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                           RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo investigar de que forma o jogo “Divisão em Trilha”, 
aplicado a alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de um colégio Estadual da 
região noroeste do Paraná, pode contribuir para a aprendizagem da operação de 
divisão e conceitos a ela relacionados (múltiplos e divisores). A pesquisa teve uma 
abordagem qualitativa; os dados foram obtidos por meio de registros escritos de 
atividades e questionários aplicados aos alunos, participantes da pesquisa, e de 
gravações de áudio e imagem. A interpretação dos resultados foi realizada a partir do 
referencial Vygotskyano, em que o jogo foi considerado um instrumento mediador do 
conhecimento. Os resultados apresentam indícios de que esse jogo oportunizou a 
aprendizagem da operação de divisão, ao permitir a interação dos alunos pela 
mediação caracterizada pela abordagem Vygotskyana; colaborou para a realização 
do trabalho em grupo e aos pares, proporcionando um ambiente favorável, dinâmico, 
divertido e agradável para a aprendizagem matemática. Desta forma, recomenda-se o 
jogo enquanto produto educacional potencial a estudantes da educação básica, tendo 
em vista o ensino de divisão por professores que ensinam matemática.  
 

Palavras-chave: Operação de divisão. Jogo. Ensino e aprendizagem matemática.  
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ABSTRACT 
 

This work aimed to investigate how the game “Division in Track”, applied to students 
of the sixth year of Elementary School of a State school in the northwest region of 
Paraná, can contribute to the learning of the operation of division and concepts 
(multiples and divisors). The research took a qualitative approach; the data were 
obtained through written records in the activities and questionnaires applied to 
students participating in the research and through audio and image recordings. The 
results were interpreted using the Vygotskyan framework, in which the game was 
considered a mediator of knowledge. The results show evidence that this game made 
it possible to learn the division operation, by allowing students to interact through 
mediation characterized by the Vygotskyan approach; collaborated to carry out work 
in groups and in pairs, providing a favorable, dynamic, fun, and pleasant environment 
for mathematical learning. Thus, the game is recommended as a potential educational 
product for students of basic education, in view of the teaching of division by teachers 
who teach mathematics. 

Keywords: Split operation. Game. Mathematical teaching and learning. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Minha relação com a matemática teve início nos anos iniciais, creio que quando 

cursava a 3ª série do Ensino Fundamental. Sempre tive facilidade em compreender o 

que estava sendo ensinado pelo professor. Minha alegria era ter boas notas na 

disciplina e receber os elogios de minha professora. 

Com o passar dos anos, o desejo de ser professora constituia cada vez mais 

uma certeza em minha vida. 

No ensino médio, além de fazer o Curso “Educação Geral”, fiz, concomitante, 

o Curso de Magistério e este curso me deu a certeza de que seria na docência minha 

atuação profissional. Continuando esse caminho de formação, fiz o Curso de 

Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual de Maringá. 

Durante o período de regência e nas ocasiões em que eu substituia algum 

professor, já percebi que a profissão não era só flores, pelo contrário, os espinhos se 

faziam constantemente presentes. Mas essa observação não abalou a minha 

convicção de ser professora. 

Quando, em 2002, assumi turmas nas quais eu era a regente, comecei a 

perceber que, em algumas situações, apenas a aula expositiva não se mostrava 

suficiente para que o aluno compreendesse conceitos, e que as longas listas de 

exercícios eram um suplício para os alunos e para o professor, já que, durante a 

correção, poucos alunos acompanhavam e colaboravam. 

Em 2005, quando comecei a trabalhar na escola em que estou até hoje, conheci 

uma pedagoga que me incentivou a trabalhar com jogos pedagógicos envolvendo as 

quatro operações aritméticas. Foi um trabalho exaustivo, pois me faltava a habilidade 

para conduzir as ações, o barulho que os alunos faziam me incomodava e, em minha 

concepção, também incomodava as demais salas próximas a minha, em suma, 

mesmo com o apoio da pedagoga e seu depoimento de que a utilização de jogos em 

minhas aulas tinha sido positivo, fiquei sem coragem para trabalhar com jogos por 

algum tempo. 

Muitos anos se passaram, participei de vários cursos de formação ofertados 

pela rede estadual, realizei especializações na área de ensino, até que, em 2019, 

iniciei o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática. Durante as conversas com 

minha orientadora, decidimos que a pesquisa seria sobre o ensino e a aprendizagem 

da operação de divisão. Em um primeiro momento, acreditei que uma sequência de 
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tarefas diversificadas daria conta de fazer uma retomada, com êxito, desse conteúdo. 

Mas, a prática me mostrou que isso não era suficiente.  

Então, minha orientadora sugeriu que criássemos um jogo. Confesso que fiquei 

temerosa com a proposta, no entanto, aceitei. Começamos a trabalhar neste projeto 

que resultou em nosso produto educacional, aplicado e avaliado pelos estudantes com 

os quais atuo em uma escola pública e validado pela banca de pesquisadores junto a 

este trabalho de pesquisa apresentado a seguir. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Em Educação Matemática, há discussões acerca de práticas de ensino e 

aprendizagem com objetivo de minimizar o baixo desempenho dos estudantes nesta 

disciplina, situação esta apresentada em resultados de avaliações internas e/ou 

externas, tais como Prova Paraná, Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEP) 

e as avaliações corriqueiras do dia a dia escolar. Essas avaliações, que apontam a 

defasagem da aprendizagem, fazem comparações sobre os resultados apresentados 

em provas e o que é previsto em documentos oficiais como Brasil (2018) e Paraná 

(2019). 

Esta pesquisa foi motivada a partir das inquietações da professora-

pesquisadora1 deste trabalho em buscar compreender as causas pelas quais os 

alunos de sexto ano do Ensino Fundamental têm apresentado dificuldades na 

operação de divisão, tendo em vista que se trata de uma operação matemática que é 

conteúdo curricular abordado durante os anos iniciais do ensino fundamental l. 

Contudo, tais dificuldades têm permanecido em alunos do sexto ano acerca desta 

operação aritmética.  

Com intuito de tentar compreender os obstáculos na aprendizagem Matemática 

por parte dos estudantes e de que forma  eles acreditam que esta aprendizagem pode 

ser facilitada, foi aplicado um questionário aos alunos de três turmas de sexto ano do 

Colégio onde a professora-pesquisadora lecionava no ano de 2019. 

Com base nas respostas dos alunos, que consideraram o conteúdo operação 

de divisão como o mais difícil que já haviam estudado e como as melhores formas de 

aprender indicaram a explicação da professora, o trabalho em grupo e a utilização de 

jogos, a professora-pesquisadora elaborou e aplicou um jogo de tabuleiro interativo 

intitulado “Divisão em Trilha” para possibilitar a discussão entre os pares e a mediação 

docente em vista de melhorias no processo de ensino e aprendizagem de divisão.  

Assim, o objetivo desta pesquisa foi investigar de que forma o jogo “Divisão em 

Trilha”, aplicado a alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de um colégio Estadual 

da região noroeste do Paraná, pode contribuir para a aprendizagem da operação de 

divisão e conceitos a ela relacionados (múltiplos e divisores).  

Os objetivos específicos foram: elaborar um jogo pedagógico que contemple o 

trabalho com a operação de divisão; aplicar esse jogo aos alunos do sexto ano como 

instrumento mediador para aprendizagem e, a partir da análise dos resultados 

 
1 O termo professora-pesquisadora, refere-se a autora desta pesquisa. A opção de utilizar esse termo foi 
a de enfatizar que além de autora deste trabalho é professora dos alunos participantes da pesquisa. 
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observados na aplicação, validar o jogo de tabuleiro “Divisão em Trilha” como uma 

possibilidade para a aprendizagem da operação de divisão; identificar a contribuição 

do jogo, como instrumento mediador, para a aprendizagem de Matemática. Desta 

forma, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: “Como um jogo 

pedagógico, que explore conceitos de divisão, pode contribuir para a aprendizagem 

deste conteúdo matemático na educação básica?” 

Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo que o primeiro 

apresenta uma introdução com a justificativa da elaboração do trabalho. O segundo 

capítulo traz o embasamento teórico que contempla a exposição das possíveis causas 

da dificuldade na aprendizagem da operação de divisão, a abordagem  sobre os  jogos 

como recurso para o ensino da divisão, a sua utilização no ensino de Matemática, a 

utilização de jogos em sala de aula, finalizando com a perspectiva de Vygotsky em 

relação ao jogo. O capítulo três apresenta, de forma sucinta, o produto educacional,  

descreve os participantes e o tipo da pesquisa, além da coleta de dados. No capítulo 

quatro, apresenta-se a discussão dos resultados mediante análise de dados, essa 

interpretação dos resultados se faz à luz do referencial teórico Vygotskyano.  

E por fim, no capítulo cinco, são apresentadas as considerações finais acerca 

da utilização do jogo “Divisão em Trilha” na aprendizagem da operação de divisão e 

conceitos a ela relacionados, seguidas das referências. Faz parte, ainda, da 

dissertação o apêndice com o Produto Educacional, exigência deste programa de pós-

graduação. 
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2. ALICERCE DA PESQUISA 

 
Este capítulo apresenta uma discussão sobre as possíveis causas das 

dificuldades no processo de aprendizagem da operação de divisão e abordagens que 

possam colaborar com esse aprendizado. Aborda o jogo como uma prática 

pedagógica a ser utilizada em sala de aula pelos professores de Matemática, bem 

como a concepção Vygotskyana. 

Não há a intenção de instituir a utilização de jogos no processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes como o melhor recurso didático, tampouco como uma 

“fórmula mágica”, mas propô-la como uma possibilidade a mais nas aulas de 

Matemática. 

 

2.1 Algumas considerações sobre o Ensino e Aprendizagem da operação de 
divisão 

 

Constantemente, professores são desafiados a buscar formas de trabalhar 

conteúdos de maneira relevante ao contexto atual, a fim de possibilitar ao aluno o 

aprendizado. Na disciplina de Matemática, esse desafio é constante, pois a 

defasagem de conteúdos apresentada pelos alunos é considerável quando 

comparada ao que é posto em documentos oficiais e à realidade dos alunos em sala 

de aula. Fato este demonstrado nos resultados de avaliações internas e/ou externas, 

Paraná (2019). 

O atual documento norteador do ensino fundamental no Brasil é a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular) e nele estão presentes habilidades previstas para serem 

adquiridas pelos alunos a cada ano escolar. Como nosso foco é a operação de divisão, 

buscamos cada uma delas no que diz respeito à operação matemática já referida.  

De modo geral, o trabalho com a operação de divisão de forma extensiva ocorre 

no terceiro ano do Ensino Fundamental I, desta forma, de acordo com BNCC (2017), 

nesta etapa, os alunos devem resolver e elaborar problemas de divisão de um número 

natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os 

significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros 

pessoais e, ainda, associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número 

natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.  

No quarto ano, cabe aos alunos a habilidade de resolver e elaborar problemas 
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de divisão cujo divisor tenha, no máximo, dois algarismos, envolvendo os significados 

de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental e algoritmos.  

Já para o quinto ano, espera-se que ele possa resolver e elaborar problemas 

de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja 

representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente 

de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental 

e algoritmos, (BNCC, 2017). 

Contudo, as habilidades esperadas e apresentadas estão aquém da realidade 

encontrada na escola e, com a defasagem de aprendizagem, as habilidades propostas 

para o sexto ano escolar, que são de resolver e elaborar problemas que envolvam 

cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por 

meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com 

e sem uso de calculadora, e utilização da divisão euclidiana, ficam comprometidas. 

O fato acima descrito pode ser observado nos resultados da Prova Brasil 

aplicada em 2017, em que 56% dos alunos de quinto ano do Ensino Fundamental, em 

nosso país, se apropriaram de forma inadequada dos conteúdos da Matemática. Ao 

considerar os resultados apresentados pelos alunos de sexto ano, turma que é o foco 

deste trabalho, na Prova Paraná, primeira etapa do ano de 2019, na questão que 

contempla a operação de divisão, em média, 61% dos alunos não obtiveram êxito. 

Diante dessa realidade, a dificuldade dos alunos frente à operação de divisão 

também tem sido objeto de estudo da Educação Matemática, conforme seguem 

considerações de pesquisadores na área de Ensino, como Mendes (2013), Alcovia 

(2014) e Cruz (2016). 

A palavra divisão, de etimologia do latim divisio.onis, de acordo com o dicionário 

online Michaelis, significa: “Ato ou efeito de dividir(-se) em duas ou mais partes; 

fragmentação, repartição, repartimento, segmentação, separação; parte ou porção de 

um todo que se dividiu; fragmentação; partilha de algo entre pessoas; ato ou processo 

de dividir algo de modo que cada um receba uma parte de um todo; distribuição, 

partilha, repartição; organização em que os elementos são separados e ordenados 

segundo um critério determinado; classificação.” As palavras presentes no significado 

de divisão nos fornecem indicativos da utilização destas operações para resolução de 

problemas. 

Um dos pontos a se considerar em relação às dificuldades de aprendizagem 
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da divisão é exposto por Mendes (2013) quando afirma que o ensino da divisão, 

muitas vezes, é trabalhado de forma mecânica priorizando somente os algoritmos, 

impedindo o desenvolvimento de uma abordagem, com os alunos, que possibilite a 

compreensão da operação. Para ela, aprender a dividir corresponde a reconhecer 

esta operação em diferentes contextos, possuir a capacidade de compreender e 

relacionar a divisão e a multiplicação e construir uma estrutura de relações numéricas 

que proporcione versatilidade de cálculo fundamentado nas propriedades destas 

operações. 

Um outro ponto que Mendes (2013) apresenta como causa para dificuldades 

está associado à forma como os professores dos anos iniciais apresentam a 

operação, ou seja, afirmam que é a operação mais difícil se comparada às demais 

operações aritméticas. Criando, assim, um certo bloqueio para a compreensão.  

Cruz (2016), baseado nas ideias de Fosnot e Dolk (2001) e Rodrigues e Menino 

(2007), destaca que o trabalho com esta operação precisa estar alicerçado ao 

entendimento dos sentidos da divisão, sendo estes: o sentido de medida (quotative) 

que trata de situações em que é conhecido o tamanho do grupo no problema e busca 

por definir o número de grupos; o sentido de partilha (partitive), onde as situações têm 

por objetivo determinar qual a quantidade que está no grupo quando o número de 

grupos está determinado; um outro sentido é o de razão, que se refere a situações 

que abrangem a definição de uma razão em vez de um número de objetos. E, 

juntamente com a compreensão dos sentidos, é preciso existir, na sala de aula, 

espaço que permita um trabalho com o objetivo da compreensão da divisão, sua 

relação com a multiplicação, caracterizando assim, uma aprendizagem para além da 

aplicação do algoritmo. 

 Alcovia (2014) corrobora com a hipótese pesquisada ao afirmar que há a 

necessidade de relacionar a inversa entre multiplicação e divisão, mas é 

imprescindível que o propósito na abordagem desta operação tenha sua base na 

resolução de problemas, já que nestas condições é possibilitada ao estudante a 

análise dos diferentes sentidos. Ambrose et al. (2003) reitera que a compreensão da 

divisão pelos alunos é construída por meio do estabelecimento de relações entre 

contextos e apresenta a investigação que esses autores realizaram em relação aos 

procedimentos utilizados por alunos para resolver problemas de partilha e medida. As 

categorias indicadas por Ambrose et al. (2003) estão apresentadas no quadro 1 de 

autoria da professora-pesquisadora, com base nas ideias de Ambrose et al. (2003), 
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citadas em Alcovia (2014). 

 

Quadro 1- Procedimentos de resolução de problemas de divisão. 

Categoria Características do procedimento 

 

trabalhar com um grupo de cada vez 

 

 

refere-se à utilização de subtrações sucessivas do 

número menor (divisor) a partir do número maior, 

 

 

 

não decompor o dividendo 

inclui procedimentos mais abstratos e avançados 

relativamente aos anteriores. Estes não envolvem a 

decomposição do dividendo e correspondem à 

subtração, de modo eficaz, recorrendo à estrutura 

decimal e ao uso de múltiplos de dez.  

 

 

decompor o dividendo 

diz respeito ao uso de procedimentos que recorrem 

à decomposição do dividendo, por exemplo, em 

centenas, dezenas e unidades e a divisões parciais. 

 

 

procedimentos de construção 

recorre-se a múltiplos do divisor para encontrar um 

valor próximo do dividendo e, por fim, adiciona-se o 

que falta à soma dos múltiplos do divisor utilizado.  

 

Fonte: Adaptado de Alcovia (2014), p.30 

 

As classificações descritas anteriormente nos permitem verificar que os alunos 

podem buscar caminhos diversos para resolver uma situação de divisão. Alcovia 

(2014) destaca que a maneira como o aluno procede possui relação com as 

experiências vividas, reforçando o quanto se faz necessário propiciar a eles situações 

em que possam lidar com variedades de modelos de resolução, interação com seus 

pares e, a partir da adequação dos procedimentos, em um processo de construção, 

sejam capazes de desenvolver novas habilidades que implicarão em resoluções ágeis 

e eficientes. 

