
 
 

UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 

 
 

CIDINÉIA DA COSTA LUVISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIZAÇÕES E (RE)SIGNIFICAÇÕES DE CONCEITOS 
MATEMÁTICOS EM PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA 

DE GÊNEROS TEXTUAIS A PARTIR DE JOGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itatiba 
2011 



 
 

CIDINÉIA DA COSTA LUVISON - R.A. 002200900428  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBILIZAÇÕES E (RE)SIGNIFICAÇÕES DE CONCEITOS 
MATEMÁTICOS EM PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA 

DE GÊNEROS TEXTUAIS A PARTIR DE JOGOS 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Educação da 
Universidade São Francisco, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Educação. 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Regina Célia Grando  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itatiba 
2011 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada pelas bibliotecárias do Setor de 
Processamento Técnico da Universidade São Francisco. 

 

371.399.51            Luvison, Cidinéia da Costa. 
L993m                         Mobilizações e (re)significações de conceitos     
                              matemáticos em processos de leitura e escrita de  
                              gêneros textuais a partir de jogos. / Cidinéia da   
                              Costa Luvison. Itatiba, 2011. 
                                    208 p.  
 
                                       Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-  
                              Graduação Stricto Sensu em Educação da  
                              Universidade São Francisco. 
                                    Orientação de: Regina Célia Grando. 
                      
               1. Leitura e escrita em matemática. 2. Jogos.  
                             3. Anos iniciais do ensino fundamental. I. Grando,   
                             Regina Célia. II. Título. 
                       



 
 

CIDINÉIA DA COSTA LUVISON 
 
 
 

MOBILIZAÇÕES E (RE)SIGNIFICAÇÕES DE CONCEITOS 
MATEMÁTICOS EM PROCESSOS DE LEITURA E ESCRITA 

DE GÊNEROS TEXTUAIS A PARTIR DE JOGOS 
 
 
 

 
Dissertação aprovada pelo Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade São 
Francisco, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Educação. 
 
Área de concentração: Educação 
 
Data de aprovação: 10/02/2011 
 

 

Banca Examinadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu companheiro, Jairo, pela 

dedicação, pela confiança e pelo amor. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

 Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, fizeram parte desta caminhada e 

contribuíram com ensinamentos, incentivo e companheirismo. 

 Agradeço em especial: 

À Prof.a Dra. Regina Célia Grando, professora orientadora desta pesquisa, pelas 

contribuições acadêmicas, pelo carinho, respeito e amizade com que conduziu essa 

caminhada. 

À Prof.a Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid, pelas positivas contribuições no 

Exame de Qualificação, apontando caminhos para a finalização da investigação. 

À Prof.a Dra. Luzia Bueno, pelas palavras e orientações significativas apontadas no Exame 

de Qualificação. 

À Prof.a Dra. Adair Mendes Nacarato, que, ao longo de toda essa trajetória, esteve presente, 

auxiliando e contribuindo para a minha formação.   

 Agradeço, também, às demais vozes que entrecruzaram esse trabalho: 

Ao Jairo, companheiro, pela dedicação, amor e cumplicidade. A minha razão de vida. 

À minha família, pela motivação, compreensão e força com que sempre me acompanhou. 

À Cleane, uma amiga que encontrei em momentos de reflexão, de amizade, sempre 

direcionando palavras de conforto e carinho. 

Às minhas amigas Valdirene e Valéria, pelo amor e motivação que dedicaram, 

compreendendo minhas ausências e incentivando-me. 

Aos demais colegas e amigos Alexandra, Cátia Alvisi, Denise, Eder, Flávia, Jurema e Lídia, 

pelo apoio, dedicação e amizade.  

À Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, pelo afastamento de minhas funções, concedido 

para a realização do Mestrado.  

À CAPES, pelo apoio financeiro. 

A Deus, por me dar força e permitir que realizasse este sonho. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu atravesso as coisas — e no meio da 
travessia não vejo!  

—      só estava era entretido na idéia dos 
lugares de saída e de chegada. 

                                                [...]: a gente 
quer passar um rio a nado, e passa; 

 mas  vai dar na outra banda é num ponto mais 
embaixo,  

bem diverso do que em primeiro se pensou [...]  
Digo: o real não está na saída nem na 

chegada:  
ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia...   
(João Guimarães Rosa) 



 
 

LUVISON, Cidinéia da Costa. Mobilizações e (Re)significações de Conceitos Matemáticos 
em Processos de Leitura e escrita de Gêneros textuais a partir de Jogos. 2011, 208p. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação, linha de pesquisa: Matemática, Cultura e Práticas Pedagógicas. Itatiba, SP; 
Universidade São Francisco. 
 

 
 

RESUMO 
 
 

A constatação da carência de pesquisas acerca do processo de leitura em aulas de Matemática 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental motivou a presente pesquisa, que busca investigar 
em que medida os conhecimentos matemáticos — explorados em um contexto de leitura e 
produção escrita em situações de jogo, na perspectiva da resolução de problemas — são 
mobilizados e (re)significados por alunos de um 5º. ano do Ensino Fundamental. Com a 
finalidade de analisar a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos pelos alunos, 
no contexto do jogo e da resolução de problemas, bem como na produção de diferentes 
gêneros textuais; os processos de mobilização do pensamento matemático escolar, em 
momentos de intervenção pedagógica e de socialização de ideias (comunicação matemática);  
e os processos de (re)significação do conhecimento matemático escolar, quando explorados 
pela leitura e pelo registro escrito, foi desenvolvida uma sequência de atividades, tendo em 
vista um trabalho de intervenção pedagógica com jogos na perspectiva da resolução de 
problemas em Matemática. Através dos registros orais e escritos, foi possível analisar a 
aprendizagem matemática sob a perspectiva da leitura e da escrita e a da resolução de 
problemas. Para a análise das informações elegeram-se duas categorias: a primeira refere-se 
ao conhecimento matemático escolar produzido através dos momentos de leitura e escrita por 
meio de diferentes gêneros textuais; a segunda aborda a questão do registro, nos momentos de 
resolução de situações-problema de jogo. Foi possível constatar que, em um ambiente de 
leitura, escrita e resolução de problemas de jogo, os alunos apropriam-se da linguagem e dos 
conceitos matemáticos, quando elucidados através de um contexto de investigações, em que a 
inferência, o dialogismo e a relação leitor-autor ajudam a constituir e a desenvolver cada 
sujeito que, enquanto escreve, lê e comunica, (re)significa o conhecimento matemático. 
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ABSTRACT 
 
 

The lack of research on the reading processes in mathematics classes during the first years of 
elementary school has motivated the present study, which is aimed at investigating to what 
extent mathematical knowledge – explored in reading contexts with problem-solving games - 
is moved and (re)signified by 5th-grade students from elementary school. Searching to analyze 
the use of language and mathematical concepts in playing games, solving problems and 
writing different text genres, as well as the processes of moving schooling mathematical 
thinking in pedagogical intervention and idea sharing situations (mathematical 
communication),  and the processes of (re)signifying mathematical knowledge explored in 
reading and writing, a sequence of activities was developed, according to a pedagogical 
intervention work with games for mathematical problem solving. Through oral and written 
records, it was possible to analyze mathematics learning in reading, writing and problem 
solving. The data were analyzed in two categories. The first one is about schooling 
mathematical knowledge produced in reading and writing situations in different text genres 
and the second one concerns records, in moments of problem-solving situations in games. It 
was possible to note that, in a reading, writing and problem-solving environment with games, 
students make use of mathematical language and concepts, when they are elucidated through  
an investigation context, in which inference, dialogism and the reader-author relationship help 
constitute and develop every individual who reads, communicates and (re)signifies 
mathematical knowledge while writing. 
 
 
Key words:  reading and writing in mathematics; games; first years of elementary school.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Na presente introdução, optamos1 por trazer num primeiro momento minha trajetória 

acadêmica, evidenciando as experiências que vivi e que me constituíram professora. Em 

seguida, apresentaremos as nossas inquietações com relação ao processo educativo e a forma 

como a pesquisa que desenvolvemos se insere na minha trajetória profissional e acadêmica. 

Adiante, exporemos os objetivos da pesquisa e sua organização por capítulos. 

 

A pesquisadora e seu movimento de produção 

 

 

As constatações acerca das necessidades de pesquisas sobre o processo da leitura em 

aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental motivaram a presente pesquisa, 

que tem como foco investigar a mobilização e a (re)significação de conhecimentos 

matemáticos, quando explorados em contextos de leitura e produção escrita em situações de 

jogo. 

