunos ser um número ímpar. A figura 39 mostra os participantes durante a 

realização das jogadas. 

Figura 39: Participantes realizando as jogadas do Jogo de Damas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

No dia 01 de Julho de 2019, houve a continuidade da realização das jogadas com a 

presença de 25 participantes. A aula foi iniciada com a retomada das regras do jogo. Em 

seguida, os participantes iniciaram as jogadas. 

Como ocorreu na aula anterior, a posição das mesas dificultou um pouco a 

realização das jogadas, assim uma mesa foi colocada de frente para a outra para uma 

melhor visualização do jogo pelos participantes. A figura 40 apresenta os participantes 

escrevendo as suas estratégias e jogando o Jogo de Damas. 

Figura 40: Participante escrevendo as estratégias e jogando o Jogo de Damas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nesse jogo 9 (nove) participantes relataram que uma boa estratégia é “fazer dama 

como visto na regra do jogo”. Por exemplo, a participante F4 relatou que é necessário 

“tentar fazer dama para comer mais e ter mais chance de ganhar e tentar fazer caminho na 

frente dele” enquanto o participante M23 comentou sobre a importância de “virar dama, 

ganhar o jogo, virar os peões [peças], ter estratégia e se defender”. A figura 41 traz a 

estratégia elaborada pela participante F10. 
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Figura 41: Estratégias identificadas pela participante F10 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Nessa aula não foi possível discutir as jogadas realizadas pelos participantes. 

 

3ª Parte- Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi realizada no dia 02 de Julho de 2019 com a presença de 19 

participantes e o principal objetivo foi discutir, entender e testar as estratégias identificadas 

nas jogadas realizadas nas aulas anteriores. Assim, essa aula foi iniciada com a discussão 

das estratégias identificadas anteriormente pelos participantes. O quadro 41 mostra um 

trecho dessa discussão. 

Quadro 41: Trecho do diálogo que discute as estratégias do Jogo de Damas 

Professora-pesquisadora: É interessante manter as peças nos cantos do tabuleiro? 

M1, F26, M25: Não.  

Professora-pesquisadora: E no centro? Vocês acham interessante?  

M1: Não.  

Professora-pesquisadora: Por quê?  

M1: Porque tem mais lados para comer.  

Professora-pesquisadora: Tem mais possibilidade de comer. Lembrem-se que quando estão 

no meio do tabuleiro, vocês estão sujeitos a serem capturados desse lado (mostrando no 

quadro). Quantos lados você está sujeito?  

M1: Quatro.  

Professora-pesquisadora: Quatro lados, então quando estiver no meio tem que prestar 

bastante atenção, principalmente, se a peça estiver sozinha.  

M1: Ainda tem as peças do lado.  

Professora-pesquisadora: E para as peças das laterais têm perigo?  

Todos participantes: Não.  

Professora-pesquisadora: O perigo é menor.  

M1: Nenhum perigo professora. 

Professora-pesquisadora: Não tem perigo. Mas a peça pode capturar nos cantos? 

F26: Não.  

Professora-pesquisadora: Nos cantos podem. Pode capturar, se tiver uma peça aqui 

(mostrando o local no quadro), vai capturar. Então, nas laterais têm perigo?  

Todos participantes: Não.  

Professora-pesquisadora: É vantajoso deixar a última fileira intacta?  

M1, M25: Sim.  

Professora-pesquisadora: Por quê? (Todos os participantes falam ao mesmo tempo)  

M1: Pra não fazer dama. 
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Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após essa discussão, os participantes se direcionaram para sala de informática para 

jogarem em duplas ou em trios, de acordo com a quantidade de computadores que estavam 

funcionando. Desse modo, os participantes jogaram em sistema de rodízio. A internet não 

funcionou adequadamente e não foi possível utilizar o site escolhido pela professora-

pesquisadora, pois não carregava. 

Então, os participantes acessaram o jogo de Damas que conseguiram carregar, 

contudo, com esses jogos não foi possível trabalhar com as regras oficiais que foram 

discutidas em sala de aula. Por exemplo, o participante M1 comentou que a “dama andava 

uma casa por vez como as outras peças”. 

No final dessa aula, 2 (dois) participantes acessaram um jogo com as regras 

semelhantes àquelas estudadas anteriormente e as repassaram para os demais colegas, mas 

nem todos conseguiram acessar esse jogo devido a lentidão da internet. A figura 42 mostra 

os participantes jogando o Jogo de Damas online. 

Figura 42: Participantes testando as estratégias do Jogo de Damas online 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, nesse dia, a aula não fluiu como o esperado porque somente 10 computadores estavam 

funcionando. Então, como o jogo demorava para carregar, os participantes não tiveram a 

oportunidade de testar as estratégias que foram discutidas em sala de aula. Por isso, o 

questionário relacionado com esse jogo foi aplicado em outro momento. 

Assim, no dia 03 de Julho de 2019, 21 participantes presentes nesse dia 

responderam as questões do questionário proposto para esse jogo. As respostas dadas para 

a questão 1: Você gostou do jogo? (  ) sim   (  ) não. Por quê?, mostram que 18 

responderam “Sim” para essa questão, justificando que esse jogo é cultural, divertido e 

fácil, pois desenvolve o trabalho com estratégias e com o desenvolvimento do raciocínio. 
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Por exemplo, o participante M7 comentou que esse “jogo é divertido e eu não acho 

dúvida nele eu não sou de perder nele”. Dois participantes afirmaram que conheciam o 

jogo como a participante F24 relatou que “já era um jogo que já tinha conhecido e jogado, 

mas agora conheci coisas novas” enquanto o participante M1 comentou que “eu já joguei 

antes”. 

Por outro lado, 3 (três) participantes não marcaram nenhuma das opções propostas 

para essa questão, mas acrescentaram a opção Mais ou Menos, assinalando-a. Por exemplo, 

a participante F8 justificou que esse “é um jogo longo de jogar e vai ficando chato, mas a 

montagem dele é bem legal” enquanto a participante F6 comentou que “esse jogo não é 

divertido e nem tem tantas estratégias para ganhar”. 

A análise das respostas dadas para a questão 2 “Você observa alguma matemática 

ou geometria nesse jogo? (  ) sim   (  ) não. Quais?”, mostra que 21 participantes 

responderam “Sim” para essa questão, sendo que 17 participantes citaram o quadrado em 

suas respostas.  

Similarmente, o participante M8 comentou que os “quadriláteros formam o 

tabuleiro 8𝑥8” enquanto a participante F2 relatou que observou a “geometria pelo tanto de 

quadrados e a matemática que a gente tem que contar as casinhas para pular e mais 

geometria quando nós fomos fazer o tabuleiro do jogo da dama tínhamos que fazer as 

dobraduras”. 

Por outro lado, 4 (quatro) participantes afirmaram que observaram a forma 

geométrica do tabuleiro. Por exemplo, a participante F6 comentou que observou a 

“Geometria, na forma do tabuleiro e em suas figuras” enquanto o participante M7 

justificou que existem os “triângulos, as retas, as diagonais e os quadrados no formato do 

tabuleiro”. 

Com relação à questão 3: É possível trabalhar matemática através desse jogo? (  ) 

sim  (  ) não. Quais?, as respostas dadas mostram que 20 participantes responderam “Sim” 

para essa questão comentando sobre o formato do tabuleiro e a contagem de quadrados. 

Por exemplo, o participante M5 comentou que a “gente lembra que no tabuleiro de muitos 

jogos têm matemática e geometria” enquanto a participante F20 afirmou que “sim porque 

trabalho com esse jogo descobri várias coisas com a matemática como a contagem”. 

Contudo, 1 (uma) participante, F6, respondeu que “Não”, mas não justificou a sua 

resposta. 
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3.1.2.2.2. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo da Velha 

A seguir apresenta-se a análise dos dados brutos coletados durante a realização do 

Jogo da Velha. 

 

1ª Parte - Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

No dia 02 de Julho de 2019 foi iniciado o segundo jogo desse bloco, o jogo da 

Velha, que foi escolhido pelos pais ou responsáveis dos participantes. Essa aula foi 

conduzida depois da sala de informática com a presença de 19 participantes. O principal 

objetivo dessa atividade foi apresentar o jogo escolhido pelos pais e/ou responsáveis dos 

participantes por meio da realização de uma visão geral sobre as características desse jogo. 

Inicialmente, esses participantes realizaram uma leitura individual e em grupo do 

texto (Apêndice 07) disponibilizado pela professora-pesquisadora para a discussão de seus 

principais pontos. O quadro 42 mostra um trecho da discussão entre a professora-

pesquisadora e os participantes sobre o Jogo da Velha. 

Quadro 42: Trecho da discussão entre os participantes e a professora-pesquisadora sobre o 

texto do Jogo da Velha 

Professora-pesquisadora: Antes de iniciar a interpretação do texto, vou fazer algumas 

perguntas: Quem já conhecia esse jogo?  

F14: Todo mundo.  

Professora-pesquisadora: Quando vocês aprenderam o jogo? Quem apresentou o jogo para 

vocês? Vamos falar cada um de cada vez. O M1 disse que foram os seus pais.  

M25: Eu não me lembro. 

M25: Não sei, acho que foi naquele negócio lá (...) no Bom dia e Cia.  

M9: É eu aprendi no Bom dia e Cia.  

Professora-pesquisadora: É que talvez vocês tenham aprendido há tanto tempo que a 

memória suas não se lembrem bem, mas alguns de vocês até lembraram. Disseram que foi 

alguém que apresentou, na escola, programa de televisão, na creche. Olha que interessante, é 

um jogo que vocês têm o costume de jogar no final do caderno quando estão com tempo livre.  

F8: Verdade.  

Professora-pesquisadora: E também era jogado pelos pais ou responsáveis de vocês. Porque 

foi a opção mais marcada por eles, então esse jogo já existe há bastante tempo.  

M1 e M25: Três mil e quinhentos anos. 

Professora-pesquisadora: Há 3.500 anos. Ele já existe há muito tempo, pois é um jogo que 

vem sendo passado de geração para geração, a maioria das pessoas que entra na escola 

aprende esse jogo que é fácil e divertido de jogar.  

F26 e M1: Faz um jogo da velha aí no quadro, professora.  

Professora-pesquisadora: Nós vamos fazer um tabuleiro bonitinho tá, para jogarmos.  

Depois da leitura do texto 

Professora-pesquisadora: Lembram que comentei com vocês, que tanto o jogo da dama 

como o da velha são jogos de origem desconhecidos. Vamos tentar lembrar aqui há quantos 

anos já existem. O jogo da Dama, há quantos séculos ele já existe?  

F14: 3500 anos. 
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Professora-pesquisadora: Eu comentei que eram 40 séculos. E um século equivale a? 

M1: Cem anos. 

Professora-pesquisadora: Então 40 𝑥 100?  

F8: Quatro mil anos.   

Professora-pesquisadora: 40 𝑥 100 = 4000 anos.  

F14: Quatro mil?  

Professora-pesquisadora: E o jogo da Velha já existe há quantos anos?  

M1 e M25: Três mil e quinhentos.  

Professora-pesquisadora: Três mil e quinhentos, então, o jogo da Dama é mais velho. Por 

isso que no texto aparece como origem desconhecida. Pode ser tenha mais tempo ainda.  

M25: Ah, entendi. 

Professora-pesquisadora: Vestígio do jogo de Dama já existia há 4000 anos. A mesma coisa 

com o jogo da Velha, que já existia há mais de 3500 anos. São dados importantes. O M1 

falou que esse jogo aqui ele existia antes de Cristo, há quantos anos?  

M1: 1.500. 

Professora-pesquisadora: 1500 antes de Cristo? 

M25: E aquele ali 2000.  

Professora-pesquisadora: E este jogo aqui 2.000 antes de Cristo, então, tem bastante tempo 

que esses dois jogos existem. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final dessa aula, os participantes colaram o texto em seus cadernos. 

 

1ª Parte A - Construindo o tabuleiro do Jogo da Velha 

Essa atividade foi desenvolvida no dia 03 de Julho de 2019 com a presença de 21 

participantes. O principal objetivo dessa atividade foi confeccionar o tabuleiro do Jogo da 

Velha, bem como explorar os conceitos matemáticos e geométricos presentes na 

construção desse tabuleiro. 

Durante a realização dessa atividade foram revisadas as noções de medidas e 

espaçamento. Assim, a exploração do tabuleiro do Jogo da Velha foi iniciada com o auxílio 

de uma apresentação em PowerPoint. O quadro 43 mostra um trecho do diálogo entre a 

professora-pesquisadora e os participantes durante a construção desse tabuleiro. 

Quadro 43: Trecho da discussão entre a professora-pesquisadora e os participantes durante 

a construção do tabuleiro do jogo da Velha 

Professora-pesquisadora: Para fazer a construção de hoje nós não vamos utilizar a 

dobradura. Vocês observaram aqui, no tabuleiro de molde, que temos duas cores, como, por 

exemplo, a do fundo que vai marcar a grade, só que a nossa grade está dentro do tabuleiro.  

M15: Realmente.  

Professora-pesquisadora: Nós temos aqui as grades e as casas dentro (mostrando no 

tabuleiro molde). Nós vamos usar hoje para a construção, uma tesoura e uma régua. Preciso 

da ajuda de alguém aqui para medir o tabuleiro. F26 vem cá e mede o quadrado maior. 

M1: 25 cm.  

Professora-pesquisadora: Veja bem, confere essa medida. 

F26: Vinte e um.  

Professora-pesquisadora: Vinte e um centímetro. Quadrado maior tem 21 cm por?  
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F2: Vinte e um.  

Professora-pesquisadora: Vinte e um centímetro porque é um quadrado. Agora F26 pega o 

quadrado menor. (F26 medindo com ajuda da professora-pesquisadora). O quadrado menor 

mede (...). (Professora-pesquisadora colocando as medidas no quadro).  

M1: Tá errado?  

F26: Não tá certo, olha.  

M1: Vinte e um por seis não é três quadrados.  

Professora-pesquisadora: Mas você está pensando o quê M1?  

F26: Vinte e um dividido por três igual a sete.  

Professora-pesquisadora: Só que vocês esqueceram esse quadrado aqui.  

F26: É professora, é sete.  

Professora-pesquisadora: Só que vocês se esqueceram de observar esses pedacinhos da 

grade e temos que contar.  

F26: É professora aí tem 1 m.  

Professora-pesquisadora: Um metro?  

F26: Um centímetro.  

M1: Eh, professora, 1 cm, aí, seria (...). 

Professora-pesquisadora: Temos 1cm aqui, certo? Então, vamos continuar, obrigada, F26. 

F26: Já acabou? 

Professora-pesquisadora: Vamos prestar atenção aqui nessas medidas que elas são 

importantes. Olha o que o M1 observou. Ele disse que o quadrado maior tem 21 cm e se eu 

dividir por três é igual a?  

Todos participantes: Sete.  

Professora-pesquisadora: Se eu fosse usar a divisão certinha do 21 ia colocar 7 cm em cada 

quadrado, Só que o meu quadrado menor tem?  

Todos participantes: Seis centímetros.  

Professora-pesquisadora: Então, desse quadrado amarelinho até esse outro, eu tenho uma 

distância. Vamos pensar, qual é essa distância? Quantos quadradinhos ali eu tenho de 6 cm? 

Todos participantes: Três.  

Professora-pesquisadora: Três vezes seis centímetros?  

F14: Dezoito.  

Professora-pesquisadora: Dezoito centímetros para vinte e um falta quantos?  

Todos participantes: Três.  

Professora-pesquisadora: Três centímetros. Então, nessas espaços aqui (mostra o tabuleiro) 

eu vou ter que distribuir três centímetros. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ressalta-se que essas informações foram anotadas no quadro para que os 

participantes as utilizassem durante a construção do tabuleiro do Jogo da Velha. A figura 

43 mostra as medidas utilizadas pelos participantes na construção do tabuleiro desse jogo. 

Figura 43: Medidas utilizadas na construção do tabuleiro do Jogo da Velha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Esses participantes trabalharam em duplas para a construção do tabuleiro do Jogo 

da Velha. A figura 44 mostra os participantes que ficaram responsáveis para marcar, cortar 

e montar o tabuleiro do Jogo da Velha. 

Figura 44: Participantes durante a construção do tabuleiro do Jogo da Velha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ressalta-se que 5 (cinco) participantes foram responsáveis para marcar e recortar as 

peças do jogo em EVA17. A figura 45 mostra os participantes confeccionando as peças do 

Jogo da Velha. 

Figura 45: Participantes confeccionando as peças do jogo da Velha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final dessa aula, colaram os tabuleiros em papelões, contudo, o tempo restante 

foi insuficiente para a plastificação do tabuleiro. 

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Essa atividade foi realizada no dia 03 de Julho de 2019 com a presença de 16 

participantes, sendo conduzida no mesmo dia da construção do tabuleiro, porém no último 

horário de aula. Dois participantes precisaram sair mais cedo. O principal objetivo dessa 

atividade foi apresentar as regras, jogar o jogo duas vezes ou mais, descobrir e escrever as 

estratégias utilizadas pelos participantes nas jogadas. 

                                                           
17A sigla EVA significa um processo de alta tecnologia que mistura Etil, Vinil e Acetato, que resulta em 

placas emborrachadas que são muito conhecidas entre artistas, artesãos, professores, educadores e pedagogos, 

entre outros para a confecção de materiais diversos, como, por exemplo, pisos, solados e palmilhas, 

brinquedos infantis, brindes, materiais escolares, etc. 
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É importante ressaltar que, como todos os participantes conheciam esse jogo, uma 

aula foi suficiente para a realização dessa atividade. Contudo, antes do início das jogadas, 

as regras do jogo foram apresentadas e todos os participantes jogaram cinco vezes cada. A 

figura 46 mostra os participantes durante a realização das jogadas do Jogo da Velha. 

Figura 46: Participantes durante a realização das jogadas do jogo da Velha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a organização para as jogadas, os participantes foram orientados a 

preencheram as suas estratégias somente depois de jogarem esse jogo duas vezes ou mais. 

Todos os 16 participantes presentes na aula escreveram as suas estratégias para as jogadas. 

Dentre as estratégias analisadas, 4 (quatro) participantes escreveram sobre colocar a peça 

no meio do tabuleiro para que pudessem vencer o jogo. 

Por exemplo, a participante F26 comentou que “para ganhar você deve observar o 

movimento do adversário e colocar a peça no meio, se prestar atenção tem chance de 

ganhar” enquanto o participante M5 respondeu que é importante “colocar três peças nas 

pontas que eles não têm como se defender”.  

Por outro lado, o participante M1 também esboçou um desenho para simular as suas 

jogadas após relatar para a professora-pesquisadora que não sabia como escrever essa 

estratégia de jogo. A figura 47 mostra a simulação das jogadas escrita pelo participante 

M1. 

Figura 47: Estratégia de sucesso do participante M1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a elaboração do esboço de sua estratégia, esse participante escreveu que é 

necessário: “marcar no canto e se o adversário marcar no meio dá empate, mas se ele 
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marcar no canto eu ganho”, demonstrando que utilizou a estratégia que desenvolveu 

durante a realização de suas jogadas. 

Um fato interessante estava relacionado com a esperteza demonstrada pelo 

participante M1, que manifestou o seu interesse em jogar esse jogo desde a sua 

participação na aula sobre a visão geral do jogo, pois sempre que o adversário colocava a 

primeira peça, esse participante comentava que o adversário perderia. Assim, esse 

participante repetiu a frase “vai perder” várias vezes e quando ficava calado o jogo 

terminava empatado. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que esse jogo era conhecido e jogado pelo participante M1, que adquiriu e consolidou a sua 

própria estratégia bem-sucedida, que foi utilizada em suas jogadas. Por esse motivo, esse 

participante conseguia prever o resultado final do jogo na primeira jogada do adversário, 

possibilitando expressar-se com tanta convicção. 

 

3ª Parte- Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi realizada no dia 04 de Julho de 2019 com a presença de 24 

participantes. O principal objetivo dessa atividade foi discutir, entender e testar as 

estratégias identificadas nas jogadas realizadas com o Jogo da Velha. Essa aula foi iniciada 

com a presença da mãe do participante M19, cujo objetivo foi contar um pouco sobre como 

conheceu e jogava o jogo da Velha e também mostrar para os participantes a importância 

desses jogos e brincadeiras serem transmitidos de geração para geração. 

É importante ressaltar que essa mãe foi umas das participantes que respondeu 

(Apêndice 05) e que escolheu esse jogo. Em seguida, foi realizada uma discussão sobre as 

estratégias bem-sucedidas identificadas na aula anterior. O quadro 44 mostra um trecho do 

diálogo da participação da mãe do participante M19 comentando sobre o Jogo da Velha e 

da discussão sobre as estratégias identificadas nas jogadas anteriores. 

Quadro 44: Trecho do diálogo sobre o Jogo da Velha e as suas estratégias 

Início da aula 

Professora-pesquisadora: Então, o último jogo de tabuleiro da sessão foi o Jogo da Velha e, 

como já expliquei, esse jogo foi escolhido pelos pais e/ou responsáveis de vocês. Eu analisei 

as respostas do questionário de acompanhamento e o jogo mais votado pelos pais e/ou 

responsáveis foi o jogo da Velha. Por isso, convidei a mãe do participante M19 para vir aqui 

na sala contar um pouquinho sobre como ela conheceu e jogava esse jogo. Nós vimos em sala 

que esse jogo já tem muito tempo que ele existe, há quanto tempo mesmo turma?  

M25, F2, M1 e F14: Três mil e quinhentos anos.  
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Professora-pesquisadora: Três mil e quinhentos anos e é um jogo que vem sendo passado 

de geração em geração. Então, ela vai contar um pouquinho de como ela conheceu o jogo e 

depois, no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta. 

Mãe do M19: Oi gente, boa tarde.  

Todos participantes: Boa tarde.  

Mãe do M19: Esse jogo eu brincava com minha família e eu conheci ele assim: jogando na 

escola, no recreio e, algumas colegas que tinha perto da minha casa, a gente brincava muito 

de jogo da velha, aí, iam umas meninas na minha casa, as minhas amigas, e a gente pegava 

umas folhas e riscava lá, né. Deixa eu pegar um giz. O desenho para fazer o jogo da velha. E 

o jogo da velha, ele é bolinha e xizinho, aí ele é, a gente escolhia um x e o outro a bolinha e 

quem fechasse primeiro, dependendo que ele pode ser de vários jeitos assim, tanto pode ser 

assim, na vertical, deitado, em pé, tanto faz do jeito que fechar de vocês. Quem fechasse 

primeiro, fosse inteligente e prestasse atenção ganhava, aí ia somando pontos e, muitas vezes, 

a gente jogava uma de dez, e quem fizesse os pontos primeiro ganhava, ai a gente começava 

de novo. Inclusive o M19 é testemunha, que outro dia eu estava jogando com o meu filho 

mais novo, de 6 anos. Ele adorou e não me dava sossego jogando esse trem né, nós riscamos 

muitas folhas jogando esse joguinho e ele depois pediu o pai dele pra jogar com ele. 

Professora-pesquisadora: Vai lá M19 jogar com a sua mãe.  

Mãe do M19: A bolinha.  

Todos participantes: Vai lá M19.  

Mãe do M19: E se a pessoa for inteligente ela ganha.  

Professora-pesquisadora: Pega o giz colorido ali. (Os participantes conversam).  

Mãe do M19:Vamos começar, eu vou ser o X. E vou começar o meu. Ele é a bolinha. (A 

mãe e o participante M19 jogam no quadro). 

Mãe do M19: Ai se a gente for esperto, nem eu e nem ele ganha. É um jogo muito gostoso. 

Fechou. Ninguém ganhou. Mas costuma a gente dar umas mancadas e alguém ganhar 

primeiro. Isso daqui não tem nada a ver de quem começa, e só prestar atenção. 

Mãe do M19: Inclusive esse jogo agora está sendo jogado na televisão. E eu acho a coisinha 

mais linda, porque (...)  

F16: Nó M19.  

Mãe do M19: É questão de atenção, ele ganhou. Mas é muito gostoso. Aí eu e o meu filho 

mais novo estávamos jogando, como ele ainda tem 6 anos e não sabe direito, mesmo assim 

ele ganhou de mim também. Então, eu ganhei mais dele do que ele de mim. Perdeu. Mas é 

isso aí gente, o jogo é uma delícia, é um jogo educativo eu acho. Ele também pode ser jogado 

no chão se a gente quiser, tem gente que joga ele no chão faz o desenho lá e joga no chão e 

pode ser jogado também no papel e é isso aí.  

(Todos os participantes aplaudem). 

Professora-pesquisadora: Alguém observou alguma regra diferente do que ela falou? Eles 

jogavam um pouquinho diferente do que vocês jogam.  

M1: No chão?  

F26: Tirar par ou ímpar, alguma coisa assim? Jogar no chão?  

F8: Marcar ponto.  

Professora-pesquisadora: Geralmente marcam quantos pontos?  

Todos participantes: Dez.  

Professora-pesquisadora: E vocês tem o costume de jogar, mas não marcam pontos, então é 

uma regra diferente. Outra coisa que ela comentou é que esse jogo é mais utilizado em papel, 

como vocês fazem. Então aqui na sala, nós fizemos a construção do tabuleiro do jogo. Vamos 

mostrar a ela o trabalho de vocês. Nós fizemos em sala explorando a Matemática durante a 

construção do tabuleiro. Eles fizeram tudo: o tabuleiro e as peças. Ontem nós utilizamos em 

sala. Turma, vocês querem perguntar alguma coisa, vocês tem alguma curiosidade? 

Mãe do M19: Todo mundo com vergonha.  

Professora-pesquisadora: Pergunta para ela turma, em que aula ela utilizava esse jogo?  

M1: Recreio.  

Mãe do M19: No recreio e em casa também, mas na maioria das vezes era na minha casa. Os 



  

180 
 

meus colegas iam muito na minha casa e a gente brincava muito em casa e eu também tenho 

muitos irmãos, primos.  

Professora-pesquisadora: E durante as aulas, você não utilizava?  

Mãe do M19: Não, eu não tenho lembrança nenhuma. Eu tenho lembrança assim quando a 

gente ia fazer Educação Física e, aí, algumas vezes, tinha umas brincadeiras assim. Igual 

brincadeira no chão e ai a gente jogava aquela brincadeira do céu.  

Professora-pesquisadora: Como se chama?  

Todos participantes: Amarelinha.  

Mãe do M19: Amarelinha essa também a gente brincava muito e queimada. 

Professora-pesquisadora: E a dama, vocês utilizavam?   

Mãe do M19: Dama? Era mais os meninos, eu nunca gostei muito de dama.  

Professora-pesquisadora: Mas vocês utilizavam na escola?  

Mãe do M19: Usava muito, fazia muito esses jogos nas escolas. Porque eu estudei em muitas 

escolas, mas eu tenho contato com a escola que eu estudei e lá ainda faz isso tudo. Faz muito 

joguinho.  

Professora-pesquisadora: Turma, vocês tem nenhuma pergunta?  

Professora-pesquisadora: Mãe do M19 gostaria de agradecer por vir aqui falar um 

pouquinho sobre o jogo da velha. Vamos agradecer turma.  

Todos participantes: Obrigado.  

Mãe do M19: De nada. 

Discussão sobre as estratégias 

Professora-pesquisadora: Isso é uma estratégia muito boa.  

M1: E tem mais uma para ganhar.  

Professora-pesquisadora: Então, vem cá no quadro para explicar para a turma, M1. Olha 

turma, eu gostei muito na última aula, pois o M1 escreveu as estratégias e também desenhou 

os passos. Vamos ver agora a sua estratégia.  

M1: Primeiro põe a peça aqui em um dos cantos.  

Professora-pesquisadora: Depois, onde a outra pessoa poderia marcar? Qualquer lugar?  

M1: Para ganhar?  

Professora-pesquisadora: Para ganhar.  

M1: Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, só no meio que não.  

Professora-pesquisadora: Vamos supor que ela colocou aqui, igual a F2 fez.  

Professora-pesquisadora: Ele já marcou.  

F16: Sua vez professora.  

Professora-pesquisadora: Ele já ganhou.  

Todos participantes: Não.  

F2: De todo jeito ele já ganhou.  

Professora-pesquisadora: Já ganhou, se eu colocar aqui ele vai fechar na diagonal. Se eu 

colocar no meio ele vai marcar embaixo e fechar. O que ele tenta fazer aqui é deixar sempre 

duas possibilidades na segunda jogada. Então, pela segunda jogada ele já consegue definir o 

final. É por isso que na hora que a pessoa jogava com M1, ele já falava PERDEU. E quando 

ele não falava é que a pessoa ia empatar.  

F14: Ô, M1?  

Professora-pesquisadora: É. Já falava assim, na primeira peça que a pessoa colocava ele já 

falava assim PERDEU. Ou se ele ficasse calado, era porque a pessoa podia empatar.  

Professora-pesquisadora: Ele falou se a pessoa começar segundo, ela tem possibilidade de 

ganhar? 

M23 e M1: Não.  

Professora-pesquisadora: Não, só empatar. Então é vantagem ser o primeiro?  

M23. M1: Sim. 

F16: Sim.  

Professora-pesquisadora: E é importante começar pelos cantos?  

Todos participantes: Sim. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após a visita da mãe do participante M19 e a discussão sobre as estratégias para a 

realização das jogadas, os participantes se deslocaram para a sala de informática. Nessa 

aula, cada participante testou a sua estratégia e jogaram em sistema rodízio devido ao 

número de computadores com acesso à internet ser insuficiente para que todos os 

participantes pudessem jogar simultaneamente. 

Então, esses participantes foram divididos em dois grupos e, enquanto os 

participantes do primeiro grupo utilizavam os computadores para realizarem as jogadas, os 

participantes do segundo grupo testavam as suas estratégias no tabuleiro. Em seguida, 

esses participantes alternavam as jogadas entre os computadores e os tabuleiros. A figura 

48 mostra os participantes jogando o jogo da Velha online nos computadores. 

Figura 48: Participantes testando as estratégias no jogo online nos computadores 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao finalizarem essa atividade no laboratório de informática, esses participantes 

retornaram para a sala de aula e preencheram o questionário sobre o Jogo da Velha. As 

respostas dadas para a questão 1 “Você gostou do jogo? (  ) sim   (  ) não. Por quê?”, 

mostra que 22 participantes responderam “Sim” para essa questão, 1 (um) respondeu que 

“Não” enquanto 1 (um) participante não marcou nenhuma das opções dadas. Ressalta-se 

que todos esses participantes justificaram as suas respostas. 

Por exemplo, o participante M2 disse que “Não” gostou desse jogo porque “só 

ganho no fácil e no nível impossível18 não tem como ganhar” enquanto a participante F10 

não marcou nenhuma das opções dadas, mas acrescentou a opção “Mais ou menos”, 

comentando que “esse jogo demora muito tempo e fica chato quando jogamos muito, mas 

no mais eu gosto”. Dos 22 participantes que responderam “Sim” para essa questão, 17 

justificaram que é um jogo que distrai, é divertido e legal. Por exemplo, o participante M15 

afirmou que “esse jogo é legal porque tem várias maneiras de jogar” enquanto o 

participante M19 relatou que “é bom e fácil e esfria a cabeça”.  

                                                           
18O nível impossível do Jogo da Velha é jogado online no computador. 
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A análise das respostas dadas para a questão 2: Você observa alguma matemática 

ou geometria nesse jogo? (  ) sim   (  ) não. Quais?, mostra que 24 participantes 

responderam “Sim” para essa questão, afirmando que os conteúdos matemáticos e 

geométricos estão relacionados com as formas geométricas, como, por exemplo, o 

quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo, o formato do tabuleiro, a contagem dos 

pontos e as peças do jogo. 

Por exemplo, o participante M17 respondeu que observou o “triângulo” enquanto o 

participante M3 que afirmou que “tem que contar os pontos dos triângulos” enquanto a 

participante F20 comentou que observou o “círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado” 

na construção do tabuleiro do Jogo da Velha enquanto o “triângulo veio das estratégias 

discutidas e as outras figuras da geometria”. De modo semelhante, a participante F26 

também afirmou que o “triângulo surgiu na discussão das estratégias”. 

Por outro lado, o participante M9 comentou que “com as peças se jogam a bola e o 

X” enquanto o participante M21 respondeu no tabuleiro há os “quadrados, as bolinhas e os 

Xizis e as soma dos pontos triângulo”. As anotações registradas no diário de campo da 

professora pesquisadora mostram que o X pode ter chamado a atenção desses dois 

participantes pelo fato de ser uma das letras muito utilizadas em Matemática, 

principalmente, na resolução de equações. 

Com relação à questão 3: É possível trabalhar matemática através desse jogo? (  ) 

sim (  ) não. Quais?, as respostas dadas mostram que 22 participantes responderam “Sim” 

para essa questão, justificando que a matemática pode ser trabalhada por meio de 

conteúdos relacionados aos tabuleiros e às suas peças. Por exemplo, a participante F6 

comentou que esse trabalho pode ser realizado “através das figuras geométricas do 

tabuleiro e que se forma jogando” enquanto o participante M15 citou que o conteúdo 

matemático estava relacionado com os “cálculos numéricos das peças”. A figura 49 mostra 

os participantes preenchendo os questionários após a realização das jogadas online no 

computador. 

Figura 49: Participantes preenchendo os questionários 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, 2 participantes marcaram “Não”. Por exemplo, o participante F12 

justificou que não gosta desse jogo “porque é diferente” enquanto o participante M9 não 

justificou a sua resposta negativa. A seguir apresentam-se os dados brutos coletados no 

Jogo de Queimada Adaptado. 

 

3.1.2.2.3. Análise dos Dados Brutos Coletados no Jogo de Queimada Adaptado 

No dia 05 de Julho de 2019, o Jogo de Queimada adaptado foi realizado com a 

presença de 24 participantes em 4 aulas geminadas, sendo duas aulas antes e duas aulas 

depois do intervalo. No último horário foi desenvolvida uma aula interdisciplinar com a 

professora de Educação Física. O principal objetivo dessa atividade foi discutir com os 

participantes sobre os jogos adaptados para a realização de uma visão geral sobre o jogo de 

queimada e discutir sobre as adaptações necessárias para esse jogo, bem como testar o jogo 

e jogá-lo.  

Como mencionado anteriormente, o jogo de queimada adaptado foi desenvolvido, 

em virtude de ter sido o jogo mais citado pelos participantes nas diversas questões 

respondidas no questionário inicial e, por esse motivo, a organização desse jogo não foi 

estruturada da maneira como os jogos de tabuleiros foram organizados anteriormente nos 

blocos de atividades propostos nesse estudo. Essa atividade foi iniciada com uma breve 

discussão em sala de aula sobre a possibilidade de adaptações nos jogos para o processo de 

ensino e aprendizagem em Matemática. O quadro 45 mostra um trecho do diálogo sobre a 

possibilidade de adaptações de jogos. 

Quadro 45: Diálogo sobre as possibilidades de adaptações nos jogos 

Professora-pesquisadora: Prestem atenção no que vamos fazer hoje. Vamos trabalhar lá na 

sala de informática. Hoje vocês vão pesquisar se existe ou não alguma adaptação dos jogos 

utilizados em sala para o ensino e aprendizagem da Matemática. Por exemplo (...) 

M1: O Hex. 

Professora-pesquisadora: Pode ser o jogo Hex, vocês vão observar se talvez exista algum 

tabuleiro desse jogo com outras regras. Por exemplo, aqui usou a geometria para colocar a 

peça. Tem que fazer alguma coisa assim em algum jogo? 

M1: De quadrado (...) não lembro o nome. Você pega a pecinha e joga o dado, aí você (...). 

Precisamos de quatro jogadores. 

Professora-pesquisadora: Olha turma, vamos ouvir, o que o M1 está tentando lembrar aqui 

é uma adaptação 

F2: É, tenta falar um nome. (Os participantes discutem sobre esse assunto) 

Professora-pesquisadora: Eu não sei qual é. Vocês pesquisarão, por exemplo, alguém já viu 

um joguinho que trabalha com números (...) e é dado uma sequência de números (...). Vocês 

têm que colocar os números nas linhas, colunas e diagonais de forma que a soma deles sejam 

iguais. Alguém já viu esse jogo?  
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F2: Já, eu esqueci o nome dele. (Os participantes discutem sobre esse jogo) 

Professora-pesquisadora: Esse jogo aqui, tem o mesmo sentido do jogo da velha, porque 

vocês têm que colocar os números na linha, coluna e diagonal. Não é assim que funciona?  

F8: É o jogo da velha.  

Professora-pesquisadora: Não podem repetir número dentro de cada casa. 

F16: Nós já fizemos isso dentro da sala. 

Professora-pesquisadora: Esse jogo chama quadrado mágico. Tem outras versões, mas 

vamos pensar naquele tabuleiro ali (...). Você está lembrado qual é o jogo que nós 

trabalhamos? 

F16: Dama. 

Professora-pesquisadora: É dama turma? 

Todos participantes: Jogo da Velha.  

Professora-pesquisadora: Jogo da velha e nesse jogo o objetivo não é o de quem completar 

primeiro na linha, coluna ou diagonal ganha? Esse jogo é um pouquinho parecido com o da 

velha porque usa as linhas, as colunas e as diagonais.  

F16: O da velha é mais fácil. M1 e F26: Bem mais fácil. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Em seguida, os participantes foram divididos em cinco grupos de cinco e/ou quatro 

integrantes, conforme a divisão abaixo, para que verificassem se havia adaptações para os 

jogos que foram propostos em sala de aula: 

 Grupo 1: Jogo da Onça – Integrantes: M23, M19, M21, F4, M25. 

 Grupo 2: Jogo Mancala – Integrantes: M1, F12, M17, F16, F10. 

 Grupo 3: Jogo Hex – Integrantes: F14, F8, M15, M9. 

 Grupo 4: Jogo de Dama – Integrantes: M7, F24, F6, F22, M15. 

 Grupo 5: Jogo da Velha – Integrantes: M5, M3, M13, F2. 

Após essa divisão, esses participantes se deslocaram para o laboratório de 

informática, contudo, havia poucos computadores com acesso à internet funcionando 

adequadamente para a realização dessa atividade. Então, esses participantes utilizaram um 

ou dois computadores, sendo que ficaram responsáveis por pesquisarem e analisarem a 

existência das possíveis adaptações para o jogo designado para cada grupo com relação ao 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 

De acordo com as anotações registradas no diário de campo, os participantes desse 

estudo não possuem o costume de realizar pesquisas online. Logo, a professora-

pesquisadora orientou esses participantes sobre como realizar esse tipo de pesquisa, 

entregando uma folha para os participantes de cada grupo afim de que anotassem os 

resultados obtidos nessa busca. Esses participantes realizaram a pesquisa em 30 minutos, 

anotaram e analisaram as informações obtidas e, em seguida, apresentaram os resultados 

para os participantes dos demais grupos. 
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Essas anotações também mostram que esses participantes tiveram dificuldades 

durante a realização dessa pesquisa, principalmente, com relação à utilização de palavras-

chave. Nesse sentido, os participantes desses grupos também encontraram limitações na 

realização da pesquisa, pois como os computadores não possuem saída de som e o 

laboratório de informática não dispõem de fone de ouvido, esses participantes não 

conseguiram ouvir as explicações disponibilizadas em vídeo. O quadro 46 mostra o 

resultado das pesquisas encontrados pelos participantes em seus grupos. 

Quadro 46: Resultados das pesquisas realizadas sobre os jogos adaptados 

Grupo Resultado 

1 O Jogo da Onça era conhecido pelos indígenas Bororos. 

Adaptado para raposas e gansos. 

Disponível em: http://fundamentalmatsv.blogspot.com/2010/04/o-jogo-da-onca.html. 

Acessado em 05/07/2019. 

2 A construção do tabuleiro do Jogo Mancala pode ser adaptada com a utilização de 

madeira, caixa de ovos, pedra sabão, plástico, tampinha de garrafa, copo descartável, 

papelão. Esse tabuleiro também pode ser desenhando no chão, na calçada ou  na terra. 

3 Não encontraram informações sobre a adaptação do Jogo Hex. 

4 Com relação ao Jogo da Damas encontraram adaptações no jogo denominado de 

Damática = Dama + Matemática. 

Funciona como um Jogo de Damas normal, mas jogadores têm que capturar as peças 

adversárias percorrendo as casas brancas com os numerais. Os jogadores têm que 

acertar o cálculo para conquistar a peça. 

Disponível em: http://contecomigofaat.blogspot.com/2012/05/jodo-dama-

matematica.html. Acessado em 05/07/2019. 

5 O tabuleiro do Jogo da Velha pode ser adaptado com números. Assim, há o Jogo da 

Velha de tabuada, o Jogo da Velha linha braile e Jogo da Velha com bambolê. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, por causa das dificuldades encontradas durante a realização dessa pesquisa, 

os participantes foram orientados a verificarem se esses jogos possuíam alguma alteração 

em seus tabuleiros para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos. Com relação aos 

resultados dessa pesquisa, é importante ressaltar que os participantes do: 

a)  Grupo - não encontraram adaptações no tabuleiro do jogo da Onça, contudo, 

escreveram sobre as adaptações do jogo que foram discutidas anteriormente em 

sala de aula. 

b) Grupo 2 - não encontraram informações sobre as adaptações para o tabuleiro do 

Jogo Mancala adaptado para o ensino da matemática, apesar de terem 

encontrado referências sobre a construção desse tabuleiro com outros materiais. 

Em seguida, pesquisaram sobre os tabuleiros de outros jogos. 

http://fundamentalmatsv.blogspot.com/2010/04/o-jogo-da-onca.html
http://contecomigofaat.blogspot.com/2012/05/jodo-dama-matematica.html
http://contecomigofaat.blogspot.com/2012/05/jodo-dama-matematica.html
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c) Grupo 3 - tiveram muita dificuldade e não encontraram informações sobre 

adaptações realizadas no tabuleiro do Jogo Hex para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. 

d) Grupo 4 - encontraram algumas informações sobre adaptações, contudo, devido 

ao tempo limitado não analisaram o funcionamento do Jogo de Damas com 

relação à essas referências. Apesar de os participantes terem encontrado um 

vídeo sobre a adaptação, não conseguiram ouvir as explicações sobre a sua 

implementação em sala de aula. 

e) Grupo 5 - também encontraram algumas adaptações para o tabuleiro do Jogo da 

Velha, porém não pesquisaram sobre esses ajustes às regras de funcionamento 

desse jogo. 

Por exemplo, a figura 50 mostra a folha da pesquisa do grupo 4. 

Figura 50: Pesquisa do grupo 4 do jogo de Dama 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Contudo, apesar desses participantes terem sido orientados sobre como realizarem a 

apresentação dos resultados da pesquisa para os demais grupos, houve dificuldades na 

realização dessa atividade, pois não havia muitas informações para serem compartilhadas e 

nem o hábito de participação nesse tipo de tarefa relacionada com a divulgação coletiva de 

resultados. 

 

Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... e analisando as regras... e 

descobrindo... 

Após o retorno do intervalo, esses participantes realizaram uma leitura individual e 

em grupo do texto sobre o Jogo da Queimada (Apêndice 07) para a discussão e 

interpretação de seus principais pontos. A figura 51 mostra o texto interpretado pelo 

participante M3. 
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Figura 51: Texto lido pelo participante M3 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Em seguida, a professora-pesquisadora retomou a discussão sobre as possíveis 

adaptações para serem realizadas nesse jogo com relação ao ensino de conteúdos 

matemáticos. O quadro 47 mostra um trecho da discussão entre a professora-pesquisadora 

e os participantes durante a interpretação do texto sobre as possíveis adaptações para Jogo 

da Queimada. 

Quadro 47: Trecho da discussão entre os participantes e a professora-pesquisadora sobre o 

texto do Jogo da Velha 

Após da leitura do texto 

Professora-pesquisadora: Antes de iniciarmos a interpretação do texto, vamos discutir 

alguns pontos. Primeiro, onde vocês observam a presença da matemática nesse texto?  

F8: No século? 

Professora-pesquisadora: No século, pode ser.  

M25: Formato da quadra. (Escrevendo as respostas no quadro). 

Professora-pesquisadora: Como é o formato da quadra? (Desenha o formato da quadra no 

quadro). 

M23 e F8: Quadrado.  

F16: Retangular. 

Professora-pesquisadora: O campo é geralmente (...) 

Todos participantes: Retangular.  

Professora-pesquisadora: Prestem atenção.  

F8: A parte de cima é quadrada?  