Cruz (2016), em seus estudos, verificou que as oportunidades de 

aprendizagem acontecem quando as crianças se empenham para dar sentido às 

explicações dadas por outros participantes do meio escolar, em momentos que pode 

comparar as soluções de outros com as suas, estabelecendo comparações sobre 

semelhanças e diferenças existentes. Destaca que essas oportunidades de 
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aprendizagem são resultadas de interações entre ambos os pares, como nas de 

grande grupo. Matos e Serrazina (1996), citados por Alcovia (2014), enfatizam que a 

Educação Matemática não tem como foco formar matemáticos, mas sim proporcionar 

às pessoas uma cultura matemática para que possam utilizá-la na escola e em seu 

dia a dia. E neste sentido, o professor é responsável por promover situações que 

viabilizem a aprendizagem nesta perspectiva. 

Nesse viés, a seção seguinte apresenta a utilização do jogo em sala de aula 

como meio para retomada do conteúdo “operação de divisão”, haja vista que se trata 

de uma forma de possibilitar a interação, a ludicidade e, como consequência, espera-

se a apropriação desse conteúdo.    

 

2.2 O jogo e suas potencialidades nas aulas de matemática 
 

A estrutura apresentada está organizada da seguinte forma: considerações 

acerca do conceito; definição e tipos de jogos, bem como a utilização do mesmo nas 

aulas de matemática, evidenciando o papel do professor neste processo e, finalmente, 

apresentação do jogo na concepção Vygotskyana. 

 

2.2.1 Conceito e definição de jogo 
 

Ao pesquisar em um dicionário brasileiro de lingua portuguesa, Michaelis 

(2020) on line, entre as várias definições atribuidas à palavra jogo destacamos: 

1.Qualquer atividade recreativa que tem por finalidade entreter, divertir ou distrair; 

brincadeira, entretenimento, folguedo. 2. Divertimento ou exercício de crianças em 

que elas demonstram sua habilidade, destreza ou astúcia. 3. Essa atividade, quando 

diferentes indivíduos ou grupos de indivíduos se submetem a competições em que um 

conjunto de regras determina quem ganha ou perde. 

As definições citadas justificam o fato de o jogo ser visto como algo 

estreitamente ligado à diversão sem um propósito capaz de auxiliar a aprendizagem 

de conteúdos escolares matemáticos. Luvison e Grando (2018) afirmam que o jogo 

possui ligação com a cultura de uma sociedade em que formas de comunicação, 

desenvolvimento e reflexão ocorrem a partir da ludicidade e, de acordo com suas 

dificuldades, permite a construção de representações. Desta forma, cada cultura, por 

meio de ação e reação, transformou e (re)significou seu contexto social. 
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Kishimoto (2006), para definir jogo, apresenta três níveis de diferenciações. O 

primeiro nível está ligado à linguagem de cada contexto, o que implica seu carater 

social e, a partir desta consideração, ao jogo são atribuidos a imagem e o sentido que 

cada sociedade lhe atribui. No segundo nível, o jogo é considerado “[…] um sistema 

de regras que permite identificar, em qualquer jogo, uma estrutura sequencial que 

especifica sua modalidade” (KISHIMOTO, 2006, p.17). Cada jogo tem seus atributos 

e trata-se de atividade livre, lúdica, com um sistema de regras, que possui natureza 

competitiva e possibilita que a criança utilize a espontaneidade. O terceiro nível 

concebe o jogo como objeto e, para autora, objeto são os diferentes materiais que 

podem ser construídos em um mesmo jogo. 

Nas considerações de Huizinga (1990), o jogo é uma atividade livre, desprovida 

de seriedade e fora da vida habitual, no entanto, com condições de envolver o jogador 

de forma acentuada. Ainda considera ser uma atividade sem interesse material, que 

ocorre de maneira limitada por espaço e tempo específicos, de acordo com ordem e 

regras. 

Grando (2000) destaca que o aspecto competitivo dos jogos lhe assegura 

características de dinamismo, o movimento, que favorece o interesse e o 

envolvimento do aluno, cooperando com o seu desenvolvimento social, intelectual e 

afetivo. A autora afirma, ainda, que a ludicidade do jogo, garante o interesse do aluno 

pela atividade, no entanto, a intervenção pedagógica se faz necessária com objetivo 

de que o jogo seja proveitoso para a aprendizagem. 

Nas considerações de Smole, Diniz e Milani (2007), o trabalho com jogo “exige 

planejamento cuidadoso, avaliação das ações didáticas e das aprendizagens dos 

alunos” (SMOLE, DINIZ, MILANI,2007,p.22). As autoras ainda destacam que o 

trabalho com jogo pode ser uma oportunidade diferenciada que permita ao aluno 

aprender, pois com o envolvimento que o jogo proporciona, cria-se um ambiente 

natural que busca atender a heterogeneidade de aprendizagem. 

Em relação às características do meio criado com a utilização dos jogos, 

Luvison e Grando (2018) salientam que esse trabalho concebe um processo em que, 

além da acolhida do conhecimento, ocorre a criação de grupos capazes de refletir, 

discutir, analisar e validar suas possibilidades. 

Historicamente, o jogo está ligado a atividades recreativas, com objetivo de 

descontração e divertimento, no entanto, se sua utilização for da maneira que o aporte 

teórico recomenda, ele pode ser um instrumento das práticas escolares. Na 
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sequência, será apresentada uma classificação dos tipos de jogos utilizados no 

processo de ensino e aprendizagem Matemática no meio escolar, tais especificidades 

corroboram com o entendimento e possibilita estabelecimento de critérios para a 

escolha dos jogos mais apropriados. 

 

2.2.2 Classificação de jogos  

 

Existe uma variedade de jogos usados no processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática presentes na literatura. Nesta pesquisa, serão  apresentadas duas 

classificações, a primeira, segundo Grando (1995) e a  segunda, de acordo com Lara 

(2003). 

Grando (1995) apresenta uma classificação que tem como base a 

funcionalidade no contexto social e didático metodológico que o jogo possui. Esta 

classificação está indicada no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação dos jogos de acordo com Grando (1995) 

 

 

Jogos de Azar 

São aqueles cujos jogadores dependem 

apenas da sorte para vencer o jogo, o jogador 

não tem como interferir ou alterar na solução. 

Ele depende das probabilidades para vencer. 

Exemplos: lançamento de dados, par ou ímpar, 

cassinos, loterias... 

 

 

Jogos de  

Quebra-Cabeça 

São aqueles em que o jogador, na maioria das 

vezes, joga sozinho e a solução ainda é 

desconhecida para ele. Exemplos: quebra-

cabeças, enigmas, charadas, paradoxos, 

falácias, probleminhas e torre de Hanói. 

 

 

 

Jogos de Estratégia 

São aqueles em que os jogadores dependem 

única e exclusivamente de si mesmos para 

vencer. O fator sorte ou aleatoriedade não 

estão presentes. O jogador deve elaborar uma 

estratégia, que não dependa de sorte, para 

tentar vencer o jogo. Exemplos: xadrez, damas, 

kalah. 

 

 

 

São aqueles cujo objetivo está expresso em 

seu próprio nome, fixar conceitos. São os mais 

comuns, muito utilizados nas escolas e 
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Jogos de  

Fixação de Conceitos 

apresentam o seu valor pedagógico na medida 

em que substituem as listas e mais listas de 

exercícios aplicadas pelos professores para 

que os alunos assimilem os conceitos 

matemáticos. É utilizado após o conceito. 

 

 

Jogos Pedagógicos 

São aqueles que possuem seu valor 

pedagógico, ou seja, que podem ser utilizados 

durante o processo de ensino e aprendizagem, 

quando o jogo ultrapassa a barreira lúdica do 

jogo pelo jogo. Na verdade, eles englobam 

todos os outros tipos: os de azar, quebra- 

cabeça, estratégia, fixação de conceitos e os 

computacionais, pois todos esses apresentam 

papel fundamental no ensino. 

 

Jogos Computacionais 

São os mais modernos e de maior interesse 

das crianças e jovens, são aqueles projetados 

e executados no ambiente computacional. 

Fonte – Grando (1995, p. 52-53) 

 
Lara (2003) define os tipos de jogos pedagógicos em: jogos de construção, 

jogos de treinamento, jogos de aprofundamento e jogos estratégicos, conforme 

apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classificação dos jogos pedagógicos segundo Lara (2003) 
 
 
 

Jogos de Construção 

São aqueles que trazem ao aluno um assunto 

desconhecido, fazendo com que, através da manipulação 

de materiais ou de perguntas e respostas, ele sinta a 

necessidade de uma nova ferramenta, ou se preferirmos, 

de um novo conhecimento para resolver uma situação-

problema proposta pelo jogo. 

 
 
 
 

Jogos de Treinamento 

São aqueles em que é necessário que o aluno utilize 

várias vezes o mesmo tipo de pensamento e 

conhecimento matemático, não para memorizá-lo, mas 

sim, para abstraí-lo, estendê-lo, ou generalizá-lo, como 

também, para aumentar sua autoconfiança e sua 

familiarização com o mesmo. 
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Jogos de Aprofundamento 

São aqueles utilizados depois que o aluno tenha 

construído determinado conhecimento, é importante que 

o professor propicie situações em que o aluno o aplique. 

A resolução de problemas é uma atividade muito 

conveniente para esse aprofundamento, e tais 

problemas podem ser apresentados na forma de jogos. 

 
 
 

Jogos Estratégicos 

São aqueles que fazem com que o aluno crie estratégias 

de ação para uma melhor atuação como jogador. Esses 

jogos possibilitam criar hipóteses e desenvolver um 

pensamento sistêmico, podendo pensar em múltiplas 

alternativas para resolver um determinado problema. 

Fonte:  Lara (2003, p. 26-27) 

 
O jogo produzido para esta pesquisa, de acordo com Grando (1995) e Lara 

(2003), trata-se de um jogo pedagógico de treinamento. Pedagógico pela 

possibilidade de ser utilizado durante o processo de ensino e aprendizagem visando 

a fixação de conceitos; e de treinamento por proporcionar ao aluno que ele utilize 

várias vezes o mesmo tipo de pensamento e conhecimento matemático, com o 

objetivo de abstrair, estender, generalizar e aumentar sua autoconfiança e 

familiarização com o mesmo. O jogo será  apresentado no capítulo 4. A partir das 

considerações de autores que tem o jogo como objeto de estudo, busca-se 

justificativas para a utilização do mesmo em sala de aula. 

 

2.2.3 O Jogo matemático em sala de aula 
 

O mais recente documento norteador da educação no Brasil é a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). Nesse documento, com intuito de buscar 

meios para garantir a aprendizagem, está presente a sugestão de utilização de alguns 

recursos didáticos e materiais que possam colaborar nesse processo e, dentre eles, 

estão os jogos como maneira “que pode despertar o interesse e representar um 

contexto significativo para aprender e ensinar Matemática” (BRASIL, 2017, p.268). A 

BNCC considera a potencialidade dos recursos didáticos desde que eles sejam 

introduzidos de forma a possibilitar reflexão e ser um contributo à sistematização e à 

formalização de conceitos matemáticos. 

Neste sentido, Smole, Diniz e Milani (2007), Santos e Nagashima (2017) 

afirmam que a utilização do jogo nas aulas de matemática permite o envolvimento do 
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aluno em uma atividade, o que propicia que o mesmo construa noções e conceitos 

matemáticos e desenvolva outras habilidades importantes para a vida. 

Luvison e Grando (2018, p.79) explicitam que a presença do lúdico na sala de 

aula “possibilita que os alunos usem a imaginação, transcedam, criem e reflitam 

constantemente sobre o seu mundo e seu próprio aprendizado” (LUVISON E 

GRANDO, 2018, p.79). As autoras ainda destacam que, ao jogar, devido ao 

envolvimento que esta ação possibilita, o estudante se sente desafiado, em situação 

de risco e essa condição o permite refletir de duas formas: ”primeira: a partir da 

situação concreta do jogo em que revisitam suas hipóteses [… ] e segundo lugar, 

quando são levados a pensar fora da situação de jogo e a partir de suas 

representações” (LUVISON E GRANDO, 2018, p.147). 

Araújo (2019), salienta que o jogo é um recurso importante no processo de 

ensino e aprendizagem e pode ser utilizado em sala de aula por tratar-se de uma  

forma  prazerosa de estudar em que o educando trabalha com entusiasmo, de forma 

lúdica e, por consequência, aprende. 

Ainda para Kishimoto (2000; 2007), para que um jogo contribua com o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, eles devem ser organizados 

levando em conta aspectos como: classificação, seriação, sequência, espaço, tempo 

e medidas. A inclusão de jogos, como recurso didático nas aulas, é considerada uma 

alternativa para que os bloqueios apresentados por alguns alunos sejam minimizados 

em relação à matemática. Ressalta que usar o jogo em sala de aula se trata de um 

apoio metodológico oportuno para todos os níveis de ensino, desde que a definição 

dos objetivos sejam evidentes. 

Em relação à presença do jogo em sala de aula, Lara (2003) argumenta que 

eles têm ganhado espaço nas escolas, isso representa, segundo a autora, uma 

tentativa de introduzir o lúdico para dentro da sala de aula. Salienta que a intensão 

dos professores, com esta prática, tem por objetivo deixar as aulas acolhedoras, 

possibilitando uma aprendizagem interessante. A autora, ainda, reitera que se o 

professor considerar o ensino da matemática “como um processo que contribui para 

o desenvolvimento do raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, 

desenvolver a criatividade, a capacidade de manejar situações reais e resolver 

diferentes tipos de problemas” (LARA, 2003, p.21), ele terá a necessidade de 

pesquisar recursos que favoreçam o trabalho com a matemática escolar. 

Zuqueto (2019), em seu artigo, deixa evidente que quando o professor se 
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compromete com um trabalho envolvendo jogos, os estudantes atuam na aula de 

forma ativa em prol do desenvolvimento da construção de conceitos matemáticos. 

Nessa concepção, o professor tem função basilar, pois é ele quem define os 

procedimentos pedagógicos que são imprescidíveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem, impedindo que a abordagem proposta pelo jogo seja o 

“jogo pelo jogo”. 

No contexto desta pesquisa, a utilização do jogo representa a tentativa de uma 

abordagem diferenciada nas aulas de matemática, comparada às ações do cotidiano 

escolar. Todavia, não se trata de uma prática simples, pois o jogo pode não atender 

ao objetivo proposto inicialmente. Grando (2000), considerando as potencialidades e 

as fragilidades da utilização do jogo, apresenta uma lista de vantagens e 

desvantagens, presentes no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Vantagens e desvantagens do uso de jogos 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

- fixação de conceitos já aprendidos de uma 

forma motivadora para o aluno; 

- introdução e desenvolvimento de 
conceitos de difícil compreensão; 

- desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas (desafio dos 

jogos); 

- aprender a tomar decisões e saber avaliá- 
las; 
 

 

- quando os jogos são mal utilizados, existe 

o perigo de dar ao jogo um caráter 

puramente aleatório, tornando-se um 

“apêndice” em sala de aula. Os alunos 

jogam e se sentem motivados apenas pelo 

jogo, sem saber por que jogam; 

 

 

- significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis; 

- propicia o relacionamento das diferentes 

disciplinas (interdisciplinaridade); 

 

 

- o tempo gasto com as atividades de jogo 

na sala de aula é maior e, se o professor 

não estiver preparado, pode existir um 

sacrifício de outros conteúdos pela falta de 

tempo; 

 
 
 

- o jogo requer a participação ativa do aluno 
na construção do seu próprio 
conhecimento; 

- o jogo favorece a socialização entre os 

alunos e a conscientização do trabalho em 

equipe; a utilização dos jogos é um fator de 

 

- a perda da “ludicidade” do jogo pela 

interferência constante do professor, 

destruindo a essência do jogo; 

- a coerção do professor, exigindo que o 

estudante jogue, mesmo que ele não queira, 
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motivação para os alunos; 

 

destruindo a voluntariedade pertencente à 

natureza do jogo; 

 

 

- dentre outras coisas, o jogo favorece ao 

desenvolvimento da criatividade, do 

senso crítico, da participação, da 

competição “sadia”, da observação, das 

várias formas de uso da linguagem e do 

resgate do prazer em aprender; 

 

 

- as falsas concepções de que se devem 

ensinar todos os conceitos através do 

jogo. Então as aulas, em geral, 

transformam-se em verdadeiros cassinos, 

também sem sentido algum para o aluno; 

 

 

- as atividades com jogos podem ser 

utilizadas para desenvolver habilidades de 

que os alunos necessitam. Útil no trabalho 

com alunos de diferentes níveis; 

- as atividades com jogos permitem ao 

professor identificar, diagnosticar alguns 

erros de aprendizagem, as atitudes e as 

dificuldades dos alunos. 

 
- a dificuldade de acesso e disponibilidade 

de material sobre o uso de jogos no ensino, 

que possam vir a subsidiar o trabalho 

docente. 

Fonte: Grando (2000, p. 35). 