 O percurso desta problemática desenvolveu-se em 2009, no Ensino Fundamental, 

especificamente em uma sala de 5º ano (antiga 4ª série), com a colaboração da professora da 

sala de aula, a qual nomeamos professora-parceira, pelo envolvimento e pela relação 

estabelecida com este trabalho, no que se refere tanto às produções realizadas por seus alunos, 

quanto às reflexões acerca de sua própria prática pedagógica. A pesquisa foi realizada na rede 

municipal de ensino da cidade de Bragança Paulista/SP, na qual a pesquisadora atua como 

professora. 

Ao refletir sobre a pesquisa, antes de qualquer coisa surge a ideia de constituição, em 

que, antes mesmo das escolhas e das observações que fazemos, somos cercados pela presença 

de uma série de práticas que mobilizam tanto o trabalho da pesquisadora como o da 

professora. Nesse conjunto indissociável, formou-se toda a minha história, que impulsionou 

minhas escritas diante deste conjunto de indagações. Como mencionado por Garcia (2005, p. 

100), 

o autor é um porta-voz do contexto social, da produção do coletivo, da busca 
de respostas às interrogações de seu tempo, da mesma forma que representa 
as próprias indagações no seu texto. O que o autor faz é captar os 

                                                 
1 Este texto apresenta o resultado de um trabalho conjunto, o que determinou a opção pelo relato na primeira pessoa do 
plural. No entanto, situações específicas que envolvem apenas a pesquisadora serão expostas no singular.  
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significados produzidos pelo social, pelo político, pelo histórico e produzir 
novos sentidos que são expressos de maneira criativa e organizada no texto.  
 

Ao expor essa constituição acerca da história de vida, não há como isolar a memória; 

por isso a importância de traçar um caminho em torno do ser professora.  

Minha primeira oportunidade foi a de atuar como professora substituta, antiga 

designação dada aos professores eventuais do Estado de São Paulo, no ano de 1999. 

Paralelamente, exercia um trabalho administrativo em uma indústria têxtil. Embora já tivesse 

concluído o Magistério, não havia procurado lecionar anteriormente, já que as possibilidades 

no município eram muito difíceis. 

Ao deparar-me com essa dupla jornada de trabalho e com a proximidade de concluir a 

graduação na área de História, não me sentia mais completa em um contexto administrativo. 

Foi quando fui convidada a lecionar, em 2002, para alunos de pré-escola em uma escola 

confessional católica, Congregação Servas da Caridade, o que me fez definitivamente iniciar 

o trabalho com a educação. Porém, por problemas administrativos e financeiros da instituição, 

esta encerrou suas atividades em 2003, o que me conduziu a buscar outras instituições 

escolares e recomeçar. 

 Nesse momento, a dúvida e a insegurança foram predominantes, pois, mesmo já tendo 

realizado um projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos, por quatro anos na indústria na 

qual trabalhava (1999 – 2003), esse seria um novo desafio. 

Embora eu estivesse distante dos trabalhos administrativos, o projeto de Alfabetização 

com os funcionários da empresa ainda se estendeu até 2003; e, juntamente com ele, o meu 

aprendizado, na rede estadual de ensino (desde novembro de 1999, no período noturno), em 

classes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Supletivo (atual EJA- Educação de 

Jovens e Adultos), lecionando com classes de 6º ao 9º anos (5ª a 8ª séries) com a disciplina de 

História. 

Algumas inquietações acerca do contexto educacional, juntamente com a necessidade 

de refletir, impulsionavam-me, nesse período, a buscar novos estudos. Foi quando realizei a 

primeira Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar, de 2000 a 2002, o que me despertou 

para algumas leituras direcionadas às políticas públicas. 

No ano de 2003, após alguns processos seletivos (provas para obter classificação para 

contrato de professores), iniciei o meu trabalho com uma classe de 5º ano (4ª série, intitulada 

Recuperação de Ciclo) e com classes multisseriadas, que atendiam o Ensino Fundamental de 

7ª e 8ª séries, chamadas de Aceleração. Ali lecionei, por quatro anos, História e Geografia. 
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 As características de ambos os contextos traziam-me sentimentos dúbios: ao mesmo 

tempo que me sentia confortada ao observar alguns alunos, mobilizados nas situações de 

aprendizagem, deparava-me com uma sensação de fracasso, pois aquele ambiente proposto 

pela escola gerava para eles certo aprisionamento e segregação social. 

  Penso que esse período, de 2003 a 2005, foi o principal momento de minha formação 

como professora e observadora que buscava caminhos para trazer os alunos de volta para seus 

locais de direito e próximos de seus ambientes — o bairro e a escola de origem. Considero 

que essa foi uma luta muito difícil na rede municipal de Itatiba, mas vencida. 

Nessas idas e vindas, passando por muitas escolas e conhecendo diversas realidades, 

alguns fatores políticos afastavam-me cada vez mais dos meus objetivos. A jornada de 

concursos públicos era muito intensa e penosa, mas, de certa forma, impulsionou minha 

transformação pessoal. 

Esse movimento de ler, analisar, escrever, interrogar-me, começou a trazer-me 

indagações, pois o número de leituras relativas tanto ao Ensino Fundamental quanto às aulas 

de História aumentavam cada vez mais o meu interesse por assuntos relacionados à 

alfabetização e ao conhecimento matemático. 

Minha efetivação foi alcançada em 2005. No mesmo ano, ingressei em dois cargos 

públicos: o primeiro, em julho, na Rede Municipal de Bragança Paulista, como professora do 

Ensino Fundamental, primeiro e segundo ciclos; e o segundo, em outubro, na Rede Estadual 

de São Paulo, como professora de História. A partir desse momento, já estava prestes a 

concluir a segunda Pós-Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia, sempre com o objetivo de 

buscar maiores compreensões sobre a aprendizagem dos alunos. 

Trazer esse movimento pessoal, como destacado por Azevedo (2005, p. 79), é uma 

ação criadora e mobilizadora, que “[...] desinstala e provoca a desordem, o caos, o 

desequilíbrio necessário para a busca, o encontro, a compreensão”. 

Foi pelo caminho do desequilíbrio e da busca que iniciei uma jornada incessante de 

leituras, buscando “respostas”, acerca do conhecimento matemático e da alfabetização, o que 

me encaminhou de 2006 a 2007, para o curso de Práticas de Leitura e Escrita na 

Contemporaneidade, a fim de compreender outros elementos em relação à alfabetização e 

inferir sobre eles.  

Porém, apesar dessa gama de informações e leituras, ainda me faltava algo. Em 

momentos de reuniões pedagógicas, planejamentos, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC), troca de experiências em momentos informais com outros colegas de trabalho e 
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também na observação da sala de aula, o que chamava a atenção eram questões relacionadas 

ao conhecimento matemático. 

Além de poucas abordagens dentro da própria rede municipal referente ao 

conhecimento matemático, já que a ênfase se pautava no letramento, as dificuldades das 

crianças faziam-se cada vez mais presentes em relação à leitura e a apropriação dos conceitos 

matemáticos. 

 Diante das dúvidas e das observações cotidianas no espaço escolar, iniciei um novo 

caminhar de leituras. Com o objetivo de discutir sobre o assunto, comecei a frequentar o curso 

de Pró-Letramento/Matemática, em 2007, o qual me proporcionou um novo pensar sobre a 

Resolução de Problemas e, principalmente, sobre o uso do jogo como possibilidade nas aulas 

de Matemática. 

Confiando nesse percurso de estudos, juntamente com minha constituição acadêmica, 

com observações e análises informais em contextos da sala de aula e na busca por novos 

caminhos de aprendizagem, realizei o processo seletivo para o Mestrado na Universidade São 

Francisco, no final do ano de 2008, trazendo como projeto a leitura e a escrita a partir de 

Resolução de Problemas com Jogos. 

 

Inquietações e escolhas: em busca do foco da pesquisa 

 

 

Escrever é esculpir com palavras a matéria-prima do tempo, onde não há 
separação entre matéria-prima e a escultura, pois o tempo não existe senão 
como verdade do tempo. [...] Escrever é fazer letras para música do tempo: e 
é esta música, sempre singular, que nos indica a direção da letra que 
seleciona palavras que transmitam o mais exatamente possível seus tons, 
seus timbres, seus ritmos, suas intensidades. (ROLNIK, 1994, apud 
GARCIA, 2005, p. 100)  

 

 A escrita é um ato singular, que perpassa pela história de vida e pela constituição do 

escritor. Da mesma forma, compor uma problemática de pesquisa também retrata a 

singularidade do pesquisador, que, cercado por suas vivências e inquietações, vai em busca de 

algo que lhe traz sentido, que lhe traz desejo e o mobiliza. 