M1: Não é não.  

Professora-pesquisadora: O texto fala (...) 

F8: A metade de cima é retangular.  

M1: Não. (Os participantes discutem sobre essa questão) 

Professora-pesquisadora: Turma, geralmente, o formato do campo é retangular, mas o texto 

fala que para dividir (mostra o desenho o quadro) o campo, essas dimensões dos dois campos 

têm que ser o quê? 

F8: Iguais. 

Professora-pesquisadora: Iguais. Por exemplo se essa área aqui medir 6 m2, essa outra daqui 

também vai medir?  

F2 e F16: Seis metros.  

Professora-pesquisadora: Seis metros. Mas nós estamos falando de espaço maior. (...) 

Sempre tem que deixar um espaço para a região onde ficam as pessoas queimadas.  

F8: Professora, mas o daqui em cima que a gente joga, aqui em cima, é um tiquim [pequeno] 

de retângulo, né? (Área onde os alunos da escola costumam brincar e jogar queimada). 

Professora-pesquisadora: É, aquela parte de cima. 

F16: Nem tem formato.  
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Professora-pesquisadora: Aquele espaço está inadequado para esse jogo, porque pelo texto 

vimos que o campo para o jogo tem que possuir duas partes de mesmas dimensões. 

 
Após da leitura do texto 
Professora-pesquisadora: Agora, turma, a F16 falou que uma das coisas que talvez lembre a 

matemática seja a parte de contar as pessoas que foram queimadas. (Os participantes 

discutem essa questão). Esse é o objetivo da queimada normal. Agora, nós vamos tentar usar 

a queimada com os números positivos e também com os números (...). Quem tem alguma 

ideia ai?  

F8, F16: Negativos. (Os participantes discutem sobre os números negativos).  

F14: Professora, a gente podia começar dividindo, tipo assim, num time tem 10, fica 5 em 

cima e 5 embaixo e os que for queimado sobe e fica lá embaixo pra cima. 

Professora-pesquisadora: Fala devagar para que possamos entender.  

F14: Tipo assim professora, o time tem 10.  

Professora-pesquisadora: Dez (mostrando no quadro).  

F14: Cinco em cima e cinco embaixo. Não, professora, um time só tem 10, aí, fica 5 na área 

normal e 5 na queimada. Aí, queimou uma pessoa sobe a outra.  

M1: Agora eu entendi.  

Professora-pesquisadora: Aí quando tiver queimado, a pessoa que for queimada vai subir.  

F14: A pessoa que for queimada vai subir.  

Professora-pesquisadora: Mas já tem cinco aqui?  

F14: É, as que foi queimada desce e as que não foram sobe.  

Professora-pesquisadora: Tá, mas onde é que entra os números?  

F14: É isso professora (Os participantes discutem essa questão).  

M25: Faz assim professora, cada pessoa vale 10 pontos positivos, cada hora que queimar a 

pessoa (...). (Os participantes discutem sobre essa questão). No final vai sair com número 

diferentes.  

Professora-pesquisadora: Isso é uma boa ideia, de enumerar as pessoas (Os participantes 

discutem sobre essa questão).  

F14: Isso não vai dar certo, enumerar as pessoas?  

M1: Professora, ai tipo assim, cada pessoa tem um número. Aí, quando a pessoa queima, se 

der negativo aí, sobe (Os participantes discutem essa questão) 

Professora-pesquisadora: Estou gostando da ideia.  

M25: Quando a pessoa for queimada vai somar cada jogador. 

Professora-pesquisadora: Nós vamos usar tentar usar as regras da queimada normal.  

F14: Lá na quadra vai ser mais fácil.  

Professora-pesquisadora: Eu já entendi o que você falou. Vamos tentar usar a regra normal 

e, na regra da queimada, fica uma pessoa aqui que vocês chamam de (...)?  

Todos participantes: Cruza.  

Professora-pesquisadora: Olhem aqui, a ideia está surgindo. O M25 deu uma ideia, será que 

podemos numerar só os números positivos?  

M1, F8, F26: Não. Negativos também.  

Professora-pesquisadora: Nós podemos usar números os negativos também, não podemos? 

Professora-pesquisadora: M25 nós vamos enumerar as pessoas, com quais números?  

M25: Com número positivo e negativos, diferentes, tipo assim cada pessoa tem um número 

igual a outra e, aí, divide (...). 

F14: Professora, tem que ter um número positivo e negativo. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Durante essa discussão os participantes foram orientados para utilizarem as regras 

do jogo de queimada normal19, contudo, com as adaptações necessárias para os conteúdos 

matemáticos propostos. Assim, ao final dessa discussão ficou decidido que: 

 Cada time teria o mesmo número de jogadores (como no jogo da queimada) e 

um(a) aluno(a) de cada time seria o(a) responsável para anotar os pontos e 

somá-los ao final da partida para a obtenção da pontuação marcada pelo time. 

 Cada jogador(a) do time receberia um cartão com um número (positivo ou 

negativo) e os dois times teriam os mesmos números (positivos ou negativos) 

em campo. 

 O time ganhador é aquele que conseguir uma maior pontuação no final do 

tempo estabelecido para cada partida. 

Nessa mesma aula, 8 (oito) participantes organizaram as placas (uma folha de papel 

sulfite cortada ao meio e amarrada com um barbante) com os números positivos ou 

negativos para cada jogador(a), que foram utilizadas no jogo conforme seleção de números 

realizada pela professora-pesquisadora e os participantes. A figura 52 mostra a 

identificação numérica dos participantes para o Jogo de Queimada Adaptado. 

Figura 52: Identificação numérica dos participantes para o jogo de queimada adaptado 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Foram confeccionadas 24 (vinte e quatro) placas de identificação, que possuíam a 

mesma enumeração, sendo 12 para cada time. Contudo, foram utilizadas 11 placas para 

cada time devido ao ato de que dois participantes, um de cada time, ficaram responsáveis 

em anotar as pontuações. Posteriormente, a professora-pesquisadora procedeu com os 

testes das regras discutidas para as jogadas desse jogo. 

 

Jogando o jogo, entendendo as regras ... e ... testando... 

No último horário foi utilizada uma aula com a coparticipação da professora de 

Educação Física. O objetivo dessa aula foi jogar e testar as novas regras do Jogo de 

Queimada Adaptado. O auxílio da professora de Educação Física foi imprescindível, pois 

                                                           
19 Termo utilizado durante a aula para diferenciar o jogo em desenvolvimento com o próprio jogo da 

queimada. 
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essa profissional ficou responsável em orientar e observar os alunos durante as jogadas, 

bem como marcar o tempo de cada partida. 

No início da organização dos times, a professora de Educação Física sugeriu que a 

divisão do time fosse realizada com participantes que possuíam distintas habilidades para o 

entendimento dos conteúdos matemáticos. As participantes F26 e F6 foram as 

responsáveis para marcar a pontuação de seu time. A figura 53 mostra os participantes 

durante a realização do Jogo de Queimada Adaptado. 

Figura 53: Participantes na quadra durante o jogo da Queimada Adaptada 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Foram realizadas duas partidas de 15 e 10 minutos. Ao final de cada partida as 

participantes responsáveis pela pontuação de seus times contabilizaram os pontos 

marcados. A figura 54 mostra os jogadores queimados em campo e os pontos marcados 

pelos times. 

Figura 54: Participantes na área de fundo e os participantes ao final da partida com a 

pontuação do time 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A pontuação obtida nas duas partidas jogadas foram: 

 Time A - 1ª partida: +5 + 8 + 3 + 7 + 0 − 9 =+14 

Obs.: os números foram obtidos da imagem acima. 

          2ª partida: −9 + 0 + 7 + 8 − 6 = 𝑧𝑒𝑟𝑜 

 Time B - 1ª partida: −4 − 9 = −13 
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          2ª partida: +5 + 10 + 0 − 9 − 6 + 2 − 8 = −6 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostra 

que, na segunda partida, terminando a aula, um dos participantes após obter a pontuação do 

time perguntou “o que é maior: o zero ou o menos seis”. Essa anotações ainda mostram 

que, com relação a essa dúvida, os próprios colegas do time comentaram que, nesse caso, o 

número maior era o zero. 

Por exemplo, o participante M25 afirmou que o número maior é “zero porque o 6 é 

negativo”. Contudo, como estava no final do horário de aula e, também, com a agitação 

dos participantes por causa do jogo, a professora-pesquisadora retomou esse assunto na 

aula seguinte para esclarecer essas dúvidas. 

É importante ressaltar que os participantes desse estudo confundiram as regras do 

jogo adaptado, durante as jogadas, com aquelas da queimada normal, não conseguindo 

desenvolver adequadamente as estratégias que os possibilitariam vencer o jogo. 

 

Analisando as regras... e ... adaptando... 

Essa atividade foi realizada no dia 08 de Julho de 2019 com a presença de 13 

participantes. O principal objetivo dessa atividade foi discutir e entender as estratégias 

identificadas durante o Jogo de Queimada Adaptado. 

Nessa aula não foi possível testar novamente as regras discutidas anteriormente, 

pois nesse dia foi necessário utilizar essa aula para preparar os participantes para a 

apresentação dos jogos, que estava agendada para ser realizada nos dias 10 e 11 de Julho 

de 2019. Assim foi realizada uma breve discussão sobre as regras e estratégias bem-

sucedidas para as jogadas do Jogo de Queimada Adaptado. O quadro 48 mostra um trecho 

dessa discussão sobre as regras e as estratégias identificadas nesse jogo adaptado. 

Quadro 48: Trecho do diálogo sobre as suas estratégias identificadas no jogo da queimada 

adaptado 

Professora-pesquisadora: Lembrem que todos os números negativos são menores que os 

números positivos e o número zero. Vamos pensar agora que tipo de estratégia vocês 

deveriam usar nesse jogo para garantir a vitória? 

F8: queimar os números positivos.  

Professora-pesquisadora: Lembrem-se que todo jogo depende de estratégias. Nós 

trabalhamos em sala as estratégias de alguns jogos. Qual estratégia vocês usariam nesse jogo 

[queimada]?  

M25: Eu entreguei no começo com −9, no caso.  

Professora-pesquisadora: Qual a estratégia para ganhar? (Os participantes discutem esse 

assunto). O que podemos fazer para garantir a vitória? No cálculo. 
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M1: Queimar os números positivos.  

F18: E não deixar queimar os negativos (Os participantes discutem esse assunto).  

Professora-pesquisadora: Para o time de vocês ganhar precisam fazer o quê?  

F14, M23: Queimar os números positivos. 

M9: O M1 estava queimando os (...)  

Professora-pesquisadora: Pois é, vocês não prestaram atenção nas regras. Vamos supor, se 

nós trabalhássemos só com números negativos? 

M9: Aí ia ficar bacana? (Os participantes discutem essas estratégias). 

Professora-pesquisadora: Vocês usariam a mesma estratégia? Sim ou não? (Os participantes 

discutem esse assunto). 

Professora-pesquisadora: Se fosse só números negativos.  

F18: Aí, ia queimar os números menores?  

M9: Maiores? (Os participantes discutem esse assunto).  

Professora-pesquisadora: Vamos pegar a reta numérica que temos os números: -1, -2, -3, 

(...). 

M25: Menos um é maior que menos nove.  

Professora-pesquisadora: -4. (Escreve os números na reta numérica, no quadro). 

Professora-pesquisadora: Por exemplo, quem que é maior o −6 ou −2?  

M23, F8, F26: Menos dois.  

Professora-pesquisadora: Por quê?  

F26, M25: Porque está mais próximo do zero.  

Professora-pesquisadora: Agora, vamos pensar na estratégia. Vocês falaram que se for 

número positivo quanto maior o número é melhor, como, por exemplo, queimar os números 

+20, +25. Seria interessante queimar esses números?  

Todos participantes: Sim.  

Professora-pesquisadora: Pois estou garantindo mais pontos para meu time. E agora só com 

os números negativos?  

M25: Queimar o número que está mais próximo do zero. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Durante a realização dessa discussão, houve a necessidade de os participantes 

jogarem novamente o jogo de queimada adaptado para entenderem melhor as regras e 

testarem as estratégias durante a realização das jogadas. No entanto, como a realização do 

bloco de atividades relacionado com a Ação Pedagógica estava previsto no cronograma de 

coleta de dados e os participantes estavam entrando em período de férias, em outro 

momento a professora-pesquisadora retomou essa atividade com os participantes. 

 

Jogando novamente, entendendo as regras ... e ... testando as estratégias ... 

Essa atividade foi retomada no dia 04 de Setembro de 2019 com a presença de 24 

participantes, sendo que o seu principal objetivo foi discutir e entender as regras, jogar e 

testar as estratégias do Jogo de Queimada Adaptado. Ressalta-se que houve uma demora 

com a retomada da realização dessa atividade, pois após o retorno do período de férias, 13 

participantes dessa turma estiveram ausentes das atividades escolares por problemas 

relacionados com o transporte e/ou com a chuva. 
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Esses participantes ficaram duas semanas sem frequentarem a escola e, assim, que 

retornaram, houve a necessidade de adiantar o planejamento escolar antes de que a 

professora-pesquisadora pudesse continuar com a condução do trabalho de campo dessa 

pesquisa. Portanto, as atividades relacionadas com a realização desse trabalho de campo 

foram retomadas de 26 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019. Contudo, antes da 

retomada do trabalho de campo da pesquisa, na segunda semana após as férias, no dia 05 

de Julho de 2019, 13 participantes jogaram novamente o Jogo de Queimada Adaptado com 

a utilização de somente números negativos, contribuindo para o desenvolvimento da 

discussão que ocorreu novamente em 04 de Setembro de 2019. 

Nessa aula, a professora-pesquisadora iniciou uma discussão sobre a escolha do 

nome para o Jogo de Queimada Adaptado. Uma semana antes, de 26 de Agosto de 2019 a 

30 de Agosto de 2019, os participantes foram divididos em três grupos para a realização de 

tarefas propostas para essa aula. Por exemplo, os participantes dos Grupos 1 e 2 

escreveram algumas regras para o Jogo de Queimada Adaptado enquanto os participantes 

do Grupo 3 se encarregaram em sugerir nomes para a esse jogo. O quadro 49 mostra as 

sugestões de regras e de nome para o Jogo de Queimada Adaptado. 

Quadro 49: Sugestões de regras e de nome para o jogo de queimada adaptado 

Grupos Sugestões 

1 

1- Manter o jogo só dentro das linhas brancas da quadra. 

2- Ficar com os números virados para os adversários não verem. 

3- Cada vez que os jogadores jogarem a bola e errarem por querer, retira um 

ponto da sua contagem. 

4- Os jogadores queimados terão que queimar só números altos (acima de 10). 

5- O cruza20 terá que ser um número baixo (abaixo de 5), “pois se for queimado 

terá uma chance de ficar no campo de cima para ajudar o time”. 

6- A pessoa que realiza a soma dos pontos deve ser uma que tenha dificuldades 

na matéria, “pois ai ela aprende a realizar as expressões numéricas”. 

2 

1- Se jogar a bola por jogar perde um ponto (-1), se acertar ganha (+1). 

2- Os primeiros jogadores que forem queimados sobem. Ao longo da queimada, 

os outros jogadores que forem queimados não sobem e saem do jogo. 

3- Não tem cruza. 

4- Os jogadores podem escolher o seu número. 

5- Marcar uma linha que limitará até onde os jogadores podem ficar quando o 

time adversário estiver com a bola. 

3 

1- Queimática 

2- Posiquemo 

3- Pontonimo 

                                                           
20Cruza é o nome dado para o(a) jogador(a) do time que fica na linha de fundo do campo, que é responsável 

por arremessar a bola a partir desse local e que não pode queimar nenhum(a) jogador(a) adversário(a). 

Quando o(a) jogador(a) é queimado(a) deve ser dirigir para a esse local, devendo receber a bola quando 

estiver em sua área e tentar queimar alguém do time oponente na segunda jogada. 
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4- Pontomática 

5- Multiquemo 

6- Multipluquemo 

7- Multipluquemática  

8- Queimada dos algarismos  
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Destaca-se que, nessa aula houve uma votação para a determinação do nome do 

Jogo de Queimada Adaptado. O resultado obtido após a votação foi: 1 participante de cada 

votou para: Pontomática, Multipluquematica e Queimada dos Algarismos, 

respectivamente. Por outro lado, 21 participantes votaram em Queimática, que venceu 

como o nome desse jogo. Em seguida, a professora-pesquisadora também iniciou uma 

discussão sobre as regras do jogo, bem como sobre as estratégias bem-sucedidas para as 

jogadas desse jogo. O quadro 50 apresenta um trecho dessa discussão entre a professora-

pesquisadora e os participantes. 

Quadro 50: Trecho do diálogo sobre as regras do jogo da queimática 

M25: Professora, sortear os números na vez de escolher. 

Professora-pesquisadora: O jogador pode escolher o número, só que (...) eu acho que o time 

tem que manter a mesma pontuação em campo no início do jogo. Por exemplo, antes de 

iniciar o jogo pode ter vários números para o time escolher, mas cada time vai começar com 

uma pontuação em campo, como 20 (vinte) pontos. Então, o time vai escolher os números 

como: o 1, 2, etc., de forma que a soma de todos os números escolhidos seja vinte pontos. 

Essa é uma regra que já discutimos, os dois times devem começar com a mesma pontuação 

em campo. Nós até podemos fazer isso, mas vamos ter mais trabalho na hora de selecionar os 

números. Mas, é uma coisa interessante. 

F14: Escolher os números da gente, né professora.  

Professora-pesquisadora: É. Vamos ver as regras do grupo da F16. 

F14: Professora, quem deve ficar para somar tem que ser quem tem mais dificuldade com os 

números pra aprender mais? 

Professora-pesquisadora: Quem deve ficar com o quê?  

F16: Pra somar, fazer as contas lá, quem deve ficar é quem tem dificuldade na matéria. (Os 

participantes discutem sobre esse assunto) 

M23: Professora, e se ficar lá só o número positivo? Pode ser?  

F16: Ficar com o número virado para o adversário não ver.  

Professora-pesquisadora: Nós trabalhamos com o número visível.  

M25: E se esconder o número? 

F16: É mais fácil. (Os participantes discutem sobre esconder o número) 

M25: Professora, aí vai ser sorte.  

Professora-pesquisadora: Você não pensou na questão de estar com o menor número do 

time, negativo, igual você fez durante o jogo. O que acontece nesse caso?  

M25: Professora, eu acho que a pessoa tem que (...) não pode é ir pra frente toda hora. (Os 

participantes discutem sobre esse assunto) 

Professora-pesquisadora: O M25 falou uma coisa importante, prestem atenção. Vamos ver 

se colocamos na regra. Vamos criar uma linha limite em campo, para que os jogadores com 

valores baixos não fiquem querendo ser queimados. Se os jogadores passarem dessa linha 

limite o time adversário ganha. Se no jogo, o M25 está com o número, por exemplo, −60 (...) 

M23: Ele ficou na frente para ser queimado.  

Professora-pesquisadora: Ele quer ser queimado.  
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F14: Ah, é mesmo professora.  

Professora-pesquisadora: Isso não pode, pois se ele ficar aqui na linha que divide o time vai 

ficar atrapalhando as jogadas, pois o time não vai querer perder pontos.  

F14: Professora, mas atrás pode queimar?  

Professora-pesquisadora: Então, a ideia do M25 é criar uma linha limite e estabelecer uma 

regra de que os jogadores serão expulsos do jogo se isso acontecer. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, após essa discussão, os participantes decidiram as seguintes regras para as jogadas: 

a) 1º: os jogadores devem jogar utilizando as mesmas placas com os números 

positivos e negativos, mas escondendo-os, impossibilitando a sua identificação. 

b) 2º: toda vez que os jogadores de um time não acertarem nenhum(a) jogador(a) 

do time adversário, esse time perde um ponto (−1). 

c) 3º: não haverá demarcação de limites em campo, pois o jogo será cego, sem a 

identificação da numeração dos jogadores.  

Em seguida, os participantes se direcionaram para a quadra para testarem as regras 

discutidas em sala de aula. Para essa parte da atividade, foi utilizado o espaço de cima da 

quadra, pois a quadra esportiva da escola estava sendo utilizada para a realização da aula 

de Educação Física. A figura 55 mostra os participantes jogando novamente a Queimática. 

Figura 55: Participantes jogando e testando as estratégias da Queimática 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Esse espaço não era adequado para a realização do jogo, mas era o único espaço 

disponível no dia para que os participantes testassem as estratégias previamente 

elaboradas. Desse modo, foram realizadas duas partidas de 15 minutos cada. No final da 

primeira partida, os participantes observaram que não foi interessante marcar −1 ponto 

toda vez que um(a) jogador(a) não conseguisse queimar um(a) jogador(a) adversário. 

Como consequência, as participantes responsáveis pela pontuação de seus times 

não conseguiam marcar todos os pontos perdidos devido à rapidez da realização dos jogos. 

Então, na segunda rodada, uma nova regra foi definida para que não houvesse o desconto 
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de pontos cada vez que não houvesse um(a) jogador(a) queimado(a). Na segunda rodada 

ocorreu parecido com a aula do jogo anterior, ao final os participantes contabilizavam os 

pontos marcados juntamente com os outros integrantes do time. A figura 56 mostra a 

participante F26 marcando os pontos times. 

Figura 56: Participante F26 anotando os pontos do time 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Assim, a pontuação obtida nas duas partidas referentes ao Jogo da Queimada 

(Queimada Adaptado) foram: 

 Time A - 1ª partida 

 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠: − 4 − 6 − 9 + 10 + 6 = −3 

 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠: −1 − 1 − 1 − 1 − 1 = −5 

 Total de pontos da 1ª partida = −8 

 Time A - 2ª partida 

 Total de pontos da 2ª partida: +8 − 4 + 3 + 10 − 9 = +8 

o Time B - 1ª partida 

o 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠:    − 4 + 8 = +4 

o 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠: −1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 = −9 

o Total de pontos da 1ª partida = −5 

o Time B – 2ª partida 

o Total de pontos da 2ª partida: −6 − 9 − 6 + 7 = −14 

Por exemplo, a figura 57 mostra o cálculo da pontuação obtida pelo Time A que foi 

realizado pela participante F26. 

Figura 57: Pontuação obtida pelo time A com cálculo realizado pela participante F26 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Como foi trabalhado um jogo cego, sem a identificação numérica dos participantes, 

não foram utilizadas estratégias durante as jogadas. Na aula seguinte, a professora-

pesquisadora realizou uma breve discussão sobre o jogo, bem como se os participantes 

consideraram importante para o jogo realizarem as jogadas com os números escondidos.  

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que uma das estratégias que foram mais utilizadas pelos participantes desse estudo para a 

realização desse jogo foi tentar queimar o máximo de jogadores adversários quando 

estavam perdendo a partida. 

Por exemplo, o participante M1 comentou que “temos que queimar mais jogadores 

para conseguir mais pontos”. Essas anotações também mostraram que os participantes se 

envolveram mais nas discussões das regras em sala de aula e se empolgaram durante a 

discussão para jogar novamente o jogo. 

 

3.1.2.2.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 2 – 

Explorando os Jogos do Cotidiano 

O quadro 51 mostra o processo de codificação aberta que foi utilizada durante a 

análise do Bloco de Atividades 2 – Explorando os Jogos do Cotidiano, que estão 

relacionados com o Jogo de Dama, o Jogo da Velha e Jogo de Queimada Adaptado. 

Quadro 51: Códigos preliminares identificados na codificação aberta do bloco de 

atividades II – explorando os jogos do cotidiano 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

JOGO DE DAMA 

Por que eu já joguei antes (23). Porque já era um jogo que já tinha 

conhecido e jogado (11), mas com esse jogo conheci coisas novas 

(26). Ele é rápido (37) e fácil de jogar (15) e fácil de aprender (2). 

Porque teve muitas estratégias (26) que eu gostei (2). Quando eu era 

pequena eu ficava no tempo integral (14), aí, lá os meus professores 

me ensinaram a jogar (34). Eu me apaixonei pelo jogo (2). E nós 

fomos na sala de informática (33). 

O jogo não é divertido (28) e nem tem tantas estratégias para ganhar 

(26). Ele é um jogo que a longa de jogar vai ficando chato (28), mas 

a montação (38) dele é bem legal (20). Não é um jogo muito 

interessante e nem atrativo (28). Ele é divertido (2) eu não acho 

dúvida nele (27) e eu não sou de perder nele (17). 

Esse jogo é muito legal e divertido (2). Por que tem que jogar com o 

amigo (3). É muito bom de jogar (2). É um jogo para ganhar (17) e 

fazer estratégia (26). Não é um jogo difícil (27) e também é muito 

bom para raciocinar (25). O jogo é muito divertido e interessante 

(2) e difícil também (25). 

 

(1) Jogos de tabuleiro 

 

 

 

(2) Desperta a 

motivação e o interesse 

 

 

 

(3) Promove a interação 

 

 

 

(6) Artefato cultural de 

jogo 
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Ele tem várias estratégias (26) e é muito bom de jogar (2) e você 

tem que ter raciocino para jogar dama (25). Ele é comparado com 

xadrez (1) que é muito bom (2). Porque é um jogo que trabalha com 

estratégias (26), é preciso ter táticas boas para conseguir armar as 

jogadas (15) para parar o avanço do adversário e capturar muitas 

peças adversárias (20). É um jogo divertido (2) que faz a gente 

pensar muito (15) e exercitar bastante o cérebro (7). 

Na geometria pode fazer figuras (21) e matemática pode contar as 

peças do jogo (9). A geometria nos quadrados (21). E a matemática 

que a gente tem que contar (9) as casinhas para pular (29). E mais 

uma coisa da geometria quando nós formos fazer o tabuleiro do 

jogo (38) da dama (1) tínhamos que fazer as dobraduras (10). 

O tabuleiro tem 64 casas (29) e também tem o quadrado maior e os 

menores e tem retângulos (21). Tem a geometria na forma do 

tabuleiro (29) e as figuras geométricas dentro do tabuleiro (21). 

Os triângulos, as retas, os quadrados (21), o formato do tabuleiro 

(29), a dobradura (10) e o número de quadrado (9). Os quadriláteros 

(21) que formam o tabuleiro 8𝑥8  (29). Têm várias figuras 

geométricas quadrados, losangos e triângulos (21). A quantidade de 

peças (9) o formato no meio do tabuleiro que é quadrado (29). No 

tamanho e formato do tabuleiro (29) e na contagem dos quadrados 

(9). Quadrado e alguns desenhos dentro do tabuleiro (21). 

As pecinhas do jogo o formato do tabuleiro (29) e dos quadradinhos 

(21). A contagem de quadrados do tabuleiro e das pecinhas (9). 

Figuras geométricas como o quadrado (21). Alguns desenhos em 

forma geométrica (21), o raciocínio (15) e as estratégias (26). 

JOGO DA VELHA 

É um jogo que eu sei todas as estratégias (26). Esse jogo distrai as 

pessoas para passar o tempo (10) porque é legal, divertido e 

interessante (2). Porque aprende mais (7) e também é o jogo que eu 

mais gosto (2). O jogo é bem rápido e fácil (2), mas tem que estar 

esperto (20) e ser inteligente (25). Muito interessante, divertido (2) 

e estratégico (20). É bom jogar e esse jogo (2) e ajuda a passar o 

tempo (10). É algo interativo (3) que passa o tempo (10) porque é 

muito bom este jogo (2). Por que tem que jogar com os amigos (3). 

Esse jogo tem várias maneiras de jogar (26). Eu achei muito 

interessante e esfria a cabeça (2). Porque ele é gostoso e relaxa a 

mente (2). É um jogo de estratégia (26). É um jogo que nos distrai e 

é muito interessante (2). Porque se diverte muito com essa 

brincadeira (10). Porque nos distraímos enquanto estamos jogando 

(10). É um jogo legal de se jogar (2). Eu jogo só no fácil (2) porque 

no impossível não tem como ganhar (17). É um jogo interessante 

(2) que dá para se entreter jogando (10). 

Quando eu era pequenina eu adorava jogar este jogo (2) e ai quando 

minhas amigas iam lá em casa a gente jogava (3) e era muito 

divertido. É por isso que eu gosto deste jogo (2). Por que jogo esse 

jogo há muito tempo (11) e fica chato quando jogamos muito (28), 

mas no mais eu gosto (2). É um jogo antigo (6) que nossos pais e 

avós jogaram e aprendi com eles (35). 

Tem que contar os pontos (9) e os triângulos (21). Têm as 

diagonais, as verticais e por isso é geometria (21). Ganhamos 

fazendo algo que utiliza a geometria (7) e eu só vi a geometria 

como o quadrado, o retângulo e triângulo (21). A geometria (21) 

com as formas do tabuleiro (29) e a matemática com a contagem 

(7) Desenvolvimento 

intelectual 

 

(8) Jogos interativos 

 

 

 

(9) Conteúdos 

matemáticos 

 

 

 

(10) Atividades lúdicas 

 

 

 

(11) Jogos cotidianos 

 

 

 

(14) Espaço escolar 

 

 

 

(15) Desenvolve 

habilidades 

 

 

 

(17) Envolvimento na 

competição 

 

 

 

(20) Estimula a 

criatividade 

 

 

 

(21) Conteúdos 

geométricos 

 

 

 

(23) Conexão com o 

cotidiano 

 

 

 

(24) Operações 

matemáticas 
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dos pontos que se faz (9). A peça que se joga a bola e o X (10). Os 

pontos marcados e a pontuação (9), as figuras geométricas, as 

diagonais, os vértices, os triângulos, os quadrados, os lados e os 

círculos (21). 

Na construção do tabuleiro (38) para fazer os quadrados (21), 

medindo-os (9). O triângulo surgiu nas jogadas (29) e das 

estratégias (26). As figuras são utilizadas nas estratégias (15). O 

quadrado, os triângulos (21), as bolinhas e os X dentro do tabuleiro 

(29) e as soma dos pontos (9). As formas geométricas (quadrados, 

triângulos, retângulos, círculos) (21). Os retângulos e os triângulos 

aparecem nas estratégias de jogadas (29) quando ponho x e bolinhas 

no tabuleiro (10) e a contagem dos pontos por meio da soma e da 

subtração (24) 

JOGO DA QUEIMADA ADPATADO 

O jogo Hex (1) é colorido (2). Dama e Jogo da Velha (1) são jogos 

bons (2). O Jogo da velha (1) é bem mais fácil de jogar (2). Nós já 

fizemos isso [jogar] dentro da sala (38). 

É nós que vamos fazer todo jogo de queimada? (38). Lá na quadra 

(14) o jogo vai ser mais fácil (2). A quadra geralmente é retangular 

(29). A gente podia começar dividindo, tipo assim, num time tem 

10, fica 5 em cima e 5 embaixo e os que forem queimados sobem e 

ficam lá encima (26). A pessoa que for queimada vai subir (25). 

Cada pessoa vale 10 pontos positivos, cada hora que queimar a 

pessoa (26). No final vai cair com número diferentes (15). 

Negativos também (9). 

Enumerar as pessoas (36), tipo assim, cada pessoa tem um número. 

Cada um vai sair com um número (26). Quando a pessoa queima, se 

der negativo aí sobe. Quando a pessoa for queimada vai somar cada 

ponto (36). Com números diferentes positivos e negativos (9), tipo 

assim, cada pessoa tem um número igual a outra e aí divide (36). 

Devia colocar só positivo (9). Fica mais fácil né professora (34). 

Pega os números (9), tipo assim, quando a pessoa for queimada se 

for negativo sobe, mas se for positivo fica (36). 

A conta é 4 menos três (24). Treze negativo e treze positivo? (9) 

E se ficar lá só o número positivo? (7). E se os dois times 

empatarem? (25). E se for -7 e -6, quem ganhou? -6 né (7). 

Conserva o sinal e soma os números e subtrai (24). Professora, 

sortear os números em vez de escolher (15). 

Quem deve ficar para somar os pontos e fazer as contas? (25). Tem 

que ser quem tem mais dificuldade com a matéria e com os 

números pra aprender mais (35). Agora eu entendi (27). Ficar com o 

número virado para o adversário não ver (36). Se esconder o 

número é mais fácil (26). Professora, aí vai ser sorte (17). Eu acho 

que a pessoa não pode ir pra frente toda hora (25). Ela ficou na 

frente para ser queimado (26). Atrás pode queimar? (36). 

(25) Desenvolve o 

raciocínio lógico 

 

(26) Desenvolve 

estratégias 

 

 

(27) Desenvolve a 

concentração 

 

 

 

(28) Desinteresse pelos 

jogos 

 

 

(29) Conexão da 

Matemática com os 

jogos 

 

 

(32) Dificuldade com a 

Matemática 

 

 

(33) Instrumentos 

tecnológicos 

 

 

(34) Papel dos 

professores 

 

 

(37) Desperta a atenção 

 

 

(38) Facilidade ou 

dificuldade no jogo 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação dos códigos preliminares durante a realização da codificação 

aberta, apresenta-se as categorias conceituais determinadas durante a condução do 

processo de codificação axial. 
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3.1.2.2.1.2 Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 2 – 

Explorando os Jogos do Cotidiano 

O quadro 52 mostra as categorias conceituais identificadas na codificação axial 

relacionada com a análise qualitativa dos códigos preliminares obtidos pelas respostas 

dadas pelos participantes desse estudo no desenvolvimento dos jogos propostos nesse 

bloco de atividades por meio da codificação aberta. 

Quadro 52: Codificação axial dos dados coletados no bloco de atividades 2 – explorando 

os jogos do cotidiano 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(14) Espaço escolar 

(15) Desenvolve habilidades 

(21) Conteúdos geométricos 

(24) Operações matemáticas 

(28) Desinteresse pelos jogos 

(29) Conexão da Matemática com os jogos 

(32) Dificuldade com a Matemática 

(33) Instrumentos tecnológicos 

Jogos no contexto escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(6) Artefato cultural de jogo 

(8) Jogos interativos 

(11) Jogos cotidianos 

(17) Envolvimento na competição 

(23) Conexão com o cotidiano 

(38) Facilidade ou dificuldade no jogo 

Jogos contextualizados no cotidiano 

(2) Despertar a motivação e interesse 

(3) Promove a interação 

(10) Atividades lúdicas 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

(26) Desenvolve estratégias 

(27) Desenvolve a concentração 

(34) Papel dos professores 

(37) Desperta a atenção 

Ação pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação das categorias conceituais identificadas durante a codificação 

axial, apresenta-se a análise dos dados coletados no Bloco de Atividades 3: Elaborando 

uma Ação Pedagógica. 

 

3.1.2.3. Bloco de Atividades 03: Elaborando uma Ação Pedagógica 
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A aplicação desse bloco de atividades se iniciou no dia 08 de Julho de 2019 e foi 

finalizada no dia 28 de Agosto de 2019, sendo que as apresentações dos jogos de tabuleiro 

confeccionados foram realizadas pelos participantes desse estudo. A seguir apresenta-se a 

análise dos dados brutos coletados durante a realização de uma Ação Pedagógica proposta 

para os blocos de atividades realizados em sala de aula. 

 

3.1.2.3.1. Análise dos Dados Brutos Coletados na Ação Pedagógica 

O principal objetivo desse bloco foi oportunizar para os participantes dessa 

pesquisa uma apresentação dos jogos construídos, utilizados e trabalhados em sala de aula 

para os demais alunos e professores da escola onde essa pesquisa foi realizada. 

Outro objetivo visava mostrar que a Matemática é mais que uma ciência pura e 

exata, pois esse campo do conhecimento é um componente essencial do processo de 

evolução humana, que está enraizada em seus aspectos socioculturais. 

Assim, esse bloco foi desenvolvido em 4 etapas: a) simulação das estações dos 

jogos, b) organização dos grupos, c) realização da Ação Pedagógica e d) avaliação dos 

visitantes e participantes da pesquisa. 

 

1ª Etapa: Simulação das Estações dos Jogos 

Essa atividade foi desenvolvida nos dias 08 e 09 de Julho de 2019. No dia 08 de 

Julho estavam presentes 13 participantes. O principal objetivo dessa atividade foi preparar 

e organizar os participantes da pesquisa para que pudessem entender como funcionaria as 

estações dos jogos no dia de sua apresentação. 

Nessa aula, antes do início do processo de simulação, foi discutido, brevemente, 

com os participantes sobre o último jogo trabalhado, que foi a queimada adaptada. Em 

seguida, a professora-pesquisadora explicou para os participantes como funcionaria essa 

simulação e, também, qual era o seu objetivo. O quadro 53 mostra um trecho do diálogo 

entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre essa simulação. 

Quadro 53: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre a 

simulação 

Professora-pesquisadora: Agora, nós vamos dividir os grupos. Somos 26 alunos e 

utilizamos quantos jogos de tabuleiro?  

Todos participantes: Cinco.  

Professora-pesquisadora: Vou pegar o número mais próximo, 25 ÷ 5 é igual a?  

Todos participantes: Cinco.  
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Professora-pesquisadora: Cada grupo vai ter pelo menos 5 participantes. Vamos fazer uma 

simulação aqui na sala de aula como se fosse no dia da apresentação. No dia vai funcionar da 

seguinte forma: as salas que vamos usar são: 8º - 1 e 2 e 7º - 1 e 2 e, talvez, uma sala do 6º 

ano. Nossa primeira apresentação será na quarta-feira e vamos apresentar para as turmas dos 

6º anos e na quinta vamos apresentar para as turmas dos 7º anos e também para os 8º anos. 

Todos vocês estão cientes que não devem faltar, né? 

Todos participantes: Sim.  

Professora-pesquisadora: Em relação a disposição das salas, faremos conforme a ordem dos 

jogos trabalhados em sala. Qual foi o primeiro jogo de tabuleiro trabalhado? 

Todos participantes: Jogo da Onça. 

Professora-pesquisadora: Então a primeira sala que é a do 8º ano 2 vai ser a estação do jogo 

da Onça. Qual foi o segundo jogo? 

Todos participantes: Jogo Mancala. 

Professora-pesquisadora: Então na nossa sala vai acontecer a estação do jogo Mancala, 

certo? 

F14 e M1: Sim. 

Professora-pesquisadora: Qual foi o terceiro jogo utilizado? 

Todos participantes: Jogo Hex. 

Professora-pesquisadora: Esse jogo vai ficar na sala do 7º ano. E qual foi o quarto jogo? 

Todos participantes: Jogo de Dama. 

Professora-pesquisadora: Esse jogo vai ficar na sala do 7º ano 1, ao lado da sala do 7º ano 

2, representando a estação do jogo de Dama. E qual foi o último jogo de tabuleiro? 

Todos participantes: Jogo da Velha. 

Professora-pesquisadora: E, para finalizar, o último jogo vai ficar na sala do 6º ano 3, ainda 

não é certo utilizarmos essa sala, pois os alunos dos sétimos e oitavo ano estarão em aula. 

Mas a ideia é que os alunos visitantes passem por todas as estações e conheçam a ordem que 

trabalhamos em sala. E para que todos passem por todas as estações teremos um tempo 

marcado. Ao final do tempo os visitantes serão direcionados para a outra estação e vocês, 

monitores, deverão organizar novamente a sala e os jogos nas mesas, colocando as peças nos 

lugares certo para que os próximos alunos encontrem tudo organizado, entenderam?  

Todos participantes: Sim. 

Professora-pesquisadora: Em relação a simulação aqui na sala, vamos utilizar alguns 

espaços da sala que serão: duas carteiras juntas aqui na frente da sala de aula representando as 

estações do Jogo da Onça e Mancala, umas carteiras juntas aqui no meio da sala de aula 

representando a estação do Jogo Hex e duas carteiras juntas aqui no fundo da sala de aula 

representando as estações do Jogo de Dama e da Velha. Para iniciarmos essa simulação 

vamos formar os grupos. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Para que fosse realizada uma melhor organização e simulação dos jogos, a sala de 

aula foi separada em cincos pontos, sendo que cada um deles representava uma das 

estações. A figura 58 mostra a organização das estações na sala de aula. 

Figura 58: Organização da sala de aula para a simulação das estações dos jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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No entanto, nesse momento de oganização foi mais fácil colocar o jogo de dama no 

centro da sala por causa da disposição das mesas para as jogadas, que ficaram uma de 

frente para a outra. Nesse dia, como somente 13 participantes estavam presentes, houve a 

colaboração de duas ajudantes, que eram alunas colaboradoras de outras turmas, para que 

todos os grupos tivessem o mesmo número de integrantes  para a realização dessas 

simulações. 

Assim, cada grupo foi composto por 3 (três) integrantes que tinham o objetivo de 

simular o funcionamento da estação dos jogos. Então, para o inicio desse trabalho, a 

professora-pesquisadora explicou sobre a marcação de um tempo para a realização dessa 

tarefa e que terminado esse tempo, os integrantes de cada grupo trocariam de estação. 

A cada troca de estação, esses participantes se revezaram para que todos os 

participantes pudessem atuar como monitore(a)s e também como jogadore(a)s. A função 

do(a) monitor(a) era explicar as regras, sanar as dúvidas, acompanhar as jogadas e 

propiciar o apoio e o suporte necessário para os jogadores. A figura 59 mostra os 

participantes simulando a função de monitor(a). 

Figura 59: Participantes simulando a atuação de monitor(a) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

No dia 09 de Julho de 2019, 21 participantes estavam presentes para a continuação 

dessa atividade. Nessa aula, esses participantes finalizaram os últimos detalhes para a 

apresentação e, em seguida, retomaram a atividade da simulação das sessões dos jogos. 

Desse modo, a professora-pesquisadora explicou novamente sobre como ocorreria o 

desenvolvimento das estações dos jogos e, também, sobre a importância da presença de 

todos os participantes no dia da apresentação. 

Nessa aula, os participantes trabalharam novamente em grupos de 4 (quatro) ou 3 

(três) integrantes, sendo que 3 (três) desses participantes auxiliaram no término dos 

cartazes para exposição enquanto os demais realizavam as simulações. A figura 60 mostra 

as participantes F20, F14 e F8 preparando os cartazes para a exposição dos jogos. 
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Figura 60: Participantes F20, F14 e F8 confeccionando os cartazes para a exposição dos 

jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A cada troca de estação, os participantes em seus grupos revezavam para que todos 

pudessem atuar como monitore(a)s e também como jogadore(a)s. A figura 61 mostra os 

participantes atuando como monitores e como jogadores nas jogadas. 

Figura 61: Participantes atuando como monitores e jogadores nas jogadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

É importante ressaltar que, essa foi a última semana antes do início das férias de 

Julho e, geralmente, os alunos da escola costumam se ausentar das atividades escolares 

sem justificativa. 

 

2ª Etapa: Organização dos Grupos 

A organização dos grupos foi realizada pela professora-pesquisadora de acordo com 

as observações e a participação dos participantes durante as jogadas em sala de aula, bem 

como a afinidades, o interesse, a motivação, as facilidades e/ou dificuldades desses 

participantes durante a realização dos jogos. 

Foram formados 5 (cinco) grupos, dos quais 2 (dois) grupos tinham 6 (seis) 

participantes cada, 2 (dois) grupos tinham 5 (cinco) participantes cada e 1 (um) grupo tinha 

4 (quatro) participantes, sendo que cada grupo ficou responsável por uma estação de cada 

jogo. O quadro 54 mostra a formação dos grupos por estação de jogo. 
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Quadro 54: Formação dos grupos por estação de cada jogo 

Jogo da Onça Jogo Mancala Jogo Hex Jogo de Dama Jogo da Velha 

M1 

F8 

F6 

M11 

M5 

F4 

M19 

F14 

M13 

M3 

M9 

F12 

F10 

F26 

F24 

F22 

M21 

M7 

F20 

M23 

M25 

F2 

 

F18 

M17 

F16 

M15 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Contudo, os participantes foram informados pela professora-pesquisadora sobre em 

qual grupo estariam como componentes somente no dia 10 de Julho de 2019, antes de 

iniciar a apresentação das estações dos jogos. Essa decisão foi tomada pela professora-

pesquisadora para equilibrar a quantidade de monitores em cada jogo, pois se a escolha 

fosse realizada por voluntários, algum jogo poderia ficar sem um(a) monitor(a) para o 

acompanhamento das jogadas. 

 

3ª Etapa: Realização da Ação Pedagógica 

Essa atividade foi desenvolvida nos dias 10 e 11 de Julho de 2019 e, novamente, 

em 28 de agosto de 2019. O objetivo dessa atividade foi apresentar os jogos construídos e 

jogados em sala de aula para os demais colegas de outras turmas e para os professores da 

escola. No dia 10 de Julho de 2019, estavam presentes 25 participantes para a realização 

dessa atividade e foi desenvolvida durante 3 horas/aula. Essa primeira apresentação foi 

realizada para as turmas 1, 2 e 3 do 6º ano do Ensino Fundamental II. 