 

As desvantagens citadas pela autora servem de alerta ao professor, pois 

salienta os cuidados necessários ao escolher o trabalho com jogo, tais como: a clareza 

dos objetivos, a escolha de uma metodologia pertinente ao nível dos alunos e que 

caracterize uma atividade desafiadora e atraente para eles. 

O professor, para trabalhar com jogos, assume uma função diferente da de ser 

apenas um transmissor de conhecimentos. Andrade (2017), em sua tese de 

doutorado, destaca que faz-se apropriado que o professor assuma uma postura de 

investigador, inconformado diante das dificuldades existentes e, assim, sua prática 

pode contribuir com o desenvolvimento do senso crítico e da criatividade de seus 

alunos, características estas que são objetivadas no ensino de Matemática. 

Para Fiorentini e Miorim (2007), citados por Andrade (2017), o professor não 

pode permitir que sua metodologia esteja sujeita a algum tipo de material só por sua 

ludicidade. Segundo eles, nenhum material é válido por si só, e deve ser concebido 

como ferramenta que pode colaborar nos processos de reflexões para as relações de 

conhecimentos matemáticos. Pode-se considerar que a aprendizagem não está 

somente no jogo, mas no conjunto do jogo com as intervenções e relações que a partir 
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dele se realizam. 

Neste viés, além de planejar, produzir e aplicar o jogo, o professor é definido 

por  Grando (2004) como mediador da ação dos estudantes, mas que pode tornar-se 

um jogador participativo ou até mesmo um interventor, cabendo a ele perceber as 

necessidades que surgem durante todo processo. 

O envolvimento do professor em um trabalho com jogo é constante, sua 

atenção se faz necessária antes, durante e depois e, então, será possível avaliar se o 

jogo em questão atingiu os objetivos pré estabelecidos. Na sequência, apresenta-se 

a perspectiva de Vygotsky para a utilização do jogo em sala de aula. 

 

2.2.4 O jogo na perspectiva vygotskyana 
 

Nesta pesquisa, em que o trabalho com o jogo “Divisão em Trilha” é objeto de 

estudo, para sua elaboração, aplicação e análise, o alicerce teórico utilizado foi à luz 

das ideias sociointeracionistas abordadas por Vygotsky em seus estudos.  

A psicologia histórico-cultural estabelece suas bases nas obras de Lev 

Sémionovitch Vygotsky, nascido em Orsha na Bielorrússia no ano de 1896. Ele 

faleceu em 1934, deixando um legado teórico que é objeto de estudos em diversas 

áreas. Sustentadas pelo materialismo histórico-dialético, para Vygotsky (1991), as 

produções sociais são dependentes das relações que o homem estabelece com o 

meio e, mediante o processo interativo, ocorrem as transformações. As relações 

criadas nas interações humanas constituem a realidade; deste modo, 

simultaneamente, o homem constrói o mundo cultural e se forma culturalmente.  

A associação entre os processos de desenvolvimento e de aprendizagem é 

tema central em seu trabalho, já que, para Vygotsky (1991), o aprendizado é um 

elemento necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e tipicamente humanas que ocorrem desde o 

nascimento da criança. Como base para o processo de aprendizagem escolar, 

destaca as características humanas como perceber, representar, explicar, atuar e 

sentir como originárias da vida em sociedade. Declara ainda, que o processo de 

desenvolvimento está preso nas ligações entre história individual e história social.  

Neste sentido, Vygotsky (2007) apresenta o papel do brinquedo na infância e 

suas contribuições para o desenvolvimento e a formação social da mente. No que 

tange ao social, o autor relata que as crianças podem mudar suas atitudes e 

pensamentos ao se socializar com o que ocorre no meio em que estão inseridas. Se 
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esses ambientes oferecem recursos planejados de acordo com as necessidades das 

crianças, oportunizam aquisição de habilidades de forma prazerosa. O autor considera 

que há uma divisão do desenvolvimento em duas partes: a primeira trata-se do real, 

ou seja, tudo o que a criança é capaz de fazer sozinha (ZDR) e, a segunda, denominou 

de proximal, isto é, o que a criança consegue fazer com a ajuda do outro (ZDP). 

Messender (2015), em sua tese de doutorado, afirma que a “psicologia 

histórico-cultural assume o psiquismo humano como a imagem subjetiva do mundo 

objetivo. Essa imagem construída por cada ser humano particular dependerá do nível 

de apropriação das objetivações já conquistadas pela humanidade” (MESSENDER, 

2015, p.36). E é neste contexto que faz sentido compreender do que se tratam as 

Funções Psicológicas Superiores (FPS) e as Funções Psicológicas Elementares 

(FPE). O autor enfatiza que as funções psíquicas atuam juntas, conduzem o homem 

à compreensão do real. Define que as FPE são oriundas da espécie, estão garantidas 

pelo desenvolvimento biológico, dependem da maturidade cerebral. 

No que diz respeito às Funções Psicológicas Superiores, de acordo com 

Vygotsky, tem-se 

 

[...] que consistem no modo de funcionamento psicológico tipicamente 
humano, tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, 
imaginação, etc. Estes processos mentais são considerados sofisticados e 
“superiores”, porque referem-se a mecanismos intencionais, ações 
conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a 
possibilidade de independência em relação às características do momento e 
espaço presente (VYGOTSKY apud REGO, 1995, p. 39). 

 

De acordo com Vygotsky, os processos citados não são inerentes ao sujeito, 

mas, sim, resultam das relações sociais e evoluem durante o processo de 

internalização. Desta maneira, as competências e os conhecimentos dos seres 

humanos não são ofertados pela genética, mas pelo meio cultural. 

Uma particularidade das FPS é a presença da mediação que, nas palavras de 

Vygotsky, presentes em Rego (1995),  “caracteriza a relação do homem com o mundo 

e com outros homens” (REGO, 1995, p.50). Essas relações são mediadas por 

elementos denominados por Vygotsky (2007) de instrumentos e signos. Denota a 

função ao signo e ao instrumento: 

 

A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana 
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sobre objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 
necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual 
a atividade humana externa é dirigida para o controle e o domínio da 
natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da ação 
psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do 
próprio indivíduo; o signo é orientado internamente (VYGOTSKY, 2007, p. 
55). 

 

Oliveira (2011) afirma que há diferenças consideráveis entre o instrumento e o 

signo. Oportuniza-se, assim, caracterizar melhor o que é um instrumento. Ela relata 

que o instrumento é criado com objetivo, função e modo de utilização desenvolvidos 

historicamente no coletivo, logo se trata de “um objeto social e mediador da relação 

entre o indivíduo e o mundo” (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 2011 p.20).  Nesta 

perspectiva é que o jogo pedagógico por nós desenvolvido foi elaborado e aplicado, 

portanto, é considerado um instrumento mediador. 

É com esse entendimento que o jogo se faz presente no espaço escolar, com 

potencial para auxiliar no desenvolvimento das crianças para a compreensão dos 

conceitos abordados no jogo. 

 

[...] Vigotsky (2000) também chama a atenção para a importância de uma 
motivação interna do sujeito para que ocorra o aprendizado – “a memorização 
de palavras e a sua associação com objetos não leva, por si só, à formação 
de conceitos; para que o processo se inicie, deve surgir um problema que só 
possa ser resolvido pela formação de novos conceitos” (VYGOTSKY 2000, 
p.68). 

 

Para Vygotsky (2008), o objetivo pré estabelecido no jogo é que determina a 

relação afetiva da criança com o jogo. Afirma que as brincadeiras são atividades com 

objetivos, existem o vencedor e o vencido, e o objetivo é que norteia o jogo. Ele faz a 

seguinte associação: “ [...]. Ao final dos jogos esportivos, o objetivo torna-se um dos 

momentos dominantes sem o qual o jogar perde o sentido, assim como seria colocar 

na boca uma bala gostosa, mastigá-la e cuspi-la” (VIGOTSKI, 2008, p. 35). 

É fundamental a presença das regras em um jogo, pois, para Messender 

(2015), elas limitam a liberdade do jogador e possibilitam a existência de um objetivo 

final. Nas palavras de Vygotsky, 

 

[...] no jogo a criança aprende a agir pela linha de maior resistência. A criança 
age na brincadeira pela linha da menor resistência, ou seja, ela faz o que 
mais deseja, pois, a brincadeira está ligada à satisfação. Ao mesmo tempo, 
aprende a agir pela linha de maior resistência; submetendo-se às regras, as 
crianças recusam aquilo que desejam, pois, a submissão às regras e a recusa 
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à ação impulsiva e imediata, na brincadeira, é o caminho para a satisfação 
máxima (VIGOTSKI, 2008, p. 32). 

 

Messender (2015) faz menção ao fato de o jogo ocorrer em um tempo e um 

espaço limitados, em cenários como: um tabuleiro, um ambiente virtual, uma sala de 

aula. Determina, assim, um lugar “lúdico”, isto é, onde as regras podem ser aplicadas 

e o jogo pode acontecer. O autor destaca que o tempo, do mesmo modo, é um aspecto 

considerável, já que todo jogo tem começo e fim. Afirma que jogos longos podem 

colaborar para que os brincantes percam o interesse. Destaca, ainda, que o jogo é 

uma maneira para ajudar o estudante no desenvolvimento das funções psíquicas que 

ainda não foram desenvolvidas e de direcioná-lo para atividades de estudo. O jogo 

pode ajudar na apropriação de conhecimento científico. Para o autor, 

 

“[...] o jogo é uma forma de ajudar o professor a pegar o aluno pela mão e 
trazê-lo para onde ele quer que o aluno chegue no processo educativo. Ao 
invés de assumir que não há nada a se fazer pelos estudantes, o professor 
pode agir usando o jogo como uma atividade que permitirá ajudar nas 
pendências psíquicas que ficaram no aluno, por conta de esvaziamentos 
anteriores” (MESSENDER, 2015, p.120). 

 

É nesse contexto que, além da presença de conceitos científicos, a mediação 

possibilitada por um jogo pode fazer a diferença no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Para Vygotsky (2000), os jogos, por sua ludicidade, apresentam uma função 

notável para o progresso cognitivo, social e afetivo da criança, propiciando o 

enriquecimento da zona de desenvolvimento proximal, deixando a criança concretizar 

habilidades e saberes que passam a ser internalizados. 

 

A zona de desenvolvimento proximal caracteriza-se pela distância entre o 
nível real (da criança) de desenvolvimento determinado pela resolução de 
problemas independentemente e o nível de desenvolvimento potencial 
determinado pela resolução de problemas sob a orientação de adultos ou em 
colaboração com companheiros mais capacitados (VYGOTSKY 1991, p. 97). 

 

Assim, outro ponto positivo dos jogos no processo ensino aprendizagem, de 

acordo com Vygotsky (2000), é a “socialização”, quer dizer, a  interação possibilitada 

na ação do jogo pode contribuir para a formação de conceitos sobre espaços e tempo, 

aumentar a reflexão, nos momentos em que suas ideias são confrontadas com as dos 

colegas e, consequentemente, formar novas opiniões. Cabe à escola e à família 
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ofertar meios para aumentar os desafios que por sua vez possibilitam novos 

conhecimentos aos estudantes e os auxiliam no desenvolvimento de competências. 

No ambiente escola, é papel do professor, nessa abordagem, possibilitar o contato 

com os sistemas organizados de conhecimentos, fornecendo instrumentos para 

elaborá-los e, principalmente, para valorizar a relação interpessoal. Messender 

(2015), de acordo com as ideias de Martins (2013), afirma que 

 

É o professor que, com o conhecimento sistematizado, terá a função 
primordial de “emprestar” suas funções psíquicas para o estudante promover 
o máximo de desenvolvimento de maneira voluntária e específica. 
Assumimos que o professor é, de maneira ímpar, o par mais capaz que 
promoverá o máximo desenvolvimento na escola, não se equivalendo a 
nenhum outro (MESSENDER, 2015, p.81 e 82). 

 
É com esse entendimento que o jogo se faz presente no espaço escolar, com 

potencial para auxiliar no desenvolvimento das crianças para a compreensão dos 

conceitos abordados no jogo. 

Até o momento, se buscou apresentar considerações para evidenciar que o 

jogo possui potencial pedagógico. O jogo “Divisão em Trilha”, objeto de estudo desta 

pesquisa, é classificado de acordo com Grando (1995) e Lara (2003) como jogo 

pedagógico e de treinamento, logo, caracteriza-se por se tratar de um material que 

pode ser utilizado para o ensino e aprendizagem possibilitando a fixação, a 

familiarização e a auto confiança dos alunos em relação ao conteúdo que o jogo visa 

explorar, que, neste trabalho, trata-se da operação de divisão e conceitos a ela 

relacionados. Vale salientar que a escolha pela abordagem vygotskyana se deu por 

elementos que complementam as potencialidades da utilização do jogo. O jogo, nesta 

perspectiva, é concebido como um instrumento, ou seja, foi criado com objetivo, função 

e modo de utilização. Sua aplicação é norteada pela “socialização”, isto é, a interação 

possibilitada na ação do jogo pode contribuir para a formação de conceitos sobre espaços e 

tempo, aumentar a reflexão, provendo o enriquecimento da ZDP, deixando a criança 

concretizar habilidades e saberes que passam a ser internalizados. Para o professor, 

trata-se de uma forma para realizar sucessivas aproximações do conteúdo científico, 

com intuito de direcionar o aluno a chegar à aprendizagem, o que contribui com seu 

desenvolvimento. 

Diante do exposto, evidencia-se que o jogo, no ambiente escolar, tem potencial 

para cumprir funções pedagógicas.  
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3 DELINEAR DA PESQUISA 

 
Neste capítulo, são apresentados: o jogo de tabuleiro “Divisão em trilha”, tipo 

de pesquisa, participantes da pesquisa e a coleta de dados. 

 

3.1 O jogo “Divisão em Trilha” 
 

O jogo “Divisão em trilha”, objeto de estudo desta dissertação, foi elaborado 

pela professora-pesquisadora como um meio para retomar a operação de divisão e 

explorar conceitos relacionados a esta operação matemática. Tal proposta, bem como 

toda abordagem inicial, foi norteada pelas respostas dos alunos advindas do 

questionário aplicado inicialmente, apresentado no apêndice B desta dissertação. 

O trabalho teve início no 2º semestre do ano letivo de 2019, com os alunos do 

sexto ano, do período vespertino, do Ensino Fundamental de um colégio público, onde 

a professora-pesquisadora era docente da disciplina de matemática, quando foram 

convidados a participar dessa pesquisa de mestrado. Durante a evolução das etapas 

da pesquisa, a professora-pesquisadora foi explicando aos alunos o que era o 

mestrado e qual o objetivo de cada atividade a eles apresentada (termos, 

questionários, atividades). 

O jogo, principal objeto de análise, contempla o conteúdo operação aritmética 

de divisão. As cartas-perguntas com situações-problema foram adaptadas ou 

reproduzidas de livros didáticos e/ou sites educacionais, com o cuidado de escolher 

as questões de acordo com o objetivo proposto na pesquisa e em consonância com 

as classificações de Grando (1995) e Lara (2003). 

A composição do jogo é: um tabuleiro – figura 1, 170 “envelopes”, contendo em 

cada um uma carta com a operação ou questão a ser respondida e outra com a 

respectiva resposta, as cartas estando subdivididas da seguinte forma: 50 na cor azul, 

50 na cor amarela, 45 na cor magenta (rosa escuro) e 25 na cor verde. É composto 

por peças como: 1 dado padronizado, 4 marcadores em cores diferentes – figura 2, 

folhas de rascunho - figura 3, e um manual de instruções disponibilizado no produto 

educacional no apêndice H. 
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Figura 1 – Tabuleiro do jogo “Divisão em Trilha” 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 
Figura 2- Peças do jogo “Divisão em trilha” 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Figura 3 – Folha utilizada para rascunho 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 
A classificação de cada tipo de questão proposta foi determinada pelas cores 

das cartas: as cartas azuis apresentam exercícios de aplicação do algoritmo de 

divisão de forma direta; as cartas amarelas contêm operações em que o dividendo é 

desconhecido e, para resolução, o aluno deve relacionar os elementos da operação 

em questão; as  cartas magentas se caracterizam por explorar os nomes dos 

elementos da divisão, contemplar conceitos como divisibilidade, múltiplo, cálculo da 

parte de um todo em que a operação de divisão é um meio de determinar a resposta 

correta; as cartas verdes são compostas por “situações problemas” sendo situações 

simples que possuem a ideia de divisão e a necessidade de interpretar os dados nelas 

presentes. Como exemplo, apresentamos uma carta de cada etapa do jogo, as cores 

são correspondentes às Figuras 4, 5, 6 e 7, respectivamente. 
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Figura 4 - Cartas azuis do jogo “Divisão em Trilha” 

Pergunta frente e verso 
 

 

Resposta frente e verso 
 

 
 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 
Figura 5 -  Cartas  amarelas  do jogo “Divisão em Trilha” 

Pergunta frente e verso Resposta frente e verso 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Figura 6 - Cartas magentas do jogo “Divisão em Trilha” 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Pergunta frente e verso 

 

Resposta frente e verso 
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Figura 7 - Cartas verdes do jogo “Divisão em Trilha” 

Pergunta frente e verso 

 

 

Resposta frente e verso 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Cada etapa do jogo visa ao trabalho com algoritmo da operação de divisão em 

diferentes contextos e assimilação de conceitos, assim, de acordo com Grando (1995) 

e Lara (2003), o presente jogo é classificado como pedagógico e de treinamento, ou 

seja, oferece a possibilidade de ser utilizado durante o processo de ensino e 

aprendizagem visando à fixação de conceitos, proporcionando ao aluno utilizar várias 

vezes o mesmo tipo de pensamento e conhecimento matemático, neste caso, ao 

trabalhar com a operação de divisão, os estudantes teriam que abstrair, estender, 

generalizar e aumentar sua autoconfiança e familiarização com estes conceitos 

matemáticos.  