 Esta pesquisa foi delineada a partir desse movimento de mobilização e inquietação. 

Enquanto professora do Ensino Fundamental, estava cercada por discursos e fatos que traziam 

uma série de preocupações sobre o contexto da sala de aula.  
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De modo geral, a Matemática, por ser uma disciplina considerada inatingível, 

transmitia certas dificuldades, tanto no contexto da sala de aula, com os alunos, quanto nos 

discursos proferidos pelos professores. As inquietações mais frequentes eram: 

1º) A dificuldade que os alunos apresentavam, em sala de aula, ao ler e interpretar um 

problema matemático convencional. 

2º) A preocupação em torno da alfabetização (letramento) e a ausência de discussões 

direcionadas ao conhecimento matemático (numeramento). Estamos entendendo, nesta 

pesquisa, o conceito de numeramento como atribuído por Fonseca (2009, p.53), a qual decidiu 

adotar o termo “por analogia com o termo letramento” e por compreender que o numeramento 

engloba as diferentes práticas sociais. 

Nessa perspectiva, este estudo nasceu a partir desses dois apontamentos; porém, é 

importante esclarecer que tanto a problemática da pesquisa quanto o processo de análise irão 

abordar a primeira inquietação, a do movimento dos alunos em sala de aula. 

Importa também ressaltar que a participação da professora da sala de aula, ou seja, a 

professora-parceira, bem como seu processo de reflexão e escrita, no decorrer dos capítulos, 

possibilitaram-nos refletir sobre o segundo apontamento. Porém, não com um enfoque para a 

formação de professores que ensinam Matemática, já que este não é o foco desta pesquisa. 

 Ao trazer à tona a questão da Matemática em sala da aula, uma das discussões está 

relacionada às dificuldades que as crianças apresentam para a compreensão dos exercícios 

matemáticos. Ler e interpretar um problema convencional e os enunciados de exercícios 

constitui uma das barreiras para a compreensão nas aulas de Matemática. 

 Uma das questões mais frequentes proferidas quando da leitura de um problema pelos 

alunos é esta: “É de mais ou de menos?”. Os alunos realizam a leitura, associando-a a um 

“algoritmo ideal”, tendo por maior objetivo solucionar o problema. 

 Contrariamente, na leitura e na escrita em outras áreas do conhecimento (Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física), observávamos certa 

tranquilidade ou, ainda, apropriação da leitura, já que, nos processos de discussão e 

socialização, a leitura e a escrita eram compartilhadas e expressas pelos alunos nas 

comunicações em sala de aula. 

No entanto, ao ler nas aulas de Matemática, os escritos tornavam-se cada vez mais 

distantes dos alunos, para quem o objetivo seria ler e resolver, mesmo que nesse movimento 

não houvesse uma real compreensão. De forma geral, interpretar problemas tornava-se um 

empecilho nas aulas. Os alunos, nos momentos de leitura, procuravam associar a linguagem 

matemática do problema, (“acrescentar”, “ao todo”, “diferença”, “dividir”, “a mais”, “a 
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menos”, etc.) à resolução da própria operação (adição, multiplicação, subtração e divisão), o 

que, na maioria das vezes, não lhe trazia sentido, dificultando a compreensão de tais 

atividades. 

 Assim, mais do que não interpretar, o que ocorria era a incompreensão da própria 

linguagem matemática, como se o texto não conseguisse estabelecer relações de proximidade 

com o próprio leitor. Nessa relação, a formalização da linguagem tornava-se sem sentido, já 

que não se apresentava como um discurso próximo do contexto da língua materna. 

 Acreditamos que, embora a linguagem matemática pouco esteja presente nas 

comunicações do dia a dia, ela pode fazer parte do discurso da sala de aula. É preciso romper 

com a concepção de que a formalização da linguagem impede a aprendizagem e a 

compreensão dos textos matemáticos. Como destacado por Machado (1990, p. 107-108), 

 

[...] se no ensino da Língua Materna a fala é o natural suporte de 
significações para inflar os balões dos signos escritos, funcionando como um 
degrau intermediário na passagem do pensamento à escrita, no caso do 
ensino da matemática a inexistência de uma oralidade própria não possibilita 
alternativas senão as seguintes: circunscrevê-los aos limites da aprendizagem 
de uma expressão escrita, abdicando-se da expressão oral, o que parece tão 
natural quanto abdicar do uso das pernas para caminhar; ou então fazê-lo 
comungar decisivamente com a Língua Materna, compartindo sua oralidade 
e, em decorrência, impregnando-se dela de uma forma essencial. 

 

 Partimos da perspectiva de que aliar a linguagem matemática à língua materna, através 

de uma atitude responsiva (BAKHTIN, 2000), em que o leitor se inquieta e se mobiliza diante 

do que ouve ou lê, faz com que a interpretação da leitura se torne dinâmica e possa ser vivida, 

construída e transformada pelos alunos. 

 Essa relação de significados está presente no contexto infantil, por sua ação cultural, 

pelo brincar. Através da ludicidade, a criança participa de um ambiente de múltiplas 

linguagens, como a oral, a escrita, a gestual, a artística e a musical. No ambiente de 

brincadeira, a criança encontra sua essência, transcendendo para um contexto que lhe é 

próprio, no qual é possível atribuir significados, elaborar estratégias e refletir sobre inúmeras 

possibilidades e abstrações. Como destacado por Grando (2000, p. 23), 

  

[...] é necessário que a escola esteja atenta à importância do processo 
imaginativo na constituição do pensamento abstrato, ou seja, é importante 
notar que a ação regida por regras - jogo - é determinada pelas idéias do 
indivíduo e não pelos objetos. Por isso sua capacidade de elaborar 
estratégias, previsões, exceções e análise de possibilidades acerca da 
situação de jogo, perfaz um caminho que leva à abstração. Portanto, a escola 
deve estar preocupada em propiciar situações de ensino que possibilitem aos 
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seus alunos percorrerem este caminho, valorizando a utilização de jogos nas 
atividades escolares. 

 

Achamos que, além da ação de jogar, é possível atrelar às aulas de Matemática, 

principalmente na educação da infância, a viabilização de uma linguagem próxima e 

significativa para os alunos.  

Nesse sentido, o jogo pode propiciar o acesso a diferentes leituras e, 

consequentemente, à apropriação de linguagens – através da leitura das regras do jogo, de 

situações problema de jogo e de suas relações com os gêneros textuais –, estabelecendo um 

conjunto de significações. Entendemos que essas significações ou (re)significações do 

conhecimento matemático da criança possam ser evidenciadas pelas diferentes produções 

textuais, tornando-se um conteúdo a ser investigado e construído na sala de aula. 

 Além disso, levar o jogo para o ambiente escolar favorece o desenvolvimento e a 

reflexão dos alunos, possibilitando sua mobilização diante do problema que ele propõe. 

Pensamos, com relação ao jogo, tal como destacado por Brougère (1998, p. 68), que “não se 

trata de um simples material pedagógico, ou mesmo lúdico, mas antes de tudo, de um material 

simbólico”. 

 Por ser um material simbólico e um objeto cultural, pressupomos que a produção dos 

conceitos e da linguagem matemática pelo aluno possa ser realizada nos momentos de jogo. 

Nas partidas, a criança desenvolve-se, tanto no contato com o grupo, quanto nas análises e nas 

reflexões que vão sendo realizadas coletivamente.  

O presente trabalho perpassa pela relação de três vertentes histórico-culturais: a do 

jogo; a dos processos de leitura e escrita (comunicação matemática, apropriação da linguagem 

e desenvolvimento humano); e a da resolução de problemas em Matemática.  

Selecionamos, para a pesquisa, dois jogos que possuem um viés cultural e histórico, o 

Kalah e o Sjoelbak (pronuncia-se Cholbaque). Consideramos que os dois jogos são marcantes 

culturalmente e conservaram-se ao longo do tempo quanto a suas regras, à organização das 

sementes e dos discos e são compreendidos, na contemporaneidade, como linguagem e 

práticas culturais. 

A questão do letramento, que destacamos como segunda inquietação, vamos abordar 

de forma sucinta, utilizando como referência o movimento reflexivo da professora-parceira, 

durante a produção dos dados. 