Para uma melhor organização e acessibilidade nas estações dos jogos, foram 

utilizadas as salas de aula utilizada pelos participantes desse estudo e dos alunos da turma 

2 do 8º ano e das turmas 1 e 2 do 7º ano. Nesse dia foi necessário realizar uma troca de 

salas com os alunos dos 6º anos. Na entrada do início do turno, esses alunos foram 

informados sobre essa alteração de salas. 

Nesse dia, ao iniciar a realização dessa atividade, os participantes foram informados 

pela professora-pesquisadora sobre a estação de jogo que atuariam e, em seguida, 

receberam os crachás de identificação. A figura 62 mostra os crachás utilizados pelos 

participantes na apresentação dos jogos. 
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Figura 62: Crachás utilizado pelos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Em seguida, os participantes receberam o material dos jogos, sendo que cada grupo 

foi direcionado para a sua estação para a organização das salas de aula para a apresentação 

(Apêndice 08). Os jogos foram distribuidos nas estações de acordo com a ordem de sua 

realização durante a condução dessa pesquisa: 

 1ª Estação: Jogo da Onça – sala da turma 2 do 8º ano. 

 2ª Estação: Jogo Mancala – sala da turma 1 do 8º ano. 

 3ª Estação: Jogo Hex – sala da turma 2 do 7º ano. 

 4ª Estação: Jogo de Dama – sala da turma 1 do 7º ano. 

 5ª Estação: Jogo da Velha – mesas próximas ao refeitório. 

Foram utilizadas as mesas próxima ao refeitório, pois todas as salas de aula na parte 

de térrea da escola estavam sendo utilizadas para aulas. Essas salas foram escolhidas por se 

localizarem próximas umas das outras, sendo que o refeitório se localiza em frente dessas 

salas, facilitando o processo de troca de estações pelos visitantes (alunos e professores). A 

figura 63 mostra a organização das salas de aula para a apresentação dos jogos. 

Figura 63: Estação do jogo Hex e Mancala após organização dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a finalização da organização das salas de aula, os alunos da escola foram 

divididos em grupos para visitar as estações dos jogos. Nesse dia, a pedagoga da escola 

auxiliou no processo de divisão dos grupos. Depois da divisão dos grupos, a professora-

pesquisadora se dirigiu para cada estação e orientou os visitantes sobre o funcionamento 
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das salas e o objetivo das estações de jogos e, principalmente, sobre a troca de grupos para 

outras estações. 

Então, após a professora-pesquisadora passar por todas as estações foi iniciado as 

jogadas. A figura 64 mostra a professora-pesquisadora e os participantes no início da 

apresentação das estações dos jogos. 

Figura 64: Professora-pesquisadora e os alunos da escola no início da apresentação das 

estações dos jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Durante as apresentações dos jogos, a cada intervalo de tempo (quinze minutos), os 

alunos visitantes trocaram de estação. Os participantes monitores ficaram responsáveis 

para explicar as regras dos jogos construídos, esclarecer as dúvidas e acompanhar as 

jogadas dos alunos visitantes, propiciando o suporte necessário para a realização das 

jogadas. A figura 65 mostra os participantes e os alunos visitantes durante as jogadas nas 

estações. 

Figura 65: Alunos visitantes durante as estações dos jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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É importante destacar que somente os professores que estavam ministrando aula 

para as turmas dos alunos visitantes participaram da sessão dos jogos e que, também, não 

houve visitantes externos à escola, pois essa ação pedagógica foi realizada no horário de 

aula dos alunos. A figura 66 mostra um dos professores da escola na estação do jogo 

Mancala. 

Figura 66: Um professor da escola visitando a estações do jogo Mancala 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Ao final da realização dessa atividade, os participantes monitores ficaram 

responsáveis por juntar e organizar todos os jogos utilizados e, também, para organizar as 

carteiras das salas de aula enquanto os alunos visitantes foram conduzidos para as suas 

salas de aula. Esses alunos visitantes também responderam a um breve questionário 

avaliando as sessões dos jogos (Apêndice 08). 

Contudo, as anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora 

mostram que, nesse dia, alguns alunos visitantes não participaram de todas as atividades 

propostas nas estações, pois não estavam interessados em participarem da maioria dos 

jogos.  

No dia 11 de Julho de 2019, estavam presentes todos os 26 participantes e a 

atividade foi desenvolvida em 2,5 horas/aula. Essa apresentação ocorreu para a turma 2 do 

8º ano e para as turmas 1 e 2 do 7º ano. Os procedimentos utilizados nesse dia foram os 

mesmos daqueles realizados no dia anterior. Contudo, as anotações registradas no diário de 

campo da professora-pesquisados mostram que a realização dessa atividade foi conduzida 

com mais facilidade porque os participantes estavam familiarizados com a sua proposta. 

Similarmente, essa apresentação se iniciou com a organização das estações dos 

jogos pelos participantes da pesquisa e da professora-pesquisadora. Os grupos 

permaneceram os mesmo em todas as apresentações realizadas na escola. Nesse dia, foram 

utilizadas cinco salas de aula para a apresentação dos jogos, pois os alunos dos sextos anos 

estavam realizando atividades esportivas na quadra da escola. 
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Para uma melhor distribuição dos grupos dos alunos visitantes, após a organização 

para o início das atividades, esses alunos foram direcionados para o pátio perto das salas de 

aula para que fossem divididos em grupos. Assim, os alunos visitantes ficaram em filas 

indiana separadas por ano escolar e por sexo masculino ou feminino enquanto a 

professora-pesquisadora direcionava esses alunos para as respectivas estações (salas de 

aula). 

Assim, o(a) primeiro(a) aluno(a) de cada fila formava um grupo de 6 (seis) alunos e 

se dirigiam para uma determinada estação até que todos os alunos visitantes estivessem 

alocados em uma sala de aula (estação). Essa ação foi necessária para evitar que alunos 

com comportamentos inadequados compusessem o mesmo grupo e dificultasse a 

realização das atividades propostas com os jogos. 

Após a distribuição dos grupos, a professora-pesquisadora se dirigiu para cada sala 

e juntamente com os monitores de cada estação explicou o seu funcionamento. A figura 67 

mostra o início da visitação das estações dos jogos, como, por exemplo, a sessão dos jogos 

de Dama e da Velha. 

Figura 67: Professora-pesquisadora e os alunos da escola no início da visitação das 

estações dos jogos – sessão dos jogos de Dama e da Velha 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A figura 68 mostra a visitação às estações dos jogos. 

Figura 68: Alunos visitantes durante as estações dos jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

É importante ressaltar que, nesse dia, alguns monitores tiveram que jogar com 

alguns visitantes em virtude da impossibilidade de formação de todas as duplas. Em 
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seguida, ao final da visitação, os participantes desse estudo organizaram as salas de aula e 

os jogos enquanto os alunos visitantes foram convidados a responderem um questionário 

(Apêndice 08) para avaliar a sessão dos jogos. A figura 69 mostra o participante M25 

jogando e explicando o jogo de Damas para um dos professores da escola visitando as 

estações.  

Figura 69: Participante M25 jogando e explicando o jogo de dama para um dos professores 

da escola 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Posteriormente, antes de apresentar os jogos novamente para os alunos do 4º e 5º 

ano do Ensino Fundamental I, no dia 27 de Agosto de 2019, os jogos foram discutidos em 

sala de aula, para que os 20 participantes desse estudo, presentes nesse dia, relembrassem 

as jogadas e as suas estrátegias. Houve dificuldades para retomar essas atividades devido à 

ausência dos participantes após o retorno do período de férias por causa do transporte 

escolar. 

Assim, para a retomada dos jogos, a professora-pesquisadora iniciou uma discussão 

sobre as jogadas e as estrátegias identificadas durante o trabalho desenvolvido em sala de 

aula. O quadro 55 mostra um trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes desse estudo sobre a simulação dos jogos. 

Quadro 55: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes sobre a 

simulação dos jogos 

Professora-pesquisadora: Nós vimos durante as aulas que o Hex foi um jogo considerado 

fácil. Vocês observaram também quem estava na estação monitorando esse jogo?  

F26, F24: Eu. 

Professora-pesquisadora: A F26 vai contar um pouco da experiência que ela teve durante a 

sessão desse jogo. Os alunos terminavam as partidas rápidas?  

F26: Sim.  

Professora-pesquisadora: Qual que é o objetivo do jogo?  

F26: Fazer caminho.  

Professora-pesquisadora: Criar caminhos, vermelho faz caminho ligando vermelho dos 

lados opostos vermelho e o azul ligando ao azul. Eles jogavam as partidas rápidas?  

F26: Rápido até demais.  

Professora-pesquisadora: Nós vimos que quando jogamos aqui na sala, íamos colocando as 
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pecinhas e, muitas vezes, não conseguíamos visualizar muito bem o caminho. Já lá no 

computador o que acontecia mesmo? 

M25: Mostrava o caminho. 

Professora-pesquisadora: O computador mostra o caminho. Vamos tentar lembrar das 

estratégias desse jogo. 

Professora-pesquisadora: Nesse jogo, nós vimos que é o jogo mais difícil de achar 

estratégias, não é? Qual foi a única estratégia que nós observamos? (Silêncio). Às vezes, nós 

tentamos bloquear o caminho do adversário e, às vezes, tentamos fazer o quê mesmo?  

M25: Desviar.  

Professora-pesquisadora: Desviar, criar caminhos alternativos. Mas o computador tem a sua 

estratégia. O que acontecia na hora que você percebia isso? No início, ele colocava a peça 

mais no meio do tabuleiro. (Todos os participantes falam ao mesmo tempo). E no início tem o 

lance inicial, se ele começasse, trocava a peça com a do adversário. Se ele não começasse, 

primeiro colocava no início e ia soltando espaço, de quatro em quatro. Ele já ia tentando fazer 

um caminho e depois ia tentando completar esse caminho. Entenderam? Ele colocava uma 

peça aqui, outra aqui e outra aqui. Depois, ele ia tentando ligar essas peças.  

M25: Professora, mas o computador? 

Professora-pesquisadora: Deixa eu fazer uma pergunta, M19 você chegou a ganhar do 

computador?  

M19: Sim.  

Professora-pesquisadora: Ganhou? Você precisava jogar mais para treinar essa estratégia.  

M25: Se a gente começar pela beirada, ele não tirava a peça e se começasse pelo meio ele 

trocava a peça.  

Professora-pesquisadora: O M25 observou que o computador quando colocava a peça nos 

cantos do tabuleiro, ele não trocava a peça no lance inicial, mas se a peça estivesse no meio, 

ele trocava. Com certeza, os cantos do tabuleiro não são os pontos críticos para as jogadas, já 

o meio é ponto crítico.  

F2: Então, é mais fácil começar. 

Professora-pesquisadora: Então, nos cantos do tabuleiro não tem muito perigo e sim no 

meio. Esse jogo foi o jogo mais difícil que nós trabalhamos com as estratégias, se tivéssemos 

tido mais tempo de observar e analisar a estratégia do computador, talvez tivéssemos 

descoberto uma estratégia bem-sucedida.  

M25: Eu descobri.  

Professora-pesquisadora: Descobriu, qual foi então?  

M25: Ele colocava no meio e fazia os caminhos mais ou menos assim e deixava a pessoa 

distrair mais e fechava e acabava que ia fechando os caminhos e depois só faltava fechar os 

lados.  

Professora-pesquisadora: O M25 falou que o computador sempre fazia caminho no meio 

primeiro, sempre saltando casas e o adversário, no caso vocês, também iam tentando fazer o 

seu caminho e não percebiam o caminho do computador. Em seguida acontecia o que M25?  

M25: Ele fechava na beirada.  

Professora-pesquisadora: Depois fechava os extremos do tabuleiro. Então, o objetivo dele é 

fazer os caminhos no meio primeiro para depois finalizar nas beiradas do tabuleiro. Você 

ganhou do computador M25?  

M25: Não.  

Professora-pesquisadora: Então, numa próxima oportunidade, vocês podem testar essa 

estratégia.  

M25: Ele ia colocando uma aqui, uma aqui, uma aqui e a pessoa ia tentando fechar e ele ia 

desviando e depois fechava as beiradas. 

Professora-pesquisadora: Turma, o que acontece nesse jogo, quando eu pego a peça do 

meio?  

Professora-pesquisadora: M9 como se chama esse polígono aqui?  

M9: Hexágono.  

Professora-pesquisadora: Polígono de quantos lados?  
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M9: Seis.  

Professora-pesquisadora: Seis lados. Olha turma, quando o computador pegava uma peça 

aqui no meio [mostra no quadro] ao lado tinha mais quantas possibilidades de jogada?  

F14: Seis.  

Professora-pesquisadora: Seis. Então, por isso que o meio do tabuleiro é considerado como 

ponto mais crítico das jogadas. 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, foi organizada a sala de aula e foram colocados de dois a três jogos 

diferentes em cada mesa. Essa simulação foi um pouco diferente da apresentação, pois 

como os participantes já tinham experiência sobre o funcionamento das estações dos jogos, 

cada dupla revezou os jogos para que pudessem jogar e relembrar as suas regras, 

estrátegias e jogadas. Então, os participantes tiveram um determinado tempo para jogarem 

e, em seguida, trocavam o jogo com as duplas vizinhas. A figura 70 mostra os participantes 

jogando e relembrando os jogos trabalhados durante a condução desse estudo. 

Figura 70: Participantes relembrando os jogos trabalhados durante a condução da pesquisa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que todos os participantes presentes nesse dia participaram ativamente respondendo os 

questionamentos realizados durante as jogadas da simulação. 

Então, no dia 28 de Agosto de 2019, estavam presentes 20 participantes para o 

desenvolvimento da atividade de apresentação, que ocorreu depois do período de férias 

para as turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. Os procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento dessa atividade foram os mesmos empregados nas outras duas 

apresentações. 

Nesse dia, foram utilizadas a biblioteca e a sala dos alunos visitantes do 4º ano, que 

fica em frente a biblioteca, para a realização das sessões dos jogos. Na biblioteca 

aconteceram as estações dos jogos exploratórios (onça, mancala e hex) e na sala de aula 

dos alunos do 4º ano foram realizados os jogos do cotidiano (dama e velha). Os 
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participantes juntamente com a professora-pesquisadora organizaram esses espaços, 

colando os cartazes, separando as estações e organizando os jogos. 

Para iniciar a atividade com os jogos, os alunos visitantes do Ensino Fundamental I 

foram colocados em quatro filas indianas por ano escolar e sexo masculino ou feminino, 

em um espaço vago próximo da biblioteca e das salas de aula, onde a professora-

pesquisadora explicou como aconteceria as jogadas nas estações dos jogos. Em seguida, 

esses alunos foram distribuídos em grupos de até 10 componentes cada. 

É importante ressaltar que, o desenvolvimento dos jogos ocorreu do mesmo modo 

que as demais apresentações, pois a cada intervalo de tempo (quinze minutos), os alunos 

visitantes trocavam de estação enquanto os participantes monitores realizavam as suas 

tarefas de monitoramento. A figura 71 mostra os alunos visitantes durante a realização da 

sessão dos jogos. 

Figura 71: Alunos visitantes participando da sessão dos jogos 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que os alunos visitantes se divertiram e participaram ativamente das jogadas, bem como os 

participantes monitores tiveram cuidado e atenção com os alunos visitantes, explicando, 

observando e auxiliando-os durante a realização das jogadas. Esses alunos visitantes foram 

os que se comportaram com mais energia, participando ativamente de todos os jogos. 

No final da realização dessa atividade, os participantes monitores organizaram a 

sala dos alunos do 4º ano para que preenchessem o questionário. Assim, que todos os 

alunos visitantes foram direcionados para suas respectivas salas de aula, a professora-

pesquisadora agradeceu a sua participação nessa ação pedagógica e solicitou a sua 

colaboração preenchendo um questionário sobre as sessões dos jogos. 

Enquanto a professora-pesquisadora auxiliava os alunos visitantes no 

preenchimento da questionario, os participantes da pesquisa organizaram a biblioteca e os 

jogos. Contudo, antes de regressarem para a sala de aula, algumas fotos foram tiradas para 

registrar a participação da professora-pesquisadora e dos participantes nessa ação 

pedagógica. A figura 72 mostra essa participação. 
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Figura 72: Finalização da ação pedagógica com a participação da professora-pesquisadora 

e dos participantes desse estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a análise dos dados brutos referentes às 3ª Etapa: Realização da Ação 

Pedagógica apresenta-se a análise dos dados brutos coletados na 4ª Etapa: Avaliação dos 

Alunos Visitantes. 

 

4ª Etapa: Avaliação dos Alunos Visitantes 

Ao final de cada apresentação nos dias 10 e 11 de Julho de 2019 e 28 de Agosto de 

2019, os participantes visitantes preencheram um questionário (Apêndice 08) para avaliar 

as sessões dos jogos realizada pelos participantes desse estudo. Ao todo foram 174 alunos 

visitantes que participaram da sessão dos jogos nos três dias de apresentação. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que foram 64 alunos visitantes das turmas 1, 2 e 3 do 6º ano; 67 alunos visitantes das 

turmas1 e 2 do 7º ano e da turma 2 do 8º ano e, também, 43 alunos visitantes dos 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental I. O gráfico 2 mostra a quantidade de alunos da escola que 

visitaram as estações dos jogos. 

Gráfico 2: Quantidade de alunos da escola que visitaram as estações dos jogos 

 
Fonte: Dados extraídos na escola em estudo 
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Em relação as respostas dadas pelos alunos visitantes, na questão 1 “O que você 

achou da sessão de jogos? (  ) gostei (  ) não gostei. Por quê?”, mostram que 171 alunos 

visitantes responderam que gostaram das estações, pois os jogos eram legais, interessantes, 

diferentes, sendo que alguns desses jogos eram desconhecidos, como o jogo da onça, o 

jogo mancala e o jogo hex. Por exemplo, um aluno da turma 1 do 7º ano respondeu que 

“aprendi que vários jogos que foram criados há muito tempo e conheci jogos que eu não 

conhecia como jogo da onça”. 

Assim, um aluno visitante do 6º ano comentou que gostou dos jogos “porque foi 

diferente porque nunca fiz nada parecido e porque aprendi jogos que nunca tinha visto” 

enquanto uma aluna do 6º ano afirmou que essa atividade “foi diferente de todas as aulas 

de todos os dias, aprendemos vários jogos novos e parabéns para quem nos ensinou esses 

jogos”. 

Destaca-se que uma aluna do 6º ano comentou que “gostei dos jogos porque não é 

todo dia que tem isso aqui na nossa escola, mas eu senti falta de um jogo que é a queimada, 

mas tirando isso eu gostei de tudo o que teve hoje e porque também não teve tecnologia”. 

Por outro lado, uma aluna do 4º ano afirmou que o jogo “foi muito legal, educativo e me 

ensinou vários jogos que eu não sabia e gostaria de saber, obrigado” uma aluna do 5º ano 

comentou que “gostei porque tem ajuda e joga com os colegas vários tipos de jogos”. 

Similarmente, uma aluna visitante do 7º ano relatou que o jogo “é muito legal e os 

jogos que eu não sabia o nome eu fiquei sabendo e como se joga corretamente”, um aluno 

visitante do 7º ano comentou que os “jogos me ajudam a ter mais concentração e todos os 

jogos são legais” enquanto um aluno do 8º ano relatou que “aprendemos jogos que nunca 

pensamos que nunca existia”.  

Por outro lado, 3 (três) alunos visitantes responderam que “Não” gostaram das 

estações, pois não se identificaram com os jogos e encontraram dificuldades em suas 

jogadas. Por exemplo, esses alunos visitantes do 6º ano comentaram que “tem jogos chatos 

e não me diverti”, “não foi divertido os jogos” e “porque não entendia nada”. 

A análise das respostas dadas para a questão 2 “Você percebeu alguma Matemática 

presente nos jogos? (  ) sim (  ) não. Qual (is)?”, mostra que 139 alunos visitantes 

responderam “Sim” para essa questão, pois perceberam a Matemática nas contas, no 

raciocínio lógico e nas formas geométricas contidas no tabuleiro do jogo. Por exemplo, os 

alunos dos 6º anos relataram que perceberam “a movimentação, as formas geométricas e a 

soma presente no jogo mancala”, “o raciocínio lógico” e “a de contagem do feijão”. 
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Os alunos visitantes dos 7º anos comentaram que “sempre que uma pessoa comia 

um total a mais de peças, ela ganhava e, no caso do jogo da onça, tinha um total de bichos 

a serem comidos” e “calcular movimentos” enquanto os alunos do 8º ano afirmaram que 

“tinha que decorar os movimentos” e “quantas coisas têm que mexer e têm que contar”. 

Os alunos do Ensino Fundamental I dos 4º e 5º anos relataram que é necessário 

“tirar par ou ímpar, dama e jogo mancala e jogo da onça e jogo hex” e “porque ele tem que 

pensar eu não sei explicar mais eu sei que tem matemática” e que têm “estratégias nos 

jogos e a inteligência no mancala, estratégias no jogo da onça e tudo isso nos outros 

jogos”. 

Por outro lado, 35 alunos visitantes responderam que “Não” existe Matemática nos 

jogos, sendo que 31 desses alunos não justificaram a sua resposta. E 4 (quatro) alunos 

visitantes comentaram que não observaram conhecimento matemático nos jogos. Por 

exemplo, um aluno do 6º ano respondeu que “eu percebi que o jogo mancala que você 

precisava de contar os feijões para ver se ganhou” enquanto uma aluna do 5º ano afirmou 

que “porque foi pouco tempo”. 

 

4ª Etapa I: Avaliação dos Participantes sobre a Ação Pedagógica 

No dia 10 de Setembro de 2019, 20 participantes desse estudo preencheram um 

questionário (Apêndice 08) para avaliar a ação pedagógica relacionada com a apresentação 

dos jogos por meio de estações localizadas em salas de aula. Essa avaliação foi aplicada 

após a realização dessa ação pedagógica devido à falta de tempo em virtude do período de 

atividades avaliativas escolares. É importante ressaltar que 6 (seis) participantes não 

responderam esse questionário porque estavam ausentes das atividades escolares nesse dia. 

Iniciando a análise das questões do questionário sobre a ação pedagógica desse 

estudo, as respostas dadas para a questão 01: Você gostou de participar da ação 

pedagógica? (  ) sim  (  ) não. Por quê?, mostram que 20 participantes responderam “Sim” 

para essa questão, justificando as suas respostas ao afirmarem que a apresentação dos jogos 

foi legal e divertida, promoveu a interação e possibilitou ensinar os colegas. 

Por exemplo, o participante M25 afirmou que “gostei dessa atividade porque além 

de nos divertir aprendemos muito como jogar o jogo melhor”. Por outro lado, os 

participantes M11 e F22 afirmaram que “eu aprendi novos jogos que eu nem sabia que 
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existia”, sendo que “foi uma experiência nova, bem interessante, pois conheci vários jogos 

novos”.  

Em relação à questão 02: Explique como foi sua experiência como monitor(a), os 

20 participantes justificaram a sua resposta afirmando que foi bom e interessante, pois 

possibilitou a transmissão de conhecimento e interação entres as pessoas. Por exemplo, a 

participante M13 afirmou que “minha experiência foi legal primeiro eu aprendi e depois fui 

ensinar” enquanto o participante M25 comentou que foi “legal, pois monitorando 

acabamos aprendendo mais sobre os jogos”. 

As respostas dadas para a questão 03: Você acha que os alunos visitantes 

perceberam a presença da Matemática nos jogos? (  ) sim  (  ) não. Explique, mostram que 

17 participantes responderam que “Sim”, justificando que perceberam a Matemática nos 

cálculos e nas formas geométricas presentes no tabuleiro. Por exemplo, a participante F14 

respondeu que “em alguns deles [jogos], eles [alunos visitantes] tinham que fazer cálculos 

para ver se venceram o jogo”, o participante M1 relatou que “por que em todos os jogos 

tinham formas geométricas” enquanto o participante M11 comentou que um aluno visitante 

perguntou “o que era aquilo no jogo da onça eu disse que era uma diagonal”. 

Por outro lado, 2 (dois) participantes responderam que os alunos visitantes não 

perceberam a presença da matemática nos jogos. Assim, a participante F26 afirmou que os: 

(...) alunos visitantes podem até ter percebido alguma coisa como, 

exemplo, um cálculo ou uma forma geométrica, mas não conseguiram 

visualizar da maneira que foi trabalhado em sala de aula com explicações 

e demonstração de conceitos durante as construções e exploração das 

estratégias de sucesso nas jogadas. 

Contudo, a participante F10 não marcou nenhuma das opções disponíveis, 

justificando que “eu não marquei nada porque eu acho que alguns alunos não perceberam 

[a matemática nos jogos], pois só estavam brincando”. 

A análise da questão 04: Você percebeu a relação entre a cultura e a matemática 

no trabalho desenvolvidos com os jogos? (  ) sim  (  ) não.  Explique, mostra que todos os 

20 participantes responderam que “Sim”, justificando as suas respostas. Por exemplo, a 

participante F16 relatou que “cada jogo veio de um lugar e as teorias lembram um pouco 

da construção da matemática”, a participantes F24 afirmou que os “jogos estão 

relacionados com a cultura matemática e usamos a matemática como contar” enquanto o 

participante M13 relatou “que eu não sabia que o jogo tinha cultura e se envolvia com a 

matemática”. 
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Contudo, as respostas dadas por 6 (seis) participantes evidenciaram uma lacuna na 

compreensão dessa questão. Por exemplo, a participante F6 respondeu que a relação entre 

a cultura e a matemática trabalhada nos jogos era “devida aos números usados no jogo” 

enquanto o participante M1 afirmou que era “por causa da geometria”. 

Finalizando a análise desse questionário, as respostas dadas para a questão 05: Você 

gostou de ter aprendido sobre a cultura dos jogos e o seu surgimento? Explique a sua 

resposta, mostram que todos os 20 participantes responderam que “Sim”, justificando as 

suas respostas. Por exemplo, o participante M5 respondeu que “foi interessante aprender 

sobre o surgimento dos jogos, pois eu descobri coisas que eu nem sabia”. 

Similarmente, o participante F10 relatou que “eu gostei por causa que tem muita 

história e a gente sabe sobre as histórias de como surgiram os jogos”. Nesse 

direcionamento, 4 (quatro) participantes responderam que gostaram de aprender sobre os 

jogos. Por exemplo, o participante M1 afirmou que “achei muito interessante porque 

aprendi bastante jogos divertidos”. 

A seguir, apresentam-se as codificações aberta e axial dos dados brutos coletados 

no Bloco de Atividades 3 – Elaborando uma Ação Pedagógica, para a determinação dos 

códigos preliminares e das categorias conceituais. 

 

3.1.2.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Brutos Coletados no Bloco de Atividades 3 

– Elaborando uma Ação Pedagógica 

O quadro 56 mostra o processo de codificação aberta durante a análise do Bloco de 

Atividades 3 – Elaborando uma Ação Pedagógica, que estão relacionados com a 

apresentação de todos os jogos de tabuleiros jogados nas estações da ação pedagógica 

proposta para esse estudo. 

Quadro 56: Códigos preliminares identificados na codificação aberta do bloco de 

atividades III – elaborando uma ação pedagógica 

 

Dados Brutos Coletados 

Codificação Aberta 

(Códigos 

Preliminares) 

Os jogos foram divertidos e legais porque é uma atividade boa (2) e 

teve participação de todos os alunos (3). Eu ensinei para mais pessoas 

o que eu aprendi com os jogos (35). Foi muito bom ensinar e aprender 

os jogos (35). Foi uma experiência nova, bem interessante (2). É uma 

forma divertida (38) de ver algumas teorias diferentes (37), uma ótima 

distração (2). É muito interessante, adorei (2) o jogo da onça e o 

mancala (1). Eu acho que os jogos foram bons (2), pois meninos e 

 

 

(1) Jogos de tabuleiro 

 

 

 

(2) Desperta a 
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meninas aprenderam. Eles fizeram muitas perguntas (35). Eu adoro a 

professora (34) e também foi muito bom participar (2) porque eu gostei 

de sair de sala e ser monitora (38). As atividades foram muito boas (2) 

para jogar e ensinar para as outras turmas. É bom que nós podemos 

passar para os outros (35) o que a professora ensinou (34). Gostei (2) 

de ensinar o que eu sabia para outros alunos (35). Pude passar todos os 

meus conhecimentos dos jogos para outras pessoas (35). 

Como monitora (38) eu adorei ensinar os outros meninos jogarem (35). 

Eu achei interessante (2) pois eu ajudei quem não sabia jogar (15). É 

muito importante a gente saber coisas novas (37) e para ensinar as 

pessoas que não sabia (35). Eu estava com meus colegas (3) e nos 

divertindo muito (2). Ensinamos muitas coisas para eles (35). Foi bom 

para ensinar e aprender (35). Achei muito legal, divertido e muito 

educativo (2). Eu e meus amigos ajudamos (35) os outros alunos a 

jogar os jogos que eles não sabiam e jogamos com eles (3). Eu gostei 

porque é bom (2) que a gente passa o ensinamento para os alunos mais 

novos e da nossa idade (35). Foi bom porque ensinamos o que nós 

sabíamos dos jogos para eles (35). Eu gostei (2) de ensinar alguém (2). 

Monitorando aprendemos mais sobre os jogos (15). Foi ótimo, eu 

adorei (2), ensinei o que eu aprendi para outras pessoas (35). Eles 

perguntarem e eu expliquei (35). 

Tinha muito jogo que nem sabíamos que existia (39). Conheci vários 

jogos novos (6). Fizemos muitas coisas novas: jogos dentro da sala 

(38), apresentamos cada turma um jogo (12). Foi muito diferente (2) 

que eu nunca tinha participado (37). Eu nunca tinha tido uma 

experiência como essa (37). Primeiro aprendi e depois ensinei (35). 

Nós tivemos novas experiências (2). É necessário bastante raciocínio 

(25), ótimo lazer para se concentrar (27). Gostei (2) de aconselhar os 

meninos e ensinar (35). Foi uma experiência muito gostosa (2) porque 

estávamos monitorando os alunos (38). Eu aprendi a jogar (15) os 

jogos da onça, mancala e nem o hex (1) e a participação de todos os 

alunos foi boa (3). Teve muita coisa divertida (2) envolvendo os jogos 

e a matemática (29). Entendemos melhor a matemática (7). Além de 

nos divertir (2) aprendemos muita matemática jogando o jogo (15). 

Aprendemos os números e jogando (29). A matemática se envolve com 

os jogos (29). Em todos os jogos tinham formas geométrica (21). Tem 

muitas atividades de matemática nos jogos (29). Os jogos são melhores 

para o aprendizado de matemática (16). Descobrimos a matemática em 

cada jogo (18). A matemática já estava nos jogos (29), mas eles 

jogavam com a matemática deles e nós com a nossa (39). As teorias 

lembram um pouco da matemática na construção dos tabuleiros (16). 

Aprendemos matemática (35) e geometria (21) devido aos números 

usados nos jogos (29). Eu acho que alguns alunos não perceberam 

matemática (29), pois só estavam brincando (2). Porque no jogo 

mancala (1) tem que contar feijões, no jogo da onça tem que contar 

tampinhas (29) e os formatos dos tabuleiros dos jogos (21). 

Os jogos trabalharam a matemática em toda parte (18). Em alguns 

jogos tinham que fazer cálculo para ver se venceu o jogo (29). Porque 

eu acho que a matemática está presente mais na construção do 

tabuleiro (10). Tinha que contar os pontos e fazer contas (24). Na hora 

de fazer os tabuleiros usa matemática e nas explicações também (29). 

Alguns alunos perguntaram se aquilo era um jogo ou uma tarefa de 

matemática (37). Os alunos perceberam algumas formas e as figuras 

geométricas nos jogos (21). Os jogos têm muito a ver com a 

motivação e o 

interesse 

 

 

 

(3) Promove a 

interação 

 

 

 

(6) Artefato cultural de 

jogo 

 

 

 

(7) Desenvolvimento 

intelectual 

 

 

(9) Conteúdos 

matemáticos 

 

 

(10) Atividades 

lúdicas 

 

 

(12) Promove a 

comunicação 

 

 

(15) Desenvolve 

habilidades 

 

 

(16) Auxilia no estudo 

da matemática 

 

 

(18) Importância da 

Matemática 

 

 

(20) Estimula a 

criatividade 

 

 

(21) Conteúdos 

geométricos 

 

 

(23) Conexão com o 

cotidiano 
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matemática (29) e você tem que fazer muitos cálculos para jogar os 

jogos (24). Algumas vezes na explicação de alguns jogos tinha bastante 

matemática (9) como nos trabalhos e na construção dos tabuleiros 

também (20). Quem trabalhava no jogo se divertia (2) enquanto 

estudava matemática (16). 

Nós conhecemos a história e as culturas dos jogos (39) para 

explicarmos para outras pessoas (35). Cada jogo vem de diferentes 

nações e apresentam um pouco da sua cultura local (39). Eu descobri a 

relação entre jogo e cultura (39) no jogo Hex (6). Os jogos têm mistura 

com a cultura e Matemática (23). Os jogos estão relacionados com a 

cultura e a matemática (39). Os jogos têm a sua cultura e a sua 

matemática. Muitos trabalhos matemáticos e jogos são culturais (39). 

Eu não sabia que o jogo tinha cultura e se envolvia com a matemática 

(29). Aprender as culturas foi bem legal (23). Eu adorei (2), pois achei 

muito bom porque a minha imaginação foi muito longe e adorei (20). 

Algumas culturas já existiam há muito tempo (23). Eu gostei por que 

os jogos têm muita história e a gente sabe sobre as histórias e como 

surgiram os jogos (6). É bom aprender coisas novas (2). Os jogos 

traziam cultura de outros países (39). Além de jogar (38), nós 

estudamos as culturas dos jogos que aprendemos e conhecemos (39). 

Foi algo bem legal e diferente (2) porque gostei de construir os 

tabuleiros (10) e de conhecer a origem deles (39). Foi muito bom e 

divertido (2) conhecer culturas novas e jogos (39). Aprendemos sobre 

diferentes povos e aprendemos um pouco sobre suas culturas (6). 

Aprendi bastante jogos divertidos (2) e sua cultura (39). 

Eu não conhecia esses jogos (37) e achei bem interessante (2) conhecer 

um pouco da cultura do Brasil (39). A origem dos jogos é interessante 

(2). É bom saber dos surgimentos das coisas históricas (39). Foi muito 

interessante (2) saber de alguns jogos mais antigos e de sua origem 

(39). Foi interessante (2), o surgimento dos jogos, pois eu descobri 

coisas que eu nem sabia (37). Conhecemos várias culturas diferentes 

(39) e aprendendo os jogos legais (2). Porque cada jogo tinha sua 

origem e as suas culturas (39) e cada jogo tinha um pouco de 

matemática (29). Sabemos da história dos jogos antigos do nosso e de 

outros países (39). 

 

(24) Operações 

matemáticas 

 

 

(25) Desenvolve o 

raciocínio lógico 

 

 

(27) Desenvolve a 

concentração 

 

 

(29) Conexão da 

Matemática com os 

jogos 

 

 

(34) Papel dos 

professores 

 

(35) Difusão do 

conhecimento 

 

(37) Desperta a 

atenção 

 

(38) Ação pedagógica 

 

(39) Conexão cultural 

dos jogos 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação dos códigos preliminares, apresentam-se as categorias 

conceituais determinadas na codificação axial. 

 

3.1.2.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Bloco de Atividades 3 – 

Elaborando uma Ação Pedagógica 

O quadro 57 apresenta a codificação axial relacionada com a análise qualitativa dos 

códigos preliminares obtidos pelas respostas dadas pelos participantes e pelos alunos 

visitantes desse estudo no desenvolvimento desse bloco de atividades por meio da 

codificação aberta. 
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Quadro 57: Codificação axial dos dados coletados no bloco de atividades 3 – elaborando 

uma ação pedagógica 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(15) Desenvolve habilidades 

(18) Importância da Matemática 

(21) Conteúdos geométricos 

(24) Operações matemáticas 

(29) Conexão da Matemática com os jogos 

Jogos no contexto escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(6) Artefato cultural de jogo 

(10) Atividades lúdicas 

(23) Conexão com o cotidiano 

(35) Difusão do conhecimento 

(38) Facilidade ou dificuldade no jogo 

(39) Conexão cultural dos jogos 

Jogos contextualizados no cotidiano 

(2) Despertar a motivação e interesse 

(3) Promove a interação 

(12) Promove a comunicação 

(16) Auxilia no estudo da matemática 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

(27) Desenvolve a concentração 

(34) Papel dos professores 

(37) Desperta a atenção 

(38) Ação pedagógica 

Ação pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação das categorias conceituais durante o desenvolvimento da 

codificação axial, apresenta-se a análise dos dados coletados no Questionário Final dessa 

pesquisa. 

 

3.1.3. Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

Para finalizar a fase analítica dos dados brutos coletados nesse estudo, foi realizada 

a análise do questionário final, aplicado no dia 11 de Setembro de 2019, que foi respondido 

pelos 26 participantes dessa pesquisa.  

 

3.1.3.1. Análise dos Dados Brutos Coletados no Questionário Final 

Antes do preenchimento do questionário final, os participantes assistiram a um 

vídeo com uma retrospectiva do desenvolvimento dessa pesquisa para que pudessem 

relembrar os momentos vivenciados nesse estudo. Esse vídeo foi editado pela professora-
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pesquisadora com as fotos dos participantes da pesquisa durante a construção dos 

tabuleiros e as jogadas dos jogos propostos em sala de aula. A figura 73 mostra a exibição 

desse vídeo para os participantes desse estudo. 

Figura 73: Participantes assistindo a retrospectiva da pesquisa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

As respostas dadas para a questão 01: Qual é a sua opinião sobre os jogos que 

foram propostos em sala de aula? Explique a sua resposta, mostram que os 24 

participantes responderam essa questão informando que os jogos foram bons, legais e 

interessantes. Por exemplo, a participante F24 afirmou que “eu achei alguns jogos legais 

que eu nunca tinha jogado, eles eram interessantes, e ajudavam no raciocino matemático” 

enquanto a participante F26 respondeu que os jogos mostraram “um pouco da nossa 

cultura e foi uma atividade diferente da proposta das aulas que é só dever”. 

Contudo, apesar de afirmarem que os jogos foram legais, 2 (duas) participantes 

justificaram que não gostaram de jogar todos os jogos em sala de aula. Por exemplo, a 

participante F10 afirmou que “gostei dos jogos, mas não de todos, só não gostei do jogo 

hex é um pouco sem graça” enquanto a participante a F14 respondeu que “alguns jogos são 

mais legais e interessantes do que os outros, mas eu não gostei de alguns jogos”. 

A análise das respostas dadas para a questão 02: Você teve dificuldades?  Sim (...). 

Quais? Não (...). Explique a sua resposta, mostra que 15 participantes responderam que 

“Não” tiveram dificuldades com os jogos porque eram fáceis. Por exemplo, o participante 

M7 relatou que não teve dificuldades, pois os jogos foram “fáceis, pois alguns jogos 

daquele eu já tinha visto em casa e eu aprendi jogar rápido” enquanto a participante F26 

comentou que os “jogos eram bem fáceis de se jogar e interpretá-los”. 

Por outro lado, 11 participantes responderam “Sim” para essa questão, pois tiveram 

dificuldades com alguns dos jogos, seja na construção dos tabuleiros e/ou no entendimento 
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de suas regras, bem como durante as jogadas e na elaboração das estratégias. Por exemplo, 

a participante F2 respondeu que: 

(...) eu tive bastante dificuldade para aprender o jogo mancala, pois eu 

não sabia o que fazer quando eu tinha que mudar para colocar o feijão nas 

calas para pelo menos tentar ganhar, mas eu nunca consegui, pois eu 

sempre joguei com pessoas muito boas e eu nunca consegui ganhar, mais 

agora eu aprendi e agora vou ganhar se eu jogar com uma pessoa ruim. 

O quadro 58 mostra as respostas dadas pelos participantes sobre as dificuldades e as 

facilidades encontradas nos jogos trabalhados em sala de aula. 

Quadro 58: Dificuldades e facilidades encontradas nos jogos trabalhados em sala de aula 

Respostas Justificativas Participantes 

Sim 

Dificuldade no jogo Mancala 

Dificuldade no jogo Hex 

Dificuldade em interpretar o jogo da Onça 

Construir os tabuleiros do jogo hex, dama e onça 

11 

Não 

Jogar com facilidade 

Os jogos eram fáceis  

A professora-pesquisadora explicou sobre os jogos 

Fáceis de construir 

Conheciam alguns jogos 

O trabalho realizado na pesquisa auxiliou: os vídeos, as regras e 

estratégias  

15 

Total 26 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise da questão 03: Descreva quais conteúdos matemáticos você aprendeu 

com a realização dessas atividades relacionadas com os jogos, mostra que todos os 26 

participantes responderam essa questão, justificando-a. Contudo, 1(um) participante, M3, 

não respondeu coerentemente essa questão, pois somente comentou sobre o “jogo da dama 

na sala de informática”. 

De acordo com as respostas dadas para essa questão, 23 participantes responderam 

que com os jogos aprenderam sobre os conteúdos relacionados com a geometria e com os 

cálculos. Por exemplo, a participante F6 citou que aprendeu sobre os “lados do polígono 

que eu não sabia até os jogos mostrarem” enquanto o participante M21 comentou sobre as 

“quantidades de peças dos tabuleiros”. 

Por outro lado, 2(duas) participantes comentaram que aprenderam Matemática e 

Geometria, mas não citaram quais foram os conteúdos aprendidos. Por exemplo, a 

participante F18 afirmou que “aprendi matemática que está presente em todos os lugares 

não só em números e problemas, mas também em jogos”. O quadro 59 apresenta as 

respostas dadas pelos participantes para essa questão. 
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Quadro 59: Conteúdos matemáticos aprendidos pelos participantes com os jogos 

Conteúdos matemáticos e geométricos Participantes 

Polígonos 

Figuras geométricas 

Quantidades e contagem 

Geometria 

Retas, segmentos de retas e semirretas 

Multiplicação e divisão 

Importância da Matemática 

Respostas incoerentes 

Diagonais e verticais 

06 

05 

03 

03 

02 

02 

02 

02 

01 

Total 26  
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

A análise da questão 04: Você já havia estudado a Matemática utilizando jogos? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. Não (...). Explique a sua resposta, mostra que 18 

participantes responderam que “Sim”, justificando as suas respostas. Nesse sentido, 14 

participantes justificaram que utilizaram os jogos na escola e no computador para auxiliar 

nos cálculos ou na geometria. Por exemplo, a participante F2 afirmou que: 

(...) eu já joguei o joguinho do meteoro no computador, pois ele nos ajuda 

a saber a matemática mais rápido porque a gente aprende mais o que 

deve. Tem crianças que jogam este jogo e sai da sala já sabendo a 

matemática, pois estas crianças sabem tudo e eu também porque quando 

eu estudava no tempo integral, as professoras nos levavam todos os dias 

na sala de computação e deixavam agente jogar (...). Então, é por isso que 

eu aprendi a matemática. 

Nesse direcionamento, o participante M19 explicou sobre o funcionamento desse 

jogo, comentando que o objetivo “é destruir o meteoro, pois tinham meteoros que iam 

caindo e tinha que acertar as contas”. É importante ressaltar que 4 (quatro) participantes 

responderam que utilizaram os jogos anteriormente, mas não explicitaram se era para 

estudo da Matemática. Por exemplo, o participante M15 relatou que “no jogo free fire tem 

que contar a munição”. 

Por outro lado, 8 (oito) participantes responderam que “Não” utilizam os jogos para 

a aprendizagem em Matemática, pois nenhum professor em nenhuma escola utilizou esse 

recurso lúdico para ensinar conteúdos matemáticos. Para esses participantes, “essa foi a 

primeira vez, na escola, que estudamos Matemática com os jogos”. Por exemplo, a 

participante F12 comentou que “na escola que eu já estudei não gostava muito de jogos 

porque o professor nunca utilizou”. O quadro 60 traz as respostas dadas pelos participantes 

para essa questão.  
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Quadro 60: Você estudou Matemática com o auxílio de jogos? Quais? 