 

3.2 Tipo de pesquisa  
 

Os procedimentos apresentados configuram essa pesquisa na abordagem 

qualitativa e de caráter interpretativo e descritivo referente à análise dos dados, assim, 

visando colaborar na compreensão deste estudo, a exploração de dados quantitativos 

também foi utilizada. 

Bogdan e Biklen (1994) caracterizam a pesquisa qualitativa como aquela que 

possui uma configuração em que o pesquisador busca seus dados em ambiente 

natural, o contexto real do lócus de investigação é mantido. Ainda, as informações 

coletadas precisam ser registradas, em virtude de que as evidências utilizadas na 

análise são provenientes de imagens e escritos realizados pelos participantes ligados 

a esta pesquisa (BOGDAN e BIKLEN,1994). 
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Neste trabalho, os alunos e a professora-pesquisadora foram os protagonistas, 

a sala de aula foi o ambiente natural e o fato a ser estudado foi a contribuição do jogo 

“Divisão em trilha” na aprendizagem da operação de divisão e conceitos a ela 

relacionados. 

 

3.3 Participantes da pesquisa 
 

Os participantes desta pesquisa foram duas turmas de sexto ano do Ensino 

Fundamental, alcançando 46 alunos, de um Colégio Estadual na região noroeste do 

Paraná, nas quais a professora-pesquisadora deste trabalho foi professora regente da 

disciplina de Matemática, em aulas no segundo semestre do ano letivo de 2019.  

Os alunos do sexto ano foram os escolhidos por serem de uma faixa etária em 

que, na experiência enquanto professora, se percebe maior aceitação em realizar 

experiências diferentes, o que poderia colaborar com a pesquisa.   

 

3.4 Coleta de dados 
  

A coleta de dados foi organizada nos momentos apresentados a seguir, no 2º 

semestre do ano letivo de 2019. 

Inicialmente, foi proposta aos alunos de três turmas de sexto ano do Ensino 

fundamental a aplicação de um questionário que tinha por finalidade coletar 

informações em relação ao(s) conteúdo(s) de maior dificuldade de aprendizagem e 

qual maneira acreditavam ser a melhor para aprender matemática. 

O questionário aplicado, contendo oito (8) questões, foi respondido 

individualmente em sala de aula, por 72 estudantes, durante uma aula de 50 minutos, 

mantido o anonimato desses.  

Com base nas respostas do questionário aplicado inicialmente, apêndice B, 

algumas informações que norteiam a pesquisa são apresentadas. Primeiro, em 

relação aos conteúdos matemáticos considerados mais difíceis na perspectiva dos 

alunos, tem-se as respostas apresentadas no gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 – Conteúdo que os alunos consideram difíceis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Os resultados preliminares mostram que o conteúdo operação aritmética de 

divisão é indicado pelos alunos como o mais difícil de compreender, seguido da 

fração e multiplicação, o que motivou a professora-pesquisadora a investir na 

elaboração do produto educacional, a fim de trabalhar essa dificuldade encontrada 

junto aos estudantes. 

Em nosso dia a dia, situações que envolvem a ideia de divisão estão presentes 

na vida das pessoas, no entanto, o problema começa na tentativa de ensinar o 

algoritmo para resolução dessa operação. De modo geral, a abordagem do processo 

de resolução da “conta” se dá de forma abstrata como um roteiro em que o aluno não 

compreende as etapas do processo, apenas segue certos comandos, sem nenhum 

sentido. 

Para os estudantes investigados, no que se refere a melhor maneira de 

aprender Matemática, a conclusão pode ser vista no gráfico 2.  
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GRÁFICO 2 – Maneiras de aprender Matemática. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Nesse gráfico estão apresentadas as expectativas dos alunos em relação à 

forma como o professor pode encaminhar as aulas. Observa-se que para eles a 

explicação do professor é elencada como a melhor forma, o que demonstra ser a aula 

expositiva o encaminhamento metodológico que mais tiveram contato. 

 Na sequência, os alunos destacam a utilização de atividade em grupo e jogos, 

deste modo, percebe-se que tinham interesse em interagir com os colegas e ter como 

parte da aula o encaminhamento lúdico. Assim, mediante as respostas fornecidas, foi 

possível planejar e aplicar atividades de ensino de divisão no sentido de possibilitar 

um ambiente que propiciasse condições para que esses anseios fossem 

concretizados e, assim, oportunizar o envolvimento e a participação efetiva dos alunos 

na construção do saber matemático. 

Os resultados preliminares para esta pesquisa, apresentados com a aplicação 

desse questionário, permitiu a continuidade da investigação, haja vista que foi possível 

elaborar e aplicar instrumentos que pudessem auxiliar no aprendizado.  

A professora-pesquisadora elaborou e aplicou uma sondagem com três 

situações problemas, apêndice C, com objetivo de verificar se a dificuldade relatada 

pelos alunos estava na compreensão dos termos relacionados à operação divisão ou 

na utilização do algoritmo. Após a realização desta sondagem, foi possível verificar 

que o algorítimo era a dificuldade. 
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 Assim, foram elaboradas e trabalhadas com os alunos seis atividades com 

situações-problemas, apêndice D, que foram adaptadas ou reproduzidas de livros 

didáticos e/ou sites educacionais, envolvendo os conteúdos matemáticos, operação 

aritmética de divisão. Foi explicado aos discentes que essa operação havia sido 

estudada em anos escolares anteriores e que, no sexto ano, faríamos uma retomada 

por meio de atividades - apêndice D, essas foram resolvidas algumas individualmente 

e outras com os alunos organizados em grupos e em sala de aula, com a intervenção 

da professora-pesquisadora quando solicitado. O objetivo dessas atividades  

propostas foi o de propiciar aos alunos situações diversificadas que permitissem-lhes 

lidar com a operação de divisão de maneira que não se utilizasse apenas o algoritmo 

euclidiano, forma que frequentemente é explorada na escola.  

Durante a resolução das atividades, a professora-pesquisadora observou que 

os alunos necessitavam de constante auxilio e, assim, foi percebendo que eles 

consideravam algumas atividades cansativas, ou não estabeleciam as relações 

previstas no objetivo de sua proposição. Desta forma, mesmo demonstrando interesse 

em resolvê-la, a dificuldade em relação à utilização de algoritmo permanecia. 

Posto isto, a professora-pesquisadora desenvolveu e aplicou o jogo “Divisão 

em Trilha”, que contemplou uma outra abordagem metodológica citada pelos alunos 

no questionário, ou seja, o uso do jogo e o trabalho em grupo. 

Antes da aplicação do jogo, os alunos  foram orientados a realizar uma 

atividade composta por questões semelhantes às propostas em cada fase do jogo, 

que foram denominadas como atividades pré-jogo - apêndice E. Essa resolução 

ocorreu de forma autônoma para que fosse, posteriormente, possível comparar  seus 

resultados com os da atividade  pós-jogo, ou seja, aplicadas após o jogo e compostas 

com as mesmas características das pré-jogo - disponível no apêndice F. Essa 

comparação visa possibilitar a percepção de indícios de que o jogo “Divisão em Trilha” 

foi um instrumento com potencial para auxiliar na aprendizagem da operação de 

divisão e conceitos a ela associados. 

Uma semana após a aplicação da tarefa pré-jogo e sem saberem quais 

questões eles haviam acertado, foi apresentada a proposta do jogo “Divisão em 

Trilha”, como um instrumento possível para auxiliar a aprendizagem. 

A primeira aplicação do jogo foi em uma versão “Gigante”, realizada com as 

duas turmas de sextos anos, sendo uma turma por vez. Os alunos foram organizados 

em equipes com quatro participantes, essa estruturação ocorreu por afinidade entre 
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os alunos, visando o bom entrosamento entre os mesmos. Neste sentido, Vygotsky 

(1989) corrobora ao afirmar que a elaboração do conhecimento em uma ação 

partilhada implica em cooperação e troca de informações entre os pares, propiciando 

a ampliação das capacidades individuais.  

Após a formação dos grupos, a professora pesquisadora apresentou o jogo aos 

alunos, especificando quais eram as regras e explicando que as dúvidas em relação 

à resolução deveriam ser resolvidas pela equipe, sem intervenção da professora. As 

mediações realizadas por ela seriam somente sobre o funcionamento do jogo. Assim, 

foi solicitado às equipes que utilizassem a folha rascunho, entregue previamente, para 

resolverem as situações-problemas. Essas anotações/resoluções deveriam ser 

entregues à professora ao término do jogo para análise a posteriori. 

Nessa versão “gigante”, o tabuleiro do jogo foi reproduzido em um tamanho que 

possibilitasse a visualização de todos os comandos presentes. Durante as jogadas, a 

participação dos alunos foi satisfatória, sendo possível observar as discussões entre 

os alunos para determinar a resposta que considerassem ser a correta. Como os 

alunos estavam organizados em equipe, a competividade fez parte do cenário e isso 

colaborou com o envolvimento nas atividades. Segundo Vygotsky (2009), o fato de as 

atividades não serem estáticas propicia transformação e desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Após essa etapa e com o objetivo de que os alunos pudessem ter a 

possibilidade de uma participação que lhes permitisse responder um maior número de 

questões, o jogo na versão tabuleiro foi trabalhado em sala de aula e os alunos 

organizados em duplas, assim, as jogadas foram realizadas por dupla contra dupla. 

Desta forma, permaneceu a possibilidade da troca de conhecimentos e a participação 

efetiva nas discussões entre os pares. 

A tarefa pós jogo, semelhante à tarefa pré jogo, foi aplicada na aula seguinte à 

etapa das jogadas em dupla. 

Os alunos responderam um questionário final - apêndice G, em que puderam 

relatar suas impressões a respeito do jogo “Divisão em trilha”.  

Assim, os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram gravações de 

áudio, fotografias, registros escritos e orais dos alunos e da professora-pesquisadora 

durante o processo de estudo. 

Previamente ao início da pesquisa, todos os participantes e seus responsáveis 

legais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido- apêndice A, seguindo 
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as recomendações do comitê de ética da pesquisa. E para preservar a identidade 

deles na organização e análise dos dados, os alunos foram representados pela letra 

A seguida de um número sequencial e a professora-pesquisadora, pela letra P. 

O quadro 5, apresentado na sequência, mostra as etapas desta pesquisa de 

forma suscinta. 

 
Quadro 5 – Etapas da Pesquisa 

 

Momentos 

 

 

Período 

 

Descrição da Etapa 

 

 

1º 

momento 

 

 

31/07/2019 a 

07/08/2019 

Assinatura e 

devolução do termo 

de consentimento 

livre e esclarecido. 

Apêndice A 

 

2º 

momento 

08/08/2019 e 

09/08/2019 (1 aula 

de 50 minutos). 

Aplicação do 

questionário inicial. 

Apêndice B 

 

3º 

momento 

 

12/08/2019 a 

16/08/2019 (3 aulas 

de 50 minutos). 

Realização da 

sondagem. 

Apêndice C  

 

4º 

momento 

19/08/2019 a 

23/08/2019 (5 aulas 

de 50 minutos) 

Aplicação das 

atividades 

Apêndice D 

 

5º 

momento 

 

26/08/2019 a 

25/09/2019 

Organização do 

jogo.  

 

6º 

momento 

26/09/2019 e 

27/09/2019 (1 aula 

de 50 minutos) 

Aplicação da 

atividade pré-jogo. 

Apêndice E 

 

7º 

momento 

 

01/10/2019 a 

11/10/2019 (2 aulas 

de 50 minutos, 

preferencialmente 

geminadas) 

Jogo em equipe 

8º 

momento 

16/10/2019 a 

31/10/2019 (2  

Jogo em dupla 
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aulas de 50 

minutos, 

preferencialmente 

geminadas). 

 

9º 

momento 

05/11/2019 a 

08/11/2019 (1 aula 

de 50 minutos). 

Aplicação da 

atividade pós-jogo. 

Apêndice F 

 

10º 

momento 

12/11/2019 e 

13/11/2019 

Aplicação do 

questionário final. 

Apêndice G 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

  

 Planejar, elaborar e aplicar um recurso didático, propiciando momentos de 

interação entre professor-aluno e aluno-aluno, incentivar a vontade de aprender 

matemática, caracteriza um meio favorável ao aprendizado. Deste modo, no próximo 

capítulo são apresentados aspectos didáticos existentes no jogo, contribuições da 

mediação da aprendizagem do algoritmo da divisão e conceitos a ela associados, 

tendo como base a utilização deste instrumento de ensino. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Com o objetivo de responder à questão de pesquisa e verificar se os objetivos 

propostos foram atingidos, neste capítulo, são apresentadas as análises dos dados 

obtidos por meio dos questionários respondidos pelos alunos e das atividades 

aplicadas antes e depois da utilização do jogo “Divisão em Trilha” como instrumento 

mediador para a aprendizagem da divisão.  Os indícios são advindos dos registros dos 

alunos e anotações da professora-pesquisadora durante todo o processo de estudo.  

 

4.1 A expectativa 
 

 Na atividade aplicada antes da utilização do jogo - anexo E, havia a seguinte 

pergunta: “Na sua opinião, um jogo matemático sobre divisão, poderia auxiliar o seu 

aprendizado em relação à operação de divisão? Explique sua resposta”. Essa questão 

foi respondida por 46 alunos e o resultado das opiniões estão apresentados na tabela 

1, a seguir.  
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Tabela 1 - Expectativa: Jogo matemático e aprendizagem de divisão 

Resposta dada pelo 

aluno 

Quantidade de alunos Percentual 

Sim 38 83% 

Não 2 4% 

Talvez 1 2% 

Não sei 3 7% 

Resposta em branco 2 4% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 De acordo com os dados da tabela, os alunos consideraram a opção de utilizar 

o jogo como instrumento capaz de mobilizar a aprendizagem uma boa estratégia. Na 

sequência, destacamos algumas respostas dadas por eles, exemplificando, assim, as 

justificativas dadas pelos 83% dos que acreditavam que o jogo pudesse auxiliar na 

aprendizagem. 

 

A1: Sim. Porque eu não sei quase nada de divisão e iria ser mais divertido de 
aprender.  

A2: Sim. Porque ajuda a desenvolver o cérebro e também é melhor para nós 
para a aula não ficar chata.  

A3: Sim. Porque nós vamos prestar mais atenção e ia ser divertido, nós íamos 
aprender mais rápido. 

A4: Sim. Diminui a dificuldade. 

 
As falas descritas justificam-se, de acordo com Luvison e Grando (2018), pelo 

fato de o jogo possuir uma forte ligação com a cultura de uma sociedade, e Huizinga 

(1990) corrobora ao afirmar que o jogo é uma atividade livre, desprovida de seriedade 

e fora da vida habitual, no entanto, com condições de envolver o jogador de forma 

acentuada. Essas associações criadas historicamente sobre a condição de o jogo 

estar ligado a atividades recreativas, com objetivo de descontração e divertimento, 

podem ter contribuído para que a expectativa dos alunos em relação ao jogo fosse 

expressiva e propositiva à facilitação da aprendizagem de matemática.  
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4.2 Momentos de jogar 
 

 O jogo foi aplicado aos alunos em dois formatos, ou seja, com tabuleiro na sala 

de aula com alunos organizados em duplas e “gigante”, com alunos organizados em 

equipes.  

Durante as jogadas, nas duas organizações, os alunos demonstraram 

entrosamento para resolução de questões, prestaram atenção enquanto o colega lia 

a pergunta que deveriam responder e permaneceram envolvidos com cálculos de 

divisão sem dispersarem ou reclamarem. De acordo com Huizinga (2000, p. 9), uma 

das particularidades do jogo é o potencial “de absorver inteiramente o jogador de 

maneira intensa e total”. Tal condição foi importante durante o jogo por propiciar 

oportunidades de aprendizagens. 

 As imagens 1 e 2, apresentadas em seguida, são fotografias2 realizadas 

durante os momentos de jogadas e visam dar uma ideia do cenário descrito pela 

professora-pesquisadora.  

 

Imagem 1: Alunos durante o jogo na organização em duplas colocar o texto embaixo 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 

 
2 Os rostos dos alunos não foram cobertos haja vista que houve consentimento e assentimento dos 
alunos e de seus responsáveis para o registro de imagens e voz, conforme termos e projeto de 
pesquisa aprovados pelo comitê de ética de pesquisa (nº 12564919.8.000.5547) 
 



 

 

49 

Imagem 2: Alunos durante o jogo na organização em equipes 

Fonte:  Dados da pesquisa (2019). 