 Apontamos que várias discussões e cursos de capacitação da rede municipal discutem 

sobre a alfabetização, principalmente acerca da decodificação e do método da silabação, que 
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tem como foco o método fonético, em que cada sílaba é desdobrada de acordo com sua 

família silábica, variando de acordo com a vogal. Destaca-se a importância de um 

aprendizado próximo à realidade dos alunos. 

 Observamos que ali poucos eram os espaços para a discussão matemática. O foco 

primordial estava em ambientes de alfabetização, tendo como objetivo a análise da própria 

língua, ou seja, o que se propunha era trabalhar com a diversidade, com o objetivo de formar 

bons escritores de textos, através de um contexto dinâmico e de múltiplas possibilidades. 

Citamos, em especial, o Programa de Formação de Professores (PROFA), que trouxe para a 

discussão, entre os profissionais, a possibilidade de produção desses ambientes, propondo um 

novo olhar para a apropriação da linguagem escrita. Ler e escrever tornava-se parte, 

essencialmente, das aulas de Língua Portuguesa, sem ater-se ao fato de que a construção de 

escritores e leitores precisa ser o compromisso de todas as áreas do conhecimento, inclusive 

da Matemática. 

A partir desse entrecruzamento, buscamos investigar: em que medida os 

conhecimentos matemáticos são mobilizados e (re)significados, quando explorados em um 

contexto de leitura e produção escrita em situações de jogo, na perspectiva da resolução de 

problemas? 

 Para isso, objetivamos: 

 

1) Analisar a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos pelos alunos, 

quando explorados no contexto do jogo e da resolução de problemas, bem como na 

produção de diferentes gêneros textuais. 

2) Analisar os processos de mobilização do pensamento matemático escolar, em 

momentos de intervenção pedagógica e de socialização de ideias (comunicação 

matemática). 

3)  Analisar os processos de (re)significação do conhecimento matemático escolar, 

quando explorados pela leitura e pelo registro escrito. 

 

Para a obtenção dos dados ao longo do ano de 2009, contamos com os seguintes 

instrumentos: audiogravação das discussões em pequenos grupos e no coletivo, registros e 

produções dos alunos e da professora-parceira, entrevista com a professora-parceira e diário 

de campo da pesquisadora. O trabalho assim se configura: 

No primeiro capítulo, “Leitura, escrita e linguagem matemática: uma construção 

de sentidos”, contemplamos o significado da leitura e da escrita, enfatizando historicamente 
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como o ato de ler e escrever foi se modificando com o decorrer do tempo e sua importância 

para o desenvolvimento humano. Além disso, apresentamos a língua materna e a linguagem 

matemática como complementares e necessárias nas aulas de Matemática. 

No segundo capítulo, “O jogo na perspectiva da resolução de problemas em 

matemática: processos de significação pela leitura e pela escrita”, abordamos a relação 

existente entre o movimento do jogo, da leitura, da escrita e da resolução de problemas. 

O terceiro capítulo, “A sala de aula como um “cenário de investigação”: opções 

metodológicas da pesquisa”, traz o contexto e os atores da pesquisa, a abordagem 

metodológica, os instrumentos para a produção dos dados e as estratégias de análise. 

No quarto capítulo, “‘Começa daqui, aí eu vou pra lá, aí paro aqui, aí eu chego aqui e 

paro todas aqui, é isso?’: lendo as regras do jogo e atribuindo sentidos à leitura e à 

escrita” , trazemos a análise a partir de duas vertentes: a do jogo e dos processos de leitura, 

escrita (comunicação matemática, apropriação da linguagem e desenvolvimento humano), 

enfatizando a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos nessas relações. 

No quinto capítulo, “‘Não dá, prô, só consigo até 98’: resolvendo problemas a partir 

do jogo” , abordamos o movimento da resolução de problemas em situações fora do jogo, 

através da relação entre a representação da leitura das situações-problema e do registro escrito 

sobre o jogo. 

No sexto capítulo, “Lendo , escrevendo e revelando algumas impressões”, trazemos 

algumas considerações sobre a investigação. 
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1 LEITURA, ESCRITA E LINGUAGEM MATEMÁTICA: UMA 
CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam 
a variedade do discurso em qualquer área do estudo linguístico leva ao 
formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o 
vínculo existente entre língua e a vida. A língua penetra na vida através dos 
enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados 
concretos que a vida penetra na língua. O enunciado situa-se no cruzamento 
excepcionalmente importante de uma problemática. (BAKHTIN, 2000, p. 
282) 

 
 
 

Neste capítulo vamos abordar alguns trabalhos vinculados à questão da leitura e da 

escrita em sala de aula, enfatizando o processo cultural e histórico concebido pela linguagem.  

Inicialmente, destacamos a leitura e a escrita como um movimento em que a 

transformação e a ação do ato de ler se fazem como uma constante, em diferentes tempos, 

espaços e funções. 

  Em seguida, pontuaremos as relações existentes entre a linguagem matemática e a 

língua materna, no sentido de compreender ambas como constitutivas do desenvolvimento do 

humano. Além disso, buscaremos contemplar a relação entre a oralidade e o escrito, tanto em 

aulas de Língua Portuguesa, quanto em aulas de Matemática. Para isso, utilizaremos as 

contribuições de Andrade (2005); Bakhtin (1999, 2000); Charlot (2000); Clot (2006); Fonseca 

(2005, 2009); Kishimoto (2004); Machado (1990); Nacarato e Lopes (2009); Oliveira (1995); 

Powell e Bairral (2006); Santos (2005);  Smole e Diniz (2001); e Vigotski (1998). 

 A fim de discutir a importância da leitura e da escrita para o sujeito, o capítulo destaca 

três momentos: o que é ler, o porquê e para que escrever e o trabalho com gêneros textuais, 

tomando como base os estudos de Abreu-Tardelli (2007); Bakhtin (1999, 2000); Brait (2001); 

Brandão (2001, 2005);  Dahlet (2001a, 2001b); Dias (2001); Koch (2003) e Schneuwly e Dolz 

(1999, 2003).  

 
 
1.1 A leitura e a escrita em diferentes tempos e espaços 
 

 

O registro é uma das necessidades mais antigas de comunicação da humanidade. No 

interior de cada época e civilização, o homem, de acordo com seu contexto, procurou deixar 

suas marcas culturais, através de seus escritos. 
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 Com o objetivo de trazer o movimento da leitura e da escrita no decorrer do tempo, 

nada mais significativo do que recorrer a uma expressão milenar, o desenho. Por meio dos 

traços de um pintor, é possível ler o contexto e os sujeitos que dele participam. Pela arte e aos 

olhos do observador, o ambiente torna-se vivo em relação ao desconhecido. 

 Para iniciarmos esse percurso, escolhemos uma das pinturas de Pierre Auguste Renoir, 

As duas irmãs, a fim de caracterizar, em diferentes tempos e espaços, as funções e as 

expressões em relação ao movimento do ler e do escrever.   

 

 
 

Figura 1 - As duas irmãs, de Pierre Auguste Renoir, 1889 
 
 Ao observarmos a obra, é possível primeiramente destacar as características do retrato 

impressionista: as cores marcantes, como o vermelho, e, ao fundo, o azul, refletido 

delicadamente nas páginas do livro que as duas irmãs, suavemente, seguram. O entusiasmo e 

as marcas do período expressam um contexto leitor da modernidade.  Traços essencialmente 

culturais demonstram o acesso à leitura cercado por um ambiente de naturalidade, em que as 

personagens e o livro formam um conjunto indissociável, sendo expresso através do ambiente 

da sociedade burguesa da França.   

 Ler, em diferentes períodos, nem sempre foi natural como mostra o quadro de Renoir, 

já que o acesso à leitura foi restrito a determinadas classes sociais, pois a ascensão, o poder e 

a sabedoria não eram destinados a todos. 

 Ao voltarmos no tempo, percebemos que essas características foram se transformando 

conforme as necessidades de cada civilização. Resgatando os registros rupestres, por 

exemplo, percebemos que a expressividade revelada por meio dos símbolos estava aliada a 
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objetivos e funções próprios daquele contexto, como contar, registrar acontecimentos, 

perigos, delimitando espaços e domínios estabelecidos em cada grupo.  

Do mesmo modo, ao ler e escrever a Bíblia, no Império Romano e no período 

medieval, ou até mesmo no regime do ostracismo2, na polis grega, a leitura estava a serviço de 

uma função política e religiosa. Isso também ocorria entre os povos mesopotâmicos e 

egípcios, que contemplavam, além da comunicação, um registro que transcendesse um 

contexto falado, deixando uma marca, efetuada pelos escribas, para a compreensão das futuras 

civilizações. 