Respostas Justificativas Frequência 

Sim 

TuxMath21 e jogo educacional no computador 

Banco imobiliário e outros jogos de tabuleiro   

Free fire 

Ábaco 

Jogo de fazer contas para ganhar as partidas 

13 

05  

01  

01  

01 

Não 

Não teve tempo 

Em nenhum lugar 

Foi a primeira vez 

O professor não utilizou 

A escola onde estudava não utiliza jogos 

A resposta dada é incoerente 

02 

02 

01 

01 

01 

01 

Total 29 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Sobre a questão 05: Você gostou de estudar a Matemática através de jogos? 

Explique. Sim (...). Explique a sua resposta. Não (...). Explique a sua resposta, a análise 

dos dados mostra que 21 participantes responderam “Sim”, justificando que o estudo da 

Matemática por meio dos jogos é diferente, que auxilia no aprendizado, a aula fica 

interessante. Por exemplo, o participante M3 relatou que “eu aprendi a jogar e ensinar os 

outros” enquanto a participante F14 comentou que os “jogos ficam mais legais e 

interessantes e influenciam mais pessoas a jogarem”. 

Por outro lado 4 (quatro) participantes responderam “Não” para essa questão, 

justificando que tiveram dúvidas durante o trabalho desenvolvido com as jogadas, bem 

como não se identificarem com todos os jogos utilizados em sala de aula e preferem a 

matemática escolar. Por exemplo o participante M5 afirmou que “de alguns jogos eu 

gostei”, o participante M19 comentou que ficou “complicado o entendimento do jogo e eu 

ficava perdido” enquanto a participante F26 relatou que “prefiro fazer contas e interpretar 

gráficos, pois acho mais interessante”. Ressalta-se que 1 (um) participante não respondeu 

essa questão. 

Na questão 06: Você conseguiu relacionar os seus saberes matemáticos nos jogos 

propostos em sala de aula? Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. Não (...). Explique a 

sua resposta, as respostas dadas mostram que 25 participantes responderam que “Sim” 

para essa questão. Contudo, 22 participantes justificaram a sua resposta afirmando que 

relacionaram os seus saberes matemáticos com os jogos por meio dos cálculos e das 

                                                           
21Jogo educativo para crianças, cujo objetivo é destruir os meteoros com uma arma que é disparada pela 

resposta certa de cada operação matemática. Disponível em: https://www.esli-nux.com/2011/09/tuxmath-tux-

do-comando-da-matematica.html. Acessado em 20 de Dezembro de 2019. 

https://www.esli-nux.com/2011/09/tuxmath-tux-do-comando-da-matematica.html
https://www.esli-nux.com/2011/09/tuxmath-tux-do-comando-da-matematica.html
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formas geométricas. Por exemplo, o participante M25 relatou que essa relação é observada 

“na construção do tabuleiro de alguns jogos”. É importante ressaltar que 8 (oito) desses 

participantes citaram a utilização de saberes matemáticos, mas não conseguiram 

especificar a sua relação com os jogos. Por exemplo, a participante F2 afirmou que é 

“muito legal, pois a dama tem quadrados que faz parte da geometria” 

Apesar de terem respondido “Sim” para essa questão, as justificativas dadas 

estavam incoerentes com a questão. Por exemplo, o participante M5 respondeu “mais ou 

menos” enquanto o participante M13 afirmou que consegue verificar essa relação somente 

“com ajuda”.  

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, apesar da imaturidade, todos os participantes se sentiram seguros para participarem de 

todas as atividades propostas no trabalho de campo desse estudo, sendo sinceros em suas 

respostas, apesar de, às vezes, serem contraditórios ou não interpretarem corretamente as 

questões trabalhadas em sala de aula. O quadro 61 mostra as respostas dadas pelos 

participantes para essa questão. 

Quadro 61: Saberes matemáticos relacionados com os jogos 

Justificativas Frequência 

Realizar cálculos 

Figuras geométricas  

Ensinar os colegas 

Construção do tabuleiro 

Raciocínio lógico 

Outras respostas como mais ou menos ou desenvolver atividades 

matemáticas 

11 

05 

02 

02 

01 

09 

Total 30 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Por outro lado, 1 (um) participante, M1, respondeu que “Não, por que não sei nada 

de matemática”. Contudo, de acordo com as anotações registradas no diário de campo da 

professora-pesquisadora, esse participante teve uma participação ativa nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, pois colaborou com o desenvolvimento de estratégias e de 

cálculos por meio de seu raciocínio lógico. Essas anotações também mostram que esse 

participante não interpretou corretamente essa questão. 

Em relação à questão 07: Em sua opinião, os jogos deveriam fazer parte da aula de 

Matemática. Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. Não (...). Explique a sua resposta, a 

análise das respostas dadas mostra que todos os 26 participantes responderam “Sim”, 

sendo que apenas um participante não justificou a sua resposta. Nesse sentido, 25 
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participantes afirmaram que as aulas ficaram mais legais, interessantes e diferentes. Por 

exemplo, o participante M1 relatou que os jogos são “uma forma legal de aprender”. 

Nesse sentido, o participante M25 afirmou que “além de aprender muitas coisas 

através dos jogos, acabamos não enjoando”. Nesse contexto, a participante F20 comentou 

sobre os jogos que deveriam ser utilizados em sala de aula, mencionando o “Mancala 

porque tem estratégias e é muito legal”, enquanto o participante M7 afirmou que o jogo de 

“Dama porque tem a ver com as figuras”. 

Na questão 08: Nas atividades desenvolvidas, você percebeu a conexão entre a 

matemática da sala de aula com a utilizada no seu cotidiano? Sim (...). Quais? Explique a 

sua resposta. Não (...). Explique a sua resposta, as respostas dadas mostram que 21 

participantes responderam que “Sim”, justificando que essa conexão é realizada por meio 

das estratégias, dos esportes, das compras e dos jogos. 

Contudo, é importante ressaltar que 12 desses participantes conseguiram responder 

explicitamente essa questão de acordo com o seu contexto. Por exemplo, a participante 

F14 evidencia essa conexão “quando vamos comprar algo, precisamos ter o raciocínio para 

o troco e o preço”. Similarmente, a participante F26 relatou que percebe a relação da 

matemática com o cotidiano “quando vamos comprar algo precisamos saber a matemática 

para pagar e/ou receber algum troco, dinheiro”. Por conseguinte, 9 (nove) participantes 

citaram conteúdos matemáticos que perceberam no trabalho realizado com os jogos. Por 

exemplo, o participante M7 respondeu que a conexão entre a Matemática e o cotidiano está 

relacionada com a “figura do hexágono na sala de aula e na geometria”.  

Por outro lado, 5 (cinco) participantes responderam “Não” para essa questão, 

justificaram as suas respostas. Por exemplo, o participante M9 afirmou que “não percebi 

nenhuma conexão”, o participante M25 comentou que não há conexão “porque no meu 

cotidiano eu apenas pratico esportes e jogo jogos online”. O quadro 62 apresenta as 

respostas dadas pelos participantes com relação à conexão da matemática com o cotidiano. 

Quadro 62: Percepção dos participantes sobre a conexão entre a Matemática e o cotidiano 

Respostas Frequência 

Figuras geométricas e Geometria 

Cálculos e quantidade  

Estratégias e queimada 

Outras resposta e não perceberam a conexão 

08 

05 cada 

03 cada 

04 cada 

Total 36 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Para finalizar essa análise, na questão 09: Escreva um acontecimento que você 

achou mais interessante no processo que você vivenciou com as atividades com os jogos. 

Tem relação com a matemática? Explique a sua resposta, as respostas dadas mostram que 

os 26 participantes responderam essa questão. Por exemplo, a participante F16 comentou 

que um acontecimento interessante foi “quando nós fomos monitores dos jogos” enquanto 

o participante M25 relatou que “eu gostei de assistir o vídeo editado da respectiva da 

pesquisa”. 

Ressalta-se que 2 (dois) desses participantes citaram a cultura como um fator 

interessante do trabalho realizado com os jogos. Por exemplo, a participante F18 

respondeu que a “cultura brasileira e estrangeira, ter tantos jogos antigos e interessantes e 

podiam ser mais explorados”. O quadro 63 mostra as respostas dadas pelos participantes 

sobre acontecimentos que consideraram relevantes no decorrer desse estudo. 

Quadro 63: Acontecimentos relevantes no decorrer da pesquisa 

Respostas Frequência 

Jogos da Onça, Mancala, Hex, Dama e Velha 

Trabalho com os jogos (visão geral, regras e estratégias) 

Ser monitor(a) 

Estudo da Matemática 

Estudo sobre as Culturas 

Construção do tabuleiro dos jogos 

Jogos trabalhados no computador 

Jogo da “Queimática” 

Envolvimento na competição 

Vídeo sobre a pesquisa 

Trabalho com a dobradura 

07 

06 

04 

04 

03 

03 

02 

01 

01 

01 

01 

Total 33 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Após a análise dos dados coletados no Questionário Final, a professora-

pesquisadora iniciou o processo de codificação aberta, visando a identificação de códigos 

preliminares, bem como a codificação axial com o objetivo de identificar as categorias 

conceituais. 

 

3.1.3.1.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário Final 

O quadro 64 mostra o processo de codificação aberta realizado durante a análise 

das questões do Questionário Final, que mostra a identificação dos códigos preliminares. 
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Quadro 64: Códigos preliminares identificados na codificação aberta dos dados coletados 

no questionário final 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 

É um jeito diferente de aprender matemática (16). Os jogos são 

bons (2) porque nós podemos aprender muito com os jogos e 

ensinar os outros alunos a jogarem (35) e aprenderem um pouco de 

geometria com um jogo (16). Dama (1), porque e mais disputada 

(17). 

Foi muito legal (2), pois a gente estuda matemática em alguns jogos 

(29). A professora teve paciência e explicou o que tínhamos que 

fazer (34). Nós discutimos sobre os jogos que iriamos estudar (35). 

O primeiro foi o jogo da onça, depois o mancala, o hex, a dama, o 

jogo da velha (1) e a queimada (4). O jogo que eu mais gostei (2) 

foi o jogo da onça (1) pois eu adorava ser onça e comer os 

cachorros e claro ganhar o jogo (36). 

A professora ajudou a gente a fazer os jogos (34). Os jogos são 

bons e divertidos (2) porque a gente aprende o que já sabia e ficou 

sabendo mais coisas (15). Os jogos são interessantes e fáceis de 

jogar (2) porque têm coisas novas e novos aprendizados (20) como 

as figuras geométricas do hexágono (21). Os jogos são legais, muito 

interessantes e descontraídos (2), pois têm entretenimento (3), é 

gostoso de jogar e passa o tempo (2). Todos os jogos tinham 

diagonais (21). 

Eu gostei dos jogos (2), só não gostei do jogo hex que é um pouco 

sem graça (28). Foi legal e eu gostei (2) por que foram muitas aulas 

diferentes (20). Os jogos propostos foram todos bons e o jogo 

melhor (2) foi o da velha (1). Alguns jogos eram entediantes e por 

isso não gostei muito (28). Eu gostei dos jogos que foram propostos 

(2) como o jogo da onça e o mancala (1). Alguns jogos são mais 

legais e interessantes do que os outros, mas eu gostei de todos (2). 

Têm jogos que eu não conhecia (37) e eu também achei 

superinteressantes (2). Os jogos fazem lembrar a nossa cultura (39) 

e a infância dos pais (23). Mancala, jogo da onça, da velha, dama, o 

hex (1). Eu não tinha conhecido esses jogos (35), mas gostei muito 

(2). 

Esses jogos são legais (2), mas a maioria deles eu nem imaginava 

que existia (35). Eu nunca tinha jogado esses jogos (10) que eram 

interessantes (2). Esses jogos ajudavam no ensino da matemática 

(29). Foi bom eu gostei de todos os jogos (2), pois a professora 

explicou bem (34). Nos jogos nós utilizamos a matemática e 

também a geometria (29) para construir os tabuleiros (10). Os jogos 

têm um pouco da nossa cultura (6). Foi uma atividade diferente da 

proposta das aulas que e só dever (2). A professora soube ensinar 

direitinho (34). Os jogos eram muito fáceis (2). Consegui construir 

o tabuleiro (10) e jogar com facilidade (2). 

Eu tive bastante dificuldade para aprender (40) o jogo mancala (1), 

pois eu não sabia o que fazer quando eu tinha que mudar para 

colocar o feijão nas calas, para pelo menos, tentar ganhar (40). Eu 

nunca consegui ganhar porque sempre joguei com pessoas muito 

boas (17), mas agora eu aprendi e vou ganhar se eu jogar com uma 

pessoa ruim (17). Alguns jogos daqueles jogos eu já tinha visto em 

casa (39) e eu aprendi jogar rápido (2). O jogo hex (1) é meio 
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complicado de jogar (40), e eu achei ele meio chato, mas é legal (2) 

para ver as pessoas jogando (17). O jogo da onça (1) não consegui 

interpretar bem (40). No jogo do hex (1) tive bastante dificuldade 

(40), mas depois desenvolvi mais habilidades (15). 

A professora ensinou e nós ficou sem dúvida (34). Temos que 

entender as regras dos jogos (7). No jogo da Velha (1) eu tive 

muitas dificuldades (40) em construir o tabuleiro (10). Tive 

dificuldade de achar as estratégias em todos os jogos (40). Já 

conhecia alguns jogos de casa (39) como a dama, o jogo da velha 

(1) e os outros eu achei fácil de aprender a jogar (2). Achei só um 

pouco difícil (40) no jogo da mancala (1) quando tinha que pôr o 

feijão nas casas vazias e tinha que pegar o da casa ao lado (36). Por 

que eu consegui jogar tudo sem problemas (7). Assistimos vídeos 

ensinando a jogar e uma folha explicando a origem do jogo e a 

forma como se joga cada um dos jogos (38) e tinha a explicação da 

professora (34). Os jogos eram fáceis de se jogar (2) e interpretá-los 

(7). 

É bom jogar o jogo (2) de dama (1) na sala de informática (33). Eu 

aprendi quantidade, multiplicação, divisão (24), os polígonos, as 

diagonais e a verticais, as retas, as semirretas e as formas do 

tabuleiro (21). Gostei de jogar (2) os jogos da onça, mancala, hex, 

dama, jogo da velha (1) e a queimada (11). Eu aprendi os losangos, 

os quadrados, os círculos (21) e um pouco de cálculos e contas (9) 

como quando a gente vai em uma padaria, loja, ou supermercado eu 

preciso ter que saber contar, pois vai ter que saber ler e contar e, 

claro, vai que a atendente passa a perna na gente (23). Nós vamos 

ficar atentos para saber contar (18). 

Sobre os lados dos polígonos e das formas geométricas (21) que eu 

não sabia (21) todos até os jogos mostrarem (29). As figuras 

geométricas como o hexágono regular (21) e os conteúdos 

matemáticos novos (9) que eu aprendi como os cortes e as 

dobraduras (38). No jogo mancala (1) aprendi dividir um feijão em 

cada casinha (29). Aprendi sobre a geometria (21) e as explicações 

sobre as figuras geométricas presentes nos jogos (38) e sobre as 

estratégias (26). 

Que a matemática está presente em todos os lugares (23), nem só 

em números e problemas, mas também em jogos (29). A contagem 

de números (9) (como a quantidade de peças) dos tabuleiros (29). 

Eu já joguei o joguinho do meteoro (22) no computador (33) que 

nos ajuda a saber a matemática mais rápido (16). As professoras nos 

levavam todos os dias (34) na sala de computação (33) e deixavam 

a gente jogar (15), então, é por isto que eu aprendi a matemática 

(25). Gosto de jogos (2) dos computadores (33) de fazer conta da 

divisão e multiplicação (9) e de fazer figuras geométricas (21). 

Alguns jogos eu já havia jogado na escola (38) na sala de 

informática (33). O jogo de conta do meteoro (22), pois se nós 

erramos a conta mais de 2 vezes explode (29). No jogo free fire (8) 

tem que contar a munição (9). 

Já joguei alguns jogos como o banco imobiliário (1) para fazer 

contas (9) e os jogos de multiplicação (29) e o ábaco (38). Nenhum 

professor utilizou jogos em aula de matemática (34). Gostei dos 

jogos (2) porque foi uma maneira diferente e divertida (2) para 

desenvolver o raciocínio (25). Nós conhecemos jogos de outros 

países e também do meu país (6). Eu estudei e aprendi jogos de 
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outros países como o jogo hex dos Estados Unidos, a mancala da 

África e o jogo indígena da onça do Brasil (39). Aprendi a gostar da 

matemática com os jogos (29). Complicou o entendimento do jogo 

e eu ficava perdido (40). 

Os jogos legais e interessantes (2) influenciam as pessoas a jogarem 

(3), pois é algo novo porque passa o tempo do que ficar nas aulas 

aprendendo coisas chatas (38). A matemática fica mais divertida e 

fácil de aprender com os jogos (16) e a aula fica mais interessante 

(2), menos enjoativa e nos divertimos (16). Prefiro fazer contas e 

interpretar gráficos (9) acho mais interessante (2). Ensinar os 

meninos mais novos (35) a contar feijões e fazer contas (9). A 

construção do tabuleiro (10) dos jogos tem quadrados (21) e o 

conteúdo matemático do jogo (9) tem a ver com contas e cálculos 

(9), dobradura (15), polígonos (21), estratégias (26) e raciocínio 

(25). Os saberes matemáticos ficaram mais fáceis com jogos (16) 

porque precisava raciocinar, resolver charadas, somar, multiplicar, 

dividir e subtrair (9). 

Ensinar as minhas técnicas para os mais novos em suas jogadas 

(35). Iria ser muito legal (2) a professora dar esses jogos na sala de 

aula (34) e eu acho que os meninos iriam ficar mais quietos (2) e 

gostar mais da escola (37). A escola ia ficar mais alegre e educativa 

e os alunos iriam ser mais alegres (2). A aula fica mais interessante 

e menos enjoativa com os jogos (2) e assim várias pessoas vão se 

interessar pela matemática (37) e aprender coisas novas de outros 

países como a cultura (39). A gente consegue estudar matemática 

com os jogos (29). 

No meu cotidiano eu faço bastante matemática (23). Quando vamos 

comprar algo precisamos ter o raciocínio do troco e do preço (18). 

Quando eu vou fazer uma compra no comércio eu faço a conta na 

cabeça ou no celular porque é mais fácil (23). Precisamos de usar o 

raciocino como no supermercado para comprar e pagar (18). No 

meu cotidiano eu apenas pratico esportes e jogo jogos online (39). 

Quando vamos comprar algo precisamos saber a matemática para 

pagar ou receber algum troco, dinheiro (23). Quando eu fiz as 

montagens dos tabuleiros (10) eu vivenciei a matemática e a 

geometria (29) e também eu adorei ser uma monitora, pois eu fico 

importante (38). Então, eu queria repetir de novo (20) pois foi muito 

legal (2). Gostei da queimada (11) com números porque as pessoas 

que ficam lá somando faz contas de expressão para ver quem 

ganhou (9) e quando nós fomos monitores dos jogos (38). 

Gostei muito de aprender sobre a África (37) no jogo mancala (1), 

também gostei (2) de saber que tem como trabalhar a matemática 

em jogos (29), achei muito interessante o processo em que fomos 

monitores (38). A cultura brasileira e estrangeira (23) tem tantos 

jogos antigos e interessantes e podiam ser mais explorados (6). 

Eu gostei de assistir o vídeo editado da retrospectiva da pesquisa 

(38). Sim, na construção dos tabuleiros (10) aprendemos sobre 

retas, segmentos de retas (21). 
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Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a identificação dos códigos preliminares determinados na codificação aberta, 

apresenta-se as categorias conceituais determinadas na codificação axial. 
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3.1.3.1.2. Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

O quadro 65 mostra as categorias conceituais identificadas na codificação axial 

relacionada com a análise dos dados brutos coletados no questionário final. 

Quadro 65: Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário Final 

Codificação Aberta 

(Códigos preliminares) 

Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(15) Desenvolve habilidades 

(18) Importância da Matemática 

(21) Conteúdos geométricos 

(24) Operações matemáticas 

(28) Desinteresse pelos jogos 

(29) Conexão da Matemática com os jogos 

(33) Instrumentos tecnológicos 

(40) Dificuldade com os jogos 

Jogos no Contexto Escolar 

(1) Jogos de tabuleiro 

(4) Jogos e brincadeiras de rua 

(6) Artefato cultural de jogo 

(8) Jogos interativos 

(11) Jogos cotidianos 

(17) Envolvimento na competição 

(22) Jogos em geral x 

(23) Conexão com o cotidiano 

(35) Difusão do conhecimento 

(38) Facilidade ou dificuldade no jogo 

Jogos Contextualizados no Cotidiano 

(2) Desperta a motivação e o interesse 

(3) Promove a interação 

(10) Atividades lúdicas 

(16) Auxilia no estudo da matemática 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

(26) Desenvolve estratégias 

(27) Desenvolve a concentração 

(34) Papel dos professores 

(36) Aplicando estratégias 

(37) Desperta a atenção 

(39) Conexão cultural dos jogos 

Ação Pedagógica da Etnomatemática 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Após a finalização da fase analítica desse estudo, a professora-pesquisadora iniciou 

a sua fase interpretativa por meio da escrita do texto das categorias conceituais obtidas a 

partir das codificações aberta e axial que foram elaboradas por meio da triangulação dos 

dados e da teoria do consenso, que têm como objetivo gerar um aporte metodológico ao 

possibilitar a resposta para a questão de investigação dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETANDO OS RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DAS 

CATEGORIAS CONCEITUAIS IDENTIFICADAS NA CODIFICAÇÃO AXIAL 

Nesse estudo, a aplicação da Teoria Fundamentada nos Dados auxiliou a 

professora-pesquisadora na identificação e no entendimento da problemática dessa 

pesquisa, que estava relacionada com os jogos, a cultura e os conteúdos matemáticos e 

geométricos desenvolvidos por meio da perspectiva da Etnomatemática. Para nortear esse 

estudo, foi necessária a formulação de uma questão de investigação que possibilitasse a 

exploração aprofundada da problemática desse estudo: 

 

Como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos, em uma perspectiva etnomatemática, para alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental? 

 

De acordo com as etapas da Teoria Fundamentada nos Dados, os dados brutos 

foram sendo definidos durante o processo da amostragem teórica por meio do qual a 

professora-pesquisadora anotou as palavras, os termos, as expressões e as frases que 

permitiram que os códigos preliminares emergissem e que as categorias conceituais fossem 

definidas. Nesse processo analítico, os dados brutos foram sintetizados em códigos 

preliminares e as categorias conceituais foram identificadas. 

Desse modo, foram determinadas três categorias conceituais: a) Jogos no Contexto 

Escolar, b) Jogos Contextualizados no Cotidiano e c) Ação Pedagógica da 

Etnomatemática. O quadro 66 mostra as categorias conceituais determinadas durante o 

processo analítico desenvolvido para a determinação das codificações aberta e axial. 

Quadro 66: Categorias conceituais definidas no processo de codificação dos dados brutos 

CATEGORIAS CONCEITUAIS 

Jogos no Contexto Escolar 

(7) Desenvolvimento intelectual 

(9) Conteúdos matemáticos 

(13) Papel da escola 

(14) Espaço escolar 

(15) Desenvolve habilidades 

(18) Importância da Matemática 

(21) Conteúdos geométricos 
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(24) Operações matemáticas 

(28) Desinteresse pelos jogos 

(29) Conexão da Matemática com os jogos 

(31) Facilidade com a Matemática 

(32) Dificuldade com a Matemática 

(33) Instrumentos tecnológicos  

Jogos Contextualizados no Cotidiano 

(1) Jogos de tabuleiro 

(4) Jogos e brincadeiras de rua 

(5) Jogos de exercício sensório motor 

(6) Artefato cultural de jogo 

(8) Jogos interativos 

(11) Jogos cotidianos 

(17) Envolvimento na competição 

(19) Jogos de mesa 

(22) Jogos em geral 

(23) Conexão com o cotidiano 

(30) Jogos de caneta e papel  

(35) Difusão do conhecimento 

(38) Facilidade ou dificuldade no jogo 

Ação Pedagógica da Etnomatemática 

(2) Desperta a motivação e o interesse 

(3) Promove a interação 

(10) Atividades lúdicas 

(12) Promove a comunicação 

(16) Auxilia no estudo da matemática 

(20) Estimula a criatividade 

(25) Desenvolve o raciocínio lógico 

(26) Desenvolve estratégias 

(27) Desenvolve a concentração 

(34) Papel dos professores  

(36) Aplicando estratégias 

(37) Desperta a atenção 

(39) Conexão cultural dos jogos 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Essas categorias conceituais foram obtidas por meio da análise dos dados brutos 

coletados nos questionários inicial e final, nos três blocos de atividades do registro 

documental que compõem a amostragem teórica desse estudo. 

 

4.1.     Interpretando as Categorias Conceituais 

É importante enfatizar que, durante o desenvolvimento da interpretação dos 

resultados desse estudo, a descrição densa das categorias possibilitou, conforme indicado 

por Moraes (2003), que as citações proferidas pelos participantes, que foram identificadas 

nesse processo interpretativo, fossem utilizadas visando propiciar uma imagem fidedigna 

da problemática estudada. 
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A seguir, apresenta-se a descrição detalhada de cada uma das categorias conceituais 

que foram determinadas por meio do desenvolvimento das codificações aberta e axial, que 

foram propostas no desenvolvimento do processo analítico desse estudo. 

 

4.1.1.  Jogos no Contexto Escolar 

Existe a necessidade da utilização da ludicidade dos jogos nas aulas de Matemática 

porque pode trazer benefícios para o desenvolvimento sociocultural dos alunos, bem como 

para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos. 

Dessa maneira, durante a condução do trabalho de campo dessa investigação, a 

professora-pesquisadora introduziu, em sua prática docente, diversos jogos de tabuleiro, 

como, por exemplo, o jogo da onça, o jogo mancala, o jogo hex, o jogo de dama e o jogo 

da velha, bem como um jogo de queimada adaptado. 

O principal objetivo dessa ação pedagógica foi despertar o interesse dos 

participantes desse estudo para o conhecimento da história e da cultura dos jogos, para o 

desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos, bem como para a elaboração de 

estratégias para a realização prática das jogadas realizadas em sala de aula. 

Com relação ao conhecimento matemático e geométrico, é importante ressaltar que 

23 participantes afirmaram que gostam de estudar Matemática, pois esse componente 

curricular é importante para aprender conteúdos novos, sendo necessário para o 

desenvolvimento de atividades cotidianas. Por exemplo, a participante F22 afirmou que 

“gosto dessa matéria porque a matemática é usada na vida toda como nas compras e em 

bancos”. 

Nesse sentido, 15 participantes relataram que estudaram os conteúdos geométricos 

na escola, como, por exemplo, ângulos e figuras geométricas. A participante F10 afirmou 

que “eles colocavam figuras geométricas de um lado da folha e a gente colocava o nome 

das figuras do lado” enquanto o participante M25 comentou que “aprendi sobre as figuras”. 

De acordo com Oliveira (2007), ensinar os conteúdos matemáticos e geométricos 

significa desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas. Consequentemente, para os PCN (1998) 

de Matemática, a construção e a utilização do conhecimento matemático e geométrico não 

são realizadas: 

(...) apenas por matemáticos, cientistas ou engenheiros, mas, de formas 

diferenciadas, por todos os grupos socioculturais, que desenvolvem e 
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utilizam habilidades para contar, localizar, medir, desenhar, representar, 

jogar e explicar, em função de suas necessidades e interesses (BRASIL, 

1998, p. 32). 

Então, é importante que os professores busquem alternativas pedagógicas, como 

por exemplo, a utilização de atividades lúdicas, como os jogos, que visam motivar os 

alunos para a aprendizagem, para o desenvolvimento da organização e da concentração, 

estimulando a socialização e as interações, bem como auxiliando no desenvolvimento de 

sua sensibilidade cultural. Os PCN (BRASIL, 1998), de Matemática, destacam que as 

atividades lúdicas podem representar um importante recurso pedagógico para os 

professores porque os:  

(...) jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de 

soluções. Propiciam a simulação de situações problema que exigem 

soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; 

possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma 

vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de 

forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (p. 46). 

Desse modo, os jogos também propiciam a simulação de situações-problema que 

exigem soluções imediatas e inovadoras, estimulando o planejamento das ações. Os 

resultados obtidos nesse estudo mostram que, para 25 participantes, a Matemática está 

presente nos jogos. Por exemplo, a participante F14 afirmou que o conhecimento 

matemático está presente em “alguns jogos como banco imobiliário porque precisamos de 

um raciocínio matemático”. 

Similarmente, a participante F16 respondeu que em “qualquer jogo que se joga 

temos que usar números para contar pontos, contar os jogadores” enquanto a participante 

F26 afirmou que utilizou “alguns jogos como banco imobiliário, o jogo da velha, o resta 

um, quando estava nos anos iniciais para fazer contas”. 

Nesse direcionamento, 26 participantes afirmaram que os jogos deveriam ser 

utilizados frequentemente nas aulas de Matemática porque as aulas ficam mais legais, 

interessantes e diferentes. Por exemplo, a participante F10 afirmou que os “jogos deveriam 

ser utilizados como parte da aula porque a aula fica mais interessante e assim várias 

pessoas vão se interessar pela matemática” enquanto a participante F26 mencionou os 

jogos como o “mancala e o jogo da onça são culturais, divertidos e bons para nos distrair e 

para desenvolver o nosso raciocínio”. 
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Contudo, 8 participantes responderam que não aprenderem Matemática em sala de 

aula com a utilização de jogos, pois os professores nunca utilizaram esse recurso lúdico 

para ensinar conteúdos matemáticos. Por exemplo, o participante M23 afirmou que 

“nenhum professor utilizou jogos em aula de matemática” enquanto a participante F20 

relatou que essa foi a “primeira vez que aprendi matemática com os jogos e gostei muito”. 

De acordo com esse contexto, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - DCES 

(PARANÁ, 2008) destacam que os: 

(...) jogos se integram aos currículos escolares deixando de ser simples 

passatempo inconsequente, e sim um lugar de destaque. As atividades em 

forma de jogo são as que mais podem facilitar e contribuir para o 

desenvolvimento metodológico de ensino-aprendizagem da criança, em 

virtude da riqueza de oportunidades que o lúdico oferece. Estimula a 

criatividade, a crítica, e a socialização, sendo assim uma atividade 

importante e significativa pelo seu conteúdo pedagógico-social (p.33). 

Nesse contexto, os resultados obtidos nesse estudo mostram que 25 participantes 

afirmaram que aprenderam os conteúdos matemáticos e geométricos com a utilização de 

jogos em sala de aula. Por exemplo, o participante M19 respondeu que aprendeu sobre as 

“formas geométricas de cada tabuleiro, sobre a reta, a semirreta e sobre as quantidades e a 

contagem”. 

Contudo, 21 participantes afirmaram que trabalharam anteriormente com jogos em 

sala de aula. Por exemplo, a participante F26 destacou que trabalhou com “jogo de lógica e 

jogos recreativos, que era muito bom, pois a aula rendia mais não ficava tão chata”. Por 

conseguinte, 25 participantes mencionaram que os jogos que gostariam de jogar em sala de 

aula são banco imobiliário, futebol, jogos online e jogos de tabuleiro. Por exemplo, a 

participante F14 comentou que gostaria de jogar “banco imobiliário” em sala de aula 

“porque envolve a matemática”. 

Nas aulas, a utilização dos jogos é importante porque auxiliam na introdução de 

uma linguagem matemática que, gradativamente, pode incorporar os conceitos 

matemáticos e geométricos, ao desenvolver nos alunos a capacidade de lidarem com 

informações por meio da criação de significados para os conteúdos matemáticos e 

geométricos estudados em sala de aula. 

No entanto, para essa construção desses conceitos por meio da atividade lúdica dos 

jogos, é fundamental o papel de mediação dos professores, bem como para o de um 

planejamento pedagógico cuidadoso que possibilite que os alunos atinjam os objetivos 
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educacionais propostos. Por exemplo, para Kamii (1996), o papel dos professores é crucial 

para maximizar o valor dos jogos para destacar o seu valor histórico, social e cultural.  

Então, é importante que os professores se conscientizem sobre a importância da 

ação pedagógica dos jogos para possibilitar a absorção de conhecimentos matemáticos e 

geométricos escolares por meio de sua conexão com as atividades realizadas na vida diária. 

Essa abordagem busca desenvolver nos alunos a capacidade de pensar, refletir, analisar e 

compreender conceitos matemáticos e geométricos, determinando estratégias, testando-as e 

avaliando-as com autonomia e cooperação. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, para 22 participantes existe uma 

relação entre os jogos e os conteúdos matemáticos e geométricos aprendidos na escola. Por 

exemplo, o participante M9 destacou que “no jogo de dama você conta as casas para comer 

as peças do adversário e, no baralho e no jogo 21 você usa a matemática para contar os 

números das cartas que você tem”. 

A utilização dos jogos em aulas de Matemática destaca o caráter lúdico no processo 

de ensino e aprendizagem de ideias, procedimentos, conceitos e práticas matemáticas, 

oferecendo a possibilidade de os alunos se envolverem em situações cotidianas e, também, 

de desenvolverem habilidades, como, por exemplo, a tomada de decisões, o trabalho em 

equipes, o desenvolvimento de estratégias, a imaginação e a criatividade, que são 

importantes para o estudo de conteúdos matemáticos e geométricos. 

Portanto, a conexão da matemática com a realização de atividades cotidianas é 

importante para que os alunos sejam bem-sucedidos no processo de ensino e aprendizagem 

de conteúdos matemáticos e geométricos (ROSA, 2010). Desse modo, os participantes 

desse estudo trouxeram para a sala de aula, conhecimentos matemáticos e geométricos que 

possibilitaram o desenvolvimento de estratégias diferenciadas para propiciar o 

entendimento das jogadas realizadas em sala de aula. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostra que 25 participantes 

responderam que relacionaram os seus saberes matemáticos e geométricos com os jogos 

por meio da realização de cálculos e do reconhecimento das formas geométricas. Por 

exemplo, a participante F14 comentou que essa relação é efetivada ao “efetuar os cálculos 

e estudar mais as formas geométricas na construção do tabuleiro”, a participante F22 

afirmou que “nós utilizamos a matemática e também a geometria nos jogos e para 

construção dos tabuleiros” enquanto o participante M25 relatou que “eu gostei da 

construção dos tabuleiros porque aprendemos sobre retas e segmentos de retas”. 
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Nesse estudo, os jogos foram utilizados em sala de aula como recursos de apoio à 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos. Assim, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico dos alunos foi verificado com a elaboração e a utilização de estratégias 

diversificadas, que foram importantes para o desenvolvimento de seu interesse e 

motivação. 

Nesse sentido, Rosa (2010) argumenta que os professores necessitam buscar 

alternativas pedagógicas que possam relacionar os conteúdos estudados com o cotidiano 

dos alunos por meio da elaboração de atividades contextualizadas na prática escolar. 

Assim, os jogos funcionaram como suportes metodológicos para as aulas de Matemática, 

pois representaram uma atividade desafiadora para os alunos e possibilitaram o 

desencadeamento do processo ensino e aprendizagem desses conteúdos. 

Em concordância com esse contexto, 26 participantes destacaram que a utilização 

de jogos em sala de aula de Matemática foi muito boa, legal, interessante, pois possibilitou 

a aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos com divertimento. Por exemplo, 

o participante M5 comentou que a utilização de jogos para o ensino de conteúdos 

matemáticos e geométricos é “divertido, porque a gente se diverte e aprende ao mesmo 

tempo”. Nesse sentido, a participante F18 afirmou que “nunca tive essa experiência, mas 

acho que seria legal porque a matemática e geometria por mais que nós não queiramos está 

em tudo o que nós fazemos e seria legal trazer alguns jogos para dentro da sala de aula”. 

Ressalta-se que 15 participantes tiveram facilidade com os jogos porque a 

professora-pesquisadora os auxiliou durante a construção dos tabuleiros, orientando-os 

também nas jogadas e na identificação das estratégias. Por exemplo, o participante M9 

comentou que “todos os jogos eram fáceis”, o participante M1 afirmou que “consegui jogar 

com facilidade” enquanto o participante M25 escreveu que os jogos eram “fáceis, pois 

assistimos vídeos ensinando a jogar e uma folha explicando a origem e a forma como se 

joga cada um dos jogos e tinha a explicação da professora”. 

Por outro lado, 11 participantes afirmaram que tiveram dificuldades com os jogos 

na construção dos tabuleiros, no entendimento das regras e na elaboração das estratégias 

necessárias para a realização das jogadas. Por exemplo, o participante M7 afirmou que 

“encontrei dificuldades para entender as regras dos jogos e para elaborar as estratégias para 

as jogadas”. Contudo, os resultados obtidos nesse estudo corroboram com as conclusões 

obtidas pelo estudo conduzido por Grando (2000) afirmam que todos os participantes “de 
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uma maneira geral, estiveram envolvidos na realização das tarefas propostas todo o tempo” 

(p. 205). 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo evidenciou que é importante a 

utilização de atividades contextualizadas propostas em sala de aula, pois desafiaram os 

participantes a relacionarem os conhecimentos matemáticos e geométricos construídos no 

decorrer de suas vivências com aqueles desenvolvidos na prática do cotidiano escolar. 

Desse modo, os participantes desse estudo desenvolveram valores formados a partir 

de suas experiências vivenciadas na própria realidade. Assim, existe a necessidade de 

utilizar exemplos cotidianos na sala de aula para contextualizar o conhecimento 

matemático, visando valorizar o saber/fazer dos alunos ao envolvê-los em discussões 

vinculadas às suas atividades diárias. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de que o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos seja ajustado aos aspectos 

socioculturais dos alunos, haja vista que classificam e representam as situações-problema 

cotidianas conforme as experiências vivenciadas em seu dia a dia. 

Por exemplo, D’Ambrosio (2009) argumenta sobre a importância da incorporação 

dos aspectos matemáticos diários para a contextualização desses conteúdos por meio da 

elaboração de atividades vinculadas aos interesses dos alunos, bem como através da 

utilização de recursos tecnológicos nesse processo. 

Dessa maneira, as conexões com o cotidiano dos alunos por meio dos jogos são 

aspectos importantes para serem utilizados na elaboração de atividades curriculares para 

serem desenvolvidas em sala de aula. Nesse contexto, os PCN (BRASIL, 1998), de 

Matemática, enfatizam que o “significado da atividade matemática para o aluno também 

resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu 

cotidiano e das conexões que ele percebe entre os diferentes temas matemáticos” (p. 29), 

como, por exemplo, por meio da utilização dos jogos. 

Então, é importante que os professores propiciem situações de ensino e 

aprendizagem em que os alunos possam desenvolver os conceitos matemáticos e 

geométricos por meio da utilização de jogos, pois podem trazer para o “ensino da 

Matemática momentos de alegria, descontração, paixão e envolvimento, pela atividade 

lúdica que o jogo representa” (GRANDO, 2000, p. 209). Por conseguinte, a conexão de 

saberes entre os conhecimentos matemático e geométrico e a realidade dos alunos é um 
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elemento facilitador relevante para o processo de ensino e aprendizagem que ocorrem nas 

salas de aula. 

 

4.1.2. Jogos Contextualizados no Cotidiano 

Os jogos constituem uma forma de atividade própria da humanidade desde os 

tempos mais remotos, assumindo no decorrer da história, diversos significados e tomando 

diferentes acepções antropológicas ou educacionais. Desde que a humanidade começou a 

viver em comunidades, os jogos surgiram como revelações culturais que possibilitaram os 

membros de grupos culturais distintos reforçarem seus laços de sociabilidade. 

É importante ressaltar que “há indícios de que em todos os povos e em todas as 

civilizações em todos os tempos, existia a brincadeira e o jogo” (KUNZ, 2006, p. 95), 

possibilitando a exploração de sua dimensão livre e criativa. Nessa perspectiva, o principal 

objetivo do primeiro bloco de atividades proposto nesse estudo foi sensibilizar os 

participantes para a valorização de diversas culturas. 

Essa abordagem visou contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade cultural 

dos alunos com o objetivo de despertar o respeito e a valorização de culturas diversas. 

Dessa maneira, Kubokawa e Ottaway (2009) ressalta que essa sensibilidade está 

relacionada com o conhecimento, o respeito, a conscientização, a valorização e a aceitação 

de outras culturas. 

No nível individual, Rosa (2010) destaca que, esse conceito possibilita que os 

pesquisadores, educadores e professores possam navegar com sucesso por uma cultura 

diferente da qual estão se interagindo por meio de trocas de experiências e vivências 

cotidianas em uma postura dinâmica. 

Então, é importante reconhecer as formas particulares que os jogos se transformam 

em seus contextos históricos distintos, de modo que é papel da escola a valorização das 

culturas locais e regionais que identificam determinada sociedade. Nesse sentido, 25 

participantes desse estudo afirmaram que as atividades relacionadas à sua cultura que 

gostam de realizar externamente ao espaço escolar, são jogar futebol, bola e queimada, 

bem como andar de bicicleta. 

Por exemplo, o participante M1 afirmou que “gosto de jogar futebol e jogos de 

tabuleiro como a dama e o banco imobiliário”. Esses participantes também se interessam 

por jogos, como, por exemplo, futebol, queimada e os jogos de tabuleiro. Assim, a 
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participante F12 relatou que se interessa pelo jogo de “queimada, pois é divertido e tenho 

mais energia”. 

Os jogos possuem um componente sociocultural em que os conhecimentos 

matemáticos e geométricos estão inseridos, pois se relacionam com as atividades realizadas 

pelos membros de grupos culturais distintos em seu cotidiano (OLIVEIRA, 2006). Nesse 

sentido, Rosa (2010) argumenta que o pressuposto que justifica fundamentalmente o 

empreendimento educativo é a responsabilidade de ter que difundir e valorizar a 

experiência humana considerada como cultura. A cultura é o conteúdo substancial da 

educação, bem como de sua fonte e de sua justificação. 

Nesse contexto, 26 participantes afirmaram que os jogos que jogam com os seus 

colegas, amigos, parentes e familiares são: queimada, futebol, jogos online e jogos de 

tabuleiro como dama. Por exemplo, a participante F10 afirmou que “jogo queimada, 

futebol e dama com os meus amigos e parentes como minha prima e minha tia”. 

Esses participantes também relataram que os seus pais e/ou responsáveis jogaram 

diferentes jogos com os seus colegas e familiares durante a sua infância e adolescência, 

como, por exemplo, a queimada, a peteca, o futebol e jogar bola, amarelinha e jogos de 

tabuleiro. Por exemplo, o participante M11 respondeu que os jogos jogados pelos seus pais 

eram “peteca, futebol, pipa, dama, boneca, cavalinho de pau e jogo da velha”. 

Desse modo, esses participantes relataram que os seus pais e/ou responsáveis 

gostavam de brincar esses jogos com os amigos e familiares, pois eram legais, 

competitivos e divertidos. Por exemplo, a participante F16 comentou que, para os seus 

pais, os jogos “eram a única diversão de antigamente e que também eles se divertiam à 

beça com essas pequenas coisas, pois não tinha jogos eletrônicos e nem violência”. A 

participante F18 citou que os jogos foram “superinteressantes, pois faz lembrar a nossa 

cultura e a infância dos pais e dos familiares”. 

Para Oliveira (2006), os jogos podem ser considerados como uma maneira simples 

e natural para o desenvolvimento de um sentimento grupal, pois é um elemento cultural 

que contém maiores possibilidades para a socialização.  Nesse sentido, a cultura dos jogos 

foi difundida e valorizada na escola pelos participantes desse estudo. Consequentemente, 

Rosa (2010) afirma sobre a importância de os alunos vivenciarem e valorizarem a própria 

cultura, aprendendo os seus significados e as suas manifestações.  

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que 21 participantes perceberam a 

conexão entre os conteúdos matemáticos e geométricos estudados em sala de aula com as 
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atividades realizadas no cotidiano por meio das estratégias identificadas nas jogadas 

realizadas em sala de aula. Por exemplo, a participante F8 afirmou que essa conexão é 

percebida por meio das “contas e das estratégias utilizadas nos jogos” enquanto a 

participante F16 comentou que a “matemática está no jogo da queimada e na geometria 

nos tabuleiros”. 