 

Para Vygotsky (2009), o brinquedo é um estímulo que contribui para o 

desenvolvimento do indivíduo. O jogo, por sua vez, constitui um vínculo entre o desejo, 

a afetividade, a inteligência e os processos de apropriação do conhecimento e o 

avançar das zonas de desenvolvimento. Para o autor, não se pode desmembrar o 

afetivo do cognitivo, ele considera que a ruptura entre o afeto e o intelecto é um dos 

problemas da psicologia tradicional. Assim, trazer o jogo para a sala de aula configura 

em oportunidade para contemplar os aspectos afetivos que permeiam os processos 

cognitivos, o que pode ser potencial para a aprendizagem. 

 Ainda nessa perspectiva de pensar a ação de jogar, a professora fez uso do 

planejamento de ensino, face aos objetivos propostos para se trabalhar o conteúdo 

curricular de divisão. Desta forma, foram programadas as atividades pré-jogo e pós-

jogo, face à necessidade de se ter um parâmetro de avaliação, conforme resultados a 

seguir, em meio à aplicação do recurso didático implementado.   

 

4.3 Apresentação de dados referentes às atividades pré-jogo e pós jogo 
 

 Apresentaremos a seguir, no quadro 6, as características de cada questão 

proposta na atividade pré-jogo e na atividade pós-jogo.  
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Quadro 6: Questões das atividades pré-jogo e pós-jogo e suas características 

Questão Pré-teste Pós-teste Tipo da questão 

 

 

 

A 

 

 

 

 

128 : 4 = 

 

 

 

 

728 : 8 = 

Operação de divisão 

simples, onde o aluno 

poderia fazer uso do 

algoritmo ou cálculo 

mental para determinar 

o valor do quociente.  

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

48 : ?? = 6 

 

 

 

 

126 : ?? = 16 

Operação de divisão 

em que é conhecido o 

valor do dividendo e o 

resultado. Desta forma 

caberia ao aluno 

determinar qual é o 

divisor, explorando o 

fato de a multiplicação 

ser a operação inversa 

da divisão. 

 

C 

 

Qual é a quarta parte 

de 200? 

 

Qual é a quarta parte 

de 1 000? 

Questão que 

contempla o conceito 

partes de um número 

(metade, terça parte, 

quarta parte, ...) 

 

D 

 

86 é divisível por 3? 

Explique sua resposta. 

 

186 é divisível por 6? 

Explique sua resposta. 

Questão a respeito de 

conceitos como:  

múltiplos de um 

número, divisores de 

um número. 

 

 

E 

 

 Petrolina tem que 

empacotar 625 

laranjas em pacotes 

com 6 laranjas cada. 

Quantos pacotes 

desses ficarão 

completos? Sobrarão 

laranjas? 

 

 

Josué tem que 

empacotar 1625 balas 

em pacotes com 16 

balas cada. Quantos 

pacotes desses ficarão 

completos? Sobrarão 

balas? 

 

Situações problemas 

simples em que a 

operação de divisão 

era a “ferramenta” 

utilizada para 

determinar a resposta 

final. 
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F 

 

Qual é o valor do resto 

da divisão de 2530 por 

15? 

 

Qual é o valor do resto 

da divisão de 6530 por 

16? 

 

Questão a respeito de 

conceitos como: 

elementos da divisão 

(dividendo, divisor, 

quociente e resto) e 

resolução 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Em prosseguimento, no quadro 7, temos as questões na ordem de aplicação 

da atividade pré-jogo e pós-jogo que estão disponíveis nos apêndices E e F, bem 

como o desempenho dos alunos em cada questão. 

 

Quadro 7: Índices das respostas das atividades Turmas 1 e 2 

PRÉ JOGO PÓS JOGO 

QUESTÃO a)128 : 4 = QUESTÃO a)728 : 8 = 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Quantidade Percentual 

Acertos 41 87% Acertos 36 88% 

Erros 1 2% Erros 2 5% 

Sem 

resposta 

5 11% Sem resposta 3 7% 

QUESTÃO b) 48 : ?? = 6 QUESTÃO b) 126 : ?? = 16 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Quantidade Percentual 

Acertos 28 60% Acertos 8 20% 

Erros 2 4% Erros 22 54% 

Sem resposta 17 36% Sem resposta 11 26% 

 

QUESTÃO 

c) Qual é a quarta parte de 

200? 

 

QUESTÃO 

c) Qual é a quarta parte de 1 

000? 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Resultado Quantidade 

Acertos 16 34% Acertos 19 46% 



 

 

52 

Erros 14 30% Erros 18 44% 

Sem resposta 17 36% Sem resposta 4 10% 

 

QUESTÃO 

d) 86 é divisível por 3? 

Explique sua resposta. 

 

QUESTÃO 

d) 186 é divisível por 6? 

Explique sua resposta. 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Resultado Quantidade 

Acertos 24 51% Acertos 25 61% 

Erros 9 19% Erros 5 12% 

Sem resposta 14 30% Sem resposta 11 27% 

 

 

QUESTÃO 

e) Petrolina tem que empacotar 

625 laranjas em pacotes com 6 

laranjas cada. Quantos pacotes 

desses ficarão completos? 

Sobrarão laranjas? 

 

 

 

QUESTÃO 

e) Josué tem que empacotar 

1625 balas em pacotes com 16 

balas cada. Quantos pacotes 

desses ficarão completos? 

Sobrarão balas? 

 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Quantidade Percentual 

Acertos 12 25% Acertos 8 20% 

Erros 21 45% Erros 26 63% 

Sem resposta 14 30% Sem resposta 7 17% 

 

QUESTÃO 

f) Qual é o valor do resto da 

divisão de 2530 por 15? 

 

QUESTÃO 

f) Qual é o valor do resto da 

divisão de 6530 por 16? 

 

Resultado Quantidade Percentual Resultado Quantidade Percentual 

Acertos 3 6% Acertos 4 10% 

Erros 22 47% Erros 24 59% 

Sem resposta 22 47% Sem resposta 13 31% 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 Com os dados anteriormente apresentados, constata-se que nas questões A, 

C, D e F, houve um aumento no percentual de acertos dos alunos no comparativo das 

questões resolvidas por eles antes e depois da aplicação do jogo. No quadro 8, estão 

apresentados tais percentuais. 
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Quadro 8 – Percentual de acertos das questões A, C, D e F 

Questões Acertos antes do jogo (%) Acertos depois do jogo (%) 

A 87% 88% 

C 34% 46% 

D 51% 61% 

F 6% 10% 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Diante dos resultados, constatamos que as questões em que houve uma 

variação positiva estão caracterizadas por se tratar da aplicação direta do algoritmo, 

logo, o jogo “Divisão em trilha” do modo em que foi planejado, criado e utilizado 

auxiliou os alunos nesse aspecto. 

 Na questão B, houve uma redução nos acertos. Antes do jogo, 60% dos alunos 

acertaram e depois do jogo, 20%. Vale destacar que, nas atividades de pré-jogo, essa 

atividade era uma operação de divisão com uma relação direta entre o 48 e o 6, ou 

seja, 6x8 = 48, valor exato sem resto, já no pós teste, essa relação não permaneceu, 

pois não há um número inteiro, que multiplicado por 16, resulte em 126, neste caso, 

não se tratava de uma divisão exata e esse fato fez com que os alunos não 

apresentassem êxito em suas respostas.  

Finalmente, na questão E, que era uma situação-problema de aplicação da 

divisão, o índice de acertos praticamente se manteve e com baixo desempenho, ou 

seja, antes do jogo, 25% e depois, 20%. Neste caso, para resolver, o aluno precisava 

ler o enunciado, um pequeno texto, e o fato de ter que ler já contribuiu para que o 

aluno nem tentasse uma solução. 

 Mesmo nos casos em que o número de acertos nas atividades propostas no 

pós - jogo foi menor, de modo geral, constatou-se que o número de questões sem 

respostas diminuiu, valores esses presentes no gráfico 3 mostrado a seguir.  
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Gráfico 3 - Percentual do número de questões não respondidas 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Verifica-se, desta forma, que houve um aumento no número de tentativas por 

parte dos alunos para resolver, mesmo com a presença de erros procedimentais. 

Neste caso, podemos dizer que o jogo “Divisão em Trilha”, da forma como foi 

planejado, criado e utilizado pela professora-pesquisadora, contribuiu para a 

aprendizagem, pois de acordo com Vygotsky, o erro pode ser a ponte entre o conceito 

que já é dominado pelo aluno (NDR) e o conceito que permanece em sua zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP). Desta forma, se o aluno apresenta uma resposta, o 

professor tem condições de auxiliá-lo em suas dificuldades, possibilitando progressos 

em sua aprendizagem e desenvolvimento.  

 

4.4 Análise das respostas do questionário final 
 

 Na análise quantitativa, apresentada anteriormente, os dados nos mostram que 

em alguns casos houve aumento de acertos nas atividades realizadas no pré-jogo e 

no pós-jogo por parte dos alunos, no entanto, houve casos em que se registrou uma 

redução desse percentual de acertos, logo, ao nosso olhar, apenas esses dados 

quantitativos não nos apresentaram indícios suficientes para a validação do jogo. Isso 

posto, buscamos evidências, por meio de uma análise qualitativa do questionário final 
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aplicado aos 38 alunos participantes da pesquisa e, após a experiência, o referido 

questionário está disponível no apêndice G.  

Cada questão do questionário será representada pela letra Q, seguida do 

número, de acordo com a ordem dos questionamentos. A análise foi embasada nos 

escritos que os alunos realizaram a partir da aplicação do jogo “Divisão em Trilha”, 

visando identificar sinais de que o jogo, da forma como foi planejado, criado e utilizado 

pela professora-pesquisadora, colaborou com a aprendizagem de conceitos 

matemáticos de divisão. 

Para análise, organizamos as perguntas do questionário em três aspectos: 

metodológico, conteúdo-aprendizagem e considerações sobre o recurso. Desta 

maneira, alguns excertos de registros escritos e/ou verbais dos estudantes foram 

evidenciados nos resultados apresentados com o intuito de ilustrar cada um dos 

aspectos caracterizados neste estudo. 

 

4.4.1 Aspecto metodológico  
 

O aspecto metodológico está ligado à dinâmica e diz respeito às possibilidades 

de mobilização que o jogo possui, ou seja, se promove motivação/diversão, se ajuda 

na aprendizagem, se é um recurso bom para ser utilizado nas aulas. Para Vygotsky, 

a ludicidade interfere no desenvolvimento da criança e, por meio do jogo, ela pode 

aprender a agir, ter curiosidade, ter autoconfiança, ter concentração, desenvolver 

linguagem e pensamento; o que favorece avanços na zona de desenvolvimento 

proximal. 

Para análise desse aspecto do jogo, tomamos por base as questões Q1, Q4, 

Q5 e Q7. De acordo com as respostas, 79% dos alunos concordam totalmente que o 

jogo “Divisão em Trilha” tornou a aula motivadora/divertida e 84% são favoráveis à 

utilização do jogo com maior frequência nas aulas. A seguir, evidenciamos algumas 

das respostas que alicerçam os percentuais citados. 

 

A1: A aula ficou mais divertida, muito legal, fizemos tarefa na forma de 
brincadeiras. 

A2: O jogo ajudou em minhas dificuldades. 

A3: Ajuda fazer contas de maneira rápida. 

A4: Gostaria muito é divertido e legal. 

A5: Estaríamos jogando e aprendendo. 
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 Vigotsky (2000) chama a atenção para a importância de uma motivação interna 

do sujeito para que ocorra o aprendizado, neste caso, a partir de uma situação 

diferenciada – o jogo, os alunos sentiram-se estimulados a resolver situações de 

divisão. 

 Na Q7, eles opinaram sobre a forma de jogar, se referindo à equipe ou à dupla, 

assim, 55% tiveram como preferência o jogar em equipe e destacaram isso em suas 

falas: 

 

A1: Estávamos unidos, um ajudando o outro. 

A2: Mais cabeças para pensar. 

 

 Segundo Vygotsky (2009), quando o sujeito recebe a ajuda de outro, ele pode 

fazer mais do que faria sozinho e, ainda, o que hoje ele faz com a colaboração de 

seus pares, posteriormente, terá condições de fazer de forma independente.  

 No que diz respeito ao aspecto metodológico, é possível verificar, por meio das 

falas dos alunos e fundamentação teórica na perspectiva vygotskyana, que o jogo 

“Divisão em Trilha”, da forma em que foi planejado, criado e aplicado aos alunos, 

contribuiu para estimulá-los a realizar operações de divisão e propiciou momentos de 

socialização entre eles, sendo que tais características colaboram com a aprendizagem 

matemática, fato que nos permite inferir sobre o potencial deste produto educacional 

face à sua metodologia interativa, ao propiciar melhorias no processo de ensino e 

aprendizagem de matemática em sala de aula. 

 

4.4.2 Aspectos conteúdo e aprendizagem 
 

Estes aspectos contemplam questões relacionadas à compreensão do 

conteúdo divisão por meio do jogo ao considerar o lúdico e os aspectos cognitivos 

nesse processo. 

Luvison e Grando (2018) asseveram que a utilização do lúdico em sala de aula, 

permite aos alunos explorar sua imaginação, criatividade e reflexão, enfatizando que 

isto corrobora com seu próprio aprendizado. 

Para análise dos aspectos conteúdo e aprendizagem foram consideradas as 

questões Q2 e Q3. Em suas respostas, 63% dos estudantes consideraram que o jogo 
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contribuiu para melhor compreensão da operação de divisão e 71% admitiram que o 

jogo ajuda a aprender. Algumas das justificativas dadas pelos alunos estão descritas 

a seguir. 

 

A1: Aprende mais e ensina mais. 

A2: Ajuda aprender. 

A3: Fez a gente pensar. 

A4: Deixou a gente mais focado. 

A5: Aprende mais e mais rápido. 

 

Consideramos o jogo “Divisão em Trilha” um instrumento mediador e, segundo 

Vygotsky (2007), a função do instrumento é servir como um condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade, neste caso, possibilitar a exploração dos cálculos 

de divisão por meio direto e/ou por ideias a ela associadas.  

Nas considerações de Vygotsky (2000), os jogos, por sua ludicidade, 

apresentam uma função notável para o progresso cognitivo, social e afetivo da 

criança, propiciando o enriquecimento da ZDP e deixando a criança concretizar 

habilidades e saberes que passam a ser internalizados. 

Em Messender (2015), temos que o jogo é uma maneira de auxiliar o estudante 

no desenvolvimento das funções psíquicas que ainda não se desenvolveram e de 

guiá-lo para atividades de estudo e, neste contexto, o jogo pode contribuir na 

apropriação de conhecimento científico. 

Mesmo sem conseguir detalhar, com palavras, a forma com que aprenderam, 

os indícios presentes em suas respostas demostram que de alguma forma o jogo 

contribuiu para a aprendizagem, pois os alunos passaram a realizar cálculos e arriscar 

respostas, o que representa maior auto confiança, condição importante para que 

ocorra o processo de aprendizagem. 

 

4.4.3 Sobre o aspecto recurso didático 
 

Em relação ao recurso didático jogo, consideramos as percepções dos 

estudantes em relação à estrutura do tabuleiro, aos tipos de questões presentes nas 

cartas em cada fase do jogar e ao próprio jogo como instrumento de ensino e 

aprendizagem. Em outras palavras, se ele gostou ou não gostou do jogo, o quanto 

aprova este recurso e quais as sugestões para sua melhoria. Vygotsky (2000) salienta 
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que é função da escola e da família ofertar meios para aumentar os desafios que, por 

sua vez, possibilitam novos conhecimentos e auxiliam no desenvolvimento de 

competências. O “Jogo Divisão em Trilha” se apresenta com esta função. 

 Na avaliação realizada pelos 38 alunos que responderam ao questionário final, 

obtivemos que 29 destes gostaram do jogo, 5 não gostaram e 4 deixaram a resposta 

em branco. Desta forma, temos que 76% disseram ter gostado do jogo. Observemos 

algumas das respostas:  

 

A1: Gostei do jogo todo. 

A2: Gostei da trilha e cartas coloridas. 

A3: Foi bom jogar em equipe. 

A4: Gostei de brincar, é divertido. 

 

 As justificativas apresentadas pelos alunos vêm ao encontro do que diz Grando 

e Luvison (2018) em relação ao jogar, para elas “o aluno sente-se envolvido na 

situação e ações do próprio jogo, que o desafia, o mobiliza e o transporta para outra 

situação” (GRANDO E LUVISON, 2018, p.147). 

 Smole (2007) destaca que devido à sua natureza, o jogo tem condições de 

desafiar, encantar, trazer movimento e uma certa alegria para o espaço de sala de 

aula que, geralmente, é composto apenas por livro, caderno e lápis. Salienta que as 

características do jogo são determinantes para que os alunos se sintam convidados a 

participar das atividades com entusiasmo. 

 Dos 38 alunos que responderam ao questionário, 13% desses disseram não 

ter gostado do jogo e deram os seguintes argumentos. 