É interessante destacar que o acesso à leitura e à escrita foi sendo demarcado entre os 

grupos sociais de forma diferenciada, delimitando, a partir da modernidade e da 

contemporaneidade, quem tem esse acesso, em que contexto e como ele seria possível, já que 

ler e escrever estaria diretamente ligado à visão de economia e de progresso social.  

A necessidade e a função do registro, na contemporaneidade, juntamente com a 

presença dos diferentes meios de informações, levaram a escrita a transcender momentos de 

decodificação, fazendo com que a multiplicidade de informações e escritas trouxesse para o 

leitor um dizer repleto de significado. 

A partir daquele momento, novas reflexões e pesquisas em torno do ler e do escrever 

começaram a ser apresentadas. As questões envolvendo o letramento passaram a ser 

legitimadas e reconhecidas como momentos de vivências e significações, demonstrando que o 

processo de leitura e escrita possui, além da comunicação, uma função social. 

Nesse sentido, escrever passou a ser constituído por finalidades, como narrar ações, 

relatar experiências vividas, sustentar diferentes posições, apresentar saberes e regular 

comportamento. Além disso, a busca por informação, pela compreensão sobre determinado 

assunto e a imaginação tornaram-se elementos necessários para conduzir a leitura como um 

problema a ser resolvido, um enigma no qual o próprio leitor daria a condução.  

Assim, da mesma forma que o ler e o escrever têm buscado transcender os momentos 

exclusivos da decodificação, a Matemática escolar, como muitas pesquisas indicam 

(FONSECA, 2005; MACHADO, 1990; NACARATO; LOPES, 2005, 2009; POWELL; 

BAIRRAL, 2006; SMOLE; DINIZ, 2001), também se tem refletido para além do decorar 

fórmulas e símbolos, colocando-se diante de um movimento de investigações, análise e 

mobilização de conhecimento, tendo como objetivo uma construção dinâmica, em que o aluno 

                                                 
2 O ostracismo foi instituído no governo de Clístenes (Atenas); seria a expulsão, com cassação dos direitos 
políticos por dez anos, do cidadão denunciado. Os votos eram escritos em pedaços de cerâmica, chamados de 
óstracon. 
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se coloca como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Essa perspectiva de 

letramento em Matemática pode ser propiciada por situações que envolvam os alunos em 

processos de resolução de problemas. 

Porém, um dos fatores que tem sido uma das grandes preocupações nas aulas de 

Matemática e vem contribuindo para um distanciamento entre os alunos e o domínio do 

conhecimento matemático é a resolução de problemas matemáticos convencionais. A leitura e 

sua compreensão têm-se relacionado, de maneira geral, no Ensino Fundamental, à dificuldade 

do aluno em resolver problemas. 

 Ler, nesse sentido, tem resultado, nas leituras de textos matemáticos (como enunciados 

de exercícios e problemas convencionais), em um processo de decodificar palavras e frases, 

que distanciam o texto e seu leitor de um momento de compreensão, comunicação e interação, 

em que as palavras transcendem o gráfico e se colocam como mediadoras de significados. 

 Entretanto, ao observar outras áreas do conhecimento, é possível perceber um olhar 

direcionado para a compreensão dos diferentes gêneros textuais. Nesse sentido, embora 

estudos acerca da leitura e da escrita venham sendo enfatizados, poucas ainda são as pesquisas 

em torno da leitura, especificamente; e estas se colocam como uma necessidade para novas 

reflexões. Como abordado por Nacarato e Lopes (2009, p. 43), ao analisarem o conjunto de 

pesquisas apresentadas nos seminários de educação Matemática dos últimos congressos de 

leitura e escrita3, “[...] entendemos que há necessidade de focar mais o processo da leitura. 

Muitos alunos, em qualquer nível de ensino, têm muitas dificuldades em interpretar um texto 

matemático”. 

 Partindo dessa perspectiva, temos como hipótese que, ao trazer a leitura atrelada a um 

trabalho específico com a linguagem matemática e subsidiada pelos diferentes gêneros 

textuais, contribuímos para a apropriação de conceitos matemáticos pelos alunos, propiciando 

um ambiente leitor e escritor como um trabalho necessário a todas as áreas do conhecimento, 

inclusive a Matemática. 

 Ler e escrever em aulas de Matemática contribui para a apropriação de uma linguagem 

que nem sempre é utilizada nas situações do dia a dia. Apropriar-se dessa linguagem, 

relacioná-la ao contexto cultural e ao mesmo tempo compreendê-la como parte de uma prática 

social possibilita que os conceitos matemáticos sejam gradualmente inseridos na vida dos 

alunos, fazendo parte de sua formação humana. 

                                                 
3 COLE: Congresso Nacional de Leitura e Escrita, realizado a cada dois anos pela ALB (Associação de Leitura 
do Brasil). O artigo de Lopes e Nacarato (2009) refere-se a uma análise das três edições do Seminário de 
Educação Matemática vinculado ao COLE, que tiveram o foco nas experiências e pesquisas com leitura e escrita 
em aulas de Matemática. 



26 
 

1.2 Língua materna e linguagem matemática: uma relação de divergência e 

de complementaridade 

 

 

Quando pensamos na leitura e na escrita no Ensino Fundamental, imediatamente as 

relacionamos a um trabalho direcionado à língua materna e à apropriação de um sistema 

simbólico, envolvendo palavras, textos, imagens, que possuem a preocupação de estabelecer 

formas possíveis de comunicação. 

Contudo, entendemos que um sistema simbólico, para ser compreendido, necessita de 

uma leitura relacionada com o contexto e com as necessidades sociais, ou seja, é possível ler 

para divertir-se, agir, discutir, realizar, interpretar, definir, significar e transformar o que está 

posto graficamente, o que permite incluir a linguagem matemática. 

Segundo Andrade (2005), o sujeito que lê está imerso em uma diversidade de 

expressões, compreendendo e interpretando diferentes linguagens, através de uma rede de 

conhecimentos. 

Santos (2005) considera que há uma interface entre a língua materna e a linguagem 

matemática, pois não existe uma única forma de linguagem, significado ou representação: um 

mesmo “modelo matemático” pode ser trabalhado de formas diferentes. Além disso, o autor 

enfatiza que a linguagem falada é uma ferramenta de grande importância para a produção de 

seus próprios significados.  

Ao mencionar a relação entre língua materna e linguagem matemática, não há como 

não ressaltar a presença do letramento e do numeramento. De forma geral, ambos possuem 

diferentes designações, porém, nesta pesquisa, adotaremos a perspectiva de Fonseca (2009), 

que enfatiza ambos os conceitos, enquanto práticas sociais, ou seja, uma cultura escrita e 

matemática. Como mencionado pela autora, trata-se de “[...] proceder matematicamente, [...] e 

estabelecer uma relação de inclusão do numeramento no âmbito das práticas de letramento” 

(Ibidem, p. 54). 

Para Fonseca (2009), o letramento está relacionado às práticas sociais, que são 

atreladas a um código escrito que não se restringe a um movimento de códigos, mas diz 

respeito a uma cultura escrita. Ao observar as questões que envolvem o letramento e o 

numeramento, a autora especifica que existe uma analogia entre práticas de letramento e de 

numeramento. Nesses estudos, considera-se que: 
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[...] a apropriação da cultura escrita, por sua vez, não poderia prescindir da 
construção e/ou da mobilização de certas práticas de numeramento, não só 
porque representações matemáticas “aparecem” nos textos escritos, mas 
porque a própria cultura escrita, que permeia e constitui tais práticas de 
numeramento numa sociedade grafocêntrica, é também permeada por 
princípios calcados numa mesma racionalidade que forja ou parametriza as 
práticas ditas “numeradas” e que é por elas reforçada. (FONSECA, 2009, 
p.55) 

 

 Ao pensarmos nas diferentes formas de expressão e comunicação, não há como não 

destacar a linguagem matemática e o lugar que esta tem ocupado nas relações humanas neste 

percurso, juntamente com a língua materna. 

Temos observado que a linguagem matemática tem-se configurado, nas aulas de 

Matemática, de forma reduzida, voltada exclusivamente para a leitura de enunciados, uma vez 

que a linguagem e a comunicação oral têm-se intensificado como movimentos específicos da 

língua materna. De acordo com Machado (1990, p. 9), ao contrário do que normalmente 

acontece, a Matemática deveria ser tratada “[...] como fonte alimentadora na construção de 

conceitos, na apreensão das estruturas lógicas da argumentação, na elaboração da própria 

linguagem matemática”.  