Nesse sentido, ressalta-se que o conhecimento tácito que os participantes trouxeram 

para a sala de aula foi valorizado, por meio da utilização de experiências que vivenciaram 

anteriormente, para promover o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos. Nessa perspectiva, os PCN (BRASIL, 1998) mostram que 

“valorizar esse saber matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o aluno 

está inserido, é de fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem” (p. 

32). 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo, infere-se que a cultura é um fator 

importante e interessante para o desenvolvimento do trabalho realizado com os jogos em 

salas de aula. Por exemplo, a participante F14 comentou que “gostei muito de aprender 

sobre a África no jogo mancala e também gostei de saber que tem como trabalhar a 

matemática em jogos” enquanto a participante F16 comentou que a “queimada com 

números foi interessante porque as pessoas que ficam lá somando faz contas da expressão 

para ver quem ganhou”. 

O participante M19 respondeu que é importante a valorização dos jogos e dos 

participantes, “pois sabemos da história dos jogos antigos nossos e de outros países” 

enquanto a participante F24 destacou que “os jogos foram muito diferentes, que eu nunca 

tinha participado e senti-me valorizada”. 

Nessa perspectiva, o conhecimento teórico, o valor social, cultural e pedagógico 

sobre os jogos e as atividades lúdicas em geral, tem relevância na vida dos alunos. Então, o 

jogo é considerado como um recurso importante para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos. 

Nesse direcionamento, reconhece-se as formas particulares que os jogos se 

desenvolvem em contextos históricos distintos, de modo que cabe às escolas valorizarem 

as culturas locais e regionais que identificam determinada sociedade. Desse modo, é 

preciso oportunizar aos alunos para que, por meio dos jogos, criem e recriem as suas regras 

utilizando a vivência de suas próprias culturas (PARANÁ, 2008). 
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Os resultados obtidos nesse estudo mostram que 20 participantes perceberam a 

relação entre a cultura, a matemática e a geometria no trabalho desenvolvido com os jogos. 

Por exemplo, a participante F22 comentou que os “jogos têm a sua cultura, a sua 

matemática e a sua geometria e os trabalhos com os jogos são culturais” enquanto o 

participante M21 comentou que a “matemática já estava nos jogos, mas eles jogavam com 

a matemática deles e nós com a nossa”. Similarmente, esses 20 participantes afirmaram 

que gostaram de ter aprendido sobre a cultura dos jogos e o seu surgimento. Por exemplo, 

o participante M25 que relatou que “aprendemos sobre diferentes povos e aprendemos um 

pouco sobre as suas culturas”. 

A interpretação dos resultados desse estudo mostrou que a Matemática está 

presente nos jogos, estando vinculada às culturas ao relacionar o cotidiano dos alunos com 

o processo de ensino e aprendizagem desse campo do conhecimento. Por exemplo, os PCN 

(BRASIL, 1998) ressaltam que os jogos são fontes de significados e, portanto, possibilitam 

compreensão, geram satisfação e formam hábitos que se estruturam na cultura dos alunos. 

Para Rosa, 2010, essa abordagem é um dos pilares do Programa Etnomatemática. 

Similarmente, 23 participantes afirmaram que a Matemática auxilia na resolução 

das atividades realizadas no dia-a-dia por meio dos jogos, pois esse campo do 

conhecimento pode auxiliar na realização dos cálculos das tarefas cotidianas, como, por 

exemplo, para contar e para a realização de contas. Nesse sentido, esses participantes 

destacaram que os jogos estão relacionados com as atividades que desempenham no 

cotidiano. Por exemplo, o participante M23 comentou que “alguns jogos me ajudam a 

entender a Matemática e me ajuda a jogar com outras coisas como contas, números, somar, 

o tempo, chegar ao destino antes do tempo”. 

Nesse estudo, o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e 

geométricos foi ajustado aos aspectos socioculturais dos alunos por meio da elaboração de 

situações-problema cotidianas conforme as experiências vivenciadas em seu dia a dia, que 

estavam relacionadas com os jogos. Nesse sentido, D’Ambrosio (2009) argumenta sobre a 

importância da incorporação dos aspectos matemáticos e geométricos diários para a 

contextualização desses conteúdos. 

Com relação aos jogos de tabuleiro, 26 participantes informaram que gostariam de 

jogar jogos de tabuleiro em sala de aula, como, por exemplo, o jogo de damas, que 

conheceram esse jogo com os amigos, os colegas, os professores, o tio e a mãe. Por 
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exemplo, a participante F12 conheceu o jogo de dama com o tio e afirmou “meu tio me 

apresentou esse jogo há três anos e nunca vou esquecer”. 

Por meio dos resultados obtidos nesse estudo infere-se que cada cultura produz 

jogos específicos e, concomitantemente diferenciados e semelhantes e operam com 

conceitos matemáticos nos âmbitos social e escolar. Desse modo, é necessário que os 

professores se conscientizem sobre a importância de problematizarem e contextualizarem 

situações-problema relacionadas com os jogos presentes no cotidiano dos alunos. Por 

conseguinte, os participantes refletiram sobre a relação entre os conhecimentos 

matemáticos e geométricos e os jogos, enfocando principalmente como esses conceitos são 

expressos e utilizados em sua vida diária. 

Então, Rosa (2010) argumenta que existe a necessidade de que os professores 

conheçam as vivências desses alunos para que, a partir de suas experiências cotidianas, 

possam traçar um plano de trabalho, com o objetivo de buscar a contextualização das 

atividades curriculares propostas em sala de aula, pois o conhecimento matemático 

também é um elemento importante para a sua formação educacional. 

A interpretação dos resultados obtidos nesse estudo mostra que os pais e/ou 

responsáveis de 26 participantes informaram sobre os jogos de tabuleiro que jogavam em 

sua infância e adolescência, como o jogo da velha, pois o aprenderam com os pais, os 

amigos, os colegas, a professora e os avós. Por exemplo, a participante F12 comentou que 

a “minha mãe falou que conheceu esse jogo há muitos anos atrás em casa com a minha 

avó” enquanto o participante M1 afirmou que o seu pai conheceu o jogo da velha “quando 

trabalhava com produtos de pedra sabão que fabricava”. 

De acordo com Rosa e Orey (2017), as práticas culturais desenvolvidas pelos 

membros de grupos culturais distintos são eficientes e adequadas para que possam resolver 

os problemas próprios daquela cultura, daquela etno, sendo que não há razões para 

substituí-las por outras descontextualizadas. 

De acordo com esse contexto infere-se que esses participantes evidenciarem a 

aplicação de conteúdos matemáticos e geométricos em seus cotidianos. Por conseguinte, é 

fundamental que os alunos percebam a importância da aplicação dos conteúdos 

matemáticos para a realização de tarefas cotidianas, pois as: 

(...) ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, 

definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e 

desenhando instrumentos para esse fim, e buscando explicações sobre os 
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fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência 

(D’AMBROSIO, 1999, p. 1). 

Então, a etnomatemática é um programa de pesquisa que procura entender o 

saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizando em 

diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações (D’AMBROSIO, 2001). 

Dessa maneira, por meio dessas ideias, 

(...) somos assim levados a identificar técnicas ou mesmo habilidades e 

práticas utilizadas por distintos grupos culturais na sua busca de explicar, 

de conhecer, de entender o mundo que os cerca, a realidade a eles 

sensível e de manejar essa realidade em seu benefício e no benefício de 

seu grupo” (D’AMBROSIO, 1998, p. 6). 

Os resultados obtidos nesse estudo corroboram com a perspectiva de D’Ambrosio 

(2008) ao enfatizar que a:  

(...) etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o 

novo em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando 

espaço para a imaginação e para a criatividade. É por isso que na 

pedagogia da etnomatemática, utiliza-se muito a observação, a literatura, 

a leitura de periódicos e diários, os jogos, o cinema, etc. Tudo isso, que 

faz parte do cotidiano, tem importantes componentes matemáticos (p. 

10). 

Por conseguinte, durante o desenvolvimento desse estudo, infere-se que a 

perspectiva etnomatemática direcionou a professora-pesquisadora para a busca de 

conexões dos conhecimentos matemáticos e geométricos com o cotidiano dos participantes 

por meio da elaboração de atividades contextualizadas nos jogos, que eram condizentes 

com o ambiente sociocultural dos discentes. 

 

4.1.3. Ação Pedagógica da Etnomatemática 

Existe a necessidade de que os professores e educadores transformem a 

característica tradicional de ensino das escolas por meio da criação de novos mecanismos 

pedagógicos que favoreçam a aquisição, a produção e a construção de conhecimentos pelos 

alunos. De acordo com esse ponto de vista, os jogos podem ser considerados como 

artefatos culturais que possibilitam o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos por meio da mediação dos 

professores e da utilização da perspectiva Etnomatemática nessa ação pedagógica. 

Nesse sentido, é importante considerar o contexto no qual os alunos estão inseridos, 

possibilitando o desenvolvimento de sua relação com o cotidiano. É necessário que os 
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professores e educadores discutam com os alunos sobre a importância das atividades 

desencadeadas em sua vida diária, que estão relacionadas com as estratégias matemáticas e 

geométricas para lidar com esse contexto, como, por exemplo, contar, comparar, medir, 

classificar e desenvolver técnicas e procedimentos para enfrentar os problemas que se 

apresentam no cotidiano. 

Nesse estudo, as atividades curriculares propostas no trabalho de campo estavam 

vinculadas aos interesses dos alunos por meio da utilização dos jogos e de recursos 

tecnológicos. Os blocos de atividades foram problematizados a partir dos entrecruzamentos 

da perspectiva Etnomatemática com os jogos e a utilização de recursos tecnológicos. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2017) afirmam que, por meio dos jogos, os alunos 

aprendem a enfrentar regras e limites, explorando as suas próprias possibilidades. Em meio 

às essas possibilidades, os alunos podem engendrar outras capacidades, que, certamente, 

poderão auxiliá-los em suas atividades corriqueiras e socioculturais. No entanto, muitas 

escolas ainda oportunizam para os alunos um ensino sistemático, que ignora a utilização 

dos jogos em sua prática cotidiana. 

Dessa maneira, os jogos são recursos que favoreceram aos participantes desse 

estudo o desenvolvimento de habilidades referentes aos conteúdos matemáticos e 

geométricos, principalmente, quando elaboraram estratégias próprias para resolver os 

problemas impostos pelos próprios jogos. Nesse sentido, jogando, os alunos: 

(...) desenvolvem determinada atividade matemática, num processo de 

criação ou de resolução de problemas que as lançam a colocar em cena 

suas capacidades cognitivas, sejam conhecimentos já adquiridos, sejam 

suas capacidades de criar e de gerenciar novas estratégias do pensamento. 

Nesse processo a criança pode utilizar conhecimentos matemáticos 

adquiridos na Escola ou, ainda, utilizar conceitos e procedimentos que 

não são tratados no contexto Escolar (MUNIZ, 2010 p. 45). 

De acordo com essa asserção, é importante ressaltar que, ao jogar, os participantes 

desse estudo utilizaram conhecimentos matemáticos e geométricos enraizados nos 

contextos escolar e extraescolar. Assim, ao colocá-los em prática, revelaram aos seus 

companheiros de jogadas outras estratégias e modos de pensar que foram distintos 

daqueles usualmente engendrados no decorrer das atividades curriculares propostas em 

sala de aula. Além dessas potencialidades, os jogos utilizados nesse estudo serviram como: 

(...) agentes de socialização à medida que aproximam os alunos jogadores, 

competitivamente ou cooperativamente, dentro do mundo virtual ou no 

próprio ambiente físico de uma escola. Associada a essa diversão coletiva, 

há o compartilhamento de informações e experiências e o auxílio mútuo, 



  

248 
 

que resultam num ambiente propício à aprendizagem (SAVI; 

ULBRICHT, 2008, p. 4). 

Desse modo, Rosa e Orey (2017) afirmam que um dos objetivos da ação 

pedagógica do Programa Etnomatemática é promover a socialização entre os alunos, a 

valorização da cultura e a diminuição dos preconceitos. Por outro lado, os instrumentos 

metodológicos utilizados nesse estudo também objetivaram verificar a importância dos 

jogos de tabuleiro brincados por seus pais e/ou responsáveis em sua infância e 

adolescência. Esse entendimento é favorável, pois: 

(...) é preciso primeiro saber e saber reafirmar o que vem “antes de nós”, 

e que, portanto, recebemos antes mesmo de escolhê-lo e nos comportar 

sob esse aspecto como sujeito livre. Ora, é preciso (e este é preciso está 

inscrito diretamente na herança recebida), é preciso fazer de tudo para se 

aprimorar de um passado que sabemos no fundo permanecer 

inapropriável, quer se trate aliás de memória filosófica, da precedência de 

uma língua, de uma cultura ou da filiação em geral (DERRIDA; 

ROUDINESCO, 2004, p. 12). 

Por conseguinte, ao examinar a herança das gerações anteriores, é possível dedicar-

se a operá-la de maneira diversificada com o intuito de “mantê-la viva” (DERRIDA; 

ROUDINESCO, 2004, p. 12) e não somente para aceitá-la da maneira como foi alicerçada 

anteriormente. Então, os participantes desse estudo exploraram os jogos identificados por 

seus familiares com o intuito de conhecer as regras e as estratégias que vigoram nessas 

práticas.  

Essa investigação aproximou os participantes de seus pais com o objetivo de 

conhecerem e valorizarem os jogos explorados durante a infância e a adolescência desses 

ascendentes, além de verificarem a maneira como eram praticadas essas atividades lúdicas. 

Considerando que esse tema era pertinente ao cotidiano dos participantes envolvidos nesse 

estudo, a professora-pesquisadora buscou destacar o aspecto cultural, social e histórico dos 

jogos de tabuleiro, bem como do jogo de queimada adaptado. 

Nesse contexto, destaca-se que a mãe do participante M19 se reuniu com os 

participantes desse estudo para contar sobre como conheceu e jogava o Jogo da Velha em 

sua infância e adolescência, bem como sobre comentar sobre a importância desses jogos 

serem transmitidos de geração para geração. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que os participantes estavam entusiasmados com essa visita e com a manifestação desse 

membro da comunidade escolar com relação à temática desse estudo, pois ouviram 
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atentamente as informações sobre esse jogo, dirigindo-se à apresentadora nos momentos de 

explanação das dúvidas que surgiram durante a realização dessa atividade. Após a visita da 

mãe do participante M19 para a discussão sobre as estratégias para a realização das 

jogadas, os participantes se deslocaram para o laboratório de informática.  

Nesse contexto, é importante ressaltar que todas as atividades propostas nesse 

estudo foram elaboradas sob a perspectiva Etnomatemática para valorizar e desenvolver as 

potencialidades dos participantes, pois propiciou a interação e a socialização entre os 

participantes, possibilitando-lhes a construção de suas próprias estratégias, contribuindo 

para o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos e geométricos de maneira lúdica e 

dinâmica. 

Nessa ação pedagógica foram utilizadas questões contextualizadas nos jogos e 

condizentes com o ambiente sociocultural dos participantes desse estudo. Além disso, as 

dinâmicas foram adaptadas para que as atividades pudessem contribuir para o 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos e geométricos desses participantes. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2017) afirmam que a prática pedagógica em sala de aula deve 

ser reorientada para a elaboração de uma ação pedagógica relacionada com as atividades 

praticadas pelos alunos em sua vida diária. 

O contexto cultural dos participantes estava relacionado com a utilização dos jogos 

por meio da elaboração das atividades propostas para essa ação pedagógica, baseada na 

perspectiva Etnomatemática, que buscou valorizar a cultura local. Esses resultados 

corroboram com as conclusões obtidas pelo estudo conduzido por Rosa (2010) ao mostrar 

que a articulação entre os saberes e fazeres escolares e cotidianos com a contextualização 

de conteúdos matemáticos e geométricos torna a aprendizagem dos alunos interessante e 

motivadora. 

Por conseguinte, nesse estudo, a perspectiva Etnomatemática foi utilizada na 

elaboração dos 3 (três) blocos de atividades propostos em sala de aula como uma 

possibilidade de desenvolvimento de conteúdos matemáticos e geométricos com o objetivo 

de possibilitar a sua conexão com as experiências vivenciadas pelos participantes em seu 

cotidiano por meio dos jogos. 

 

Primeiro Bloco de Atividades 

O primeiro bloco de atividades foi composto pelo: Jogo da Onça, de origem 

brasileira; Jogo Mancala, de origem Africana e o jogo Hex, que é jogado, principalmente, 
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na Dinamarca e nos Estados Unidos. O principal objetivo desse bloco foi sensibilizar os 

participantes sobre a importância de outras culturas, bem como adquirir conhecimentos 

sobre os jogos propostos em sala de aula. 

A professora-pesquisadora apresentou informações sobre os jogos de tabuleiro que 

os participantes exploraram no início dessa prática investigativa, ressaltando a importância 

das regras e das estratégias utilizadas nas jogadas. Ressalta-se que todos os jogos, com 

exceção do Jogo de Queimada Adaptado, utilizados na condução do trabalho de campo 

desse estudo foram estruturados, da mesma maneira, em 3 (três) partes: 

d) 1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

Apresentar uma visão geral do jogo para os participantes, bem como a sua 

história e cultura. Realizar uma breve discussão sobre os aspectos importantes 

do jogo. Confeccionar o tabuleiro do jogo, principalmente, por meio de 

dobraduras. Discutir e explorar os conceitos matemáticos e geométricos 

presentes no tabuleiro dos jogos. 

e) 2ª parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias... e ... descobrindo... 

Apresentar as regras do jogo. Jogar o jogo duas vezes ou mais. Descobrir, 

escrever e analisar as estratégias utilizadas pelos participantes nas jogadas. 

f) 3ª parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias... e ... testando... 

Discutir, entender e testar as estratégias identificadas pelos participantes na 

realização do jogo para verificar se são bem-sucedidas na realização das 

jogadas. 

 

Jogo da Onça 

A realização dessa atividade visou sensibilizar os participantes sobre a cultura 

brasileira para que tivessem uma visão geral do Jogo da Onça, bem como sobre a sua 

origem. Então, a professora-pesquisadora relembrou que o objetivo desse jogo era vencer 

com a onça ao capturarem 5 (cinco) cachorros ou vencer com os cachorros ao 

imobilizarem a onça. Em seguida, a professora-pesquisadora mostrou um vídeo sobre a 

diversidade cultural brasileira, cujo objetivo foi valorizar as culturas indígenas. 

A construção do tabuleiro desse jogo visou a exploração de conhecimentos 

matemáticos e geométricos identificados durante a realização das dobraduras. Após a 

finalização dessa construção, os participantes iniciaram as jogadas, sendo que solicitaram o 
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auxílio da professora-pesquisadora para o esclarecimento de dúvidas sobre as jogadas ou 

para verificarem se estavam jogando corretamente. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que, durante a realização das jogadas, 

20 participantes estavam atentos ao jogo, realizando as jogadas de maneira cuidadosa para 

a utilização das estratégias que foram discutidas em sala de aula. Esses resultados também 

mostram que uma das estratégias relatadas pelos participantes para vencerem o jogo foi por 

meio da movimentação das peças cachorros nas casas do tabuleiro para proteger esses 

animais. Por exemplo, o participante M9 afirmou que foi “mexendo com as peças 

cachorros da frente e depois com as peças de trás”, o participante M25 comentou que 

“quando a onça chega perto eu volto para trás, ou seja, se a peça onça tiver possibilidade 

de capturar a peça cachorro eu volto para trás, para defender” enquanto a participante F8 

respondeu que “o cachorro pode ganhar mexendo as peças de trás e levando ela para as 

pontas”. 

De acordo com essas observações, 20 participantes escreveram sobre os 

procedimentos adotados com relação às estratégias utilizadas nas jogadas e discutidas em 

sala de aula. Por exemplo, a participante F10 afirmou que “deveríamos prestar atenção nos 

movimentos do cachorro, ou seja, um vacilo do adversário e você captura”, a participante 

F26 escreveu que o “objetivo é não deixar um cachorro proteger o outro”. Similarmente, a 

participante F16 comentou que para vencer com os cachorros devemos “tentar seguir a 

onça com todos os cachorros” enquanto o participante M19 representou os movimentos 

que realizava durante as jogadas por meio da utilização de setas (-> ou <-) e, assim, a cada 

movimento no jogo, esse participante desenhou em seu caderno uma seta para indicar a 

orientação da peça a ser jogada. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que 26 participantes participaram ativamente das atividades propostas porque 

consideraram o jogo legal, interessante, cultural, histórico e divertido. Por exemplo, a 

participante F16 comentou que o Jogo da Onça é “cultural, diferente, atrativo, legal” 

enquanto o participante M7 afirmou que o “Jogo é divertido, nós aprendemos várias coisas 

novas no jogo e algumas figuras geométricas. Achei muito interessante”. 

Esses resultados também mostram que 22 participantes testaram as estratégias 

identificadas durante as jogadas, discutindo-as e testando-as para verificarem quais foram 

bem-sucedidas na realização das jogadas. Esses participantes gostaram desse jogo porque 

está relacionado com a cultura indígena brasileira, é divertido e possibilita a aprendizagem 



  

252 
 

de conteúdos matemáticos e geométricos. Por exemplo, o participante M25 afirmou que 

“gostei de participar dessa atividade porque é um jogo de origem indígena brasileira” 

enquanto o participante M7 respondeu que esse jogo é “divertido e aprendemos algumas 

figuras geométricas”. 

Por outro lado, 24 participantes afirmaram que perceberam a presença de conteúdos 

matemáticos e geométricos no formato do tabuleiro desse jogo e na contagem das peças. 

Por exemplo, a participante F8 comentou que “na geometria encontramos o triângulo (toca 

da onça), o quadrado (formato do tabuleiro), o losango (centro do tabuleiro) e na 

matemática encontramos os números que estão indicados na quantidade de cachorros (14), 

na quantidade de onça (1) e na captura para a onça vencer (5)”. 

Similarmente, 22 participantes destacaram a possibilidade de trabalhar com a 

Matemática nos jogos. Por exemplo, a participante F24 afirmou que o trabalho com a 

Matemática é realizado “com as figuras geométricas, a quantidade de peças no jogo e nas 

formas geométricas do tabuleiro”. 

 

Jogo Mancala 

O Jogo Mancala, a sua cultura e a sua origem foram discutidos em sala de aula pela 

professora-pesquisadora com 22 participantes. O principal objetivo dessa atividade foi 

sensibilizar os participantes sobre a cultura africana por meio de uma visão geral desse 

jogo. Primeiramente, a professora-pesquisadora mostrou um vídeo sobre a cultura africana 

e, em seguida, foi realizada uma discussão sobre um texto referente aos aspectos culturais e 

históricos desse jogo. 

Esses participantes estavam curiosos e motivados para aprenderem esse novo jogo. 

Eles confeccionaram o tabuleiro do Jogo Mancala para explorar os conteúdos matemáticos 

e geométricos presentes que, em seguida, foram formalizados pela professora-pesquisadora 

com o apoio do PowerPoint para a apresentação das etapas dessa construção. Depois, foi 

mostrado um vídeo com as regras desse jogo para que as jogadas fossem simuladas. Esses 

participantes prestaram atenção nas regras veiculadas durante a execução do vídeo, sendo 

que, ao final dessa apresentação, a professora-pesquisadora reforçou a aplicação dessas 

regras, bem como mostrou-as para que eles descobrissem, escrevessem e analisassem as 

estratégias que seriam utilizadas nos jogos. 

Na aula seguinte, 22 participantes jogaram o jogo e registraram em seus cadernos as 

estratégias que foram identificadas durante as jogadas. Por exemplo, a participante F24 
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relatou que “é vantajoso a gente começar o jogo primeiro” enquanto a participante F20 

comentou que é preciso “não deixar as casas vazias e juntar o máximo de feijão nas suas 

casas para conseguir ganhar”. Posteriormente, 24 participantes testaram as estratégias que 

foram identificadas e discutidas em sala de aula por meio do Jogo Mancala virtual. As 

anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram que os 

participantes apreciaram a ludicidade do jogo online, prestando atenção nas jogadas.  

Nesse estudo, a utilização dos jogos online foi um recurso tecnológico importante 

para os participantes testarem as estratégias dos jogos. Por exemplo, a participante F14 

comentou que “foi uma experiência diferente da sala de aula, principalmente, pelo fato do 

computador controlar as jogadas do jogo e não permitir jogadas erradas”. Por outro lado, o 

Jogo Hex foi considerado como o mais difícil de ser jogado online. Por exemplo, a 

participante F4 comentou que “prefiro jogar em dupla do que no computador, em dupla 

tem mais possibilidade de ganhar” enquanto a participante F2 afirmou que “eu acho que 

jogar no computador é muito difícil, mas eu ganhei 2 vezes mais foi com uma dificuldade 

danada”. Contudo foi uma experiência que contribuiu significativamente para a autonomia 

dos participantes. 

Essa análise também mostra que esses participantes participaram ativamente das 

atividades propostas em sala de aula, estando motivados e interessados para a realização 

das jogadas, pois esse jogo é legal, divertido, cultural, estratégico e interessante. Por 

exemplo, o participante M25 comentou que o “Jogo Mancala é histórico e cultural porque 

envolve o raciocínio matemático”, a participante F4 destacou que esse jogo é “legal, 

divertido, entretém e tem estratégias” enquanto o participante M15 afirmou que esse “jogo 

é da cultura africana que envolve a história, a matemática, a geometria e o raciocínio”. 

Nesse contexto, 22 participantes destacaram que perceberam a presença de cálculos 

matemáticos e figuras geométricas durante a construção do tabuleiro do jogo. Por exemplo, 

a participante F18 comentou que na “matemática que tem que contar os feijões e na 

geometria tem o círculo e o retângulo”. 

Esses participantes afirmaram que perceberam a presença de conteúdos 

matemáticos e geométricos nesse jogo. Por exemplo, a participante F6 comentou que “se 

tiver um certo raciocínio você percebe a matemática nas jogadas e a geometria no 

tabuleiro”. Esses participantes também comentaram sobre a possibilidade da realização do 

trabalho da Matemática com a utilização desse jogo. Por exemplo, o participante M1 
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afirmou que é “possível trabalhar com as formas geométricas” enquanto o participante F26 

citou que o conteúdo matemático estava relacionado com as “estratégias do jogo”. 

 

Jogo Hex 

O principal objetivo dessa atividade foi a obtenção de informações sobre o Jogo 

Hex e a sua cultura e história. Então, a professora-pesquisadora mostrou um vídeo e, em 

seguida, discutiu um texto sobre esse jogo com 22 participantes. A exploração do tabuleiro 

desse jogo foi realizada com auxílio de uma apresentação em PowerPoint.  Um objetivo 

importante dessa atividade foi a exploração do hexágono presente no tabuleiro desse jogo. 

Esses participantes se envolveram ativamente na discussão que visava o 

esclarecimento de dúvidas com relação à dobradura do hexágono regular necessária para a 

construção desse tabuleiro. Em seguida, a professora-pesquisadora debateu as regras para 

que eles descobrissem as estratégias utilizadas nas jogadas. Posteriormente, eles 

escreveram e analisaram as estratégias que foram utilizadas durante a realização das 

jogadas. Por exemplo, a participante F26 relatou que uma boa estratégia para ser utilizada 

nas jogadas é “fechar o adversário, pois quando a gente vê o jogador se aproximando da 

chegada, começamos a fechar os caminhos e deixar o adversário sem saída e, por aí, 

traçamos o seu caminho”. 

No final da aula, após esses participantes jogarem e escreverem as estratégias que 

foram identificadas durante as jogadas, foi realizada uma discussão sobre essas estratégias. 

Por exemplo, a participante F10 comentou que o “Jogo Hex tem várias estratégias e é mais 

divertido” enquanto o participante M11 afirmou que “gostei de jogar o Hex no computador 

pois é um jeito de se divertir”. Nesse sentido, 20 participantes discutiram e testaram as 

estratégias utilizadas nas jogadas realizadas anteriormente. Em seguida, esses participantes 

foram direcionados para o laboratório de informática para testarem essas estratégias com a 

utilização do computador e da internet. 

No processo avaliativo desse jogo, 16 participantes afirmaram que gostaram de 

jogá-lo em sala de aula e, também, no laboratório de informática. Por exemplo, a 

participante F2 comentou que o Jogo Hex “trabalha com a mente e com a matemática, eu 

acho que jogar no computador é muito difícil, mas ganhei 2 vezes, com uma dificuldade 

danada”. Em seguida, 18 participantes afirmaram que perceberam a presença de conteúdos 

matemáticos e geométricos nesse jogo. 
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Por exemplo, a participante F20 comentou que “percebo a geometria no jogo 

porque o tabuleiro tem o formato de hexágono e trabalho com a matemática e a geometria 

juntas”. Similarmente, 16 participantes responderam que é possível trabalhar com os 

conteúdos matemáticos e geométricos por meio da utilização dos jogos. Por exemplo, o 

participante M19 afirmou que essa possibilidade é realizada por meio do “cálculo do tempo 

e do espaço de uma área para a outra”. 

 

Segundo Bloco de Atividades 

Esse bloco de atividades foi elaborado por causa das respostas dadas para as 

questões do questionário inicial que não foram suficientes para a determinação dos jogos 

de tabuleiro jogados pelos participantes e por seus pais e/ou responsáveis em sua infância 

e/ou adolescência. Então, foi necessária a elaboração de um questionário focal para 

direcionar essa investigação para os jogos de tabuleiros. Assim, esse bloco de atividades 

foi composto pelos seguintes jogos: 

 O Jogo de Dama foi escolhido como resultado da pesquisa realizada no 

questionário de acompanhamento respondido pelos participantes. 

 O Jogo da Velha foi escolhido como resultado da pesquisa realizada no 

questionário de acompanhamento respondido pelos pais ou responsáveis. 

 O Jogo de Queimada Adaptado foi escolhido por ser a brincadeira mais citada nas 

respostas dadas pelos participantes no questionário inicial desse estudo. 

 

Jogo de Dama 

Esse jogo foi previamente escolhido por 19 participantes desse estudo e, em 

seguida, esses participantes se envolveram na discussão sobre esse jogo e, também, na 

confecção de seu tabuleiro por meio de dobraduras. Assim, esses participantes 

participaram ativamente da realização dessa atividade ao marcarem e colorirem os 

tabuleiros desse jogo. Por exemplo, durante a realização desse processo, o participante M1 

comentou que “todo mundo tá gostando de fazer essa atividade” enquanto as participante 

F26 afirmou que o “tabuleiro vai ficar legal e bacana”. 

Destaca-se que esses participantes estavam interessados e envolvidos na atividade 

sobre a leitura e discussão do texto, principalmente, com relação à história e a cultura desse 

jogo. Por exemplo, o participante M25 comentou que “estou muito curioso com a história 

desse jogo e também sobre a sua cultura”. Posteriormente, esses participantes jogaram com 
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facilidade e atenção, observando as estratégias utilizadas durante realização das jogadas 

para, em seguida, escrevê-las em seus cadernos. 

Por exemplo, o participante M9 comentou que “você sempre tem que andar com 

uma peça atrás da outra para evitar a captura e manter a fileira para evitar que o adversário 

forme dama”, a participante M17 respondeu que é importante “deixar as peças uma perto 

da outra para o adversário não capturar” enquanto a participante F6 complementou essa 

resposta ao afirmar que é preciso “ir bloqueando com as duas peças juntas”. 

Similarmente, o, participante M7 relatou que “Temos que tentar juntar as peças e 

fazer a dama no canto. Na hora que o adversário vem andando só com a dama temos que 

tentar fazer dama porque quanto mais dama temos mais possibilidades temos de ganhar”. 

Nesse contexto, a participante F10 se emocionou por ter ganho todas as jogadas que 

disputou e comentou “ganhei todas as vezes”. 

Na aula seguinte, 21 participantes discutiram e testaram as estratégias identificadas 

nas jogadas realizadas nas aulas anteriores. Após essa discussão, esses participantes se 

direcionaram para sala de informática para jogarem esse jogo, em duplas, no computador. 

Contudo, por problemas com a internet, os participantes não tiveram a oportunidade de 

testar as estratégias que foram discutidas em sala de aula. Na aula seguinte, cada dupla de 

participantes testou a sua estratégia e jogou em sistema rodízio devido ao número de 

computadores com acesso à internet ser insuficiente. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que 20 participantes gostaram desse jogo porque é cultural, divertido, fácil, desenvolve 

estratégias e o raciocínio lógico. Por exemplo, o participante M25 relatou que esse “jogo 

trabalha com estratégias, então, é preciso usar o raciocínio lógico para ter táticas boas para 

conseguir armar jogadas para parar o avanço do adversário e capturar muitas peças 

adversárias”. 

Na aula seguinte, 22 participantes afirmam que existem conteúdos matemáticos e 

geométricos presentes no jogo. Por exemplo, o participante M3 afirmou que observa 

“conteúdos na geometria ao fazer figuras e a matemática com contagem das peças”. Esses 

resultados também mostram que 20 participantes afirmaram que é possível trabalhar com 

os conteúdos matemáticos e geométricos com esse jogo. Por exemplo, a participante F18 

afirmou que “tem que ficar atento contando das peças do tabuleiro” enquanto o 

participante M19 descreveu que “trabalho com a geometria no formato do tabuleiro e nas 

diagonais que podem aparecer nos triângulos”. 
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Jogo da Velha 

Esse jogo foi previamente escolhido por 16 pais e/ou responsáveis dos participantes 

desse estudo. Nesse sentido, 18 participantes realizaram uma leitura do texto 

disponibilizado pela professora-pesquisadora para a discussão de seus principais pontos. 

Por exemplo, a participante F14 comentou que o Jogo da Velha é “um jogo de estratégia, 

muito antigo e cultural que nossos pais e avós jogavam”. 

Na aula seguinte, 21 participantes, em duplas, confeccionaram o tabuleiro do Jogo 

da Velha por meio da construção de quadrados com utilização de régua e tesoura, bem 

como exploraram os conceitos matemáticos e geométricos presentes na construção desse 

tabuleiro. Por exemplo, o participante M7 comentou que esse jogo “é bem rápido e fácil, 

mas tem que estar esperto e inteligente”. Esses participantes participaram ativamente dessa 

atividade, destacando-se pelo zelo, capricho e organização na confecção do tabuleiro. Por 

exemplo, o participante M17 afirmou que “eu achei a construção do tabuleiro muito 

interessante e divertida”. 

Posteriormente, 18 participantes jogaram esse jogo pelo menos duas vezes, 

descobriram e escreveram as estratégias utilizadas em suas jogadas. Por exemplo, a 

participante F4 relatou que “devemos observar o movimento do adversário e eu acho que 

se a gente colocar no meio eu acho que tem mais possibilidade de ganhar” enquanto a 

participante F12 explicou a sua estratégia ao comentar que: 

(...) sempre é bom começar no 3º quadrinho e, se o adversário colocar no 

meio, é só colocar no canto de baixo, então, o adversário coloca em cima 

e você coloca no outro canto, assim, você fecha o adversário e fica com 

dois lados para jogar ou fecha em baixo ou em cima. 

Na aula seguinte, 24 participantes discutiram e testaram as estratégias, que foram 

identificadas anteriormente nas jogadas realizadas em sala de aula. Esses participantes 

tiveram facilidades durante a realização das jogadas porque o jogo era fácil e divertido. 

Posteriormente, 22 participantes afirmaram que gostaram desse jogo porque distrai, é 

divertido e legal. Por exemplo, a participante F14 destacou que apreciou o objetivo de 

trabalhar com esse jogo, pois afirmou que “gostei porque é um jogo de estratégia e é um 

jogo antigo que nossos pais e avós jogaram”. 

Esses participantes perceberam que a presença de conteúdos matemáticos e 

geométricos nos jogos estão relacionados com as formas geométricas, como, por exemplo, 

o quadrado, o triângulo, o círculo e o retângulo; o formato do tabuleiro, a contagem dos 
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pontos e as peças do jogo. Nesse sentido, esses participantes comentaram que a 

Matemática pode ser trabalhada com os jogos. Por exemplo, a participante F16 comentou 

que “na construção do tabuleiro, fiz os quadrados, medindo-os” enquanto o participante 

M23 afirmou que o “quadrado e o retângulo são as figuras geométricas mais visíveis do 

tabuleiro”. 

 

Jogo de Queimada Adaptado 

O principal objetivo dessa atividade foi discutir com os participantes sobre os jogos 

adaptados para debater sobre as adaptações necessárias para o jogo de queimada, bem 

como testá-lo e jogá-lo. Assim, a queimada foi adaptada em virtude de ter sido o jogo mais 

citado pelos participantes nas questões respondidas no questionário inicial e, por esse 

motivo, a organização desse jogo não foi estruturada da maneira como os jogos de 

tabuleiros propostos e jogados anteriormente em sala de aula. 

Essa atividade foi iniciada com uma breve discussão em sala de aula com os 24 

participantes sobre a possibilidade de adaptações nos jogos para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática. Depois foi realizada uma visão geral do jogo através de um 

texto. Em seguida, esses participantes foram questionados sobre a possibilidade de 

trabalhar o Jogo da Queimada juntamente com os conteúdos matemáticos e geométricos. 

Durante essa discussão, os participantes foram orientandos para utilizarem as regras do 

jogo de queimada normal22, contudo, com as adaptações necessárias para os conteúdos 

matemáticos propostos.  

Posteriormente, a professora-pesquisadora juntamente com a professora de 

Educação Física orientaram os participantes para jogaram e testarem as regras para o Jogo 

de Queimada Adaptado. O auxílio da professora de Educação Física foi imprescindível, 

pois essa profissional orientou e observou os participantes durante as jogadas, bem como 

marcou o tempo de cada partida. Ao final de cada partida as participantes responsáveis 

pela pontuação de seus times contabilizaram os pontos marcados. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que, na segunda partida, terminando a aula, um dos participantes após obter a pontuação do 

time perguntou “o que é maior: o zero ou o menos seis”. Essas anotações também mostram 

que, com relação a essa dúvida, os próprios colegas do time comentaram que, nesse caso, o 

                                                           
22 Termo utilizado durante a aula para diferenciar o jogo em desenvolvimento com o próprio jogo da 

queimada. 
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número maior era o zero. Por exemplo, o participante M25 afirmou que o número maior é 

“zero porque o 6 é negativo”. 

Contudo, como estava no final do horário de aula e, também, com a agitação dos 

participantes por causa do jogo, a professora-pesquisadora retomou esse assunto na aula 

seguinte para esclarecer essas dúvidas. Em seguida, os participantes se direcionaram para a 

quadra para testarem as regras discutidas em sala de aula. Os resultados obtidos nesse 

estudo mostram que os participantes afirmaram que gostaram de jogar o jogo adaptado 

para a queimada. Por exemplo, o participante M23 afirmou que “gostei por ser mais 

divertido e desafiador e não saber sobre a pontuação obtida pelo time”. 

 

Terceiro Bloco de Atividades 

Esse bloco de atividades estava relacionado com uma ação pedagógica proposta 

para a finalização do trabalho de campo desse estudo, que estava relacionado com a 

apresentação dos jogos e as suas jogadas em estações específicas para a realização dessa 

atividade. 

O principal objetivo dessa abordagem foi oportunizar para os participantes dessa 

pesquisa a divulgação dos jogos construídos e jogados em sala de aula para os demais 

alunos e professores da escola onde essa pesquisa foi realizada. 

Outro objetivo visava mostrar que os conteúdos matemáticos e geométricos são 

componentes essenciais para o processo da evolução humana, pois estão enraizadas em 

seus aspectos socioculturais. Assim, essa ação pedagógica foi desenvolvida em 4 etapas. 

 

a) 1ª Etapa: Simulação das estações dos jogos 

O objetivo dessa etapa foi preparar e organizar os participantes para que pudessem 

entender como funcionaria as estações dos jogos no dia da apresentação. Contudo, para 

que fosse realizada uma melhor organização e simulação dos jogos, a sala de aula foi 

separada em cincos pontos, sendo que cada um deles representava uma das estações. Os 

participantes foram agrupados em grupos compostos por 3 (três) integrantes que tinham o 

objetivo de simular o funcionamento de cada uma das estações dos jogos. 

A cada troca de estação, esses participantes se revezaram para que todos pudessem 

atuar como monitore(a)s e também como jogadore(a)s. A função do(a) monitor(a) era 

explicar as regras, sanar as dúvidas, acompanhar as jogadas e propiciar o apoio e o suporte 

necessário para os jogadores. 
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As anotações registradas no diário campo da professora-pesquisadora mostram que 

todos os participantes se envolveram ativamente na realização das atividades propostas 

para essa etapa e, também, estavam entusiasmados e ansiosos para participarem da 

apresentação dos jogos. 

 

b) 2ª Etapa: Organização dos grupos 

O objetivo dessa etapa foi organizar os grupos de acordo com as observações e a 

participação dos participantes durante as jogadas que foram realizadas em sala de aula, 

bem como conforme as afinidades, o interesse, a motivação, as facilidades e/ou 

dificuldades durante a realização dos jogos. 

Desse modo, 5 (cinco) grupos foram formados, dos quais 2 (dois) grupos tinham 6 

(seis) participantes cada, 2 (dois) grupos tinham 5 (cinco) participantes cada e 1 (um) 

grupo tinha 4 (quatro) participantes. É importante ressaltar que cada grupo ficou 

responsável por uma estação de cada jogo. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que os participantes monitores estavam 

entusiasmados com participação nas atividades com relação às visitas às estações dos 

jogos. Por exemplo, a participante F14 afirmou que “achei muito interessante o processo 

em que fomos monitores”. 

 

c) 3ª Etapa: Realização da Ação Pedagógica 

O objetivo dessa etapa foi apresentar os jogos construídos e jogados em sala de aula 

para os demais colegas de outras turmas e para os professores da escola na qual esse estudo 

foi conduzido. Para uma melhor organização e acessibilidade às estações dos jogos, as 

salas de aula dos participantes desse estudo, dos alunos da turma 2 do 8º ano e das turmas 1 

e 2 do 7º ano, foram utilizadas como estações dos jogos. 

Após a finalização da organização das salas de aula, os alunos da escola foram 

divididos em grupos para visitar as estações dos jogos. Durante as apresentações dos jogos, 

a cada intervalo de tempo (quinze minutos), os alunos visitantes trocaram de estação. Os 

participantes monitores ficaram responsáveis para explicar as regras dos jogos construídos, 

esclarecer as dúvidas e acompanhar as jogadas dos alunos visitantes, propiciando o suporte 

necessário para a realização das jogadas. 

Ao final da realização dessa etapa, os participantes monitores ficaram responsáveis 

para juntar e organizar os jogos utilizados nas estações e, também, para organizar as 
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carteiras das salas de aula enquanto os alunos visitantes foram conduzidos para as suas 

salas de aula. 

As anotações registradas no diário de campo da professora-pesquisadora mostram 

que os participantes desse estudo tiveram a oportunidade de compartilhar os 

conhecimentos adquiridos no decorrer dessa investigação com os demais colegas das 

outras turmas e professores da escola. 

Essas anotações também mostram que todas as visitas ocorreram de uma maneira 

organizada, pois a cada intervalo de tempo (quinze minutos), os alunos visitantes trocavam 

de estação e os participantes monitores atuavam do mesmo modo para explicar e auxiliar 

esses alunos durante a visitação às estações. 

Assim, a movimentação dos participantes em sala de aula, as atividades 

relacionadas com o cotidiano dos jogos, os diálogos, as discussões e as apresentações 

proporcionaram aulas dinâmicas, colaborativas e interativas. Por exemplo, para 24 

participantes, os jogos propostos nessa ação pedagógica foram bons e interessantes. 

Por exemplo, o participante M3 comentou que os jogos jogados em sala de aula 

foram “legais e motivadores porque aprendemos muito com eles e ensinamos os outros 

alunos a jogarem e aprenderem um pouco de matemática e geometria com um jogo” 

enquanto a participante F22 afirmou que “gostei porque todos os jogos foram bons, pois a 

professora explicou bem”. 

Esses participantes afirmaram que gostaram de estudar Matemática com a 

utilização dos jogos porque é um aprendizado diferente, pois a aula fica interessante. Por 

exemplo, o participante M1 afirmou que “foi uma maneira diferente e divertida de aprender 

Matemática”. 

 

d) 4ª Etapa: Avaliação dos visitantes e participantes da pesquisa 

Ao final de cada apresentação, os 174 alunos visitantes preencheram um 

questionário para avaliar as sessões dos jogos realizadas nas estações disponibilizadas em 

salas de aula. É importante ressaltar que 171 alunos visitantes afirmaram que gostaram de 

visitar as estações, pois os jogos eram legais, interessantes, diferentes. Alguns desses jogos 

eram desconhecidos, como, por exemplo, o jogo da onça, o jogo mancala e o jogo hex. 