 

A1: Não gostei de ter tempo para responder as perguntas. 

A2: Não gostei quando falam que errei. 

A3: Não gosto de fazer conta. 

A4: Tinha muitas casas (fala de 2 alunos) 

 

 Das respostas dadas pelos 5 alunos, 2 disseram que o jogo tinha muitas casas, 

estando assim diretamente relacionado com a estrutura do jogo. As demais respostas 

estão relacionadas ao cumprimento de regras. Neste sentido, segundo Vygotsky 

(1930), Leontiev (1934) e Elkonin (1978), o jogo de regra, devido, de modo geral, à 

característica competitiva que lhe é próprio, oferece à criança a oportunidade de 
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avaliar suas habilidades em relação aos outros. E, nesta ação de comparação, o aluno 

pode não se sentir confortável, fazendo com que ele não aprove algumas das regras. 

 Com base nas análises apresentadas, podemos pressupor que o jogo “Divisão 

em Trilha”, da maneira que foi considerado neste trabalho pela professora-

pesquisadora, ajudou os alunos ao propiciar momentos de socialização, cooperação, 

cumprimento de regras, determinação pessoal e constituiu um ambiente prazeroso e 

dinâmico para a aprendizagem matemática. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivo investigar de que forma o jogo “Divisão 

em Trilha”, aplicado a alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, pode contribuir 

para a aprendizagem da operação de divisão e conceitos a ela relacionados (múltiplos 

e divisores). 

            A partir do embasamento teórico, procurou-se responder à pergunta “Como 

um jogo pedagógico, que explore conceitos de divisão, pode contribuir para a 

aprendizagem desse conceito matemático na educação básica?” E, para tanto, foi 

apresentada a análise dos dados de forma cronológica, demonstrada no quadro 5 do 

capítulo 3,  descrevendo cada etapa do trabalho, em especial o Produto Educacional: 

o jogo “Divisão em Trilha”. 

            De posse das respostas dos alunos, oriundas do questionário inicial, tivemos 

informações que auxiliaram na construção de nosso trabalho, entre elas o fato de  os 

alunos destacarem positivamente a utilização de atividade em grupo e jogos, 

percebemos que havia também o interesse em interagir com os colegas e ter como 

parte da aula o encaminhamento lúdico. Estas respostas serviram como um parâmetro 

para o planejamento e a aplicação de todas as atividades propostas, visando ao 

ensino de divisão, a possibilitar um ambiente que propiciasse condições para 

aprendizagem, oportunizando o envolvimento e a participação efetiva dos alunos na 

construção do saber matemático. 

            As atividades de sondagem, presentes no apêndice C, e a lista de atividades, 

no apêndice D, foram instrumentos que nos auxiliaram no planejamento do jogo, já 

que por meio deles percebemos que a maior dificuldade dos alunos se dá em relação 

ao manejo com algoritmo, então, não bastava o trabalho de resolver atividades de 

modo tradicional, mas era preciso um elemento a mais, como a exemplo do produto 

educacional Jogo, elaborado para este estudo. 

            Chegamos, assim, ao nosso jogo “Divisão em Trilha” aplicado aos alunos de 

duas maneiras, no modo gigante e em sala, com tabuleiro. O que chamamos de “modo 

gigante” se refere a um tabuleiro construído no chão da sala de aula e os alunos 

organizados em equipes. Vygotsky (1989) afirma que a elaboração do conhecimento, 
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em uma ação partilhada, implica em cooperação e troca de informações entre os 

pares, propiciando a ampliação das capacidades individuais. Como o jogo, neste 

formato, permitiu a movimentação dos alunos para jogar, vigiar o colega, vibrar 

quando acertavam e lamentar quando erravam, foi possibilitada uma dinâmica de 

movimentos e espontaneidade. Segundo Vygotsky (2009), o fato de as atividades não 

serem estáticas, propiciam transformação e desenvolvimento da aprendizagem. 

            Um fato que nos surpreendeu foi constatar que, por meio do jogo, os alunos 

passaram duas aulas de 50 minutos envolvidos em cálculos de divisão sem 

reclamarem ou demonstrarem exaustão. Huizinga (2000), em seus estudos, afirmou 

que o jogo possui esse potencial de envolver o jogador de maneira acentuada e plena. 

            Organizados em duplas, os alunos tiveram a oportunidade de participarem 

ativamente do jogo, pois no grande grupo nem todos os alunos tinham iniciativa para 

resolver/responder as questões. Vigotsky (2000) chama a atenção para a importância 

de uma motivação interna do sujeito para que ocorra o aprendizado, e de maneira 

análoga à experiencia desses alunos é possível inferir que jogar em dupla 

proporcionou este espaço para o aprendizado. 

            A análise  das respostas dos alunos ao questionário final, modelo presente no 

apêndice G, nos permitiu a percepção de que os estudantes consideraram o trabalho 

com o jogo uma forma divertida de aprender em que um pode ajudar o outro, ou seja, 

eles destacaram a importância do lúdico e da cooperação entre seus pares, pontos 

estes destacados por Vygotsky como essencial no processo de construção do 

conhecimento. 

            Em todo esse processo de trabalho com o jogo, ressaltamos que a ação da 

professora caracterizou-se pela constante participação, já que, desde a elaboração 

do jogo, considerando os objetivos pretendidos, até sua aplicação, ela acompanhou 

passo a passo tudo que ocorreu, interveio quando necessário e manteve constante 

interação com os alunos. Vygotsky enfatiza que é papel do professor, nessa 

abordagem, possibilitar o contato com os sistemas organizados de conhecimentos, 

fornecendo instrumentos para elaborá-los e, principalmente, valorizar a relação 

interpessoal. O autor salienta que o uso do jogo em sala de aula deve agregar as 

dimensões lúdicas e educativas, pois, mesmo utilizando jogos capazes de explanar 
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os conceitos matemáticos, sem a mediação não ocorre aprendizagem efetiva. Então, 

cabe ao professor criar estratégias para que o jogar se torne um momento de 

aprendizagem e não de reprodução mecânica. Embora o jogo elaborado para esta 

pesquisa tenha sido considerado um jogo pedagógico de treinamento, ele pode 

veicular uma dinâmica de ensino e aprendizagem interativa com resultados plausíveis 

para a compreensão dos conceitos de divisão, visto que em depoimentos dos alunos 

participantes, este recurso didático foi dimensionado como promissor quanto à 

aprendizagem do conteúdo. 

            O trabalho com jogo em sala de aula é algo que demanda muita organização 

e persistência do professor, não se trata de um trabalho simples, mas com esse 

encaminhamento metodológico em que o jogo é um instrumento de mediação, mesmo 

com um número limitado de aulas e com tempo determinado, pudemos constatar que 

ele colaborou com a aprendizagem. 

Frente às mudanças desencadeadas pelo mundo da informação e 

comunicação, o processo de ensino e aprendizagem tem exigido a inserção 

tecnológica em relação à utilização de recursos digitais, desta forma, observamos que 

o jogo “Divisão em Trilha” possui potencial para ser adaptado na forma digital. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa contribuam para a ação 

pedagógica de professores, em especial para os professores de Matemática e àqueles 

que ensinam Matemática, e seja um material pedagógico no qual os estudantes, em 

ambiente escolar ou até mesmo em ambiente familiar ou outro ambiente não formal, 

possam explorar seus conhecimentos com a operação de divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

REFERÊNCIAS 
 

ALCOVIA, H. I. S. A divisão no 4º ano de escolaridade. 2014. 160 f. Dissertação 

de Mestrado para a obtenção de grau de mestre em Educação Matemática na 

Educação Pré-Escolar e nos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico - Escola Superior de 

Educação de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, 2014 

 

AMARAL, Jader Denicol do. Jogos Cooperativos. 4 ed. São Paulo: Phorte, 2009. 
 

ANDRADE, K. L. A. B. Jogos no ensino da matemática: uma análise 

naperspectiva da mediação. 2017. 238 f. Tese de doutorado – Universidade 

Federal da Paraiba, João Pessoa, 2017. 

 

ARAÚJO, C. S. do N. A integração dos jogos pedagógicos no processo de ensino 
aprendizagem: recurso à aquisição na linguagem oral dos alunos nas séries iniciais, 
DIVERSITAS JOURNAL, Santana do Ipanema/AL. vol.4, n. 3, p.868 - 876, 
set./dez.2019.  
Disponível em: https://periodicos.ifal.edu.br/diversitas_journal/article/view/911/899 
Acesso em: 25/01/2021 
 

BIKLEN, S.; BOGDAN, R. C. Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto 

Editora, p. 134-301, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 
SEB, 2017. 
 
CRUZ, R. M. N. da. O ensino/aprendizagem da divisão com compreensão um 

estudo com o 4º ano de escolaridade. 2016. 154 f. Dissertação de Mestrado para 

a obtenção de grau de mestre em Educação Matemática na Educação Pré-Escolar e 

nos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico - Escola Superior de Educação de Lisboa, 

Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, 2016 

 

FARIAS, Mirian Zuqueto. Os jogos e sua contribuição na aprendizagem da 
matemática. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 
06, Vol. 05, pp. 82-95. Junho de 2019. ISSN: 2448-0959 
 

GRANDO, R. C. O jogo e suas possibilidades metodológicas no processo ensino 
aprendizagem da matemática. 1995. 175 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995. 
 
GRANDO, R. C.O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. 
2000. 224f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, SP, 2000. 
 

GRANDO, R. C O jogo e a matemática no contexto da sala de aula. São Paulo: 
Editora Paulus, 2004. 
 



 

 

64 

HUIZINGA, J. H. L. O jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1990.  

 
JOGO. In: MICHAELIS: dicionário brasileiro da língua portuguesa. Disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues. Acesso em: 11/04/2020. 

 
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 
2000. 

 
KISHIMOTO, T. M. (Org). Jogo, brinquedo, brincadeira e educação - 9. ed. – São 
Paulo: Cortez, 2006. 
 
KISHIMOTO, T. M. Jogos infantis: o jogo, a criança e a educação.  
Petrópolis. 2007. 
 
LARA, I. C. M. Jogando com a matemática na educação infantil e séries 
iniciais.São Paulo: Rêspel, 2003. 
 
LUVISON, C. C.; GRANDO, R. C. Leitura e escrita nas aulas de matemática: jogos 
e gêneros textuais.Campinas: Mercado de Letras, 2018. 
 
MENDES, F. (2013). A aprendizagem da divisão: um olhar sobre os procedimentos 
usados pelos alunos. Da investigação ás práticas, 3 (2), 5-30. 

MESSENDER NETO, H. S. Contribuições da psicologia histórico-cultural para 
ludicidade e a experimentação no ensino de química: além do espetáculo, além 
da aparência. 253 f. – 2015. Tese de doutorado – Universidade Federal da Bahia, 
Instituto de Física, Universidade de Feira de Santana, Salvador, 2015. 

OLIVEIRA, M. K. Vigotsky – aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio- 
histórico. São Paulo: Scipione, 2011. 
 
PARANÁ, SEED. Resultados da Prova Paraná 1ª edição. Disponível em: 
http://www.provaparana.pr.gov.br/> Acesso em 07/07/2019. 
 
REGO, T. C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 
Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1995. 
 
SANTOS,  D.  M.;  NAGASHIMA,  L.  A. Potencialidades  das  atividades  experimentais  
no ensino de química. Revista de Ensino de Ciências e Matemática,v. 8, n. 3, p. 94-
108, 2017. 
 
SMOLE, K.S.; DINIZ, M.I.; MILANI, E. Jogos de matemática do 6° ao 9° ano. 
Cadernos do Mathema. Porto Alegre: Artmed 2007. 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente.4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1991. 
 
VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 



 

 

65 

 
VIGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente: O desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores/L.S.Vigotsky; organizadores Michel Cole ... [et al.]; 
tradução José Cipolla Neto, Luíz Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. - 7º 
ed. -  São Paulo: Martins Fontes, 2007.  
 
VIGOTSKI, L. S.. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. 
Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais, (8), 18-36. Recuperado em 
15/12/2011, de http://www.ltds.ufrj.br/gis/.2008 
 
VYGOTSKY, L. S. Problemas de método. In: A formação social da mente. 
Tradução José Cipolla Neto, Luis S. M. Barreto, Solange, C. Afeche. 3. Ed. São Paulo 
Martins Fontes, 1989. 

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. 

 
VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. Tradução de Maria da Pena Villalobos. 11 ed. São Paulo: Ícone, 2010. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

(TCUISV) 

Título da pesquisa:  APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE DIVISÃO - UM ESTUDO 

Pesquisadoras: 1- Celia Alves Pereira, aluna regular do Programa de Pós-Graduação: 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, residente ..........................................  

Telefone: .......................................... 

E-mail: ............................................. 

2 - Profa. Dra. Zenaide Fátima Dante Correia Rocha, Professora do Programa de Pós-

Graduação: Mestrado Profissional em Ensino de Matemática e orientadora nesta pesquisa, 

residente .......................................................... 

Telefone: ......................................................... 

E-mail: ............................................................            

Local de realização da pesquisa: ................................................................................................... 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a participação de seu(sua) filho(a) na pesquisa 

intitulada “ APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE DIVISÃO - UM ESTUDO ”, a ser 

realizada pela professora Celia Alves Pereira, aluna regular do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Campus Londrina e é orientada pela professora Zenaide Fátima Dante Correia Rocha.  

 

1. Apresentação da pesquisa. 

Devido à dificuldade apresentada pelos alunos na organização e representação de ideias 

Matemáticas, buscamos analisar como a utilização da representação escrita no processo de 

compreensão de conteúdos matemáticos são capazes de produzir bons resultados quando 

empregados no ensino de Matemática, com vistas a auxiliar o desenvolvimento de conceitos 

que são base para continuidade da aprendizagem.  

 

2. Objetivos da pesquisa. 

O objetivo da pesquisa é “desenvolver a comunicação, por meio da linguagem escrita como 

uma forma de organização do pensamento que contribua com o desenvolvimento de conceitos 

envolvidos na operação de divisão com Números Naturais com alunos de 6º ano do ensino 

fundamental.” 

 

3. Participação na pesquisa. 

      Para que esse estudo possa acontecer, a participação de seu filho(a) é muito importante, e 

ela se daria da seguinte forma: durante as aulas habituais de Matemática, onde ele(a) poderá 

participar realizando registro escrito dos procedimentos durante a resolução das tarefas a serem 

propostas aos alunos; sendo esses registros, dados a serem posteriormente analisados pela 

pesquisadora.  

 

4. Confidencialidade. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa 

educacional, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar as identidades, sua e de seu (sua) filho(a). As fotografias, filmagens e gravações de 
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voz ficarão sob a propriedade da pesquisadora e sob a guarda da mesma por cinco anos 

e,posteriormente, serão descartadas. 

 

5. Riscos e Benefícios. 

 

5a) Riscos: Em relação aos riscos, destacamos que poderão ocorrer os desconfortos/riscos a 

seguir: devido ao uso de filmadora e de gravadores de voz, os alunos poderão ficar tímidos ou 

constrangidos. No entanto, caso ocorra esse desconforto, o aluno será encaminhado à Equipe 

Pedagógica, que ciente do trabalho de pesquisa que será realizado, auxiliará a professora no 

acolhimento desse(a) aluno(a). 

 

5b) Benefícios: Os benefícios esperados são que a pesquisa possa contribuir para a melhoria na 

educação básica, voltada para o desenvolvimento humano em todas as suas potencialidades; 

com o foco de possibilitar contribuições ao ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos 

de forma dinâmica e relevante à formação dos estudantes. 

 

 

6. Critérios de inclusão e exclusão. 

6a) Inclusão: O critério de inclusão será o fato de o aluno estar matriculado na turma 

de sexto ano onde serão realizadas as atividades pedagógicas. Assim, trata-se de alunos numa 

faixa etária de 11 a 14 anos.  

 

 6b) Exclusão: Como trata-se de uma pesquisa realizada com alunos em uma sala de 

aula, com atividades que fazem parte do conteúdo comtemplado, não haverá a exclusão de 

participante da pesquisa, no entanto, seus dados não serão utilizados caso não haja autorização 

por parte do participante ou de seu responsável legal. 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

O participante tem o direito de deixar o estudo a qualquer momento, por isso pode 

recusar-se a autorizar tal participação, ou mesmo desistir durante o processo sem que isto 

acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou à de seu filho(a). Após a realização das 

atividades, os alunos serão informados dos resultados obtidos. 

Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de seu 

interesse : 

(  ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio :___________________) 

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 

8. Ressarcimento e indenização. 

Gostaríamos de esclarecer que a participação de seu filho(a) é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a autorizar tal participação, ou mesmo desistir a qualquer momento 

sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa ou à de seu filho(a), informamos 

que não haverá ressarcimento por não existir custas para o aluno ou responsável durante a 

realização da pesquisa. Em atendimento à legislação, deixamos registrado o direito à 

indenização, caso seja comprovado algum dano ao participante da pesquisa. 