De certa forma, a Matemática, a partir de suas características e estilos próprios da 

língua, deveria realizar ações fecundas em torno da especificidade de sua linguagem, 

demonstrando que, do mesmo modo que a língua materna possui suas marcas, a linguagem 

matemática também possui suas próprias configurações, e ambas não podem estar 

dissociadas; por isso, há necessidade de um trabalho que envolva a relação do leitor (aluno) 

com o texto matemático. 

Não há como não nos questionarmos acerca dessa supervalorização da língua materna 

em detrimento da linguagem matemática. A questão que se coloca é: como dissociar as duas 

linguagens, sendo que há uma constante fusão entre elas? Como excluir a presença da 

linguagem matemática, se suas marcas estão presentes nos diferentes discursos e práticas 

sociais? 

Nesse sentido, não há como dissociar uma linguagem da outra, nem mesmo como 

estabelecer um lugar de maior importância para uma delas, pois elas ocupam um contexto de 

representação da realidade em que não existem destaques: há, de certa forma, uma inter-

relação, um dialogismo, que deve ser proposto e assumido pelo contexto escolar. De acordo 

com Bakhtin (2000, p. 98), 
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[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico 
e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma 
comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido que podemos 
interpretar o dialogismo como elemento que instaura a constitutiva natureza 
interdiscursiva da linguagem. 

 

Destacar a presença de um processo dialógico entre as práticas da língua materna e da 

linguagem matemática seria explicitar que não há separação entre as linguagens, mas traços 

característicos que as configuram e as difundem. 

A Matemática não se reduz à linguagem de códigos e símbolos: está representada em 

torno de um conjunto de significações que lhe são próprias, mas também faz uso do 

movimento de outras linguagens. Dessa forma, para Machado (1990, p.96),  

 

[...] muito mais do que a aprendizagem de técnicas para operar com 
símbolos, a matemática relaciona-se de modo visceral com o 
desenvolvimento da capacidade de interpretar, analisar, sintetizar, significar, 
conceber, transcender o imediatamente sensível, extrapolar, projetar. 

 

Além da relação de técnicas para operar, quando pensamos no conhecimento 

matemático e de construção e representação da realidade por meio da língua materna, é 

preciso refletir sobre a complementaridade das duas linguagens (língua materna e a 

matemática). Segundo Machado (1990), ambas possuem seus estilos particulares, porém, são 

complementares, ou seja, existe uma relação de significados entre elas que independe de seu 

estilo. 

Nesse aspecto, ler, escrever, reescrever, interpretar, transcender, significar, comunicar, 

está a serviço de um conjunto de representações, em que a Matemática também é concebida. 

Esse movimento pode ser sentido tanto com o jogo, quanto na resolução de problemas, em 

que, por meio da relação estabelecida com o texto, com o lúdico e com o outro, é possível 

apropriar-se dessa leitura e, ao mesmo tempo, propor sentido para ela. De acordo com 

Machado (1990, p. 96), a Matemática coloca-se “como um sistema de representação da 

realidade, construindo de forma gradativa, ao longo da história, tal como o são as línguas”. 

Outro ponto destacado por Machado (1990) seria a presença das marcas da oralidade, 

que se configuram na língua materna e que assumem grande destaque no momento da escrita. 

Neste aspecto, a linguagem matemática encontra-se em um estado de complexidade, já que 

seu estilo formal dificulta o processo de comunicação, de leitura e de escrita. 
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Essa formalização, por determinar um distanciamento entre os interlocutores, na 

comunicação, torna-se uma barreira, quando trazida ao contexto da sala de aula e reportada 

para o registro escrito, pois a criança não encontra  referências para entender essa linguagem. 

Bakhtin (2000) lembra que o texto se define como um objeto significante e que  não 

existe fora da sociedade. Nesse sentido, “o autor é o regente do texto que escreve, responsável 

por cada linha, criador de uma ‘imagem de linguagem’ que lhe é própria” (Idem, p. 55). 

Dessa forma, é importante ressaltar que aproximar a língua materna da linguagem 

matemática se transforma em um elemento imprescindível para a compreensão desta. Mesmo 

diante das especificidades de cada linguagem, o movimento realizado pelo leitor e seu texto 

possibilita transcender as formalidades da própria língua, ou seja, o texto matemático possui 

uma função social. 

 Na leitura, as comparações e as analogias com outros textos, com experiências 

vividas, em outros contextos, e as representações  são apresentadas através de um movimento 

constante, no qual o sentido da leitura se faz presente. Nessa relação, existe uma mobilização 

que é pessoal, ou seja, é do próprio sujeito leitor. Assim, como destaca Charlot (2000, p.55), o 

sujeito 

 

mobiliza-se em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si 
mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que 
remetem ao desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então, uma 
dinâmica interna. Não se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe 
uma troca com o mundo. 

 

  Ao mobilizar-se, é preciso compreender qual o sentido que a escrita possui, quais os 

caminhos de compreensão e de relações que esta possibilita ao leitor realizar e, 

principalmente, que representações é possível estabelecer no momento da leitura. 

 Ler para mera resolução de exercícios não garante ao aluno sua apropriação da 

linguagem ou dos conceitos matemáticos. Para Smole e Diniz (2001, p.71), 

 

[...] o leitor precisa familiarizar-se com a linguagem e os símbolos próprios 
desse componente curricular, encontrando sentido no que lê, compreendendo 
o significado das formas escritas que são inerentes ao texto matemático, 
percebendo como ele se articula e expressa conhecimentos. 

  

Julgamos que ler e escrever está além de uma relação entre leitura e resposta, 

tradicionalmente ligada ao fazer matemático. Apropriar-se da linguagem é proporcionar 
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momentos em que os alunos comuniquem suas ideias, levantem hipóteses e, ao mesmo tempo, 

relacionem-se com o texto. De acordo com Powell e Bairral (2006, p.53),  

 

[...] a escritura pode emergir de um contexto reflexivo de caráter mais livre, 
expressivo e individualizado, e [...] a cognição matemática deve ser inserida 
num contexto de produção que vá além da expressividade, ou seja, que 
envolva reflexão crítica e preconize processos colaborativos de diferentes 
dimensões e de tomada de consciência sobre as experiências individuais e 
coletivas. 

 

 Essas experiências são possíveis a partir do momento em que ler e escrever em 

Matemática envolva a reflexão e esta possibilite a compreensão e a apropriação dos conceitos 

matemáticos. 

 

1.3 Ler e escrever: um processo de dialogismo e inferência 

 

 

Ler, muito mais do que decodificar palavras e frases, encontra sua máxima expressão 

na comunicação e na reflexão. Ao ler, é possível alimentar a curiosidade, fazer “descobertas”, 

compreender, analisar, estabelecer comparações e despertar a imaginação em busca do 

desconhecido, trilhando novos caminhos. 

Através das palavras, é possível caminhar em busca de novas informações, em que não 

existe fim, mas recomeço; em que, constantemente, as palavras, as imagens, os textos 

possibilitam-nos uma relação de busca de novos significados. 

Nessa perspectiva, para explicitar essas relações de sentido na leitura, faremos uso, a 

princípio, das palavras de Mario Quintana, presentes na obra Esconderijos do tempo (1980, p. 

27), por meio dos versos de “Os poemas”.  

  

Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam 
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam vôo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso  
nem porto;  
alimentam-se um instante em cada 
par de mãos e partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhado espanto de saberes  
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que o alimento deles já estava em ti...  
 

 Pela leitura é possível alçar voos, mas ela não se configura como certa, verdadeira ou 

única, pois as palavras e os textos adquirem amplitude a todo instante. Em cada sujeito, há, do 

que se lê, uma compreensão e um significado diferente, não há limites para essa 

multiplicidade. Assim, a cada momento, as folhas escritas, as imagens refletidas, 

movimentam-se como uma espécie de alimento que transcende a própria escrita. 

Nessa perspectiva, decodificar, simplesmente, seria não viver esse movimento. É 

como se partíssemos para uma viagem sem ao menos vislumbrar o que a paisagem nos 

oferece, negando a existência da observação vivida e das raízes culturais que constituem o 

sujeito enquanto leitor. 

Dessa forma, ler é compreender, atribuindo sentido ao texto. Ao atribuir sentido, as 

analogias, as representações, as relações com outros textos, imagens e contextos são 

acionadas. Daí referenciar a leitura como um constante movimento. 