As respostas dadas para esse questionário mostram que 139 alunos visitantes 

perceberam a presença da Matemática nos jogos por causa das contas, dos cálculos, no 

raciocínio lógico e das formas geométricas presentes no tabuleiro dos jogos. Por exemplo, 
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o participante M23 afirmou que “alguns alunos visitantes falaram que tinha jogo que era 

legal por que a matemática estava dentro” enquanto a participante F24 relatou que “alguns 

alunos perguntaram se aquilo era um jogo ou uma tarefa de matemática”. 

Essa avaliação também foi realizada pelos 20 participantes desse estudo, que 

preencheram um questionário para avaliar a ação pedagógica relacionada com a 

apresentação dos jogos que aconteceu nas estações localizadas em salas de aula. Os 

resultados obtidos nesse estudo mostram que esses participantes afirmaram que gostaram 

de participar dessa ação pedagógica, pois a apresentação dos jogos foi legal e divertida. 

Para esses participantes, essa ação pedagógica promoveu a interação entre os alunos 

visitantes e os participantes, bem como possibilitou que os monitores ensinassem as 

estratégias dos jogos para os seus colegas. Por exemplo, a participante F22 comentou que 

“as atividades foram muito boas para fazer, jogar e ensinar para as outras turmas e é bom 

porque nós podemos passar para os outros o que a professora ensinou”. 

Esses participantes afirmaram que foi bom e interessante a sua participação como 

monitor(a) dessa ação pedagógica, pois possibilitou a transmissão de conhecimento e 

interação entres os alunos visitantes, os participantes e os professores. Por exemplo, a 

participante F20 relatou que essa experiência foi “interessante porque ensinei coisas novas 

para os que não sabia e que a matemática podia se envolver com jogos”. 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, infere-se que 24 participantes 

afirmaram que a utilização de atividades como a dobradura, os materiais manipuláveis, os 

jogos e os instrumentos tecnológicos, foram importantes para a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos, pois possibilitou a sua compreensão de uma maneira divertida, 

produtiva, legal, que também propiciou conexões históricas e culturais. 

Por exemplo, a participante F6 argumentou que a “utilização de jogos poderia ser 

uma forma das pessoas entenderem a importância da Matemática”. Esses resultados 

também mostram que os participantes exploraram os recursos tecnológicos disponíveis 

para investigar, por meio de diálogos, quais saberes matemáticos e geométricos estavam 

sendo gestados durante a construção dos tabuleiros e a condução das jogadas. 

Finalizando essa fase interpretativa, destaca-se que antes, durante e após as 

apresentações dos jogos, a professora-pesquisadora estimulou o desenvolvimento de 

discussões sobre os saberes e fazeres matemáticos e geométricos imbricados pelos 

participantes durante a realização das jogadas. Por exemplo, nesses encontros, foram 
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identificadas as estratégias gestadas pelos participantes, que estavam relacionadas com as 

atividades realizadas no cotidiano. 

Desse modo, essa proposta pedagógica viabilizou oportunidades para que os 

participantes executassem duas ações: a primeira, vinculada à manipulação dos jogos e as 

jogadas e, a segunda, relacionada com o ato de narrar para os demais participantes quais 

estratégias estavam sendo realizadas nas jogadas. Como mediadora desse processo, a 

professora-pesquisadora possibilitou que os participantes manifestassem as suas ideias, 

auxiliando-os a discutirem sobre as estratégias bem-sucedidas para a realização das 

jogadas. 

Nesse sentido, 15 participantes responderam que não tiveram dificuldades com os 

jogos porque a professora-pesquisadora os auxiliou durante a construção dos tabuleiros, 

orientando-os também nas jogadas e na identificação das estratégias. Por exemplo, o 

participante M25 escreveu que os jogos eram “fáceis, pois assistimos vídeos ensinando a 

jogar e uma folha explicando a origem e a forma como se joga cada um dos jogos e tinha a 

explicação da professora”. 

É importante destacar que houve uma participação ativa dos participantes na 

realização dos jogos, evidenciando o interesse, cujo objetivo foi identificar e aprimorar as 

estratégias utilizadas nas jogadas realizadas em sala de aula. Aliadas a esse processo, por 

meio de diálogos, houve a interlocução de conhecimentos matemáticos e geométricos 

gerados entre os participantes durante o planejamento e a execução das estratégias, que 

foram engendradas no âmbito dos recursos pedagógicos e tecnológicos utilizados pela 

professora-pesquisadora. Esses participantes apresentaram os jogos de maneira dinâmica 

para os alunos visitantes, auxiliando-os durante a realização das jogadas. 

Nesse direcionamento, Rosa e Orey (2017) afirmam que, por sua dimensão lúdica e 

por meio da ação pedagógica da Etnomatemática, os jogos podem ser percebidos como 

uma das bases sobre a qual se desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a 

capacidade de sistematização e a abstração, bem como a capacidade de interação 

sociocultural. Esse aspecto lúdico dos jogos pode ser considerado como um contexto social 

para o surgimento de situações-problema, cuja superação exige dos jogadores a busca por 

soluções, que podem desencadear o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométricos em uma perspectiva cultural da Matemática. 
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CAPÍTULO V 

 

RESPONDENDO A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo desse capítulo está relacionado com a proposição de uma 

resposta para a questão de investigação desse estudo. 

 

5.1.     Questão de Investigação 

A análise dos dados brutos obtidos pelos instrumentos de coleta e a interpretação 

dos resultados alcançados nesse estudo possibilitou que a professora-pesquisadora 

respondesse à seguinte questão de investigação: 

 

Como os jogos podem contribuir para o desenvolvimento de conteúdos 

matemáticos e geométricos, em uma perspectiva etnomatemática, para alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental? 

 

Nesse sentido, destaca-se que essa questão foi implicitamente respondida durante o 

desenvolvimento dos Capítulos 3 e 4 dessa dissertação por meio da utilização dos 

pressupostos metodológicos propostos pela Teoria Fundamentada nos Dados.  

No entanto, para que essa resposta seja efetivamente determinada, os resultados 

obtidos por meio da análise dos dados coletados foram interpretados com a utilização da 

fundamentação teórica e da triangulação das informações obtidas na amostragem teórica. 

 

5.2.     Propondo uma resposta para a questão de investigação 

Para que a professora-pesquisadora pudesse responder a questão de investigação 

proposta para esse estudo, foram realizadas algumas ações pedagógicas que tinham como 

objetivo possibilitar que os participantes se conscientizassem quanto à utilização de 

conhecimentos matemáticos e geométricos no contexto dos jogos. 

Assim, por meio da elaboração dos 03 (três) blocos de atividades que foram 

propostos em sala de aula, os participantes desse estudo compreenderam os conceitos 

matemáticos e geométricos com a utilização de exemplos práticos contextualizados nos 
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jogos, que relacionaram o conhecimento matemático escolar com a realização das jogadas 

em sala de aula. 

Desse modo, a professora-pesquisadora desenvolveu uma ação pedagógica que 

possibilitou a conscientização dos participantes desse estudo com relação à importância 

dos conteúdos matemáticos e geométricos relacionados com os jogos, proporcionando o 

desenvolvimento de sua sensibilidade cultural. 

Então, os participantes desse estudo destacaram a importância dos aspectos cultural 

e histórico dos jogos utilizados em sala de aula. Durante a exploração do tabuleiro dos 

jogos, pois os questionamentos que surgiam foram esclarecidos, explicadas e definidos 

pela professora-pesquisadora. 

Assim essa ação pedagógica contribuiu para a exploração de conteúdos 

matemáticos e geométricos emergiram durante a construção do tabuleiro dos jogos, 

possibilitando a sua conexão com os aspectos históricos e culturais desses artefatos. 

Por outro lado, o convívio entre os participantes desse estudo em sala de aula 

durante a realização das jogadas possibilitou o desenvolvimento e a promoção da 

interatividade, da troca de experiências e do compartilhamento de ideias matemáticas entre 

os membros dos grupos, de uma maneira coletiva. 

Os resultados obtidos nesse estudo também mostram que o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos considerou os saberes construídos 

no cotidiano dos alunos como um conjunto de ferramentas para alcançarem os objetivos 

educacionais propostos para a sala de aula. 

Destaca-se que essa perspectiva possibilitou a caracterização de ações pedagógicas 

desenvolvidas por meio da elaboração de atividades propostas no ambiente da sala de aula, 

pois foram originadas e contextualizadas no ambiente sociocultural dos participantes. 

Uma contribuição importante desse estudo estava relacionada com a utilização de 

questões do cotidiano em sala de aula porque possibilitou a valorização do conhecimento 

matemático e geométrico dos alunos, direcionando-os para a discussão de situações-

problema a partir de suas vivências e experiências relacionadas com os jogos. 

Por exemplo, o cotidiano desses participantes possibilitou a contextualização dos 

conceitos matemáticos e geométricos por meio da construção dos tabuleiros dos jogos e da 

elaboração, verificação e aperfeiçoamento de estratégias utilizadas nas jogadas realizadas 

em sala de aula. 
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Então, a aplicação de uma ação pedagógica inovadora e diferenciada tornou as 

aulas interessantes por meio da utilização da ludicidade dos jogos, que possibilitou que o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos se tornasse 

motivador. 

Assim, os jogos utilizados nesse estudo possibilitaram que os participantes 

realizassem ações distintas, como, por exemplo, a tomada de decisões que resultou 

intrinsicamente na solução dos diversos desafios emergentes no decorrer das jogadas 

realizadas em sala de aula. Aliás, outra vantagem que esses jogos oportunizaram para os 

participantes foi a superação das dificuldades apresentadas nas jogadas realizadas por meio 

da elaboração, teste e utilização de estratégias bem-sucedidas para vencer os desafios 

propostos pelas jogadas. 

Por conseguinte, nesse estudo, a utilização dos jogos na perspectiva 

Etnomatemática possibilitou que, durante o ato de jogar, os participantes refletissem e 

avaliassem as suas atitudes, buscassem estratégias para as jogadas e compreendessem os 

conceitos matemáticos e geométricos presentes no contexto do jogo. 

Com o auxílio das discussões propostas pela professora-pesquisadora, os 

participantes arquitetaram as jogadas, explanaram e testaram as regras e as estratégias, para 

que pudessem verificar se eram bem-sucedidas, com o objetivo de conquistarem resultados 

exitosos que estavam atrelados ao desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos propostos em sala de aula. 

Desse modo, a elaboração, a discussão, a verificação e os testes das estratégias 

utilizadas nas jogadas auxiliaram os participantes a explicarem os conteúdos matemáticos e 

geométricos presentes nas atividades lúdicas contextualizadas por meio das dinâmicas 

propostas e das simulações das jogadas, que contribuíram para o desenvolvimento de sua 

autonomia. 

Consequentemente, as atividades elaboradas sob a perspectiva Etnomatemática 

propiciaram um ambiente que favoreceu o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos e 

geométricos dos participantes desse estudo com o auxílio dos jogos e de sua 

contextualização no cotidiano, possibilitando a compreensão das estratégias empregadas 

nas jogadas. 

Essa ação pedagógica valorizou e desenvolveu as potencialidades dos participantes 

desse estudo, pois propiciou a sua interação e socialização, possibilitando a elaboração de 
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suas próprias estratégias, contribuindo, assim para o desenvolvimento dos conteúdos 

matemáticos e geométricos de maneira lúdica e dinâmica. 

Com relação à dinâmica da ação pedagógica adotada na condução desse estudo, as 

atividades propostas em sala de aula contribuíram para garantir o desenvolvimento de 

atitudes positivas nos participantes com relação à Matemática e à Geometria por meio da 

utilização de jogos. 

As atividades propostas nesse estudo também contribuíram para que os 

participantes compartilhassem os conhecimentos matemáticos e geométricos adquiridos no 

decorrer dessa investigação com os demais colegas das outras turmas e com os professores 

da escola. Desse modo, essa ação pedagógica promoveu a interação entre os alunos 

visitantes e os participantes, bem como possibilitou que os monitores ensinassem as 

estratégias dos jogos para os seus colegas, possibilitando a transmissão de conhecimentos 

matemáticos e a interação entres os alunos visitantes, os participantes e os professores. 

Além disso, essa ação pedagógica possibilitou a compreensão dos conhecimentos 

matemáticos e geométricos de uma maneira divertida, produtiva e legal, que propiciou as 

conexões históricas e culturais com os jogos, desenvolvendo a valorização das culturas 

apesentadas em sala de aula, bem como a sensibilidade cultural para diferentes modos de 

se pensar matemática e geometricamente. 

Essa ação pedagógica com a utilização de jogos possibilitou que os participantes 

desse estudo explorassem os recursos tecnológicos disponíveis para investigar, por meio 

das jogadas e dos diálogos realizados em sala de aula, os saberes matemáticos e 

geométricos gestados durante a construção dos tabuleiros, a elaboração das estratégias e a 

realização das jogadas. 

É importante destacar que a postura da professora-pesquisadora, como mediadora 

dessa ação pedagógica, possibilitou que os participantes manifestassem as suas ideias, 

auxiliando-os a discutirem sobre a identificação e elaboração das estratégias bem-

sucedidas, que eram necessárias para a realização das jogadas propostas em sala de aula. 

Finalizando, nesse contexto, a utilização dos jogos de acordo com a perspectiva 

etnomatemática contribuiu para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos e 

geométricos, pois emergiu por meio de uma visão holística do cotidiano enraizada em 

jogos presentes no cotidiano. 

Essa abordagem possibilitou que essa ação pedagógica se apresentasse como um 

possível caminho para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em 
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Matemática e Geometria, que propiciou a construção de fazeres e saberes por meio de 

procedimentos críticos e reflexivos sobre esses conteúdos, possibilitando o 

desenvolvimento de uma nova forma de comportamento perante as dinâmicas de encontro 

existentes na comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento dessa investigação contribuiu, de maneira significativa, para o 

crescimento e desenvolvimento profissional da professora-pesquisadora, pois a sua imersão 

nessa pesquisa cientifica proporcionou um outro olhar para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, para a sala de aula e para os alunos. 

Os estudos dos referenciais teóricos selecionados e, principalmente, o trabalho de 

campo envolvendo a coleta e a organização dos dados, a transcrição dos áudios e a revisão 

dos vídeos, bem como a análise das respostas dos alunos dadas para os questionários foram 

momentos que oportunizaram a percepção de atitudes e comportamentos dos participantes 

em relação às atividades que foram desenvolvidas e reflexão sobre a sua prática docente. 

Similarmente, a análise das atividades propostas nos blocos e a interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo também foram relevantes para que a professora-

pesquisadora pudesse compreender holisticamente a problemática desse estudo. 

Desse modo, todo o processo científico vivenciado pela professora-pesquisadora 

propiciou o direcionamento de seu olhar com mais profundidade para o contexto cultural 

de seus os alunos. Dessa maneira, essa profissional percebeu que os jogos, como, por 

exemplo, futebol e a queimada, estão muito presentes no cotidiano dos alunos, tornando-se 

elementos importantes para relacionar as práticas matemáticas cotidianas com o 

conhecimento matemático desenvolvido no contexto escolar. 

Assim, a perspectiva Etnomatemática foi utilizada, nesse estudo, como um 

diferencial metodológico e uma ação pedagógica que possibilitou sensibilizar tanto os 

alunos e professora-pesquisadora para as suas próprias culturas, bem como sobre os 

aspectos culturais de outras comunidades. Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que o 

Programa Etnomatemática busca conhecer, respeitar e valorizar a cultura, a história e a 

tradição dos membros de grupos culturais distintos. 

É importante ressaltar que, atualmente, um dos principais desafios dos professores, 

é despertar o interesse dos alunos pelas aulas de Matemática. Contudo, o trabalho de 

campo realizado com os jogos, na perspectiva Etnomatemática, auxiliou a professora-

pesquisadora no desenvolvimento dessa pesquisa ao relacionar o cotidiano dos jogos com o 

ambiente escolar. 

Por conseguinte, de acordo com Rosa (2010), a proposta da elaboração de 

atividades que tenham relação com o cotidiano dos alunos busca a sua interação com o 
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currículo matemático escolar por meio da utilização da perspectiva etnomatemática. Dessa 

maneira, Gomes e Franco (2013) argumentam que: 

(...) além de mudar a forma tradicional dos alunos conhecerem o 

conteúdo, os jogos podem despertar a criatividade, a concentração, a 

elaboração de estratégias, a interação com os demais colegas, interesse e, 

principalmente, a construção do seu próprio conhecimento (GOMES; 

FRANCO, 2013, p. 15). 

Nesse direcionamento, a metodologia utilizada nesse estudo envolveu a elaboração 

de a realização de atividades diversas com base em jogos de tabuleiro e de rua. Nos vídeos 

e textos apresentados, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e discutir outras 

culturas para entendê-las, respeitá-las e valorizá-las. Na construção dos tabuleiros, vários 

conteúdos matemáticos e geométricos foram explorados, sendo, às vezes, introduzidos e, 

às vezes, revisados. 

Na realização das jogadas e no seguimento das regras, os alunos desenvolveram o 

pensamento e o raciocínio lógico por meio das discussões com os pares ao elaborarem as 

estratégias que foram utilizadas nas jogadas. Nesse sentido, os participantes também foram 

incentivados a criarem e a testarem as suas estratégias durante as jogadas, possibilitando o 

desenvolvendo sua autonomia. 

Desse modo, em seus grupos, os alunos aprenderam a trabalhar no coletivo, a 

respeitar a opinião dos colegas, a compartilhar ideias e ouvir opiniões diferentes por meio 

da realização de atividades elaboradas com os jogos que foram contextualizados no 

cotidiano dos participantes desse estudo. 

Esse fato é corroborado pela afirmação de Orey e Rosa (2014) porque ressaltam 

que, além de serem motivadores para a aprendizagem, os jogos envolvem regras e 

estratégias que contribuem para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

Destaca-se que, atualmente, existe uma tendência de normatização dos alunos por 

meio da utilização de metodologias únicas que tem como objetivo a unificação do processo 

de ensino, desconsiderando a heterogeneidade de experiências e valores pessoais que 

promovem a aprendizagem Matemática (ROSA, 2010). 

Na ação pedagógica proposta nesse estudo, os participantes atuaram como 

monitores, sendo que foram responsáveis para explicar para outros alunos e professores da 

escola como se jogavam as jogadas dos jogos apresentados nas estações, as suas regras e as 

suas estratégias. Essa abordagem buscou considerar as experiências diversas desses 
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participantes, que estavam relacionadas com os aspectos culturais e históricos dos jogos 

utilizados em sala de aula. 

Por exemplo, Rosa e Orey (2017) afirmam que existe a necessidade de que os 

alunos busquem informações sobre os conhecimentos matemáticos e geométricos 

contextualizados nas práticas cotidianas para que possam desenvolver estratégias que os 

auxiliem no entendimento dos problemas que enfrentam em sua vida diária. 

Assim, nessa investigação, a utilização dos jogos, na perspectiva da 

Etnomatemática, possibilitou a aproximação da vivência da cultura dos alunos com outras 

culturas, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o respeito aos outros, bem como a 

exploração de conteúdos matemáticos e geométricos em atividades contextualizadas nas 

jogadas. 

Desse modo, afirma-se que as atividades elaboradas sob essa perspectiva podem 

contribuir para o desencadeamento de uma aprendizagem ativa e com mais significado, 

que possibilitam o resgate da identidade cultural dos alunos. Nesse contexto, D’Ambrosio 

(1990) afirma que os membros de cada grupo cultural têm as suas: 

(...) maneiras próprias de matematizar a realidade. Não há como ignorar 

isso e não respeitar essas particularidades quando do ingresso da criança 

na escola. Todo passado cultural do estudante deve ser respeitado, dando-

lhe confiança no seu próprio conhecimento e dando lhe também, uma 

certa dignidade cultural ao ver suas origens sendo aceitas pelo professor 

(p. 27). 

Então, a ação pedagógica desenvolvida nesse estudo, na perspectiva da 

Etnomatemática, pode “auxiliar os professores a valorizarem a diversidade cultural 

presente nas salas de aula, direcionando os alunos para o entendimento e a compreensão da 

influência que a cultura exerce sobre a matemática” (ROSA; OREY, 2017, p. 24), ou seja, 

deve possibilitar a interação entre saberes e fazeres diferentes, diversos, distintos, porém, 

complementares. Porém, para que essa ação pedagógica seja implantada nas escolas, é 

necessário que os professores e educadores se conscientizem de que apenas jogar não 

resolverá as dificuldades de aprendizagem de conteúdos matemáticos e geométricos em 

sala de aula. Contudo, a inclusão dos jogos no cotidiano das salas de aula de Matemática 

pode propiciar uma mudança de atitude na maneira como esses profissionais trabalham 

com os conteúdos matemáticos e geométricos em sua prática docente diária. 

Então, existe a necessidade de que os professores e educadores estejam 

comprometidos com os interesses dos alunos e dispostos a desenvolverem ações 
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pedagógicas diferenciadas, com o objetivo de incorporar à prática docente os elementos 

educacionais que suscitem o desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo dos alunos. 

Diante desse contexto, Rosa (2010) argumenta que é importante que os professores 

de Matemática possam mergulhar na dinâmica cultural dos alunos para utilizar estratégias 

de ensino e aprendizagem que valorizem a dimensão cultural da sala de aula, que possam 

efetivamente contribuir para fortalecer o aprimoramento da sensibilidade cultural dos 

alunos, do respeito e da valorização de culturas distintas. Conforme o ponto de vista de 

D’Ambrosio (2008b), é preciso considerar que a: 

(...) etnomatemática propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o 

novo em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando 

espaço para a imaginação e para a criatividade. É por isso que na 

pedagogia da etnomatemática, utiliza-se muito a observação, a literatura, 

a leitura de periódicos e diários, os jogos, o cinema, etc. Tudo isso, que 

faz parte do cotidiano, tem importantes componentes matemáticos (p. 

10). 

Essa pedagogia inovadora se opõe ao método de ensino tradicional, pois são 

consideradas como um conjunto de estratégias que possibilitam o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem em Matemática, como, por exemplo, a utilização de 

jogos, dinâmicas e aulas interativas com participação ativa e colaborativa dos alunos. 

Finalizando, Rosa (2010) argumenta que a perspectiva Etnomatemática relaciona a 

Matemática escolar com o cotidiano dos alunos para que possam aprender os conteúdos 

matemáticos e geométricos que podem auxiliá-los na análise dos fenômenos que ocorrem 

em suas próprias comunidades. 
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ANEXO 01 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

Autorizo a professora-pesquisadora Simone Milagres Patrono Andrade e o seu orientador 

Prof. Milton Rosa, professor do Mestrado Profissional em Educação Matemática, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, a realizarem a sua pesquisa intitulada: 

“Etnomatemática, Jogos e Geometria: Um Estudo com Alunos do 8º Ano do Ensino 

Fundamental”, com os alunos do nono dos anos finais do Ensino Fundamental, desta, 

escola, de acordo com as atividades previstas no projeto de pesquisa, durante as aulas da 

disciplina de matemática. 

 

 

_______________, Minas Gerais, ___/____/2018. 

 

 

_______________________________________________ 

 

Escola: _________________________________ 

 

Assinatura Diretor(a) ______________________________ 
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APÊNDICE 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PAIS DOS ALUNOS MENORES 

(De 12 a 17 anos) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

Prezados Pais, 

 

O seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

Etnomatemática, Jogos e Conteúdos Matemáticos e Geométricos: um estudo com alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental. O nosso principal objetivo é verificar se as atividades 

elaboradas fundamentadas na Etnomatemática podem ser utilizadas como uma ação 

pedagógica para o desenvolvimento de conhecimentos etnomatemáticos, aplicadas aos 

jogos conseguirão desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que 

proporcione a reinterpretação de seu entorno e a compreensão e valorização das diferenças 

culturais ao descrever e caracterizar o conhecimento matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 horas/aula de duração, que será realizado 1 vez por semana, durante as aulas de 

Matemática, sob a responsabilidade e orientação da professora-pesquisadora Simone 

Milagres Patrono Andrade. Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora 

em sala de aula durante dois meses. O seu(ua) filho(a) também responderá dois 

questionários, um inicial e um final, que visa a obtenção de informações pessoais, bem 

como a verificação da presença da matemática no cotidiano. 

Essas atividades serão filmadas e/ou gravadas para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o seu desenvolvimento de seu(ua) filho(a) com as atividades propostas em 

sala de aula. Apesar de as atividades serem filmadas, a identidade de seu(ua) filho(a) será 

preservada, pois o foco da filmagem será a interação entre o seu(ua) filho(a) e a professora-
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pesquisadora. Caso, o seu(ua) filho(a) não participe dessa pesquisa, a sua imagem será 

destorcida para evitar uma possível identificação. 

A colaboração de seu(sua) filho(a) é totalmente voluntária, pois a qualquer 

momento ele(a) poderá desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou 

penalidade para a sua participação nas atividades de sala de aula. A qualquer momento, 

vocês também poderão retirar o seu consentimento ou interromper a participação de 

seu(sua) filho(a) nesse estudo. 

Garantiremos o anonimato da identidade de seu(sua) filho(a), pois as informações 

que ele(a) fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum documento 

resultante dessa pesquisa. As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com 

cronograma da escola. Assim, o seu(sua) filho(a) não será prejudicado em relação ao 

estudo do conteúdo matemático determinado pela escola. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, no. 2.04, no segundo andar, do Centro de Educação Aberta e a Distância - 

CEAD/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim até a 

publicação dos resultados dessa pesquisa, por um período de 05 (cinco) anos, quando será 

incinerado. Esses materiais apenas serão consultados pela professora-pesquisadora e pelo 

seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 

relacionados com o manejo de tesoura, cola e réguas, que são necessárias para a realização 

das atividades em sala de aula. Esses riscos serão minimizados por meio da observação e 

da orientação da professora-pesquisadora e do professor-orientador do projeto de pesquisa 

para que esse manejo seja realizado com segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução desta pesquisa e o seu(sua) 

filho(a) sentir-se cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas 

nesse projeto, as mesmas serão paralisadas até o que ele(a) sinta-se à vontade para a sua 

continuidade. Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de 

convívio agradável e respeitoso, para que o seu(sua) filho(a) se sinta valorizado(a) e à 

vontade para se expressar, bem como estimulado(a) para participar das atividades 

propostas. 

 Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(sua) filho(a) na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométrico por meio da utilização de uma metodologia inovadora e 
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diferenciada com explicações, projeções em multimídia, atividades escritas, jogos e 

dinâmicas, que podem tornar as aulas motivadoras e interativas. 

 Como a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador providenciarão todos 

os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, nem vocês e nem o seu(sua) 

filho(a) terão gastos com a participação de seu(ua) filho(a) realização desse estudo. Caso 

o(a) seu(sua) filho(a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 

nessa pesquisa, ele(a) tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da 

professora-pesquisadora e do professor-orientador com referência às complicações que 

possam decorrer durante a condução desse estudo. 

 Informamos também que os resultados dessa pesquisa serão tornados públicos por 

meio de publicação mediante relatórios, artigos, apresentações em eventos científicos e/ou 

divulgação de outra natureza. Contudo, reiteramos que em todas as publicações ou 

divulgações, serão garantidos o sigilo e a confidencialidade dos dados referentes à 

identificação de seu(ua) filho(a) nessa pesquisa. 

 Para os casos de dúvidas com relação à realização desse projeto, solicitamos que 

entrem em contato com os pesquisadores Prof. Dr. Milton Rosa e Simone Milagres Patrono 

Andrade, no endereço indicado nesse documento. Para esclarecimentos de quaisquer 

dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, solicitamos que você entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no seguinte endereço: Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 35.400-000, Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil, telefone: (31) 3559-1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, 

homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação Aberta e a Distância- CEAD/ UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@unfop.edu.br 

______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

Nome: Simone Milagres Patrono Andrade 

Escola Estadual José Leandro 

Telefone: (31) 98630-7551 / e-mail: smpatrono@gmail.com 

________________________________________________________________________ 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:milton.rosa@unfop.edu.br
mailto:smpatrono@gmail.com
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Para ser preenchido pelos pais do(a) aluno(a) 

 

Eu, _________________________________________________, pai/responsável do(a) 

aluno(a), autorizo o meu(inha) filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de 

todos os dados que possam servir para os fins do projeto ao qual meu(minha) filho(a) está 

contribuindo. 

 

Eu, _________________________________________________, mãe/responsável do(a) 

aluno(a), autorizo o meu(inha) filho(a) a participar dessa pesquisa com a utilização de 

todos os dados que possam servir para os fins da pesquisa ao qual meu(minha) filho(a) está 

contribuindo. 

 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [  ] SIM [  ] NÃO 

Concordo com a cessão de imagens (fotos) de meu(inha) filho(a): [  ] SIM [  ] NÃO 

 

___________________, ___ de __________ de 2018 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis dos alunos 
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APÊNDICE 02 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA MÃE 

(De 12 a 17 anos) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

Prezada Mãe, 

 

Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: Etnomatemática, 

Jogos e Conteúdos Matemáticos e Geométricos: um estudo com alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental. O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas 

fundamentadas na Etnomatemática podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o 

desenvolvimento de conhecimentos etnomatemáticos, aplicadas aos jogos conseguirão 

desenvolver nos alunos uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a 

reinterpretação de seu entorno e a compreensão e valorização das diferenças culturais ao 

descrever e caracterizar o conhecimento matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 horas/aula de duração, que será realizado 1 vez por semana, durante as aulas de 

Matemática, sob a responsabilidade e orientação da professora-pesquisadora Simone 

Milagres Patrono Andrade. Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora 

em sala de aula durante dois meses. Você participará de uma das atividades com a 

finalidade de contribuir com a valorização da herança cultural. 

Essas atividades serão filmadas e/ou gravadas para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. Apesar 

de as atividades serem filmadas, a sua identidade e dos demais alunos serão preservadas, 

pois o foco da filmagem será a interação entre todos os envolvidos na pesquisa.  

 A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você pode 

desistir de participar desse estudo. A qualquer momento, você também pode retirar o seu 

consentimento ou interromper a participação de seu(sua) filho(a) nesse estudo. 
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Garantiremos o anonimato da sua identidade e de seu(sua) filho(a), pois as 

informações que serão fornecidas não serão associadas com o seu nome em nenhum 

documento resultante dessa pesquisa.  

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa em sua sala de 

trabalho, no. 2.04, no segundo andar, do Centro de Educação Aberta e a Distância - 

CEAD/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim até a 

publicação dos resultados dessa pesquisa, por um período de 05 (cinco) anos, quando será 

incinerado. Esses materiais apenas serão consultados pela professora-pesquisadora e pelo 

seu professor-orientador. 

 Essa pesquisa poderá auxiliar o(a) seu(sua) filho(a) na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e geométrico por meio da utilização de uma metodologia inovadora e 

diferenciada com explicações, projeções em multimídia, atividades escritas, jogos e 

dinâmicas, que podem tornar as aulas motivadoras e interativas. Sua participação 

fortalecerá a importância da valorização das heranças culturais. 

 Informamos também que os resultados dessa pesquisa serão tornados públicos por 

meio de publicação mediante relatórios, artigos, apresentações em eventos científicos e/ou 

divulgação de outra natureza. Contudo, reiteramos que em todas as publicações ou 

divulgações, serão garantidos o sigilo e a confidencialidade dos dados referentes à sua 

identificação e a de seu(ua) filho(a) nessa pesquisa. 

 Para os casos de dúvidas com relação à realização desse projeto, solicitamos que 

entrem em contato com os pesquisadores Prof. Dr. Milton Rosa e Simone Milagres Patrono 

Andrade, no endereço indicado nesse documento. Para esclarecimentos de quaisquer 

dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, solicitamos que você entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no seguinte endereço: Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 35.400-000, Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil, telefone: (31) 3559-1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, 

homepage: http://comitedeetica.ufop.br/. 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação Aberta e a Distância- CEAD/ UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@unfop.edu.br 

mailto:cep@propp.ufop.br
http://comitedeetica.ufop.br/
mailto:milton.rosa@unfop.edu.br
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______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

Nome: Simone Milagres Patrono Andrade 

Escola Estadual José Leandro 

Telefone: (31) 98630-7551 / e-mail: smpatrono@gmail.com 

________________________________________________________________________ 

 

 

Concordo com a gravação de vídeo e/ou áudio: [  ] SIM [  ] NÃO 

 

 

___________________, ___ de __________ de 2019 

 

___________________________________________ 

Assinatura  

 

mailto:smpatrono@gmail.com
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APÊNDICE 03 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA OS 

ALUNOS MENORES 

(De 12 a 17 anos) 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

 Departamento de Educação Matemática  

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

Etnomatemática, Jogos e Conteúdos Matemáticos e Geométricos: um estudo com alunos 

do 8º ano do Ensino Fundamental. 

O nosso principal objetivo é verificar se as atividades elaboradas fundamentadas na 

Etnomatemática podem ser utilizadas como uma ação pedagógica para o desenvolvimento 

de conhecimentos de Etnomatemática e aplicadas aos jogos conseguirão desenvolver nos 

alunos uma consciência crítica e reflexiva que proporcione a reinterpretação de seu entorno 

e a compreensão e valorização das diferenças culturais ao descrever e caracterizar o 

conhecimento matemático de seu meio. 

Esse trabalho de pesquisa será composto por 3 (três) blocos de atividades, cada uma 

com 2 horas/aula de duração, que será realizada 1 vez por semana, durante as aulas de 

Matemática, sob a condução e orientação da professora-pesquisadora Simone Milagres 

Patrono Andrade. 

Essas atividades serão aplicadas pela professora-pesquisadora em sala de aula 

durante dois meses. Você também responderá dois questionários, um inicial e um final, que 

visa a obtenção de informações pessoais, bem como a verificação da presença da 

matemática no cotidiano. 

As atividades serão filmadas e/ou gravadas para que a professora-pesquisadora 

possa verificar o seu desenvolvimento com as atividades propostas em sala de aula. Apesar 
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de as atividades serem filmadas, a sua identidade será preservada, pois o foco da filmagem 

será a interação entre você, os demais alunos e a professora-pesquisadora. Caso, você não 

participe dessa pesquisa, a sua imagem será destorcida para evitar uma possível 

identificação. 

A sua colaboração é totalmente voluntária, pois a qualquer momento você poderá 

desistir de participar desse estudo, sem qualquer prejuízo ou penalidade para a sua 

participação nas atividades de sala de aula. 

A qualquer momento, você poderá retirar o seu consentimento ou interromper a sua 

participação nesse estudo. Garantiremos, também, o anonimato de sua identidade, pois as 

informações que você fornecer não serão associadas com o seu nome em nenhum 

documento resultante dessa pesquisa. 

As atividades serão elaboradas e realizadas de acordo com cronograma da escola. 

Assim, você não será prejudicado(a) em relação ao estudo do conteúdo matemático 

determinado por sua escola. 

Todos os registros e documentos produzidos na realização dessa pesquisa ficarão 

guardados sob a responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa, em sua sala de 

trabalho, no. 2.04, no segundo andar, do Centro de Educação Aberta e a Distância – 

CEAD/UFOP, onde ficará trancado em arquivo físico de aço apropriado para esse fim, até 

a publicação dos resultados dessa pesquisa, por um período de 05 (cinco anos), quando 

será incinerado. Esses materiais apenas serão consultados pela professora-pesquisadora e 

por seu professor-orientador. 

Os riscos que poderão ocorrer no desenvolvimento dessa pesquisa estão 

relacionados com o manejo de tesoura, cola, réguas e jogos que são necessários para a 

realização das atividades em sala de aula. 

Esses riscos serão minimizados por meio da observação e da orientação da 

professora-pesquisadora e do professor-orientador desse projeto de pesquisa para que esse 

manejo seja realizado com segurança. 

Caso ocorra algum incômodo durante a condução dessa pesquisa e você se sinta 

cansado ou desanimado com relação à realização das tarefas propostas nesse projeto, essas 

atividades serão paralisadas até que você se sinta à vontade e disposto para a sua 

continuidade. 
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Procuraremos propiciar situações de aprendizagem em um ambiente de convívio 

agradável e respeitoso, para que você se sinta valorizado e à vontade para se expressar, 

bem como estimulado para participar das atividades propostas em sala de aula. 

Essa pesquisa poderá auxiliar você na aprendizagem de conteúdos matemáticos e 

geométricos por meio da utilização de uma metodologia diferenciada e inovadora com 

explicações, projeções em multimídia, atividades escritas e dinâmicas que podem tornar as 

aulas motivadoras e interativas. 

 Como a professora-pesquisadora e o seu professor-orientador providenciarão todos 

os materiais necessários para a realização dessa pesquisa, você não terá gastos com a sua 

participação nesse estudo. 

 Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação nessa 

pesquisa, você tem o direito à assistência integral e à indenização por parte da professora-

pesquisadora e de seu professor-orientador com referência às complicações que possam 

decorrer da condução desse estudo. 

 Informamos também que os resultados dessa pesquisa serão tornados públicos por 

meio de publicação mediante relatórios, artigos, apresentações em eventos científicos e/ou 

divulgação de outra natureza. Contudo, reiteramos que em todas as publicações ou 

divulgações, serão garantidos o sigilo e a confidencialidade de seus dados referentes à sua 

identificação nessa pesquisa. 

 Para os casos de dúvidas com relação à realização desse projeto, solicitamos que 

entrem em contato com os pesquisadores Prof. Dr. Milton Rosa e Simone Milagres Patrono 

Andrade, no endereço indicado nesse documento. Para esclarecimentos de quaisquer 

dúvidas quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, solicitamos que você entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, no seguinte endereço: Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Centro de Convergência, CEP: 35.400-000, Ouro Preto, 

Minas Gerais, Brasil telefone: (31) 3559-1368, e-mail: cep.propp@ufop.edu.br, homepage: 

http://comitedeetica.ufop.br/. 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação Aberta e a Distância- CEAD/ UFOP 

Fones: (31) 3559-1445 / e-mail: milton.rosa@unfop.edu.br 
 

______________________________________________ 

Professora-pesquisadora 

mailto:cep@propp.ufop.br
mailto:milton.rosa@unfop.edu.br
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Nome: Simone Milagres Patrono Andrade 

Escola Estadual José Leandro 

Telefone: (31) 98630-7551 / e-mail: smpatrono@gmail.com 

_________________________________________________________________________ 

Para ser preenchido pelo(a) aluno(a) 

Eu, _________________________________________________, autorizo a minha 

participação nessa pesquisa com a utilização de todos os dados que possam servir para os 

fins do projeto ao qual estou contribuindo. 

Concordo com a gravação de vídeo e áudio: [  ] SIM [  ] NÃO 

Concordo com a cessão de minhas imagens por meio de fotos: [  ] SIM [  ] NÃO 

 

 

___________________, ___ de __________ de 2018 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

mailto:smpatrono@gmail.com
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APÊNDICE 04 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

1) Idade: __________________  2) Gênero: (___) Feminino (___) Masculino  

 

3) Localidade onde mora: nome do subdistrito ou distrito. 

_______________________________________________________________________  

4) Se o salário mínimo atual é de R$ 998,00; qual a renda total de sua família? 

a) Menos que um salário mínimo. 

b) Um salário mínimo 

c) Dois salários mínimos. 

d) Três salários mínimos. 

e) Acima de três salários mínimos. 

5) Essa é a primeira vez que você estuda no 8º Ano do Ensino Fundamental? 

(___) Sim. Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(___) Não. Explique quais foram os motivos que o levaram a cursar esse ano novamente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6) Que atividades recreativas você gosta de fazer fora do ambiente escolar? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) Você se interessa por jogos? 

Sim (...). De que tipo? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8) Você já jogou algum jogo com seus colegas, amigos e parentes? Ainda joga? 

Sim (...). Cite quais. Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9) Em sua opinião, a Matemática está presente nos jogos? 

(...). Sim. Quais? Explique como. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(...) Não. Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10) Quais dos jogos que você mencionou, você gostaria de jogar em sala de aula? Explique 

a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11) Existe alguma relação entre esse jogo que você mencionou com os conteúdos 

matemáticos que você aprendeu na escola? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12) Pergunte para os seus pais ou responsáveis se eles brincaram com jogos na infância. 

Em caso afirmativo, cite quais. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13) Se a resposta para a questão 12 foi positiva, comente se os seus pais gostavam de 

brincar com esses jogos e explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14) Você gosta de estudar Matemática? 

(...) Sim. Explique a sua resposta. 



  

296 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(...) Não. Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15) Você acha que é possível trabalhar os conteúdos de Matemática utilizando atividades 

como a dobradura, os materiais manipuláveis, os jogos e os instrumentos tecnológicos? 

Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

16) Você já trabalhou com jogos em sala de aula? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

17) O que você acha de trabalhar com jogos nas aulas de Matemática? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

18) Você já estudou conteúdos de geometria? Em caso afirmativo, cite quais e quando? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

19) Você acha que a Matemática auxilia na resolução das atividades do dia-a-dia por meio 

dos jogos? 

Sim (   ). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (   ). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20) Em sua opinião, os jogos tem relação com as atividades que vocês realiza diariamente? 

Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 05 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Educação Matemática – DEEMA 

Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 

 

QUESTÕES DE ACOMPANHAMENTO 

 

1) Qual jogo de tabuleiro você conhece e gostaria de jogar em sala de aula? 

(      ) dama   (      ) xadrez    (      ) banco imobiliário   

(      ) resta um    (      ) trilha, cite o nome _________________  

(      ) outros, qual _________________ 

Como conheceu esse jogo? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Pergunte a seus pais ou responsáveis qual jogo de tabuleiro eles conhecem ou jogaram 

na infância? 

(      ) gamão    (      ) dama    (      ) resta um 

(      ) xadrez     (      ) jogo da velha    

(      ) trilha, cite o nome ______________   (      ) outros, qual ____________________ 

Como conheceu esse jogo? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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APÊNDICE 06 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 1: JOGOS EXPLORATÓRIOS – CONHECIMENTO 

MATEMÁTICOS, GEOMÉTRICOS E CULTURA 

 

Nesse bloco de atividades foi proposta a realização de três jogos: a) o Jogo da 

Onça, de origem brasileira, b) o Jogo Mancala, de origem africana e c) o Jogo Hex, 

originado na Dinamarca e nos Estados Unidos. 

O principal objetivo dessa atividade foi utilizar esses jogos para o desenvolvimento 

de conteúdos matemáticos e geométricos, que possam surgir durante a realização de suas 

jogadas. Outro objetivo importante é incentivar os participantes na valorização desses 

conhecimentos que foram desenvolvidos em outras culturas. 

Por conseguinte, nesse bloco, as seguintes atividades foram propostas para 

realização em sala de aula23: 

 

Jogo 1: Jogo da Onça 

O Jogo da Onça é um jogo de tabuleiro praticado pelos indígenas brasileiros. Esse 

jogo também pode ser encontrado tanto no Brasil quanto em outras partes da América do 

Sul. 

Esse jogo é jogado em um tabuleiro quadrado de 5x5, com um apêndice triangular 

em uma das extremidades do tabuleiro. 

É classificado como um jogo de estratégia com regras simples, sendo jogado em 

dupla. Esse jogo tem um total de 15 peças onde um(a) jogador(a) representará a onça e o(a) 

outro(a) jogador(a) representará os 14 cachorros. 

Para vencer, o(a) jogador(a) com a onça deve capturar cinco cachorros e o(a) 

jogador(a) com os cachorros deve encurralar a onça. 

 

 

                                                           
23Essas atividades também foram baseadas nos jogos propostos no livro intitulado Math Around the World – 

Teachers Guide, escrito em 1995, por Beverly Braxton, Philip Gonsalves, Linda Lipner e Jacqueline Barber, 

publicado pela LHS GEMS, da University of California, em Berkeley.Essas atividades também foram 

baseadas nas situações-problema propostas no capítulo intitulado A Matemática nas Brincadeiras e Jogos 

indígenas, escrito por Siumara Ferreira, do livro Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva 

do Professor PDE: Produções Didático-Pedagógicas, escrito em 2014, publicado pela Secretaria da 

Educação, do Governo do Estado do Paraná.  
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1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

A professora-pesquisadora apresentou para os participantes um vídeo 24  sobre a 

diversidade cultural do Brasil e realizou uma breve discussão sobre essas diversidades, 

principalmente, com relação à cultura indígena. 