 

B) CONSENTIMENTO (do participante de pesquisa ou do responsável legal – neste caso 

anexar documento que comprove parentesco/tutela/curatela) 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito da participação de meu filho (a), direta (ou 
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indireta) na pesquisa e, também, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, 

benefícios, o não ressarcimento e indenização relacionados a este estudo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, permitir que meu 

filho(a), menor de 18 anos, participe, permitindo que os pesquisadores relacionados neste 

documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação de voz para fins de pesquisa 

científica/educacional deste estudo. Concordo que o material e as informações obtidas possam 

ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 

Vale ressaltar que não haverá identificação por nome ou qualquer outra forma. 

Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

 

Nome do participante: ____________________________________________________ 

Assinatura do participante: ________________________________Data: ___/___/____ 

Dados do responsável 

  

Nome  Completo: ______________________________________________________ 

 

RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:_______________ 

 

Endereço: ____________________________________________________________ 

 

CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado: ______________ 

 

Assinatura: ______________________________ Data: ___/___/______ 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas, informo que este termo deverá 

ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada 

entregue ao participante.  

 . 

Nome completo: Celia Alves Pereira 

 

Assinatura pesquisador (a): _________________ Data:___/___/__  

 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 

com Celia Alves Pereira, via e-mail: .......................ou telefone: .......................... 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, 

recurso ou reclamações do participante pesquisado: 

Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (CEP/UTFPR) 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-

PR, Telefone: 3310-4494,E-mail:coep@utfpr.edu.br 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe 

de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito 

aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma 

mailto:coep@utfpr.edu.br


 

 

71 

forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 

3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-

4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, 

recurso ou reclamações do participante pesquisado: 

Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (CEP/UTFPR) 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-

PR, Telefone: 3310-4494, E-mail:coep@utfpr.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coep@utfpr.edu.br
mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
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Informações para o(a) participante voluntário(a): 
 

Você está convidado(a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta 
de dados da pesquisa “APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE DIVISÃO - UM 

ESTUDO ", sob responsabilidade da mestranda Profª. Celia Alves Pereira, orientada 
pela Profª Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha, do Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de Matemática da UTFPR – Campus Londrina. 
Caso você concorde em participar da pesquisa, leia com atenção os seguintes pontos: 
a) você é livre para, a qualquer momento, recusar-se a responder às perguntas que 
lhe ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) você pode deixar de 
participar da pesquisa e não precisa apresentar justificativas para isso; c) sua 
identidade será mantida em sigilo; d) caso você queira, poderá ser informado(a) de 
todos os resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de mudar 
seu consentimento em participar da pesquisa. 
Nome do participante: _________________________________________________ 

 

Questionário de Pesquisa Acadêmica realizado com os alunos do sexto ano do 

Ensino Fundamental vespertino do Colégio Estadual XXXXXXXXXX  

Informações Gerais 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente a 

você. 

1. Sexo: 

 Masculino  Feminino 

 
2. Faixa de idade: 

 Até 15 anos  De 10 a 12 anos   De 13 a 15 anos 

 
3. Na sua opinião, por que se aprende matemática na escola? É importante? É útil? (Justifique 

sua resposta) 

             
            
             
 
4. Você gosta de estudar matemática? (Justifique sua resposta) 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Pró–Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática 
Campus Londrina/Cornélio Procópio  
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(       ) Sim           
             
(       ) Não           
             
 

(       ) Um pouco          
             
 

5. Você se dedica ao estudo de matemática?  

 

(       ) Sim. Faço as tarefas de casa e procuro revisar o conteúdo estudado em aula. 

 

(       ) Não estudo. 

 

(       ) Um pouco. Estudo só um dia antes da avaliação. 

 
6. Em sua opinião, qual é a melhor maneira de VOCÊ aprender matemática? (Justifique sua 

resposta) 

(       ) Por meio de jogos         
             
 

(       ) Por meio de exercícios em grupos       
             
 

(       ) Por meio de exercícios individuais       
             
 

(       ) Por meio da explicação do professor       
             
(       ) Por meio de recursos tecnológicos       
             
 

(       ) Outra maneira. Qual?          
            
             
7. Como você acha que deveriam ser as aulas de matemática para que fossem 

interessantes? Por quê? 

            
             
 
8. Quais conteúdos matemáticos VOCÊ considera mais difíceis de compreender? Porquê? 

            
            

Obrigada por sua colaboração!!! 
Profª Celia – Matemática 
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APÊNDICE C 

SONDAGEM 
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Atividade 1 da Sondagem 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Ilustração: imagens da internet disponível em: https://images.app.goo.gl/FRPTmYh6EhFGFuHF9 

https://images.app.goo.gl/FngwcrwjiChrf3os6 

https://images.app.goo.gl/eTDE7B2wpCRiGxTR6 

 

 

 
 
 
 
 

https://images.app.goo.gl/FRPTmYh6EhFGFuHF9
https://images.app.goo.gl/FngwcrwjiChrf3os6
https://images.app.goo.gl/eTDE7B2wpCRiGxTR6
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Atividade 2 da sondagem 

 
Fonte: Própria autoria (2019) 

Ilustração: Imagem da internet disponível - https://images.app.goo.gl/TRwLafvooiPPb67e6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://images.app.goo.gl/TRwLafvooiPPb67e6
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Atividade 3 da Sondagem 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Ilustração: Imagem da internet disponível em - https://images.app.goo.gl/FKA3Xb7Yd87PBxcf8 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://images.app.goo.gl/FKA3Xb7Yd87PBxcf8
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APÊNDICE D 
LISTA DE ATIVIDADES/SITUAÇÕES PROBLEMA 
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Situação-problema 1 

 
Fonte: Adaptado de atividade da internet, disponível em 

http://2.bp.blogspot.com/-iM4Y7vY6DnE/Tnp_3hQpl5I/AAAAAAAADKI/0eCYtC118-0/s1600/4.jpg 
 

 
 

Situação problema 2 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-iM4Y7vY6DnE/Tnp_3hQpl5I/AAAAAAAADKI/0eCYtC118-0/s1600/4.jpg
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Situação problema 3 

 
Fonte: Adaptada da revista Nova escola 

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/8743/contra-o-drama-da-divisao 
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Situação problema 4 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
 

Situação problema 5 

 
Fonte: Blog Educação e transformação 

Disponívem em: https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/05/apostila-de-
matematica-5-ano_30.html 
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Situação problema 6 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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APÊNDICE E 
ATIVIDADE PRÉ JOGO 
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Resolva cada uma das situações, deixe escrito sua resolução para cada caso. 
a) 128 : 4 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 48 : ?? = 

6 

c) Qual é a 

quarta parte 

de 200? 

d) 86 é 

divisível por 3? 

Explique sua 

resposta. 

e) Petrolina tem 

que empacotar 

625 laranjas em 

pacotes com 6 

laranjas cada. 

Quantos pacotes 

desses ficarão 

completos? 

Sobrarão 

laranjas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Qual é o 

valor do 

resto da 

divisão de 

2530 por 15? 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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APENDICE F 
ATIVIDADE PÓS - JOGO 
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Resolva cada uma das situações, deixe escrito sua resolução para cada caso. 
a) 728 : 8 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 126 : 

?? = 16 

c) Qual é a 

quarta parte 

de 1 000? 

d) 186 é 

divisível por 

6? Explique 

sua resposta. 

e) Josué tem que 

empacotar 1625 

balas em pacotes 

com 16 balas 

cada. Quantos 

pacotes desses 

ficarão 

completos? 

Sobrarão balas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Qual é o 

valor do 

resto da 

divisão de 

6530 por 16? 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

88 

APÊNDICE G 
QUESTIONÁRIO FINAL 
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Questionário Final 

Alunos do sexto ano 2019, esse é um momento muito importante da minha pesquisa e 

por isso peço que vocês respondam cada uma das questões abaixo de forma sincera e 

explicando suas respostas.  

Desde já agradeço a participação de cada um de vocês. 

Profª Celia Alves Pereira 

Questionário 

1) Na sua opinião, o jogo “Divisão em Trilha”: tornou a aula motivadora/divertida?  

(   ) discordo totalmente 

(   ) discordo parcialmente  

(   ) sem opinião 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) concordo totalmente  

Explique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Você considera que o jogo “Divisão em Trilha” contribuiu para melhor 

compreensão da operação de divisão?  

(   ) discordo totalmente 

(   ) discordo parcialmente  

(   ) sem opinião 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) concordo totalmente  

Explique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3) O jogo “Divisão em Trilha” ajuda a aprender?  

(   ) discordo totalmente 

(   ) discordo parcialmente  

(   ) sem opinião 

(   ) concordo parcialmente 

(   ) concordo totalmente  
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Explique sua resposta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Explique de que forma o jogo ajuda no aprendizado. 

Resposta:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5)  Você gostaria que jogos fossem mais utilizados em aulas de Matemática? Por 

quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6) Avalie o jogo “Divisão em Trilha”, diga o que você gostou e o que não gostou no 

jogo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7) Vocês jogaram em equipes e em duplas, qual desses momentos você considerou 

ser melhor?  

Explique sua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 Obrigada!!! 
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APRESENTAÇÃO 

Prezado(a) professor(a), 

 

 

 Em nossas vivências escolares, sejam como docente ou como estudante de 

Matemática, percebemos que a cada ano letivo o processo de Ensino e aprendizagem de 

Matemática se distancia de situações prazerosas que poderiam instigar a participação nas 

atividades educativas e, como consequência, colaborar com o aprendizado. Em função dessa 

problemática e, em atendimento à demanda dos estudantes, surgiu a ideia de produzir um 

recurso didático-pedagógico lúdico e interativo, foi então que elaboramos um jogo para o 

ensino de divisão, um conteúdo apontado pelos participantes da pesquisa, como de difícil 

compreensão. 

 O jogo de tabuleiro intitulado “Divisão em Trilha” é um instrumento que foi 

desenvolvido na pesquisa de mestrado nomeada de: “Utilização do Jogo Divisão em Trilha 

na aprendizagem de conceitos de divisão - Um Estudo” no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Matemática, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sob a orientação 

da professora Dra. Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha. 

O objetivo deste instrumento é contribuir para aprendizagem da operação 

aritmética de divisão, bem como destacar as contribuições possíveis devido ao seu aspecto 

lúdico, provedor de interações entre professor e alunos, alunos e seus pares. Características 

que podem auxiliar no processo de aprendizagem e ensino.  

A elaboração desse jogo foi norteada na perspectiva dos alunos, quando em 

resposta a um questionário sobre qual maneira consideravam ser boa para aprender 

matemática, eles apontaram a utilização de jogos. Os dados da pesquisa podem ser lidos na 

dissertação desta autora. 

  Com o jogo Divisão em Trilha, o jogador pode desenvolver seus conhecimentos do 

conceito de divisão: algoritmo e ideias associadas. Suas cartas contêm questões que 

possibilitam ao aluno o cálculo mental e situações problemas podendo, ou não, recorrer ao 

algoritmo euclidiano, explora termos associados à operação de divisão como metade, terça 

parte, entre outros; instiga a identificação de divisores de números e a definição se um 

número é divisível ou múltiplo de outro.  

 Os dados analisados contaram com a participação de 47 alunos de turmas de sexto 

ano de um colégio público, da região noroeste do estado do Paraná, local de exercício 

docente da professora e pesquisadora deste trabalho. 



 

 

A análise dos dados teve por finalidade verificar se o jogo “Divisão em trilha” 

oportunizou aos alunos a aprendizagem da resolução da operação de divisão e conceitos a 

ela relacionados. 

Para validar o jogo, comparamos o resultado individual dos alunos nas tarefas pré-

jogo e pós-jogo. Em seguida, analisamos as respostas dadas no questionário final que tinha 

como meta coletar as impressões que os alunos tiveram a respeito da utilização deste 

instrumento.  

Diante do fato de ter havido o aumento do número de acertos e as impressões 

positivas relatadas pelos alunos em relação a essa prática, podemos presumir que, o jogo 

“Divisão em Trilha” da maneira como foi organizado e aplicado, colaborou com a 

aprendizagem da operação de divisão e conceitos a ela relacionados, proporcionando um 

ambiente agradável, dinâmico e acolhedor para a aprendizagem matemática. 

Vale ressaltar que o Produto Educacional aqui apresentado foi validado por uma 

banca composta pelos professores da área de Ensino de Matemática: Professor Dr. Leonardo 

Sturion e Professor Dr. Fernando Temporini Frederico. 

Almejamos que o jogo “Divisão em Trilha” possa contribuir com a prática 

pedagógica dos professores para desenvolver, sistematizar e consolidar os conhecimentos 

matemáticos em foco, a operação aritmética de divisão, considerando seu significado, 

algoritmo e ideias associadas. Esperamos que esse produto educacional seja uma 

oportunidade de aprendizagem ao estudante em sala de aula, por meio da troca de 

conhecimentos, ajuda mútua na resolução das atividades propostas no jogo e que os permita 

desfrutar de momentos lúdicos e perceber que é possível aprender divisão se divertindo, se 

envolvendo e participando de forma interativa nas aulas de Matemática. 

Para facilitar a utilização do docente, após introdução, apresentamos o jogo de 

forma detalhada, orientações pertinentes para a utilização e destacamos que essa é uma 

proposta, logo, cabe ao professor a autonomia de acatá-la, modificá-la ou adaptá-la. 

 

As autoras



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O jogo “Divisão em Trilha” é uma estratégia de ensino que colabora com a 

aprendizagem do estudante ao propiciar um cenário diferente da prática de resolução 

de exercício de forma isolada, sem interação durante a aula. Esse segue os preceitos de 

um jogo pedagógico, como o proposto na classificação de Grando (1995) e também 

apresenta as características de treinamento, indicadas por Lara (2003), ao viabilizar a 

resolução de atividades matemáticas com objetivo de fixação de conteúdo, uma vez 

que cria um ambiente lúdico e colaborativo na resolução de atividades de divisão e 

conceitos a ela relacionados. 

Na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), o jogo é descrito 

como uma possibilidade de meios para garantir a aprendizagem. Nesse documento, a 

utilização dos jogos “pode despertar o interesse e representar um contexto significativo 

para aprender e ensinar Matemática” (BRASIL, 2017, p. 268). A BNCC considera a 

potencialidade dos recursos didáticos desde que eles sejam introduzidos de forma a 

possibilitar reflexão e ser um contributo à sistematização e à formalização de conceitos 

matemáticos. 

Os pesquisadores Smole, Diniz e Milani (2007) corroboram ao relatar que a 

utilização do jogo nas aulas de matemática permite o envolvimento do aluno em uma 

atividade e isso propicia que ele construa noções e conceitos matemáticos e desenvolva 

outras habilidades importantes para a vida. 

No que diz respeito à utilização dos jogos em sala de aula, para Vygotsky 

(2001), a ludicidade dos jogos apresenta uma função notável para o progresso 

cognitivo, social e afetivo da criança, propiciando o enriquecimento da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP)3, possibilitando à criança concretizar habilidades e 

saberes que passam a ser internalizados. Ainda, o autor destaca que a “socialização”, 

quer dizer, a interação possibilitada na ação do jogo, pode contribuir para a formação 

de conceitos sobre espaços e tempo, aumentar a reflexão nos momentos em que suas 

ideias são confrontadas com as dos colegas e, consequentemente, formar novas 

opiniões. Cabe à escola e à família ofertar meios para aumentar os desafios que por 

 
3 A zona de desenvolvimento proximal caracteriza-se pela distância entre o nível real (da criança) 
de desenvolvimento determinado pela resolução de problemas independentemente e o nível de 
desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problemas sob a orientação de 
adultos ou em colaboração com companheiros mais capacitados (VYGOTSKY 1991, P.97). 
 



 

 

sua vez possibilitam novos conhecimentos e as auxiliam no desenvolvimento de 

competências.  

 

 

No ambiente escolar, Messender (2014) afirma em sua tese de doutorado que é 

papel do professor, nessa abordagem, possibilitar o contato com os sistemas 

organizados de conhecimentos, fornecendo instrumentos para elaborá-los e, 

principalmente, valorizar a relação interpessoal. 

Neste sentido, o professor, para trabalhar com jogos, assume uma função 

diferente da de ser apenas um transmissor de conhecimentos. Andrade (2017), em sua 

tese de doutorado, destaca que se faz apropriado que o professor assuma uma postura 

de investigador, inconformado diante das dificuldades existentes e, assim, sua prática 

pode contribuir com o desenvolvimento do senso crítico e a criatividade de seus alunos, 

características essas que são objetivadas no ensino de Matemática. 

Desta forma, devido à função pedagógica presente no jogo, fizemos uso desse 

recurso didático neste trabalho, visando o desenvolvimento dos alunos, na 

aprendizagem da operação de divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora 
vamos 

ao jogo!! 

Oi!! 



 

 

 

Apresentação do jogo 

 

Trata-se de um jogo de tabuleiro que contempla o conteúdo operação aritmética 

de divisão. É uma possibilidade dinâmica para retomada da operação de divisão no sexto 

ano do Ensino Fundamental, podendo ser utilizado em outros anos do Ensino Fundamental 

e Médio, se assim o professor considerar viável ao trabalho com essa operação. 