Ao movimentar-se, o texto passa por um processo constante de atribuição de sentido, 

pois as relações com outros ambientes, tempos e funções são, a todo momento, 

(re)significadas e, de certa forma, colocam-se além do grafismo. Utilizando-nos novamente 

das palavras de Mario Quintana, também entendemos que a leitura seja uma arte. O autor, 

nesse processo da “arte de ler”, menciona o papel do leitor com a escrita. Para ele, “o leitor 

que mais admira é aquele que não chegou até a presente linha. Neste momento já interrompeu 

a leitura e está continuando a viagem por conta própria” (1980, p. 59). 

Assim, muito mais do que compreender a escrita gráfica, a riqueza da leitura está 

atrelada às relações que são atribuídas em sua prática. Dessa maneira, ler está além de 

assimilar conteúdos disciplinares: é um instante de “dar voz” (sujeito-texto-comunicação) ao 

que está escrito. Dahlet (2001b, p.268), ao contemplar a perspectiva bakhtiniana, comenta que 

 

[...] o texto não fala apenas ao entendimento, não suscita somente sensações, 
mas tem ainda a capacidade de agir sobre o corpo no sentido em que, através 
da “interiorização do material verbal” que é o modo de percepção da obra, o 
solicita, o mobiliza, o impulsiona. Portanto, é pela mediação da entonação 
que o corpo, e especialmente os órgãos da fonação, são despertados. 

 

No entanto, a partir do momento que o leitor pode falar com o próprio texto, existe 

uma relação de inferência, repleta de sentido. Para Koch (2003), o sentido não está no texto, 

mas constrói-se a partir dele, no curso de uma interação. É necessário afirmar que essa ação 



32 
 

não é de passividade ou de mera receptividade, mas o texto ganha forma e coloca-se por um 

processo dialógico de conhecimento. 

Pautando-nos em Bakhtin (2000), entendemos o dialogismo como a relação 

estabelecida entre os sujeitos, na interação verbal, mas, de certa forma, também na interação 

escrita. O dialogismo não possui suas raízes na individualidade, mas, sim, entre os sujeitos, os 

textos e seus escritos.  

Assim, ao trazer essa relação para a escrita, sua compreensão é encontrada na 

interação escritor-leitor, pois, ao escrever, existe a preocupação com um outro que também irá 

estabelecer outras relações, que não são estáticas. De acordo com Brandão (2001, p.287-288), 

 

ler torna-se, então, uma atividade de co-enunciação, o diálogo que o autor 
trava com leitor possível, cujos movimentos ele antecipa no processo de 
geração do texto e também como atividade de atribuição de sentido ao texto 
promovido pelo leitor no ato da leitura. Esta concepção de produção da 
escrita e da leitura insere-se numa concepção de linguagem enquanto 
fenômeno heterogêneo, polifônico; linguagem concebida enquanto signo e 
não sinal. Para Bakhtin, um sinal é estável, sempre idêntico a si mesmo, 
enquanto que um signo é dialético e vivo; portanto, variável e flexível, 
marcado pela mobilidade que lhe confere o contexto. 

 

A partir disso, pensamos que a leitura tem suas bases na transformação. Ao ler e 

compreender, estabelecendo analogias, relações, comparações, enfim, inferindo, o leitor 

transforma-se o tempo todo; coloca-se na leitura a partir do momento em que esta lhe traz 

significados, lhe traz a proximidade com a sua própria vida, e isso é propiciado pelo jogo. 

Através dessas transformações, tanto seus pensamentos quanto seus escritos são 

envolvidos por constantes modificações. Ao escrever sobre suas hipóteses e conclusões, há 

uma relação constante de construção e reconstrução. Essa reconstrução é estabelecida quando 

o objetivo de ler é alcançado e transmitido para a ação, como no jogo, na leitura da regra, na 

produção de estratégias e na reflexão de cada um dos movimentos do jogador.  

Ora, a leitura e a escrita são indissociáveis, na prática. Ao escrever, existe uma relação 

entre os pensamentos, as hipóteses e as conclusões do escritor, ou seja, existe uma relação 

dialógica, pois não há como escrever e não pensar no leitor do seu próprio texto, que, no 

nosso caso, pode ser o próprio jogador ou o outro, o seu adversário. De acordo com Abreu-

Tardelli (2007, p. 5), “entender o contexto de produção do texto é fundamental para que o 

texto produzido seja adequado ao seu contexto, ou seja, preciso saber para quem estou 

escrevendo, com que objetivo, quando estou escrevendo, onde estou e qual o papel social que 

estou assumindo no momento da produção”.  
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Assim, ler e escrever são práticas culturais, em que são evidenciados pensamentos. 

Esses pensamentos escritos não alcançarão limites: a partir do momento em que são expostos, 

não há mais controle sobre eles, pois desencadearão outras reflexões e estratégias. 

O momento de ler e o de escrever são únicos. Ao escrever, o autor-leitor mostra o 

caminho percorrido, evidencia seus valores, suas crenças, suas construções, suas hipóteses e 

conjecturas, ele se coloca no texto e, ao estabelecer esse movimento, seria como plantar uma 

semente, mas sem o controle de sua germinação. Como abordado por Larrosa (2006, p. 108), 

 

[...] o leitor não é mais de ninguém, [...] nem sequer de si mesmo, dado que 
perdeu toda origem e toda originalidade, toda segurança e toda propriedade. 
[...] porque está como fora de si, o leitor não pode levar a esse algo que lê 
seu próprio e original ser, mas apenas seu impróprio ser e como derivado: 
sua sombra. O texto, esse segundo ser, no qual o leitor submerge, está 
empapado da sombra do leitor. [...] o texto então também perdeu sua 
estabilidade, sua solidez e seu controle sobre si mesmo, ao estar impregnado 
dessa sombra líquida e embriagadora que o leitor derramou sobre ele. A 
sombra do leitor tem algo da fluidez dos líquidos. O texto, por sua parte, é 
permeável a esses líquidos, uma vez que se deixa empapar e embriagar por 
eles. Ambos são líquidos e podem misturar-se entre si. E o texto, uma vez 
liquefeito, embriagado e “desmaternado”, agora pode ser o elemento em que 
o leitor pode submergir para emergir transformado, o elemento líquido da 
metamorfose. 

 

Ao escrever, não há fim, não há conclusão perante as palavras, mas, sim, um constante 

movimento de ler, refletir e reescrever novamente. Essa volta ao texto proporciona um olhar 

mais cuidadoso do autor-jogador, que reflete, (re)significando o seu próprio texto e suas 

jogadas. Ao ler, esse movimento também está presente, pois há uma volta constante ao texto, 

e as vivências, as experiências colocam-se como transformadoras de significados, pois existe 

um objetivo: ampliar seu olhar em relação ao jogo e às suas estratégias. Para Brandão (2001, 

p. 286), 

 

[...] fala e escrita inserem-se, enquanto práticas efetivas, num quadro 
comunicacional que privilegia a multiplicidade, a diversidade, a diferença, a 
alteridade ou, para usar os termos de Bakhtin, a polifonia, o dialogismo, a 
heteroglossia, a poliglossia. Nesse quadro instauram-se relações 
intersubjetivas em que um e o outro, isto é, falante/ouvinte, escritor/leitor se 
constituem enquanto sujeitos do discurso. 

 

Com isso, ao refletir sobre a presença da transformação e da significação em torno da 

leitura e escrita, percebemos que não há como criar ambientes de ensino que determinem o 

momento certo para entrar em contato com o ler e o escrever. 
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A todo o instante nos são oferecidas, pela multiplicidade de linguagens, novas formas 

de ler e compreender cada contexto, e a escola vem contribuir com essas múltiplas 

linguagens. Entretanto, cabe a ela proporcionar momentos nos quais o trabalho com diferentes 

gêneros textuais e linguagens seja assegurado por meio de um ambiente no qual a inferência e 

a discussão sejam aliadas às investigações, em que o texto se torna um problema a ser 

resolvido. 

Nesse sentido, potencializando momentos de leitura e escrita, é possível refletir e 

inferir continuamente, e a compreensão ocorre em uma relação constante entre vivências, 

conhecimentos e análises já realizadas e a realizar. Além de comunicar, a leitura e a escrita 

estão atreladas a um processo que é cultural, carregando marcas entre tempos, espaços, 

funções e desenvolvimento humano. 

 Assim, importa esclarecer que esses momentos de compreensão e discussão precisam 

ser viabilizados por todas as áreas do conhecimento dentro da escola, assegurando que as 

apropriações de diferentes linguagens e conceitos sejam possíveis, inclusive pela Matemática.  