Na sequência, a professora-pesquisadora distribuiu um texto sobre o Jogo da Onça 

(Quadro 67) e solicitou que os participantes desse estudo realizassem a sua leitura. 

Quadro 67: Texto sobre o Jogo da Onça 

JOGO DA ONÇA – BRASIL 

Adaptado de Rosa e Orey (2015) 

O Jogo da Onça é conhecido pelos indígenas brasileiros dos Bororós do estado de Mato 

Grosso como adugo e pelos Guaranis do estado de São Paulo como jaguá ixive. De acordo 

com alguns historiadores, esse jogo era conhecido pelos indígenas brasileiros, como, por 

exemplo, os Manchakeri no estado do Acre, antes da chegada dos primeiros europeus ao 

Brasil (LIMA; BARRETO, 2005). 

Contudo, o resultado dos estudos conduzidos por Ferreira, Vinha e Souza (2008) mostra 

que jogos semelhantes foram encontrados na Índia (tigre contra cabras), na China (senhor 

feudal contra camponeses) e no Peru (puma contra carneiros). 

Nas aldeias indígenas, o Jogo da Onça é jogado no chão, sendo que o seu tabuleiro é 

traçado na terra. Os indígenas utilizam pedras ou sementes para jogarem. Uma pedra 

representa a onça, que é diferente das outras 14 peças que representam os cachorros. Um 

jogador atua com apenas uma peça, a onça, com o objetivo de capturar as peças cachorro. 

A captura da onça é realizada quando as peças cachorro a encurralam, deixando-a sem 

possibilidades de movimentação, imobilizando-a (FERREIRA et. al., 2008). 

 
O jogador com a onça inicia a jogada movendo a sua peça para qualquer casa livre. A onça 

captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. Pode-se capturar mais de 

um cachorro numa única jogada. Os cachorros não podem capturar a onça. Vence quem 

primeiramente alcançar o objetivo do jogo. 

Nesse jogo, para dois participantes, os adversários disputam em condições diferentes. 

Assim, a onça que é mais forte está em menor número (apenas um) e os cachorros que são 

os mais fracos estão em maior número (catorze). O objetivo da onça é capturar cinco 

cachorros. O objetivo dos cachorros é imobilizar a onça, cercando-a de maneira que não 

tenha como escapar. 

O jogo se inicia com os cachorros dispostos nas intersecções das três primeiras linhas 

horizontais da base do tabuleiro, opostas ao triângulo do extremo superior, e a onça na 

intersecção central, ladeada por dois cachorros à direita e dois à esquerda. A figura abaixo 

mostra como as peças, as pedras ou as sementes devem ser colocadas no tabuleiro do jogo. 

                                                           
24Esse vídeo encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=H5Gj4suRRpM. 

https://www.youtube.com/watch?v=H5Gj4suRRpM
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De acordo com Klisys (2011), os dois jogadores podem andar uma casa de cada vez, 

escolhendo qualquer um dos pontos adjacentes do tabuleiro. A onça realiza a captura do 

cachorro cada vez que salta sobre eles, retirando a peça saltada do tabuleiro. Pode realizar 

saltos duplos ou triplos. Os cachorros imobilizam a onça quando ela está encurralada. 
Fonte: Adaptado de Rosa e Orey (2015) 

Após a leitura, propôs algumas questões para discussão e interpretação sobre esse 

jogo e sua cultura, como, por exemplo: 

 Quem o jogava? 

 Que outros nomes possui? 

 Quais os primeiros registros desse jogo no Brasil?  

 Como esse jogo é jogado pelos indígenas? 

 Existem outras versões desse jogo? Quais?  

 Qual é o objetivo do jogo? 

 Se você for a onça, como ganhará o jogo?  

 E se você for o cachorro? 

 O que esse jogo pode nos dizer sobre a cultura indígena? 

Ao final, solicitou aos participantes que realizassem uma breve pesquisa sobre: 

 Qual é a origem do nome desse jogo? 

 Quais foram os matemáticos importantes da época dos primeiros registros desse 

jogo? 

Na aula seguinte os itens pesquisados foram discutidos em sala. 

 

1ª Parte A - Construindo o tabuleiro do Jogo da Onça 

Nessa atividade, foi apresentado um tabuleiro do Jogo da Onça (Figura 74) que 

serviu de modelo para a construção dos tabuleiros pelos alunos. 

Antes de começar a construção foi realizada a exploração das figuras que formam o 

tabuleiro para revisar os conceitos de polígonos e não-polígonos. Os alunos foram 

questionados: 

 Quais figuras planas aparecem no tabuleiro? 
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Figura 74: Tabuleiro construído pela Professora-Pesquisadora 

 
Fonte: Construído pela Professora-Pesquisadora 

 

Em seguida, foram apresentados dois quadros contendo algumas figuras planas 

(Figura 75). 

Figura 75: Explorando as figuras planas 

 
Adaptado de Ferreira (2014) 

Em seguida, os participantes foram questionados: 

 Em qual quadro estão contidas as figuras que compõem o tabuleiro? 

(Esperava-se que os participantes respondessem no quadro1). 

 Quais são as diferenças entre as figuras dos quadros 1 e 2? 

(Esperava-se que os participantes concluíssem que as figuras do quadro 1 são 

polígonos e as do quadro 2 não são polígonos). 

As informações sobre polígonos e não-polígonos foram sistematizadas com os 

exemplos das figuras planas dos quadros 1 e 2 e apresentado aos alunos a definição (Figura 

76). 
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Figura 76: Conceito e elementos dos polígonos 

Polígonos: são formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por 

segmentos de reta que não se cruzam. 

 

Elementos: 

 

Vértices: A, B,C, D, E 

Lados: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐴̅̅ ̅̅  

Ângulos internos: �̂�, �̂�, �̂�, �̂�, �̂� 

Ângulos externos: �̂�, �̂�, �̂�, �̂�, �̂� 

Diagonais: 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅̅̅ , 𝐶𝐴̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐴̅̅ ̅̅ . 

Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015). 

É importante ressaltar que as características dos polígonos foram exploradas 

durante a construção do tabuleiro. 

Em seguida, os participantes foram agrupados em duplas. Cada uma dessas duplas 

recebeu uma folha de papel sulfite para realizar a construção do tabuleiro. 

A confecção do tabuleiro foi iniciada pelo quadrado. Os participantes foram 

questionados: 

 Essa folha possui quantos lados? 

 Como um polígono de quatro lados pode ser classificado? 

Nesse momento foi apresentada a classificação dos polígonos de acordo com o 

número de seus lados (Quadro 68). 

Quadro 68: Classificação dos polígonos em relação ao número de lados 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Em seguida, os participantes foram questionados: 
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 E qual é o formato da folha sulfite? 

(Esperava-se que os participantes respondessem que era um retângulo) 

 Como posso obter um quadrado com essa folha de papel? 

(Esperava-se que os participantes concluíssem que, primeiro, deve-se pegar o 

lado menor da folha de sulfite, dividir o ângulo reto em duas partes iguais 

sobrepondo o lado menor sobre o lado maior e, em seguida, marcar, dobrar e 

recortar a parte que sobrou) 

 Qual a diferença entre o retângulo e o quadrado? 

Após a discussão, foi apresentada a classificação dos quadriláteros (Figura 77). 

Figura 77: Classificação dos quadriláteros 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015). 

E também a classificação dos paralelogramos (Figura 78). 

Figura 78: Classificação dos paralelogramos 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015). 

Transformado o retângulo em quadrado, os participantes foram questionados: 
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 Quantos quadrados vocês conseguem contar no tabuleiro? 

(Esperava-se que os participantes conseguissem contar 30 quadrados) 

A figura 79 mostra a contagem dos quadrados no tabuleiro. 

Figura 79: Contagem dos quadrados 

 
Fonte: Ferreira (2014, p. 31-32) 

Realizada a contagem dos quadrados, os participantes foram questionados: 

 Quantos quadrados menores estão dentro do quadrado maior? 

(Esperava-se que os participantes respondessem 16 quadrados). 

Na sequência foi explicado que o próximo passo era dividir o quadrado maior em 

dezeseis quadrados menores e perguntado aos participantes se possuiam alguma sugestão 

para realizar a divisão. 

É importante ressaltar que a professora-pesquisadora instigou os participantes a 

observarem que dentro do quadrado maior existem quadrados médios e que em cada 

quadrado médio existem 4 quadrados menores. 

Assim os participantes precisariam de 4 quadrados médios para confeccionar o 

tabuleiro com 16 quadrados menores. Os quadrados médios poderiam ser formados por 

dois retângulos nas posições horizontal e vertical. 

Logo, o próximo passo era a construção dos dois retângulos. Então os alunos foram 

questionados: 

 Como dividir a folha em dois retângulos? 
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(Esperava-se que os participantes concluissem que precisariam sobrepor os 

lados do quadrado). 

 Agora, como já possuimos os 4 quadrados médios, como dividi-los em 4 

quadrados menores? 

(Esperava-se que os participantes respondessem que precisariam repetir o 

procedimento para formar os dois retângulos). 

Assim o procedimento anterior foi repetido para obter os 16 quadrados menores do 

tabuleiro. 

Então, após a dobradura dos quadrados, foi solicitado que os participantes 

analisassem o tabuleiro e verificassem o que estava faltando para que a primeira parte da 

construção fosse concluída. 

(Esperava-se que os participantes respondessem que ainda precisavam determinar: 

as diagonais, ou as linhas inclinadas, ou os segmentos transversais, ou as linhas que 

dividem o quadrado ao meio ou ainda algumas informações semelhantes) 

Em seguida foi apresentado o conceito de diagonal de um polígono (Figura 80). 

Figura 80: Conceito de diagonal 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Os alunos foram questionados: 

 Uma diagonal já está marcada (construção do quadrado inicial); o que fazer 

para obter a outra? 

(Esperava-se que os participantes percebessem  que era só dobrar a diagonal do 

outro lado). 

 Agora, o que fazer para obter a diagonal dos quadrados médios? 



  

306 
 

(Esperava-se que os participantes observassem que dentro de cada quadrado 

médio tem uma diagonal). 

(Esperava-se que os participantes observassem que com o quadrado aberto 

bastava marcar as diagonais nos pontos médios do quadrado maior , ou seja, 

deveriam pegar cada lado da lateral do quadrado médio e sobrepor ao lado 

inferior desse mesmo quadrado) 

É importante que os alunos observem no tabuleiro-modelo qual das diagonais 

deveriam marcar. 

Então, a professora-pesquisadora comentou: 

 Pronto, a primeira parte da construção do tabuleiro do Jogo da Onça já foi 

construída. 

 Agora, passaremos para a construção do triângulo que representa a toca da 

onça. 

Assim, foi entregue para os participantes uma uma folha de papel sulfite quadrada 

para a construção do tabuleiro. A professora-pesquisadora também observou: 

 O triângulo é um polígono com três lados, com três ângulos e com três vértices. 

 Observando o triângulo do tabuleiro, qual é o tipo de triângulo temos? 

A figura 81 mostra o triângulo do tabuleiro que representa a toca da onça. 

Figura 81: Triângulo do tabuleiro do Jogo da Onça 

 
Fonte: Elaborado pela Professora-Pesquisadora 

Nesse momento da confecção do tabuleiro, a professora-pesquisadora questionou os 

participantes com relação à classificação dos triângulos até perceberem que os triângulos 

podem ser classificados de acordo com os lados e de acordo com os ângulos e, na 

sequência, foi apresentado a classificação dos triângulos para os participantes (Figura 82). 
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Figura 82: Classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015). 

Os questionamentos continuaram: 

 Com essa folha sulfite quadrada o que devemos marcar primeiro? 

(Esperava-se que os participantes percebessem que para determinar a altura do 

triângulo era necessário dividir a folha de papel sulfite quadrada em dois 

retângulos congruentes) 

Após esse questionamento, foi apresentado a definição da altura de um triângulo 

(Figura 83). 

Figura 83: Altura de um triângulo 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015). 

Marcado a altura do triângulo perguntou-se: 

 Agora, o que devemos fazer? 



  

308 
 

(Esperava-se que os participantes percebessem que era necessário marcar os 

outros dois lados para formar o triângulo – fazer uma dobradura unindo um 

vértice com o ponto médio do lado oposto) 

 Então, a toca da onça está terminada? 

(Esperava-se que percebessem que ainda faltava construir um segmento 

paralelo à base do triângulo – fazer uma dobradura unindo os ponto médios dos 

lados do triângulo) 

 

Após, foi apresentado a definição de ponto médio (Figura 84). 

Figura 84: Definição de ponto médio 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Terminado o trabalho com as dobraduras, os participantes reforçaram as marcas das 

dobras realizadas na folha de papel sulfite com auxilio de uma régua e pincel, colaram em 

um papelão e plastificaram usando papel contact. 

Um resumo dos conteúdos matemáticos e geométricos abordados durante a 

realização dessa dobradura foi entregue para os participantes posteriormente. 

 

2ª Parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Para essa atividade os participantes foram organizados em duplas para a discussão 

das jogadas e das regras do jogo (Quadro 69). 

Quadro 69: Regras do Jogo da Onça 

Regras do Jogo da Onça 

1. Preparação do jogo 

Coloque as peças conforme o desenho abaixo. Use dois tipos de peças, uma peça 

representando a onça e 14 peças representando os cachorros.  
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2. Número de jogadores 

Dois jogadores. Um(a) jogador(a) fica com a onça e o(a) outro(a) jogador(a) com os 14 

cachorros. 

3. Objetivo do jogo 

O(a) jogador(a) com a onça deve capturar cinco cachorros. O(a) jogador(a) com os 

cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidades de se mover no tabuleiro. 

O(a) jogador(a) com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. 

4. Movimentação 

O(a) jogador(a) com a onça inicia a partida movendo a sua peça para qualquer casa 

adjacente que esteja vazia. Em seguida, o jogador com os cachorros deve mover qualquer 

uma de suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. As peças podem se 

mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca (parte 

triangular do tabuleiro). Caso isso aconteça, a onça foi encurralada pelos cachorros. A 

onça captura um cachorro quando ela salta sobre ele para uma casa vazia (como no jogo 

de damas). A captura pode acontecer em qualquer sentido. Os jogadores podem fazer mais 

de uma captura, se for possível (também como no jogo de damas). Os jogadores alternam 

as jogadas até que um dos dois vença a partida.  

5. Vencedor(a) da partida 

O(a) jogador(a) com a onça foi o(a) vencedor(a) quando conseguir capturar cinco 

cachorros. O(a) jogador(a) com os cachorros foi o(a) vencedor(a) quando conseguir 

imobilizar a onça. 
Fonte: Adaptado do livro O Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas escrito por Maurício Lima e 

Antônio Barreto, em 2005. 

Após a apresentação, foi decidido, em cada dupla, quem iniciaria as jogadas. Essa 

decisão foi realizada por meio do par ou ímpar.  É importante ressaltar que cada 

participante deve jogar uma vez com a onça. 

Nos dez minutos finais da aula foram discutidas as estratégias descobertas durante a 

realização do jogo. Foi questionado: 

 Quem venceu as jogadas: a onça ou o cachorro? 

 O que é melhor: jogar com a onça ou com os cachorros? Por quê? 

 A onça sempre vence? Por quê? 

 O que a onça deve fazer para ganhar? E o cachorro? 

 Quais são os lugares críticos do jogo que permitem prever o resultado final para a 

onça? 

Todas as respostas foram registradas no quadro e no diário de bordo da 

pesquisadora para análise na aula seguinte. Os alunos também responderam a um breve 

questionário (Quadro 70). 
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Quadro 70: Questionário sobre analise do Jogo da Onça para os participantes da pesquisa 

Analisando o Jogo da Onça 

1) Você gostou do jogo? (  ) sim  (  ) não 

Por quê? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2) Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) É possível trabalhar a matemática e geometria através desse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Como? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 

3ª Parte: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

As duplas foram organizadas novamente para a realização das jogadas.  Antes de 

iniciarem, foram relembradas as estratégias discutidas na aula anterior e anotadas no 

quadro. 

Os participantes jogaram e testaram as estratégias. Nos dez minutos finais foi feita 

uma discussão para verificar se as estratégias identificadas foram bem sucedidas. 

Questionou-se: 

 Que estratégias parecem funcionar consistentemente? 

 Que estratégias funcionam às vezes e em quais condições? 

Posteriormente, os participantes anotaram as estratégias bem sucedidas observando 

a importância de sua utilização na realização do jogo. 

 

Jogo 2: Jogo Mancala 

Ao que tudo indica, o jogo Mancala é o pai dos jogos, pois a sua provável origem 

encontra-se no continente africano, mais precisamente no Egito, há mais de 3 (três) mil 

anos. Os tabuleiros mais antigos desse jogo foram encontrados em escavações da cidade 

Aleppo (Síria), no templo de Karnak (Egito) e no Theseum (Atenas). 

Do vale do Nilo, a Mancala espalhou-se por toda a África e todo o oriente e, 

atualmente, é jogado em todos os continentes, sendo difundido através de seus 

apreciadores e de educadores, em escolas e universidades. 

É um jogo de estratégia relacionado à semeadura, que simula o ato de semear, da 

germinação das sementes na terra, do desenvolvimento e da colheita. O deslocamento das 
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sementes pelo tabuleiro é associado ao movimento celeste das estrelas, sendo que o 

tabuleiro simboliza o céu. 

De acordo com Braxton, Gonsalves, Lipneer e Barber (1995), o Jogo Mancala pode 

desenvolver as habilidades numéricas, lógicas e da linguagem matemática, bem como 

auxilia os membros de grupos culturais distintos no desenvolvimento de estratégias, de 

cálculo mental e da observação de padrões numéricos e geométricos. 

É importante ressaltar que, Para Gonsalves et al. (1995), esse jogo também 

desenvolve as habilidades de antecipação de resultados de um movimento específico e da 

compreensão das representações visuais numéricas.  

 

1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

Para essa aula, foi apresentado para os participantes, um vídeo sobre a diversidade 

cultural da África25. Na sequência foi realizada uma breve discussão e distribuído um texto 

sobre o Jogo Mancala (Quadro 71). 

Quadro 71: Texto sobre o Jogo Mancala 

JOGO MANCALA – ÁFRICA 

 
Há uma referência ao Kalah ser o mais antigo jogo continuamente jogado na história da 

humanidade. Há evidências de que esse jogo foi jogado em algum lugar do mundo por 

mais de 3.500 anos, pois vestígios desses jogos foram encontrados na Síria, na Grécia e no 

Egito. 

A propagação desse jogo é atribuída aos muçulmanos que introduziram o Kalah em outras 

regiões do mundo que conquistaram. O mais antigo tabuleiro conhecido do jogo Kalah foi 

encontrado na região conhecida atualmente como Egito, sendo que essa descoberta 

também inclui uma tábua de pedra que foi esculpida na pirâmide de Quéops. O jogo 

também é conhecido por muitos nomes, incluindo, Mancala (árabe) e Wari (Asante). 

Diz-se que Kalah é derivado do nome do deserto de Kalahari, na África do Sul, onde os 

povos nativos jogavam esse jogo cavando os buracos na areia. Outros dizem que esse 

nome é derivado da palavra árabe, naqala, que significa mover. 

As tribos africanas têm nomes diferentes para as versões jogadas em uma região particular. 

Por exemplo, os Masai do Quênia jogam uma versão do Kalah chamada de Kiuthi, que 

utiliza um tabuleiro com até 50 compartimentos, também denominados de poços, em cada 

fileira. 

De acordo com a lenda, esse jogo foi jogado para resolver disputas, para adquirir escravos 

e servos e, também, para vários ganhos materiais. As peças eram tão simples quanto seixos 

ou tão valiosas quanto o diamante. Uma das belezas desse jogo é que ele pode ser jogado 

em qualquer lugar, com ou sem tabuleiro formal. 

Cientistas sociais que traçam a história dos descendentes de escravos africanos no 

hemisfério ocidental estudam estilos dos jogos de Kalah como um meio de encontrar pistas 

                                                           
25Vídeo disponível em: Cultura Africana - https://www.youtube.com/watch?v=jtWNhpV34S4. 

https://www.youtube.com/watch?v=jtWNhpV34S4
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sobre os países de origem do povo. Por exemplo, no Brasil, descobriu-se que o tipo de 

Kalah jogado aqui era o mesmo do povo iorubá da Nigéria. 

O Kalah, em centenas de variações, continua a ser jogado em muitas partes do mundo, 

incluindo em todo o continente africano, bem como nas Filipinas e partes da Ásia, Brasil, 

Índias Ocidentais e Estados Unidos. 
Fonte: Braxton, Gonsalves, Lipneer e Barber (1995). 

Após a leitura pelos participantes, foi feita uma discussão buscando ressaltar 

algumas informações apresentadas. Questionou-se: 

 Qual a origem desse jogo? 

 Onde foram encontrados vestígios desse jogo? 

 Quem foram os responsáveis por sua propagação?  

 Como esse jogo é jogado pelos nativos africanos? 

 Onde foi encontrado o mais antigo tabuleiro do Kalah? 

 Que outros nomes esse jogo possui?  

 Existem outras versões desse jogo? Quais? 

 O que diz a lenda sobre esse jogo?  

 Esse jogo é jogado aqui no Brasil? 

 Onde esse jogo continua sendo jogado? 

Ao final foi solicitada a realização de uma breve pesquisa sobre: 

 A origem do nome desse jogo. 

 Os matemáticos importantes da época dos primeiros registros desse jogo. 

As informações obtidas foram compartilhadas e discutidas na aula seguinte. 

 

1ª Parte A: Construindo o tabuleiro do Jogo da Mancala 

Nessa atividade, foi utilizado como modelo um tabuleiro do Jogo Mancala, 

construído pela professora-pesquisadora, para a exploração dos conteúdos matemáticos e 

geométricos. Inicialmente, a professora-pesquisadora discutiu com os participantes quais 

figuras formavam o tabuleiro e revisou o conceito de polígonos e não-polígonos. Assim, os 

participantes foram questionados: 

 Quais figuras compõem o tabuleiro? 

 O que é um polígono? E não-polígono?  

 Porque o círculo não é um polígono? 

Após essa discussão, a seguinte definição foi apresentada conforme o quadro 72. 



  

313 
 

Quadro 72: Definição de Círculo 

Como é definido o Círculo? 

Na Matemática, o círculo, também chamado de disco, é um conjunto de pontos na parte interna da 

circunferência.  

Fonte: Novaes (2015) 

Os questionamentos continuaram: 

 O que é circunferência? 

(Esperava-se que os alunos respondessem que era o contorno, a linha ou algo 

parecido). 

 Foi utilizada uma animação no GeoGebra para mostrar como o círculo é formado 

(Figura 85). 

Figura 85: Animação no GeoGebra sobre como o círculo é formado 

 
 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora no GeoGebra 

Durante o desenvolvimento dessa atividade, esperava-se que os alunos percebessem 

que quanto mais aumentarmos o lado do polígono, mais se aproxima de um círculo. 

Então, a professora-pesquisadora apresentou a definição sobre como é formado o 

círculo (Figura 86). 

Figura 86: Como o círculo é formado 

Como um Círculo é formado 

O círculo é formado através de um polígono que vai aumentando seu número de lados. Assim, 

quanto mais lados um polígono tem, mais ele se aproxima de uma forma circular. Veja na figura 

abaixo esse processo: 

 
Fonte: Novaes (2015) 

E a definição de circunferência foi dada em seguida (Figura 87). 



  

314 
 

Figura 87: Definição de Circunferência 

O que é a Circunferência 

A circunferência é formada por um conjunto de pontos que distam do centro C por uma medida r 

chamada de raio. Então a linha que forma a circunferência são pontos com a 

mesma distância do centro. 

 

 

Na imagem temos P representando um ponto que dista do centro C pela medida do raio r. Entenda 

que a linha que forma a circunferência seja formada por vários pontos P na mesma distância r do 

centro C. 

Fonte: Novaes (2015) 

Foram explorados também os elementos da circunferência e a diferença do círculo e 

circunferência, de acordo com a figura 88. 

Figura 88: Diferença entre o círculo e circunferência 

Diferença entre Círculo e Circunferência 

A circunferência é a linha do círculo e o círculo é a parte  

interna da circunferência. 

 

Fonte: Novaes (2015) 

Em seguida, discutido com os participantes a definição de área e perímetro do 

círculo, como mostra o quadro 73. 

Quadro 73: Definição de área e perímetro do círculo 

Área do Círculo: é a medida equivalente à superfície dessa figura plana. 

A = π.r² 

onde: A é a área, π é o número pi (3,14) e r é a medida do raio. 

O raio é a medida que vai do centro até um ponto da extremidade do círculo.  

O diâmetro é a medida equivalente ao dobro da medida do raio. A medida do diâmetro é 2r. 

Perímetro do Círculo: é a medida equivalente à linha curva que forma a borda circular.  

P = 2.π. r 

Onde: P é o perímetro; π é o número pi (3,14) e r é o raio. 

Fonte: Novaes (2015) 

Para ilustrar os elementos da circunferência e da área, a professora-pesquisadora 

mostrou uma exploração no GeoGebra como demonstra a figura 89. 

Figura 89: Exploração no GeoGebra dos elementos e a área do círculo 

 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora no GeoGebra 

https://matematicabasica.net/numero-pi/
https://matematicabasica.net/numero-pi/
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Posteriormente, para a construção do tabuleiro do jogo, cada aluno(a) recebeu uma 

folha de papel sulfite, um compasso e uma régua. Em seguida, foi mostrado, no quadro, 

como os participantes deveriam construir a circunferência utilizando o compasso. Nessas 

construções deveriam utilizar a medida de 4 cm para o raio. 

Então, para facilitar a construção do tabuleiro, a professora-pesquisadora explicou 

que deveriam marcar o centro do círculo, com a régua na posição horizontal e, assim, 

marcar, a partir do centro, 4 cm para o lado direito e para o lado esquerdo. 

Depois, os participantes deveriam colocar a régua na posição horizontal e marcarem 

4 cm para cima e para baixo, a partir do centro do círculo. Desse modo, somente após os 

extremos terem sido marcados deveriam utilizar o compasso. 

Assim, cada grupo deveria construir 12 circunferências de raio 4 cm e, em seguida, 

deveriam recortá-las. Os participantes receberam duas folhas menores no formato de um 

retângulo para as casas da extremidade do tabuleiro e uma folha maior, também no formato 

de um retângulo, para o tabuleiro. 

Finalizada a construção das circunferências, esses participantes deveriam organizá-

las com os dois retângulos na folha do tabuleiro para as colarem no papelão para 

plastificação. Posteriormente, a professora-pesquisadora entregou para os participantes um 

resumo dos conteúdos geométricos abordados na construção desse tabuleiro. 

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Os participantes foram organizados em duplas para as jogadas e foram apresentadas 

as regras do Jogo Mancala (Quadro 74). 

Quadro 74: Regras do Jogo Mancala 

MANCALA: O JOGO 

Objetivo do jogo: capturar o maior número de sementes. 

Preparação do Jogo: distribuir quatro sementes em cada casa e sortear quem iniciará a 

partida. Cada jogador fica com uma fileira de seis casas, que foi considerada seu campo e um 

oásis a sua direita, onde deposita as sementes capturadas. 

Movimentação do jogo: os jogadores se alternam fazendo um lance cada vez. Em cada 

jogada eles devem escolher uma casa de seu campo e pegar todas as sementes desta casa, 

semeando-as pelas casas seguintes da seguinte forma: uma semente em cada casa de seu 

campo e/ou do campo do seu adversário. As 12 casas do tabuleiro são consideradas como se 

fosse um circuito que deve ser percorrido no sentido anti-horário. Se o número de sementes a 

ser semeado for maior que onze, dá-se uma volta completa pelo tabuleiro sem deixar no oásis 

do adversário nenhuma semente e prossegue repartindo as sementes restantes pelas casas 

seguintes. 

Como capturar sementes: é preciso que a última casa onde o jogador semear, satisfaça duas 

condições:  
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a) Pertença ao campo adversário. 

b) Contenha 2 ou 3 sementes, já contado com aquela recém-semeada. Neste caso, o 

jogador pega para si as sementes dessa casa e as da casa precedente, desde que ela 

também satisfaça essas condições. E também pega as sementes da segunda casa 

precedente e assim por diante, até chegar a uma casa que não mais satisfaça às 

condições, quando então se encerra a jogada. As sementes capturadas ficam com o 

jogador que as capturou.  

Regra importante: O jogador não pode deixar o campo do adversário sem sementes. Se isso 

ocorrer ele deve fazer uma jogada que recoloque sementes no campo do adversário sem 

sementes, desde que isso seja possível num único lance (essa é uma regra única dentre os 

jogos conhecidos). 

Finalização da partida: a partida se encerra quando ocorrer uma das situações: 

a) Não ser possível colocar sementes no campo vazio do adversário, em um único lance. 

Neste caso, o jogador pega para si todas as sementes que restarem em seu campo. 

b) Restarem tão poucas sementes sobre o tabuleiro que nenhuma captura seja mais 

possível. Neste caso estas sementes não ficam com ninguém.   

O jogador que tiver capturado mais sementes foi o vencedor da partida.  

Obs: Existem outras regras, nomes e formas de jogar esse jogo. 
Fonte: Silva (2014) 

Após a apresentação, as duplas decidiram, por meio do par ou ímpar, qual dos dois 

jogadores deveria iniciar o jogo. Foi solicitado que jogassem, no minimo, duas vezes. É 

importante que cada aluno(a) inicie o jogo, pelo menos, uma vez. 

Nos vinte minutos finais, as estratégias descobertas nas jogadas foram discutidas e 

os alunos responderam a um pequeno questionário. 

Nas discussões foram questionados: 

 É melhor ser o primeiro a começar o jogo ou segundo? Por quê? 

 Explique se importa quem inicia o jogo? 

 O que é um bom lance de abertura, se você for o primeiro jogador? E se você for 

o segundo jogador? Por quê? 

 É melhor ter mais sementes do seu lado ou do lado de seu oponente? Por quê? 

 Explique como você pode se proteger contra a captura de sementes?  

 Quais são as armadilhas que você deve evitar? Por quê? 

 Explique por que a contagem é importante nesse jogo? 

 É sempre uma boa jogada capturar a semente do(a) outro(a) jogdor(a) se você 

tiver essa opção? Por quê? 

 É sempre bom terminar o jogo o mais rápido possível? Por quê? 

 E se você terminar o jogo pegando a última peça do seu oponente? Explique. 
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Todas as respostas foram registradas no quadro e no diário de campo da professora-

pesquisadora para discussão na aula seguinte. Os alunos também responderam a um breve 

questionário (Quadro 75). 

Quadro 75: Questionário sobre analise do Jogo Mancala para os participantes da pesquisa 

Analisando o Jogo Mancala 

1) Você gostou do jogo? (  ) sim  (  ) não 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Qual(ais)? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) É possível trabalhar a matemática e a geometria através desse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Como? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 

3ª Parte: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Essa atividade foi desenvolvida na sala de informática com a utilização do Jogo 

Mancala online. 

Os alunos foram dividos em dois grupos: um ficou na sala de informática e outro na 

sala de aula, pois a sala de informática da escola em estudo possui poucos computadores 

com acesso à internet. Como foram utilizados dois horários, os grupos se revezaram. 

Em seguida, os alunos foram organizados novamente em duplas para a realização 

das jogadas e as estratégias discutidas na aula anterior, relembradas. 

Em seguida, os participantes desse estudo jogaram e testaram as estratégias 

identificadas anteriormente. 

Nos dez minutos finais, foi discutida a validade das estratégias. Questionou-se: 

 Quais estratégias funcionam sempre? Por quê? 

 Quais estratégias funcionam às vezes e em quais condições? Por quê? 

Finalizando, os participantes anotaram as estratégias bem sucedidas observando a 

importância de sua utilização na realização do jogo. 

 

Jogo 3: Jogo Hex 

O Hex é um jogo de tabuleiro jogado em uma grade hexagonal de qualquer 

tamanho e de diversas formas possíveis, mas, tradicionalmente, como um losango 11x11. 
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Há outras dimensões populares, como, por exemplo, 13x13 e 19x19, que resultado 

de sua relação com o antigo jogo asiático Go, cuja origem remonta à antiga China, há cerca 

de 2.5 mil anos (GALE, 1979). 

De acordo com John Nash, um dos inventores desse jogo e autor do livro A 

Beautiful Mind, o tamanho ideal para o tabuleiro desse jogo é 14x14. 

Com relação às competências matemáticas, Braxton, Gonsalves, Lipneer e Barber 

(1995) afirmam que esse jogo desenvolve as habilidades de visualização espacial, de lógica 

e de resolução de problemas, que são utilizadas nas jogadas e nos movimentos. 

É importante ressaltar que, para Braxton et al. (1995), o Jogo Hex também 

desenvolve o reconhecimento de padrões numéricos e geométricos. 

 

1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

Foi apresentado para os participantes desse estudo, um vídeo sobre a diversidade 

cultural dos Estados Unidos26 e um sobre diversidade cultural da Dinamarca27. 

Posteriormente, foi realizada uma discussão sobre essas diversidades, procurando 

ressaltar os principais aspectos das culturas: americana e dinamarquesa. 

Em seguida, foi distribuído um texto sobre o Jogo Hex para leitura dos participantes 

desse estudo (Quadro 76). 

Quadro 76: Uma breve história do Jogo Hex 

JOGO HEX 

 

 

O Jogo Hex foi inventado por Piet Hein, um matemático, físico e poeta dinamarquês. Esse jogo foi 

apresentado para o público, pela primeira vez, em 26 de Dezembro de 1942 por meio de um artigo 

do próprio Hein para o jornal diário dinamarquês Politiken, no qual descreveu esse jogo com o 

nome de Polígono. Assim, o tabuleiro de 11x11 e as regras descritas são idênticas às do jogo Hex, 

que é jogado atualmente. Nos anos que se seguiram, esse jogo adquiriu uma grande popularidade 

na Dinamarca.  

Em 1948, o matemático norte-americano John Nash que, sem ter conhecimento da invenção de Piet 

Hein, inventou jogo parecido com o Polígono, enquanto preparava o seu doutoramento em 

Princeton, nos Estados Unidos. Esse jogo sempre esteve entre os jogos favoritos dos estudantes de 

matemática. Conta-se que alguns alunos até jogavam o Hex nos mosaicos hexagonais das casas de 

banho. No início dos anos de 1950, a empresa Parker Brothers começou a comercializar esse jogo 

com o nome de Hex, nome que é utilizado até hoje. 

                                                           
26Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rvtpTYI5-gc. 
27Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TRXN4_zkitQ. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://www.youtube.com/watch?v=rvtpTYI5-gc
https://www.youtube.com/watch?v=TRXN4_zkitQ
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Ao longo dos anos, o jogo Hex tem sido vendido por um vasto número de empresas de jogos e, 

muitas vezes, como jogo de lápis e papel em diagramas 11x11. Nesse jogo, o jogador tem que 

pensar na ofensiva (movimentos que lhe permitem completar o seu caminho) e na defensiva 

(movimentos que impedem o oponente de completar o seu caminho) durante a sua realização. 

Muitas variações do Jogo Hex continuam a desafiar as pessoas em todo o mundo. Esse jogo de 

tabuleiro pode ser confeccionado com lados formados por oito hexágonos, dez hexágonos e etc. É 

um jogo de estratégia que também envolve a visualização espacial, bem como as habilidades de 

lógica e resolução de problemas, que são usadas para realizar cada jogada, pois os jogadores devem 

examinar todas as opções, bem como as respostas possíveis ou prováveis que um(a) oponente pode 

realizar em cada jogada. 

Fonte: Texto adaptado de Nunes (2009) e Braxton, Gonsalves, Lipneer, Barber (1995). 

Após a leitura foi feita uma discussão norteada pelas seguintes questões: 

 Quem inventou o jogo Hex? 

 Quando o jogo Hex foi mostrado para o público pela primeira vez? 

 Qual foi o primeiro nome desse jogo? 

 Quando e por quem esse jogo começou a ser comercializado? 

 O que é importante pensar no jogo Hex? Explique a sua resposta. 

 Quais são as outras variações do Hex? 

 Que tipo de jogo é o Hex? Esse jogo envolve quais conteúdos geométricos? 

 Quais habilidades e conteúdos matemáticos são necessários nas jogadas do 

Hex? 

 Explique o que é um polígono, que foi o primeiro nome dado para o jogo Hex. 

 Explique qual é a conexão desse jogo com os polígonos. 

 Explique qual é o significado do tabuleiro do Jogo Hex ser 11x11. 

Ao final foi solicitado aos participantes que pesquisem sobre: 

 A origem do nome do jogo Hex. 

 Os matemáticos, os cientistas, os poetas e os artistas importantes da região em 

que esse jogo foi desenvolvido. 

As descobertas foram socializadas na aula seguinte. 

 

1ª parte A: Construindo o tabuleiro do Jogo da Hex 

Nessa atividade, foi apresentado um tabuleiro do Jogo Hex como modelo para a 

construção e exploração dos conteúdos geométricos. Foi realizada, de início, uma revisão 

do conceito de polígonos e seus elementos. Então, questionou-se: 

 Como podemos classificar o polígono de 6 lados? 
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 Qual a diferença entre um quadrilátero qualquer e o quadrado? E o que 

podemos observar sobre os seus ângulos?  

 E com relação a um triângulo qualquer como um triângulo equilátero? E o que 

podemos observar sobre os seus ângulos? 

(Esperava-se que os alunos percebessem que alguns polígonos possuem lados com 

as mesmas medidas e também ângulos com as mesmas medidas). 

A figura 90 mostra os elementos dos quadriláteros e triângulos. 

Figura 90: Explorando os elementos dos quadriláteros e dos triângulos 

 
Fonte: Figura construída pela professora-pesquisadora no GeoGebra 

Nesse momento, foi relembrado o conceito de triângulo equilátero (Figura 91). 

Figura 91: Definição de triângulo equilátero 

 
Fonte: Figura construída pela professora-pesquisadora no GeoGebra. 

E formalizado o conceito de polígonos regulares, após os alunos acompanharem a 

construção dos polígonos regulares no GeoGebra elaborado pela professora pesquisadora 

(Figura 92). 

Figura 92: Explorando os polígonos regulares no GeoGebra 

Polígono Regular 
É todo polígono regular que possui os lados e os ângulos com medidas iguais. Alguns 

exemplos de polígonos regulares. 

 

Fonte: Brasil Escola e figuras construída pela professora-pesquisadora no Geoebra 

Em seguida foi realizada a construção de um hexágono regular utilizando 

dobradura. Para essa atividade, cada aluno(a) recebeu uma folha de papel sulfite no 

formato de um retângulo e foram questionados: 
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 Como podemos dividir essa folha em dois retângulos iguais? 

(Esperava-se que eles lembrassem que deviam sobrepor o lado inferior da folha ao 

lado superior) 

Na sequência, a professora-pesquisadora forneceu as instruções para as dobras 

(Figura 93). 

Figura 93: Passos para a dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

Divida a folha em dois retângulos unindo dois lados opostos e marque bem (Figura 

94). 

Figura 94: Passo 1- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Faça uma nova dobradura unindo um dos lados abertos com o lado fechado, 

marque bem e desdobre a folha (Figura 95). 

Figura 95: Passo 2- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Com a folha na posição como mostrado abaixo, leve o ângulo reto do lado 

aberto do retângulo de cima até a marca da segunda dobra e dobre de maneira a 

dividir o ângulo reto em três partes iguais (Figura 96). 

Figura 96: Passo 3- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Abrir a folha e recortar na marca feita os dois retângulos, conforme a figura 97. 
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Figura 97: Passo 4- dobradura do hexágono regular 

- 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Pegar a parte cortada e unir com os lados abertos e dobrar formando um 

triângulo equilátero (Figura 98). 

Figura 98: Passo 5- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Vire a folha e repita o procedimento unindo o lado fechado do triângulo com o 

lado fechado do retângulo de acordo com a figura 99. 

Figura 99: Passo 6- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 Recortar a parte que sobrou dos triângulos sobrepostos. Agora é só abrir e terá o 

hexágono como mostra a figura 100. 

Figura 100: Passo 7- dobradura do hexágono regular 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

A cada dobra realizada foram explorados os conceitos geométricos presentes nessas 

dobraduras. 
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Finalizada a construção, cada dupla recebeu duas folhas: uma com o desenho do 

tabuleiro Hex em papel A5 e outra folha com o mesmo desenho, só que em papel A4, que 

serviu de peças para o jogo. 

Os hexágonos dos lados opostos do losango da folha A5 foram contornados com 

pinceis azul e vermelho (lados opostos com a mesma cor) e os hexágonos da folha A4 

foram coloridos e recortados. Ao final o tabuleiro em folha A5 foi colado em papelão e 

plastificado. A figura 101 mostra um molde do tabuleiro do Jogo Hex. 

Figura 101: Molde do tabuleiro do Jogo Hex 

 
Fonte: Braxton, Gonsalves, Lipneer, Barber (1995) 

 

2ª Parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Os partipantes foram organizados em duplas para as jogadas e apresentads as regras 

do jogo (Quadro 77). 

Quadro 77: Regras do Jogo Hex 

Regras do Jogo Hex 

1. O jogo Hex é jogado com dois jogadores. Cada jogador(a) escolhe as peças do jogo de uma cor.  

2. Comece o jogo com um tabuleiro vazio. Em cada vez, um(a) jogador(a) coloca uma única peça 

em uma casa hexagonal vazia. 

3. Cada jogador(a) tenta construir um caminho com as suas peças a partir de um lado do tabuleiro 

em direção ao lado oposto. Um(a) jogador(a) cria um caminho entre os lados que foi marcado por X 

enquanto o(a) outro(a) jogador(a) cria um caminho que foi marcadomarcados por O. 

4. Os hexágonos dos cantos pertencem aos dois lados. 

5. O caminho pode ser longo e tortuoso, mas todos mdeve ser da mesma cor. O(a) primeiro(a) 

jogador(a) a completar a trilha ganha o jogo. 

Exemplos de trilhas 

 
 

Fonte: Braxton, Gonsalves, Lipneer; Barber (1995, p. 147). 
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Após a apresentação das regras do jogo, as duplas decidiram quem iniciaria por 

meio do par ou ímpar. É importante que cada participante inicie o jogo pelo menos uma 

vez, ou seja, é necessário que os participantes joguem, pelo menos, duas vezes.  

Nos vinte minutos finais, as estratégias foram discutidas e os participantes 

questionados: 

 Quem venceu as jogadas? 

 O que é melhor: ser o primeiro ou segundo jogador? Por quê? 

 Quem começa primeiro vence sempre? Por quê? 

 Como podemos nos defender de uma jogada do(a) adversário? Explique. 

 Quando podemos prever o resultado final do jogo? Explique. 

Todas as respostas foram registradas no quadro e no diário de campo da professora-

pesquisadora para discussão na aula seguinte. Os participantes também responderam a um 

breve questionário (Quadro 78). 

Quadro 78: Questionário sobre a análise do Jogo Hex 

Analisando o Jogo Hex 
 

1) Você gostou do jogo? (  ) sim  (  ) não 

Por quê? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Quais? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) É possível trabalhar a matemática e geometria através desse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Como? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 

3ª Parte: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

As estratégias identificadas foram relembradas e os participantes organizados 

novamente em duplas para as jogadas. Após, jogaram e testaram as estratégias. 

Nos dez minutos finais foi verificada a eficássia das estratégias utilizadas. 

Quiestionou-se: 

 Quais estratégias funcionam sempre? Por quê? 

 Quais estratégias funcionam às vezes e em quais condições? Por quê? 

Os participantes anotaram as estratégias bem sucedidas observando a importância 

de sua utilização na realização do jogo.  
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APÊNDICE 07 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 2: EXPLORANDO OS JOGOS DO COTIDIANO 

 

Nesse bloco de atividades foram analisadas as respostas dadas para algumas 

questões do questionário inicial referentes aos jogos, principalmente, para a questão 10: 

Qual dos jogos que você mencionou, você gostaria de jogar em sala de aula? e para a 

questão 12: Pergunte para os seus pais ou responsáveis se eles brincaram com jogos na 

infância. Em caso afirmativo, cite quais, com relação aos jogos brincados na infância dos 

pais e/ou responsáveis e, também dos participantes desse estudo. 

Então, a partir dos jogos mais citados pelos participantes desse estudo e pelos seus 

pais e/responsáveis, os dois jogos de tabuleiro mais citados, como, por exemplo, o Jogo de 

Dama e o Jogo da Velha, foram selecionados para serem construídos, desenvolvidos, 

trabalhados e jogados em sala de aula. 