 

Objetivos: 

- Exercitar o conceito de divisão, por meio do cálculo mental, da realização de 

algoritmo e de situações problemas.  

- Explorar termos associados à operação de divisão como metade e terça parte, 

entre outros;  

- Identificar divisores de números e definir se um número é divisível ou múltiplo de 

outro. 

- Possibilitar a interação entre os alunos e professor, colaborando, assim, com a 

promoção das relações sociais, afetivas e cognitivas dos alunos. 

 

Estrutura 

O jogo Divisão em trilha é composto por: 

- 1 tabuleiro (42 x 30 cm), constituído por uma trilha, 
organizada em “casas” da seguinte forma: 

- de 1 até a 21 na cor azul; 
- de 22 a 49 na cor amarela; 
- de 50 a 66 na cor vermelha;  

① 



 

 

- e distribuídas em cada um dos trechos das cores citadas, tem-se as casas 
verdes (vide imagem 1).  

Assim, cada uma das cores presentes no tabuleiro corresponde, 
respectivamente, a uma forma de explorar a operação de divisão. 

- 1 dado padronizado (imagem 2); 
 
 

- 4 marcadores em cores diferentes (vide imagem 3); 
 
 

- folhas de rascunho (imagem 4);  
 
 

- 1 manual de instruções;  
 
 

- 170 envelopes contendo:  
- 50 cartas na cor azul, (vide imagem 5); 
- 50 cartas na cor amarela (vide imagem 6); 
- 45 cartas na cor magenta (vide imagem 7);  
-   25 cartas na cor verde (vide imagem 8).  

 

Em cada envelope há uma carta com a operação ou questão a ser respondida e outra com 
a respectiva resposta, portanto há: 

170 cartas com atividades propostas; 
170 cartas com as respostas das atividades propostas. 
 

Cartas 

As cartas-perguntas com situações-problema foram adaptadas ou reproduzidas de 

livros didáticos e/ou sites educacionais, com o cuidado de escolher as questões de acordo 

com o objetivo proposto na pesquisa e em consonância às classificações de Grando (1995) e 

Lara (2003), ou seja, um jogo pedagógico de treinamento. Foram produzidas em quatro 

cores: azul, amarelo, magenta e verde e cada uma das cores presentes nas cartas e no 

tabuleiro corresponde a uma maneira de explorar a operação de divisão. 

Nas CARTAS AZUIS, as questões são operações de divisão, onde o aluno pode fazer 

uso do algoritmo ou cálculo mental para determinar a resposta correta. Abaixo, na figura 

2, tem-se como exemplo a questão 9. 

 

② 

④ 

③ 

⑦ ⑧ ⑤ ⑥ 



 

 

     Figura 1 – Cartas azuis 

 

As CARTAS AMARELAS são compostas de operações de divisão exatas em que é 

conhecido o valor do dividendo e o resultado, desta forma cabe ao aluno determinar qual 

é o divisor. Por exemplo:  

Figura 2 - Cartas amarelas 

 

As CARTAS na cor MAGENTA possuem questões diversas a respeito de conceitos 

como: elementos da divisão (dividendo, divisor, quociente e resto), partes de um número 

(metade, terça parte, quarta parte...), múltiplos de um número e divisores de um número. 

Exemplo: 

Figura 3 - Cartas magentas 

 

As questões das CARTAS VERDES são situações problemas simples em que a 
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operação de divisão é a ferramenta utilizada para determinar a resposta da questão. 

Exemplo: 

Figura 4 - Cartas verdes 

Hei!!  
 As cartas do jogo 

estão disponíveis, a 
partir do apêndice C! 



 

 

Como jogar? 

 

A proposta do jogo é proporcionar a resolução de atividades de divisão e conceitos 

a ela relacionados de maneira colaborativa e lúdica. Para tanto, sugere-se duas 

possibilidades de aplicação: Jogo com tabuleiro em sala de aula e Jogo com tabuleiro 

gigante. 

 

Jogo com tabuleiro – Na sala de aula 

 

Imagem 1 – Organização do jogo em duplas 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Esta é a forma convencional de aplicação de jogos de tabuleiro, onde os jogadores 

formam duplas e uma dupla joga contra a outra. Cada dupla deverá ter um marcador na 

cor escolhida ou sorteada. 

As cartas ficam separadas por cores e, de acordo com a cor que a dupla está no 

tabuleiro, será a cor da pergunta que pode ser selecionada para responder. 

Para iniciar o jogo, um aluno representante de cada dupla joga o dado e aquele 

que tiver maior pontuação começa jogando.  

O representante da dupla lança o dado novamente e avança com seu marcador a 

quantidade de casas correspondente ao valor da face superior do dado. Em seguida, esse 

representante pega um envelope da mesma cor da casa onde parou seu marcador, entrega 

para a dupla adversária que, por sua vez, lhe entregará a carta com a pergunta e ficará 

com a carta de resposta. O/A aluno/a, depois de receber de volta a pergunta que escolheu, 

faz a leitura e, junto com o/a colega de dupla, discutem, resolvem e apresentam a resposta 

considerada correta. A dupla deve apresentar esta resposta em até um minuto. Na 

sequência, um aluno da dupla diz a resposta em voz alta e a dupla concorrente verifica se 



 

 

a resposta está correta ou incorreta. Se for correta, permanece em sua posição e se for 

incorreta volta duas casas com seu marcador.  

Os jogadores devem ficar atentos aos comandos específicos das casas na cor verde. 

O jogo continua até que o marcador de uma das equipes atinja ou ultrapasse a última 

casa verde. Estando na casa verde final, a dupla precisa responder a uma questão na cor 

verde, se acertar será a vencedora e se errar deverá voltar 12 casas como está indicado no 

tabuleiro. 

Como o tempo para jogar é restrito, o vencedor é a dupla que concluir o percurso 

da trilha ou que estiver mais próxima da chegada. Se desejar continuar em uma outra 

aula, os alunos podem anotar a posição de cada dupla para posteriormente retomar o 

jogo de onde parou. 

 

Jogo “gigante” 

 

Imagem 2 – Organização do jogo em equipes 

Fonte: dados da pesquisa 

-= 

Esta é a forma alternativa de aplicação de jogos de tabuleiro. Neste formato, o 

professor precisa reproduzir o tabuleiro e demais peças do jogo em tamanho que possibilite 

aos alunos visualizarem o que está acontecendo. Sugere-se que o tabuleiro seja montado 

em um outro espaço, que não seja a sala de aula dos alunos, em um local que comporte 

todos os alunos ao seu redor. Outra sugestão é a confecção do tabuleiro gigante em papel 

Kraft dobrado ao meio, definindo a largura de cada casa e sendo marcado o comprimento 

de em média 30cm. Para separar cada etapa, pode ser usado papel colado na cor da fase 

do jogo na primeira e última casa e da mesma forma sinaliza-se as casas verdes.  



 

 

Para a montagem do tabuleiro em sala de aula, as carteiras e cadeiras devem ser 

organizadas ao redor da sala, formando um círculo, e o jogo ocorre no centro do círculo de 

forma a possibilitar a visualização de todos os alunos. 

Para jogar, os participantes devem formar 

equipes com uma média de quatro alunos, e uma equipe 

joga contra a outra. Cada equipe recebe um marcador 

de cor diferente. 

As cartas ficam separadas por cores e, de acordo 

com a cor em que a equipe está no tabuleiro, será a cor 

da pergunta que deve ser selecionada. 

Para iniciar o jogo, um aluno representante de 

cada equipe joga o dado e aquele que tiver maior 

pontuação começa jogando, assim, por ordem 

decrescente, se define a sequência de cada equipe a 

jogar. 

O representante da equipe lança o dado novamente e avança com seu marcador 

a quantidade de casas correspondente ao valor da face superior do dado. Em seguida, esse 

representante pega um envelope da mesma cor da casa onde parou seu marcador, entrega 

ao responsável pelas questões (professor, aluno do ensino médio auxiliar, ou um 

representante de uma das equipes concorrentes), recebe a pergunta e faz a leitura em voz 

alta para que sua equipe e as demais ouçam, em seguida, vai pra junto dos colegas de 

equipe para discutirem, resolverem e apresentarem a resposta considerada correta. A 

equipe deve apresentar esta resposta em até um minuto. Na sequência, um aluno da 

equipe diz a resposta em voz alta e o responsável pelas questões verifica se a resposta está 

correta ou incorreta. Se for correta, permanece em sua posição e se for incorreta volta duas 

casas com seu marcador.  

Os jogadores devem ficar atentos aos comandos específicos das casas na cor verde. 

O jogo continua até que o marcador de uma das equipes atinja ou ultrapasse a última 

casa verde. Estando na casa verde final, a equipe precisa responder a uma questão na cor 

verde, se acertar será a vencedora e se errar deverá voltar 12 casas como está indicado no 

tabuleiro. 

A formação das equipes pode ser 
por afinidade entre os 

estudantes, ou o professor pode 
definir um outro critério de 

formação. 
 



 

 

Como o tempo para jogar é restrito, o vencedor é a equipe que concluir o percurso 

da trilha ou estiver mais próxima da chegada. 

Independente da forma 
de aplicação, é 

interessante convidar 
alunos de outras séries ou 

do Ensino Médio para 
auxiliar na aplicação do 

jogo. 



 

 

Divisão em Trilha: um caminho 

Figura 5 – Jogo Divisão em Trilha 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência, apresentamos algumas sugestões para otimizar a aplicação do jogo 

Divisão em Trilha. Ressalta-se que o professor tem a liberdade para realizar adaptações 

necessárias de acordo com seus objetivos. 

Para identificar como o jogo colaborou com o aprendizado da divisão, pode-se 

aplicar algumas atividades semelhantes àquelas presentes no jogo, antes e depois, podendo 

assim comparar o desempenho individual dos alunos. Modelos dessas atividades estão 

disponíveis na dissertação, vide apêndices E e F páginas 85 e 87.  

Na formação das duplas, o professor pode estabelecer estratégias de ensino, como 

agrupar de maneira intencional um aluno que tenha maior facilidade na compreensão do 

conteúdo matemático com outro que tenha mais dificuldade neste, para que haja 

interação entre eles frente aos conhecimentos matemáticos, conforme perspectiva 

vygotskyana que considera a ZDP nesse processo de ensino e aprendizagem.  

Antes de iniciar o jogo, o professor pode apresentar os objetivos do recurso didático-

pedagógico aos alunos, ler e discutir as instruções, enfatizar as regras e o encaminhamento 

da atividade de jogar. Orientar os alunos que, de acordo com a necessidade, utilizem a 

folha de rascunho para resolverem as questões, destacando a importância do registro neste 

processo de ensino e aprendizagem.  

Desta forma, os registros servem como documentação do percurso desenvolvido 

pelos estudantes, o raciocínio utilizado, as dificuldades e as destrezas apresentadas por eles, 



 

 

portanto, é interessante que as folhas de rascunho sejam recolhidas ao final do jogo para 

verificação e discussão com os alunos, pois a posteriori, o professor pode promover uma 

dinâmica de plenária junto aos estudantes no sentido de mediar problematizações a 

respeito do raciocínio desenvolvido, acolhendo as argumentações apresentadas por eles, 

avaliando de forma coletiva todo processo.  

No decorrer do jogo, recomenda-se ao professor circular entre os alunos, observando 

e anotando as dificuldades apresentadas por eles em relação ao conteúdo proposto, 

incentivando a participação deles, auxiliando em relação a qualquer dificuldade ou 

situação que possa ocorrer. 

Ao término do jogo, o professor com registro dos alunos e com os seus registros pode 

realizar uma retomada dos pontos em que os alunos apresentaram dificuldade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O produto educacional jogo de tabuleiro “Divisão em Trilha” apresenta uma 

contribuição para a aprendizagem da operação de divisão e conceitos a ela relacionados 

devido à possibilidade de interação entre os alunos e o professor, também pode colaborar 

com a promoção das relações sociais, afetivas e cognitivas dos alunos.  

Constitui uma possibilidade dinâmica para retomada da operação de divisão no 

sexto ano do Ensino Fundamental, podendo ser utilizado em outros anos do Ensino 

Fundamental e Médio, se assim o professor considerar viável ao trabalho com essa 

operação. 

É uma sugestão de recurso didático-pedagógico para o professor, que tem a 

liberdade para utilizar e adaptar de acordo com seus objetivos em sala de aula. Enfim, 

tem-se a expectativa de que esse jogo corrobore com a prática docente e favoreça a 

aprendizagem da operação de divisão e conceitos a ela relacionados. 

Outra possibilidade para a utilização deste material didático para o processo de 

ensino e aprendizagem seria com relação à utilização de recursos digitais. Em vista das 

constantes mudanças advindas do mundo globalizado e das tecnologias da informação e 

comunicação, observamos que o jogo “Divisão em Trilha” possui potencial para ser 

adaptado na forma digital, portanto fica a dica para aqueles que queiram realizar 

inovações a partir do jogo de tabuleiro aqui apresentado. 
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As imagens utilizadas como ilustração do tabuleiro e Manual de instruções, não são 

de autoria própria, são figuras oriundas da internet disponível em: 

Menina negra: https://br.pinterest.com/pin/302022718758010415/ 

https://br.pinterest.com/pin/302022718758010415/


 

 

Árvore: https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/381299-dos-ninos-estudiando-matematicas-

debajo-de-un-arbol 

Menino ruivo: https://sites.google.com/a/mtlsd.net/miss-barsotti/division 

Casinha: https://br.pinterest.com/pin/377176537523472878/?d=t&mt=login 

Casinha na árvore: https://faci.ly/product/brinquedo-casa-casinha-na-arvore-3901-

homeplay/ 

Arvore com menina em baixo: https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/369235-menino-

calculando-numeros-sob-grande-arvore 

Operação de divisão: https://www.pngegg.com/pt/png-cjtge 
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APÊNDICE A 

Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

APÊNDICE B 

Manual de Instruções 

 

 

 



 

 

DIVISÃO EM TRILHA 
 

Conceito abordado: Divisão. 
Objetivos: Exercitar o conceito de divisão, por meio do cálculo mental, da 
realização de algoritmo e de situações problemas; explorar termos 
associados à operação de divisão como metade e terça parte, entre outros; 

identificar divisores de números e definir se um número é divisível ou múltiplo de outro.  
Participantes: 2 ou 4 quatro jogadores.  
 

• 170 envelopes contendo: uma carta com a operação ou questão a ser respondida e 
outra com a respectiva resposta. Estão subdivididos em: 50 na cor azul, 50 na cor 
amarela, 45 na cor vermelha e 25 na cor preta. A sugestão das atividades está 
apresentada após o tópico vencedor; 

• 1 dado padronizado; 

• 4 marcadores em cores diferentes;  

• 170 cartas com atividades propostas; 

• 170 cartas com as respostas das atividades propostas; 

• 1 tabuleiro, constituído por uma trilha, organizada em “casas” da seguinte 
forma: 

de 1 até a 21 na cor azul, da 22 a 49 na cor amarela, da 50 a 66 na cor magenta e 
distribuídas em cada um dos trechos das cores citadas tem-se as casas verdes. Cada 
uma das cores presentes no tabuleiro corresponde, respectivamente, a uma forma de 
explorar a operação de divisão, tais características seguem os padrões das cartas (azul, 

amarela, magenta e verde), explicitado anteriormente no tópico 
Apresentação do jogo. 

 
Como jogar: 
 

1. Coloca-se o tabuleiro sobre a mesa e, ao alcance dos jogadores, organiza-se os 
envelopes, agrupados pela cor, em quatro pilhas. 

2. Cada jogador escolhe um marcador. 
3. Inicia o jogo o jogador que obtiver maior valor ao lançar o dado. 
4. Cada jogador, na sua vez, lança o dado e avança com seu marcador a quantidade 

de casas correspondente ao valor da face superior do dado. Em seguida, pega um 
envelope da mesma cor da casa onde parou seu marcador, lê em voz alta sua 
questão e a resolve. Na sequência, diz em voz alta sua resposta e um dos jogadores 
oponentes verifica na ficha contida no interior do envelope se a resposta está correta 
ou incorreta. Se for correta, permanece em sua posição e se for incorreta volta duas 
casas com seu marcador. Os jogadores devem ainda ficar atentos aos comandos 
específicos das casas na cor verde. 

5. O jogo continua até que o marcador de um dos jogadores atinja ou ultrapasse a 
última casa verde. Nesta casa, o jogador deve responder a uma questão, 
se acertar é o vencedor e se errar volta 12 casas como está indicado no 
tabuleiro. 

Vencedor: O jogador que concluir o percurso da trilha primeiro. 

 



 

 

APÊNDICE C 

Cartas-perguntas frente e verso 

 cor azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE D 

Cartas-respostas frente e verso 

 cor azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E 

Cartas-perguntas frente e verso 

 cor amarela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE F 

Cartas-respostas frente e verso 

 cor amarela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE G 

Cartas-perguntas frente e verso 

 cor magenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE H 

Cartas-respostas frente e verso 

 cor magenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 

Cartas-perguntas frente e verso 

 cor verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

APÊNDICE J 

Cartas-respostas frente e verso cor verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