Desse modo, as atividades desse bloco foram elaboradas de acordo com a condução 

do trabalho de campo dessa pesquisa e com a obtenção de informações contidas no 

questionário inicial e focal sobre os jogos. Os tópicos utilizados nas atividades do primeiro 

bloco também foram aplicados para os jogos criados nesse bloco. 

No entanto, como a queimada foi o mais citado pelos participantes desse estudo, 

com 37 citações, a professora-pesquisadora e o seu orientador resolveram adaptar esse jogo 

de rua para jogá-lo nas dependências da escola, quadra, envolvendo operações com 

números positivos e negativos. 

Contudo, como as respostas dadas para essa questão não focaram de uma maneira 

específica os jogos de tabuleiro, foi elaborado um questionário focal especificando sobre o 

jogo de tabuleiro que os participantes desse estudo conhecem e gostariam de jogar em sala 

de aula, bem como sobre o jogo de tabuleiro que os seus pais e/ou responsáveis jogaram 

em sua infância. 

Consequentemente, esse bloco de atividades foi elaborado a partir das informações 

obtidas no questionário inicial sobre os jogos e, também, no questionário focal, com a 

finalidade de resgatar alguns aspectos da cultura própria dos participantes e dos familiares 

por meio da obtenção de informações sobre os jogos de tabuleiro jogados durante a 

infância dos participantes desse estudo e de seus pais e/ou responsáveis. 
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Desse modo, os tópicos utilizados nas atividades do primeiro bloco, referentes à 

organização da apresentação, da montagem dos tabuleiros e estratégias utilizadas também 

foram aplicados para os jogos criados nesse bloco. Por conseguinte, apresenta-se 

brevemente, esse processo para o Jogo de Dama, o Jogo da Velha e para a Queimada 

adaptada. 

 

Jogo 1: Jogo de Dama 

A dama é um dos jogos de tabuleiro mais conhecidos e praticados em todo o 

mundo. As regras, na maneira como conhecemos atualmente, surgiram com o nome de 

Fierges, na Baixa Idade Média. Esse jogo se tornou muito popular e se espalhou para o 

resto do mundo como consequência da expansão europeia, mas, há informações que 

remetem a sua origem ao Antigo Egito. 

Como num jogo de Xadrez, aquele que conseguir antecipar, em estratégia, o maior 

número de jogadas, possui maior chance de vencer a partida. Assim, com o objetivo de 

capturar todas as peças do adversário, este jogo consegue entreter crianças e adultos de 

todas as idades. 

Esse jogo estimula e exercita a percepção abstrata espacial, a criatividade, o 

raciocínio e a sua relação com a brincadeira como um agente cultural e social vivo, 

dinâmico e afinado com o nosso tempo. 

 

1ª Parte - Conhecendo o jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

É importante ressaltar que, no questionário focal proposto em sala de aula, o jogo 

de damas foi o mais citado pelos participantes e, por isso foi selecionado para compor esse 

bloco. Assim, a professora-pesquisadora distribuiu um texto sobre o Jogo de Dama para 

leitura e discussão dos participantes desse estudo (Quadro 79). 

Quadro 79: Uma breve história do Jogo de Dama 

Jogo de Dama 

 
A origem do jogo de damas é desconhecida. As pinturas e os tabuleiros encontrados em túmulos 

do antigo Egito, além de outros achados arqueológicos em diversos lugares do mundo, fornecem 
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dicas da existência de jogos bem semelhantes ao atual Jogo de Damas. Não existem, no entanto, 

indícios seguros que nos possam elucidar onde e quando esse jogo surgiu. 

No século XVI foram editados na Espanha os primeiros livros de que se tem notícia, contendo 

elementos teóricos bem desenvolvidos sobre o Jogo de Damas. Atualmente, é estimado que 

existam centenas de milhares de livros publicados em todo o mundo sobre esse jogo. 

O Jogo de Damas, como esporte, foi introduzido no Brasil, de 1935 a 1940, por Geraldino 

Izidoro. A maioria dos jogos realizada naquela época está registrada no livro intitulado Ciência e 

Técnica do Jogo de Damas, de autoria de Izidoro e Cardoso, que contêm detalhes a respeito 

desse surto damístico. O primeiro livro editado no Brasil, intitulado: 40 Golpes Clássicos, de 

autor desconhecido, foi publicado no Rio de Janeiro, em 1940. 

A partir de 1940, a prática do jogo de damas, de uma maneira organizada, entrou em recesso. 

Contudo, não há registros do desenvolvimento do movimento damístico até 1954, quando, com o 

advento do mestre russo Bakumenko, um novo surto começou a surgir com a utilização do 

tabuleiro de 64 casas. 

Radicado em São Paulo, Bakumenko, egresso de uma escola damística, que foi campeão da 

URSS em 1927, iniciou a criação de um núcleo damístico. Por sua vez, Izidoro, que sempre 

manteve o seu interesse pelo Jogo de Damas, ao saber da presença de Bakumenko, o procurou. 

Esse fato gerou um encontro famoso entre as equipes de São Paulo e Rio de Janeiro, que 

praticamente marcou o reinício das atividades damísticas no país. Essa prova foi realizada no Rio 

de Janeiro, no dia 02 de maio de 1954. 

Por sua vez, Izidoro, ao realizar os torneios, criou grupos damísticos, incentivando com prêmios 

a criação de outros grupos ao escrever diversas colunas em jornais e revistas. Esse fato auxiliou o 

crescimento do interesse pelo esporte no Rio e em todo o país. Esse movimento resultou na 

criação das Federações Estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito 

Santo e Minas Gerais. 

Em 5 de Abril de 1963, na sede do Clube Estrela de Oliveira, à Rua do Gasômetro, na cidade de 

São Paulo, foi fundada a Federação Paulista de Jogo de Damas, sendo a primeira federação no 

Brasil. A década de 60 foi uma época de grande desenvolvimento para o Jogo de Damas. Em 

Belo Horizonte, em 1967, foi organizado o maior campeonato desse jogo no Brasil, reunindo 

1009 participantes. 

Também em 1967 ocorreu um obstáculo para o jogo de damas brasileiro quando João 

Havelange, que era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que na época 

englobava todos os esportes amadores, qualificou o jogo de damas como mera uma recreação, 

desfiliando-o da CBD. Essa atitude foi um atraso irreparável para o desenvolvimento dessa 

modalidade, pois foi somente em 19 de Novembro de 1988, que o jogo de damas voltou à 

condição de esporte no Brasil. Foram 21 anos desse jogo à margem do processo esportivo 

nacional. 

Porém, o Jogo de Damas evoluiu muito nesses 21 anos. Por exemplo, alguns meses após a 

desfiliação da CBD, os damistas se reuniram em Niterói e fundaram a Confederação Brasileira 

de Jogo de Damas, sendo o seu primeiro presidente o Dr. Murilo Portugal e, em 1967, aconteceu 

o I Campeonato Brasileiro de Jogo de Damas (64 casas), em São Pedro D’Aldeia, ficando na 

primeira colocação: o paulista Humberto Olivarbo e o capixaba José Carlos Rabelo. Em seguida, 

houve um match para decidir o título e a vitória coube a José Carlos Rabelo, que se tornou o 

primeiro campeão brasileiro individual. 
Fonte: Sarcedo (1978) 

Após a leitura foram propostas as seguintes questões: 

 Qual a origem do jogo de dama? 

 Quando e onde foram editados os primeiros livros contendo elementos sobre o 

jogo de damas? 

 Quem, quando e como foi introduzido o jogo de damas no Brasil? 
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 Em qual período a prática do jogo de damas ficou em recesso? 

 Onde ocorreu o maior campeonato de dama e qual foi o número de 

participantes? 

 Quais foram os acontecimentos marcantes para o jogo de damas brasileiro em 

1967? 

Ao final da discussão, foi solicitado aos participantes que pesquisem sobre: 

 A origem do nome do jogo de dama. 

 O jogo de dama nos dias atuais no Brasil é considerado recreação ou esporte? 

Na aula seguinte, as descobertas foram socializadas em sala. 

 

1ª Parte A: Construindo o tabuleiro do Jogo de Dama 

Para essa atividade, foi apresentado um tabuleiro do Jogo de Dama que foi utilizado 

como um modelo para a exploração dos conteúdos geométricos. Para começar a construção 

foi realizada uma revisão das figuras que formavam o tabuleiro. Assim, os alunos foram 

questionados: 

 Quais são as figuras planas aparecem no tabuleiro? 

(Esperava-se que respondessem retângulos e quadrados). 

 Qual é a diferença entre o retângulo e o quadrado? 

(Esperava-se que lembrassem que o quadrado e retângulo são paralelogramos 

especiais). 

A figura 102 mostra a classificação dos quadriláteros. 

Figura 102: Classificação dos quadriláteros 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

E foi relembrada novamente a classificação dos paralelogramos (Figura 103). 
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Figura 103: Classificação dos paralelogramos 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Em seguida, os participantes foram questionados: 

 Quantos quadrados vocês conseguem contar no tabuleiro? 

(Esperava-se que os participantes conseguissem contar, pelo menos, 65 quadrados).  

 

A figura 104 mostra a contagem dos quadrados no tabuleiro do Jogo de Dama 8x8. 

Figura 104: Contagem dos quadrados no tabuleiro do Jogo de Dama 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2014) 

Desse modo, têm-se os quadrados de: 

 lado 1: 8x8 = 64 

 lado 2: 7x7 = 49 

 lado 3: 6x6 = 36 

 lado 4: 5x5 = 25 
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 lado 5: 4x4 = 16 

 lado 6: 3x3 = 9 

 lado 7: 2x2 = 4 

 lado 8: 1x1 = 1 (o tabuleiro todo) 

Ao todo são 204 quadrados. 

Após a realização da contagem do quadrados, os participantes foram questionados: 

 Quantos quadrados menores estão dentro do quadrado maior? 

(Esperava-se que os participantes respondessem 64 quadrados). 

Em seguida, a professora-pesquisadora explicou que o próximo passo estava 

relacionado com a divisão do quadrado maior em 64 quadrados menores e perguntou para 

os participantes se tinham alguma sugestão para realizar essa divisão. 

(Esperava-se que os participantes se lembrassem dos passos da construção do 

tabuleiro do jogo da Onça). 

Em seguida, a professora-pesquisadora forneceu as orientações para as dobraduras: 

 Faça uma dobradura unindo dois lados do quadrado dividindo-o em dois 

retângulos e marque bem. Desdobre. 

 Em um dos retângulos, faça uma dobradura unindo o lado maior com a marca 

da primeira dobra dividindo o retângulo em outros dois. 

 Repita o procedimento no mesmo retângulo dobrado. Desdobre e abra a folha. 

 Faça o mesmo com o outro retângulo.  

 Gire a folha 90º e repita as dobraduras  

 

Terminadas as dobraduras dos quadrados, os participantes reforçaram as marcas das 

dobras utilizando pincel e régua, colorindo-as e colando-as em papelão para a sua 

plastificação.  

 

2ª Parte - Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Os participantes foram organizados em duplas para as jogadas e, em seguida, foram 

apresentadas as regras do jogo (Quadro 80). 

Quadro 80: Regras do Jogo 

Regras Oficiais do Jogo de damas 64 casas e 100 casas 

1. Objetivo: imobilizar ou capturar todas as peças do(a) adversário(a). 

2. O Jogo de Damas é praticado em um tabuleiro de 64 casas ou de 100 casas, claras e escuras. 
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3. A grande diagonal (escura) deve ficar sempre à esquerda de cada jogador(a). 

4. O lance inicial cabe sempre ao(à) jogador(a) que estiver com as peças claras. 

5. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. 

6. Quando a pedra atinge a última linha do tabuleiro, concluindo o lance na casas de coroação, ela é 

promovida à Dama. 

7. A Dama é uma peça de movimentos mais amplos. 

8. A Dama anda para frente e para trás, quantas casas quiser. 

9. A captura é obrigatória. Não existe sopro. Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal não 

podem ser capturadas. 

10. A pedra captura a Dama e a Dama captura a pedra. Pedra e Dama têm o mesmo valor para 

capturarem ou serem capturadas. 

11. A pedra e a Dama podem capturar, tanto para frente, como para trás, uma ou mais peças. 

Fonte: Flor (2010) 

Após, as duplas decidiram quem iniciaria o jogo por meio do par ou ímpar. 

É importante que cada participante inicie o jogo pelo menos uma vez, ou seja, é 

necessário que joguem duas vezes, no mínimo. 

Nos vinte minutos finais, as estratégias foram discutidas e os alunos questionados: 

 Quem venceu as jogadas? 

 Qual é um bom lance para capturar peças do adversário? E para evitar a captura? 

 Podemos abrir mão de peças se estivermos ganhando? Por quê? 

 É interessante manter as peças no centro do tabuleiro? Por quê?  

 E as laterais? 

 É vantajoso deixar a última fileira intacta até precisar mover uma das peças? Por 

quê?  

 Quando podemos prever o resultado final do jogo? Explique a sua resposta. 

 

Todas as respostas foram registradas no quadro e no diário de campo da professora-

pesquisadora para análise na aula seguinte. Os participantes também preencheram um 

breve questionário sobre a análise do jogo (Quadro 81). 

Quadro 81: Questionário sobre a análise do Jogo de Dama 

Analisando o Jogo de Dama 

1) Você gostou do jogo?  

(  ) sim  (  ) não Por quê? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? 

(  ) sim  (  ) não Quais? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) É possível trabalhar a matemática e geometria através desse jogo? 

(  ) sim  (  ) não.Como? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 
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3ª Parte: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Foi organizado, novamente, as duplas para o jogo e relembrado as estratégias 

discutidas na aula anterior. Em seguida, os participantes iniciaram o jogo de dama online e 

testaram as estratégias. 

Nos dez minutos finais as estratégias utilizadas foram discutidas. Então, a 

professora-pesquisadora questionou: 

 Quais estratégias funcionam sempre? Por quê? 

 Quais estratégias funcionam às vezes e em quais condições? Explique. 

Posteriormente, os participantes anotaram as estratégias bem sucedidas observando 

a importância de sua utilização na realização do jogo. 

 

Jogo 2: Jogo da Velha 

O Jogo da Velha é tradicionalmente jogado em um tabuleiro quadriculado 3x3, 

sendo disposto em 3 linhas e 3 colunas. Esse jogo é jogado por dois jogadores que 

alternam as marcações das casas no tabuleiro. O(a) vencedor(a) é aquele(a) que conseguir 

marcar primeiro um trio de casas na vertical, na horizontal ou na diagonal. 

Esse é um jogo de regras extremamente simples, que não traz grandes dificuldades 

para os seus jogadores, sendo facilmente aprendido. A origem desse jogo é desconhecida, 

com indicações de que pode ter começado no antigo Egito, onde foram encontrados 

tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam mais de 3.500 anos. 

 

1ª Parte - Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo... conexões... 

Esse jogo foi identificado pelos pais ou responsáveis dos participantes desse estudo 

no questionário focal proposto em sala de aula. Na sequência foi apresentado um texto 

sobre o Jogo da Velha (Quadro 82) que, após a sua leitura, foi discutido com os 

participantes desse estudo. 

Quadro 82: Breve histórico do Jogo da Velha 

Jogo da Velha 

 
O Jogo da Velha é tradicionalmente jogado por duas pessoas utilizando uma simples folha de 
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papel, sendo que cada uma delas deve portar um lápis ou uma caneta. Além disso, é um jogo 

de regras extremamente simples que não traz grandes dificuldades para os seus jogadores, 

pois é facilmente aprendido. 

Esse jogo, conhecido no Brasil como Jogo da Velha, tem outras denominações em outros 

países, como, por exemplo, em Portugal é denominado de Jogo do Galo, nos Estados Unidos 

de Tic-Tac-Toe e na Inglaterra de Nought and Croces28. 

O nome Jogo da Velha teria se originado na Inglaterra, quando nos finais da tarde, mulheres 

se reuniam para conversar e bordar. As mulheres idosas, por não terem mais condições de 

bordar em razão da fraqueza de suas vistas, jogavam esse jogo simples, que passou a ser 

conhecido como o Jogo da Velha. Porém, a sua origem teria sido ainda mais antiga. 

De origem desconhecida, com indicações de que pode ter começado no antigo Egito, onde 

foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam mais de 3.500 anos. 

O tabuleiro do jogo é desenhado a cada partida em uma folha de papel e os jogadores 

escolhem para si um dos símbolos O ou X, utilizando o lápis ou a caneta para irem 

desenhando os seus respectivos símbolos sobre as celas ou as casas do tabuleiro, que é uma 

matriz de três linhas por três colunas, ou seja, tem nove celas ou casas. 

De acordo com o local, esse tabuleiro pode ser 5x5 ou até 7x7 casas, mas a versão mais 

tradicional é a que possui 3x3 casas. Devido a sua forma e, também, com o avanço da 

tecnologia de telefones e celulares, é importante chamar a tecla sustenido (#) de jogo-da-

velha, mais modernamente de hashtag. 
Fonte: Adaptado de Leite (2011) e Blog do Mestre. 

Foram apresentadas as seguintes questões: 

 Tradicionalmente, como é jogado o Jogo da Velha? 

 O Jogo da Velha é considerado fácil ou difícil? Por quê? 

 Quais são as denominações que o Jogo da Velha recebe? 

 Qual é a origem do nome Jogo da Velha? 

 Qual é a origem do Jogo da Velha? 

 Como é construído o tabuleiro do Jogo da Velha? 

 Quais são as outras variações desse jogo? 

 Como a tecla “#” é conhecida? 

Ao final da discussão foi solicitado que os participantes desse estudo pesquisassem 

sobre: A lenda do Jogo da Velha. As descobertas foram socializadas na aula seguinte. 

 

1ª Parte A: Construindo o tabuleiro do Jogo da Velha 

Nessa atividade, a professora-pesquisadora apresentou um tabuleiro do Jogo da 

Velha que foi utilizado como um modelo para as construções. Inicialmente, foi realizada 

uma revisão das figuras geométricas que formam esse tabuleiro: quais, quantas e quais são 

as características dessas figuras. A figura 105 mostra o tabuleiro do Jogo da Velha. 

                                                           
28 Zero e cruzes. 
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Figura 105: Tabuleiro do Jogo da Velha 

 
Fonte: Tabuleiro construído pela professora-pesquisadora 

Os alunos foram organizados em duplas e receberam duas folhas de papel sulfite de 

cores diferentes, régua, esquadro, compasso, tesoura, cola para construírem o tabuleiro. Em 

seguida, foram questionados: 

 Quais são as figuras planas que aparecem no tabuleiro do Jogo da Velha? 

(Esperava-se que respondessem quadrados e retângulos). 

 Qual a diferença entre o retângulo e o quadrado? 

(Esperava-se que lembrassem que o quadrado e retângulo são paralelogramos 

especiais). 

Para iniciar a construção, foi solicitado a um aluno que medisse o tabuleiro, um dos 

quadrados de dentro do tabuleiro e anotasse as medidas no quadro.  

Com as medidas identificadas, a construção do tabuleiro foi iniciada pelo quadrado 

maior usando uma das folhas. Questionou-se: 

 Como você pode obter com essa folha num quadrado de lado 21 cm? (medida 

identificada por eles). 

(Esperava-se que sugerissem a utilização de dobradura ou régua). 

 A figura 106 apresenta o processo da divisão dos quadrados com auxílio da régua. 

Figura 106: Divisão dos quadrados 

 
Fonte: Construído pela professora-pesquisadora 

Foi aproveitado o momento para relembrar os conceitos de reta, semirreta e 

segmento de reta (Quadro 83). 
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Quadro 83: Conceitos de reta, semirreta e segmento de reta 

Reta é a linha que possui uma única direção, sendo ilimitada nos dois sentidos de crescimento.  

                      𝐴𝐵 ⃡      

 

Semirreta é a parte de uma reta que possui um ponto de origem e é ilimitada apenas num 

sentido de crescimento. 

                       𝐴𝐵                                

 

Segmento de reta é a parte de uma reta limitada por dois pontos notáveis, que são suas 

extremidades. 

                       𝐴𝐵̅̅ ̅̅                          

Fonte: Vontade de Saber Matemática - 8º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Após apresentados os conceitos questionou-se: 

 Qual desses conceitos utilizaremos para as marcações? 

(Esperava-se que os estudantes percebessem  que era o segmento de reta). 

Após identificado a utilização do segmento de reta, os participantes mediram 21cm 

nos lados maiores da folha29 (partindo dos vértices), marcaram a distância com um ponto e 

traçaram um segmento unindo esses pontos (foi aproveitado para explicar regras de 

aproximação). Depois cortaram no segmento traçado formando o quadrado de 21 cm de 

lado.  

Para a construção dos quadrados menores, os participantes marcaram segmentos de 

reta de 6 cm nas margens do quadrado, tomando o cuidado de medirem a partir de vértices 

opostos. Questionou-se: 

 Quantos quadrados possui nesse tabuleiro? 

(Esperava-se que respondessem 14 quadrados). 

 O que fazer para garantir  que os segmentos laterais fiquem retos com relação 

ao segmento já traçado? 

(Esperava-se que lembrassem que poderiam utilizar o esquadro ou o canto da 

régua). 

Aproveitando a oportunidade foi apresentado o conceito de ângulo e suas 

classificações (Quadro 84). 

                                                           
29 Normalmente o lado menor da folha de papel sulfite mede 21 cm. 
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Quadro 84: Conceito de ângulo e suas classificações 

Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. 

 

Ângulo agudo: qualquer ângulo cuja medida é menor que 90º.  

 
Ângulo reto: ângulo cuja medida é 90º.  

 
Ângulo obtuso: qualquer ângulo cuja medida é maior que 90º e menor que 180º.  

 
Ângulo raso: ângulo cuja medida é 180º. 

 
Fonte: Vontade de Saber Matemática - 6º Ano (SOUZA; PATARO, 2015) 

Os participantes traçaram os segmentos de reta procurando garantir o ângulo reto 

nos vértices. Questionou-se: 

 Onde aparecem ângulos nesse tabuleiro? Quais são agudos, retos, obtusos e 

rasos? 

(Esperava-se que observem que só possui ângulos retos). 

Terminada as marcações, os nove quadrados foram cortados e colados no quadrado 

maior mantendo uma distância entre um e outro como o modelo e recortaram também os 

xises e círculos 30  que formam as peças do jogo. A figura 107 mostra uma parte da 

construção do tabuleiro. 

Figura 107: Processo de construção do tabuleiro 

 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

                                                           
30Foram recortados em material EVA (Etil Vinil Acetato). 
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Finalizando a confecção o tabuleiro foi colado em papelão e plastificado.  

 

2ª Parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

Os alunos foram organizadas em duplas para as jogadas e a apresentação das regras 

do jogo (Quadro 85). 

Quadro 85: Regras do Jogo da Velha 

Regras do Jogo da Velha 

 
1. Jogam dois jogadores que devem escolher para si um símbolo com o qual irão jogar: O (círculo) 

ou X (xis). 

2. Tirar par ou ímpar para saber quem vai começar o jogo. 

3. O(a) primeiro(a) jogador(a) deve desenhar o seu símbolo em uma das casas do tabuleiro. 

4. O(a) segundo(a) jogador(a) deve desenhar o seu símbolo em qualquer uma das outras casas que 

ainda estejam vazias. 

5. Vencerá o jogo o(a) jogador(a) que primeiro conseguir colocar três de seus símbolos em linha 

sobre o tabuleiro.  

6. A meta do jogo é a de formar uma linha reta, tanto na vertical, como na horizontal ou na 

diagonal. 

7. Cabe a cada um dos jogadores evitar que o(a) seu(ua) oponente consiga colocar os seus símbolos 

em linha. 

Obs. É considerado empate quando nenhum dos dois jogadores conseguem formar uma linha reta 

na vertical, horizontal ou diagonal, ou seja, que deu velha. 

Fonte: Leite (2011) 

Após, decidiram quem iniciaria por meio do par ou ímpar. É importante que cada 

participante inicie o jogo pelo menos uma vez, ou seja, é necessário que os participantes 

joguem, no mínimo, duas jogadas.  

Nos vinte minutos finais as estratégias foram discutidas e os participantes 

reponderão às questões abaixo: 

 Quantas vezes cada um de vocês venceu as jogadas? 

 Quantas vezes as jogadas terminaram em empate? 

 Quais foram as estratégias que utilizaram para vencer? 

Todas as respostas foram registradas no quadro e no diário de campo da professora-

pesquisadora para discussão na aula seguinte. Os alunos também reponderam a um breve 

questionário (Quadro 86). 
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Quadro 86: Questionário sobre a análise do Jogo da Velha 

Analisando o Jogo da Velha 

 

1) Você gostou do jogo? (  ) sim  (  ) não 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Você observa alguma matemática ou geometria nesse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Quais? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3) É possível trabalhar a matemática e geometria através desse jogo? (  ) sim  (  ) não 

Como? _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 

 

3ª Parte: Jogando o jogo, entendendo as estratégias ... e ... testando... 

Foram organizadas novamente as duplas para o jogo, recordando as estratégias 

discutidas na aula anterior e anotandas no quadro. Em seguida os participantes jogaram e 

testaram as estratégias. 

Nos dez minutos finais, foram discutidas novamente as estratégias. Em seguida, 

questionou-se para os participantes: 

 Quais estratégias funcionam sempre? Por quê? 

 Quais estratégias funcionam às vezes e em quais condições? Explique. 

Posteriormente, os participantes anotaram as estratégias bem sucedidas observando 

a importância de sua utilização na realização desse jogo. 

 

Jogo 3: Jogo de Queimada Adaptada 

Para iniciar esse tópico, os participantes pesquisaram sobre os Jogos explorados em 

sala de aula e as suas adaptações para o processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática. 

Assim, os participantes foram divididos em cinco grupos com cinco ou seis 

integrantes, sendo que cada grupo ficou responsável para analisar se existe uma adaptação 

para o jogo designado para o seu grupo. 

 Grupo 1 – Pesquisa sobre o Jogo da Onça. 

 Grupo 2 – Pesquisa sobre o Jogo Mancala. 

 Grupo 3 – Pesquisa sobre o Jogo Hex. 
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 Grupo 4 – Pesquisa sobre o Jogo de Dama. 

 Grupo 5 – Pesquisa sobre o Jogo da Velha. 

Os participantes tiveram 30 minutos para pesquisarem, analisarem e em seguida 

apresentaram os resultados para os seus colegas. 

Ao finalizar essa atividade, a professora-pesquisadora comentou sobre as 

possibilidades de adaptações de jogos para processo de ensino e aprendizagem, em 

especial, para a Matemática. 

 

1ª Parte: Conhecendo e jogo e sua cultura: estabelecendo conexões... 

A professora pesquisadora comentou para a turma que os jogos ou esportes mais 

citados por eles no questionário inicial foram a queimada (37 citações) e o futebol (34 

citações). 

A queimada foi selecionada pelo motivo de envolver tanto alunos como alunas. Na 

sequência foi apresentado um texto sobre o Jogo de Queimada (Quadro 87). 

Quadro 87: Breve história do jogo da queimada 

Jogo da Queimada 

 
O jogo de queimada é classificado como um jogo tradicional. Esse termo representa 

expressões de conteúdos tradicionais transmitidos de geração a geração, os quais são 

preservados pela coletividade. Apesar disso, quando são exercitados, os jogadores acabam 

incorporando especificidades da localidade e da cultura. Isso faz com que esse jogo, apesar de 

manter igual na essência, incorpore ou modifique novas formas de se jogar. 

Os jogos tradicionais não têm origem definida, pois “tornam-se retrato de uma época e de um 

local e, mesmo com as alterações que sofrem ao passar do tempo, continuam sendo jogados 

por diferentes populações” (SANTOS, 2012, p. 70). 

Quanto à origem do jogo, conta-se que a queimada nasceu no reino da Papônia (norte da 

Europa Meridional), região que compreende os países situados no chamado extremo ocidente. 

Na Idade Média (entre os séculos V ao XV), na tentativa de se proteger dos bárbaros, o rei 

Papus treinou seu exército no arremesso de bolas de fogo contra os inimigos (os bárbaros). 

Em decorrência, foi criado o festival de queimada, que passa a ser realizado como um dos 

meios para comemorar as vitórias obtidas nas batalhas (SANTOS, 2012). 

A queimada é um jogo esportivo muito usado como brincadeira infantil. O material utilizado 

é uma bola de vôlei ou de borracha, de tamanho médio. As regras não são rígidas, podendo 

ser alteradas, desde que previamente combinadas entres os participantes. Geralmente os 

participantes são divididos em dois grupos com número igual de jogadores. 

O campo é geralmente retangular, sendo dividido em duas partes de mesmas dimensões, 

delimitado por linhas traçadas no solo, com um espaço no fundo para os jogadores que são 
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queimados. Essas linhas devem marcar os limites restritivos de cada campo. Também podem 

ser utilizados objetos como chinelos, garrafas e marcas existentes no próprio solo, as quais 

servem como elementos de referência para guiar os jogadores. 

O objetivo do jogo é fazer o maior número possível de prisioneiros em cada campo. O grupo 

vencedor é aquele que fizer o maior número de prisioneiros dentro de um tempo pré-

estabelecido, ou então, aquele que aprisionar todos os jogadores adversários. 

Fonte: Conti (2015) 

Foram propostas as seguintes questões para discussão: 

 Como é classificado o jogo de queimada? 

 Qual a origem do jogo de queimada? 

 Qual o material utilizado nesse jogo? 

 Como deve ser o campo? 

 Qual é o objetivo do jogo? 

Após essa primeira discussão, pergunta-se: 

 É possível adaptar esse jogo para o ensino da Matemática? Como? 

 É possível trabalhar com um conceito matemático especifico? 

 Como poderíamos explorar as operações com os números inteiros na queimada? 

Espera-se que, com essa discussão, os alunos percebam possibilidades para 

trabalhar e fixar conceitos matemáticos ou geométricos. 

 

2ª parte: Jogando o jogo, analisando as estratégias ... e ... descobrindo... 

A professora-pesquisadora contou com o auxílio da professora de Educação Fisica 

que organizou os grupos para as jogadas, auxiliando-a durante a realização das partidas. 

Contudo, antes de seu início, as regras do jogo adaptado de queimada foram relembradas 

para os participantes desse estudo (Quadro 88). 

Quadro 88: Regras da queimada adaptada 

Regras da Queimada Adaptada 

Seguir as mesmas regras da queimada normal. 

Preparação: dois alunos devem escolher o time de forma que tenha o mesmo número de 

jogadores. Esses alunos devem tirar par ou ímpar para decidir se escolhe o campo ou a bola para 

iniciar o jogo. 
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Observação. No fundo de cada campo, fica um jogador do time adversário, ocupando o local da 

reserva/prisão. 

Quando o(a) jogador(a) é queimado(a), deve ser dirigir para a prisão e arremessar a bola a partir 

desse local. Esse(a) jogador(a) deverá ficar nesse local até o final da partida, devendo receber a 

bola quando estiver em sua área e tentar queimar alguém do time oponente na segunda jogada. 

Um(a) jogador(a) somente será considerado(a) queimado(a) se a bola sair das mãos do(a) 

oponente e tocar diretamente em algum(a) jogador(a). Se a bola for lançada e tocar o chão (ou 

outro objeto) antes de tocar alguém, então esse(a) jogador(a) não será considerado(a) queimado(a). 

Objetivo do jogo: o time que conseguir queimar (acertar a bola) o máximo de jogadore(a)s do 

time oponente. Ganha a partida, o time que conseguir queimar todo(a)s o(a)s adversário(a)s, ou 

que, no tempo estabelecido e combinado, tiver queimado a maior quantidade de jogadore(a)s do 

time oponente. 

Adaptações 

Preparação 

O(a) aluno(a) que escolher o time deve selecionar um(a) jogador(a), marcador(a), que deve ficar 

responsável por anotar os pontos marcados de cada time. Esse(a) aluno(a) ainda deve colocar uma 

placa com um número (positivo ou negativo) em cada jogador(a) do time. 

Objetivo 

Ganha a partida quem obter a maior pontuação possível, ou seja, no tempo estabelecido e 

combinado, o(a) participante marcador(a) deve realizar a soma dos pontos obtidos pelo time. 

O número de cada jogador(a) queimado(a) deve ser somado pelo(a) marcador(a). Ao final de cada 

partida, os alunos se reunirão para conferir a pontuação de cada time. 

Observação importante 

Antes de iniciar o jogo os alunos devem decidir quais números devem utilizar: somente positivos, 

somente negativos ou os positivos e os negativos. O(a)s jogadore(a)s dos dois times devem possuir 

os mesmos números em campo. 
Fonte: Adaptado de Conti (2015) 

As partidas devem ser iniciadas após a apresentação das regras do jogo e da 

organização dos times. É importante que cada time joguem no mínimo duas rodadas. Na 

aula seguinte as regras e as estratégias utilizadas pelos participantes foram discutidas31. 

  

                                                           
31É importante destacar que o jogo da queimada adaptada não foi apresentada na Ação Pedagógica por ser 

uma atividade que demanda mais tempo e espaço. Assim, como a escola possui somente uma quadra, não foi 

possível realizar essa atividade.  
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APÊNDICE 08 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 3: ELABORANDO UMA AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Para finalizar o trabalho de campo desse estudo, a professora-pesquisadora 

organizou uma ação pedagógica para ser conduzida nesse bloco de atividades. Assim, os 

participantes desse estudo desenvolveram uma oficina com os jogos utilizados nessa 

investigação, apresentando-os para os alunos e professores da escola. Essa atividade foi 

desenvolvida em grupo com a orientação e o auxílio da professora-pesquisadora. 

Nessa ação pedagógica, durante as jogadas, os participantes monitores explicavam 

as regras dos jogos construídos, tiravam as dúvidas e acompanhavam as jogadas dos 

visitantes (demais alunos e professores da escola), propiciando o suporte necessário para o 

desenvolvimento dos jogos. 

Nesse sentido, os participantes foram organizados em grupos de 06 (três) alunos, 

sendo que cada grupo ficou responsável por um jogo no qual atuaram como monitores, 

explicando sobre: 

 o seu funcionamento. 

 as estratégias utilizadas. 

 a relação de conteúdos matemáticos e geométricos com as jogadas realizadas e 

com o tabuleiro utilizado na realização do jogo. 

Desse modo, os participantes desse estudo tiveram a oportunidade de compartilhar 

os conhecimentos adquiridos no decorrer da condução do trabalho de campo dessa 

investigação com os demais colegas e professores da escola. 

É importante ressaltar que essa ação pedagógica foi desenvolvida de acordo com as 

seguintes etapas: 

 

1ª Etapa: Simulação das estações dos jogos 

Essa etapa foi um momento em sala de aula cuja simulação dos jogos foi realizada 

somente com os participantes da pesquisa para que pudessem entender como funcionaria as 

estações dos jogos no dia de sua apresentação para os alunos e professores visitantes. Essa 

simulação foi uma preparação sobre como os jogos seriam realizados em cada estação. 
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Dessa maneira, os jogos construídos em sala de aula foram dispostos em cincos 

pontos da sala de aula, representando as estações. Nessa simulação, a sala de aula dos 

participantes da pesquisa foi utilizada para a sua organização em cinco estações, da 

seguinte maneira: 

 2 (duas) estações na frente da sala de aula, uma para o Jogo da Onça e outra 

para o Jogo da Mancala. 

 1 (uma) estação no meio da sala de aula para o Jogo Hex. 

 2 (duas) estações no fundo da sala de aula, uma para o Jogo de Dama e a outra 

para o Jogo da Velha. 

Os participantes desse estudo foram divididos em grupos de três alunos, de maneira 

que um(a) aluno(a) fosse o(a) monitor(a) e o(a)s outros doi(ua)s aluno(a)s jogassem o jogo 

proposto na estação, explicando-o o funcionamento do jogo, as regras e as estratégias 

utilizadas. Foi um momento de preparação para os participantes para entender como 

aconteceria as estações.  

A cada troca de estação, esses participantes se revezavam para que todos pudessem 

atuar como monitore(a)s e também como jogadore(a)s. A função do(a) monitor(a) era 

explicar as regras, sanar as dúvidas, acompanhar as jogadas e propiciar os apoio e suporte 

para os jogadores, quando necessário. A cada quinze minutos os grupos trocavam de 

estação.  

 

2ª Etapa: Organização dos grupos 

Para o desenvolvimento dessa ação pedagógica, os participantes foram divididos 

em cinco grupos de 06 (seis) alunos, sendo que cada grupo ficou responsável por um jogo. 

A seleção dos grupos foi realizada a partir das observações de sua participação nos jogos 

construídos, desenvolvidos e jogados em sala de aula. 

Nesse proceso, a professora-pesquisadora identificou as afinidades,o interesse, a 

motivação, as facilidades e as dificuldades desses participantes durante a realização dos 

jogos para a definição dos grupos. 

Posteriormente, cada participante foi informado em qual grupo ficaria somente no 

dia da primeira apresentação. Essa decisão foi tomada para equilibrar o número de 

monitores de cada jogo, pois se a escolha fosse realizado por voluntários, algum jogo 

poderia ficar sem um(a) monitor(a) para acompanhar as jogadas.  
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3ª Etapa: Realização da Ação Pedagógica 

Essa ação pedagógica foi realizada em três etapas: 

1) Primeira etapa: organização das turmas 

Os jogos foram realizados  para as turmas de 6º ano, depois para as turmas de 7º 

ano e para uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental II e, finalizando, para uma 

turma de 4º ano e outra de 5º ano do Ensino Fundamental I, no turno da tarde. As 

turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I, também do turno da tarde, não 

foram contempladas por essa ação pedagógica, pois os jogos apresentados para 

serem jogados estariam desvinculados da realidade sociocultural escolar e cotidiana 

desses alunos. 

 

2) Segunda etapa: organização das estações 

No dia da apresentação das estações, 05 (cinco) salas de aula diferentes, uma para 

cada jogo, foram utilizadas para o desenvolvimento dessa ação pedagógica. Assim, 

essas salas de aulas foram organizadas de acordo com os jogos. Por exemplo, no 

Jogo da Onça, as carteiras ficaram melhores disponibilizadas uma do lado da outra 

enquanto que no Jogo de Dama, uma carteira foi disponibilizada de frente para 

outra. Desse modo, em cada sala foram distribuidos 8 (oito) jogos em duas fileiras 

com carteiras duplas. Essas estações (salas de aula) também foram ornamentadas 

com cartazes sobre o jogo representado naquela estação. Esses cartazes foram 

elaborados pelos participantes desse estudo. Nessa etapa, os monitores distribuiram 

os jogos, bem como orientaram os visitantes sobre as regras de cada estação do 

jogo sob a sua responsabilidade. 

 

3) Terceira etapa: organização dos alunos visitantes 

Para iniciar essa ação pedagógica, os visitantes (alunos e professores) foram 

colocados no pátio da escola, ouviram a explicação da professora-pesquisadora 

sobre como os jogos seriam realizados, bem como sobre como funcionaria as 

estações. Esses alunos também foram informados que teriam quinze minutos para 

conhecer cada uma dessas estações, bem como aprender sobre o jogo que seria 

jogado após as explicações necessárias. Desse modo, após essa orientação inícial, 

os alunos foram divididos em grupos e direcionados para as estações (salas de aula) 

para a realização dos jogos. 



  

345 
 

 

É necessário destacar que as salas de aula (estações) escolhidas estavam localizadas 

próximas umas das outras, facilitando o processo de troca de estações pelos visitantes 

(alunos e professores). Os jogos foram distribuidos nas estações seguindo a ordem de sua 

realização na pesquisa: 

 1ª Estação: Jogo da Onça. 

 2ª Estação: Jogo Mancala. 

 3ª Estação: Jogo Hex. 

 4ª Estação: Jogo de Dama. 

 5ª Estação: Jogo da Velha. 

A cada intervalo de tempo (quinze minutos), os alunos visitantes foram orientados 

para realizarem a troca de estação. 

É necessário destacar que somente os professores que estavam ministrando aula 

para as turmas dos alunos visitantes participaram dessa ação pedagógica e que não houve 

visitantes externos à escola, pois essa ação pedagógica foi realizada no horário de aula dos 

alunos. 

Findada as visitações às estações, os monitores ficaram responsáveis para juntar e 

organizar todo o material utilizado e, também, para organizar as salas de aula. Em seguida, 

os alunos visitantes foram conduzidos para as suas salas de aula. 

 

4ª Etapa: Avaliação dos visitantes 

Após retornarem para as suas salas de aula, os alunos visitantes foram convidados a 

responderem um breve questionário com o objetivo de coletar a sua opinião sobre as 

estações dos jogos que visitaram e que jogaram nessa ação pedagógica (Quadro 89). 

Quadro 89: Questionário sobre a opinião dos visitantes sobre as estações dos jogos 

Questionário sobre a Ação Pedagógica 

Sessão de Jogos  

Alunos do 8º ano e pela Professora-Pesquisadora  

1) O que você achou da sessão de jogos? 

     (    ) Gostei. (    ) Não gostei. Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2) Você percebeu alguma Matemática presente nos jogos? 

     (    ) Sim. (    ) Não,  Qual (is)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 
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Finalizando esse bloco de atividade relacionado com o desenvolvimento da ação 

pedagogica proposta nesse estudo, posteriormente, a professora-pesquisadora retornou à 

cada uma das salas dos alunos visitantes para agradecer a sua participação nas estações dos 

jogos e no preenchimento do questionário. 

 

4ª Etapa I: Avaliação dos Participantes sobre a Ação Pedagógica 

Os participantes da pesquisa também responderam a um breve questionário com o 

objetivo de analisar a ação pedagógica (Quadro 90). 

Quadro 90: Questionário sobre a opinião dos visitantes sobre as estações dos jogos 

Analisando a Ação Pedagógica 

1) Você gostou de participar da ação pedagógica? (  ) sim  (  ) não 

Por quê? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Explique como foi sua experiência como monitor(a). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Você acha que os alunos visitantes perceberam a presença da Matemática nos jogos?  

(  ) sim  (  ) não.  Explique. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) Você percebeu a relação entre a cultura e a matemática no trabalho desenvolvidos com os 

jogos? (  ) sim  (  ) não 

 Explique. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) Você gostou de ter aprendido sobre a cultura dos jogos e o seu surgimento? Explique a sua 

resposta.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela professora-pesquisadora 
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APÊNDICE 09 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1) Qual a sua opinião sobre os jogos que foram propostos em sala de aula? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) Você teve dificuldades?  

Sim (...). Quais? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

3) Descreva quais conteúdos matemáticos você aprendeu com a realização dessas 

atividades relacionadas com os jogos. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) Você já havia estudado a Matemática utilizando jogos? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5) Você gostou de estudar a Matemática através de jogos? Explique.  

Sim (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6) Você conseguiu relacionar os seus saberes matemáticos nos jogos propostos em sala de 

aula? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7) Em sua opinião, os jogos deveriam fazer parte da aula de Matemática. 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8) Nas atividades desenvolvidas, você percebeu a conexão entre a matemática da sala de 

aula com a utilizada no seu cotidiano? 

Sim (...). Quais? Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Não (...). Explique a sua resposta. 

_________________________________________________________________________ 

9)Escreva um acontecimento que você achou mais interessante no processo que você 

vivenciou com as atividades com os jogos. Tem relação com a matemática? Explique a sua 

resposta. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 10 

 

DIÁRIO DE CAMPO DA PROFESSORA-PESQUISADORA 

 

1. Observação e registro da participação dos participantes desse estudo nos jogos 

realizados em sala aula. 

 

2. Observação e anotação das dificuldades dos participantes desse estudo em relação 

ao desenvolvimento dos jogos e dos blocos de atividades desenvolvidos em sala de 

aula. 

 

3. Observação e anotação da participação e comportamento dos participantes nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula. 

 

4. Levantamento das possíveis dificuldades com relação ao desenvolvimento dos 

jogos e sua relação com os conteúdos matemáticos e geométricos nos blocos de 

atividades. 

 

5. Observação e discussão em relação aos jogos utilizados e aos conteúdos 

matemáticos e geométricos relacionados nos blocos de atividades. 

 

6. Registro de sugestões dos alunos com relação à metodologia utilizada nessa 

pesquisa. 

 

7. Observação, registro e anotações da participação dos alunos nas atividades de 

apresentação dos jogos utilizados na pesquisa para os alunos da escola. 

 