 

1.4 O trabalho com gêneros textuais: materialização e estilo, 

(re)significando a linguagem matemática 

  

 

Dada a importância da linguagem para a humanidade, em cada tempo e espaço, o 

processo de comunicação tem procurado adaptar-se de acordo com seu meio. A presença de 

diferentes linguagens e dos gêneros do discurso procurou ultrapassar uma relação restrita de 

decodificação de palavras e frases, colocando-se diante de um movimento dinâmico de 

construção da própria linguagem. 

 Tendo como base os estudos e as pesquisas desenvolvidas acerca dos gêneros do 

discurso (BAKHTIN, 1999, 2000; BRAIT, 2001, 2005; BRANDÃO, 2001, 2005; DIAS, 

2001; KOCH, 2003; SCHNEUWLY; DOLZ, 1999, 2003), nosso objetivo é destacar a 

presença dos gêneros enquanto resultantes do movimento social, inclusive no contexto 

escolarizado.  

Entretanto, para iniciarmos, é preciso explicitar o que é, afinal, um gênero textual, 

como este se desenvolve nas relações sociais e, consequentemente, como se apresenta no 

contexto escolar, disseminando-se enquanto prática social.   
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Primeiramente, a linguagem, de modo geral, está atrelada a fatores essencialmente 

culturais. De acordo com Bakhtin (2000, p. 279), “as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, ou seja, toda 

atividade humana passa pelo caminho da linguagem, em que são inter-relacionadas através 

das intenções, do sentido atribuído, do momento vivido pelo sujeito, possibilitando uma 

“atitude responsiva” diante das palavras e seus escritos.  

Através da inter-relação e das enunciações entre os sujeitos, é possível observar as 

ações de acordo com o contexto de cada grupo social. Nesse sentido, entendemos que “cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo 

esse processo denominado de gêneros do discurso” (Ibidem, p. 302). 

O gênero textual constitui-se a partir da materialização do próprio discurso, que, após 

ser apropriado e construído socialmente, inicia um movimento de contextualização, em seus 

aspectos tanto orais quanto escritos. A partir da forma, do estilo, da função, estes se tornam 

organizados em uma “estrutura” e serão utilizados de acordo com as necessidades sociais. 

Segundo Bakhtin (2000, p. 302): 

 

Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por 
enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por palavras 
isoladas). Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira 
que a organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar 
nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de 
imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe 
o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada estrutura 
composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início, somos sensíveis ao 
todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 
diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da 
fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 
comunicação verbal seria quase impossível. 

 

Da mesma forma, falante e ouvinte, escritor e leitor possuem uma atitude viva e 

dinâmica, ou seja, uma “atitude responsiva”. Essa atitude mobiliza o sujeito, conduzindo-o 

para um caminho de discussão, direcionamento e tomada de posição, já que é possível 

observar uma intenção comunicativa, que não é apenas do enunciador, mas foi apropriada por 

ele, através de outros discursos.  

Os gêneros apresentam-se como formadores e transformadores, pois fazem parte de 

um conjunto, em que estão presentes crenças, valores e convicções, que vão além da palavra 

propriamente dita. Segundo Schneuwly e Dolz (2003, p. 52), 
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[...] o gênero seria um instrumento para agir em situações de linguagem [...] 
todo gênero se define por três dimensões essenciais: 1) os conteúdos que são 
(que se tornam) dizíveis por meio deles; 2) a estrutura (comunicativa) 
particular dos textos pertencentes ao gênero; 3) as configurações específicas 
das unidades de linguagem, que são, sobretudo, traços da posição 
enunciativa do enunciador, e os conjuntos particulares de sequências textuais 
e de tipos discursivos que formam sua estrutura. 
 

 Nessa relação, existe um sujeito, que age no discurso e por meio dele. Através da fala 

ou da escrita, é possível observar a particularidade de cada gênero, apresentando-se através de 

um estilo, de uma composição. Esses estilos são atrelados a uma série de mudanças. 

 Essas transformações, segundo Brandão (2001), passam por questões e características 

individualizadas e dialógicas, o que Bakhtin chama de estilo. Segundo o autor, “o estilo é um 

dos elementos constitutivos da gerenicidade”, o que leva a afirmar: “Onde há estilo há 

gênero” (Idem, p. 3).  

 Os gêneros são marcados pela percepção e pela recepção entre os sujeitos, 

determinando quando e em que situações ele será utilizado. O contexto do ouvinte, para 

Bakhtin (2000, p. 320-321), “determinará a escolha do gênero do enunciado, a escolha dos 

procedimentos composicionais, e por fim, a escolha dos recursos linguísticos, ou seja, o estilo 

de meu enunciado”. 

 Para Brandão (2001), o estilo é individual e também coletivo, pois existe um 

movimento entre o gênero e seus elementos e, ao mesmo tempo, estes se fazem presentes na 

comunicação, sendo assumidos pelos falantes. Do mesmo modo, o texto configura-se por esta 

relação, quando materializado pela escrita, pois existe a presença singular do escritor e do 

leitor, quando estabelecem relações com a produção discursiva. 

Segundo Dias (2001), a partir do momento em que o sujeito se mobiliza, existe uma 

orientação que é dada à palavra, às enunciações, e que carrega influências de seu contexto. 

Essa relação torna-se ainda mais presente a partir do momento em que o sujeito assume sua 

posição com essas palavras. Essa posição pode ser observada nas partidas do jogo e, ao 

mesmo tempo, nas discussões ocorridas entre os jogadores, ou seja, são estabelecidas 

situações de comunicação, de troca, de conhecimento. Para o autor, 

 

[...] conceber a palavra na relação com fatos de discurso, isto é, na relação 
com o interdiscurso, que comparece como espaço de memória na enunciação 
(palavra). Assim, o centro organizador da enunciação estaria, não no meio 
social que envolve o indivíduo, mas no fato do indivíduo ocupar uma 
posição de sujeito em relação aos fatos de discurso. (DIAS, 2001, p. 110) 
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 A comunicação pode ocorrer na medida em que exista uma relação de significados, 

através do movimento de reflexão que o sujeito estabelece com esses acontecimentos. Como 

mencionado por Dahlet (2001a, p. 67), “os conflitos da significação podem, então, ser 

voluntariamente ativados ou não pelo sujeito falante”. A produção do texto decorre de 

necessidades e objetivos, e o leitor poderá ou não atribuir sentido a ele, estabelecendo, ou não, 

sua transformação (KOCH, 2003). 

Para que possamos compreender as práticas de linguagem e a apropriação dos gêneros 

textuais, é importante considerar a escola como um dos meios essenciais desse processo. 

Schneuwly e Dolz (2003, p. 51) destacam que os gêneros “constituem o instrumento de 

mediação de toda estratégia de ensino e o material de trabalho, necessário e inesgotável, para 

o ensino da textualidade”. 

Ao enfatizar o trabalho com gêneros na escola, parece necessário propor o acesso à 

diversidade textual, a fim de que os alunos compreendam a função social do texto, presente 

quando leitor e escritor possuem a compreensão da totalidade do próprio texto; ou seja, é 

preciso saber para quem, com qual finalidade e qual gênero está sendo utilizado para 

determinada mensagem, já que a sua escolha é feita de acordo com as necessidades próprias 

de quem escreve e lê. Mas, para que o trabalho com os gêneros seja atrelado à vida e ao 

desenvolvimento, é necessário que envolva todas as áreas do conhecimento. 

Com o objetivo de agrupar alguns gêneros de maior circulação social e, ao mesmo 

tempo, compreender o funcionamento do texto, Schneuwly e Dolz (2003) fizeram uma 

proposta de agrupamentos de gêneros. Nesse trabalho, os autores estabelecem o tipo de texto, 

a comunicação e alguns exemplos de gêneros orais e escritos, de acordo com sua tipologia. As 

principais tipologias indicadas foram: narração, relato, argumentação, exposição e descrição 

de ações. 

Ao pensarmos na Matemática, o gênero de maior circulação é o instrucional 

(finalidade). Entendemos por gênero instrucional textualizações que indicam ordem, 

execução, orientação, regulamento e consignas diversas, que são utilizados nos exercícios 

matemáticos, mas sem um trabalho direcionado à linguagem. De acordo com Bakhtin (2000, 

p. 304): 

 

É de acordo com nosso domínio dos gêneros que usamos com desembaraço, 
que descobrimos mais depressa e melhor nossa individualidade neles 
(quando isso nos é possível e útil), que refletimos, com maior agilidade, a 
situação irreproduzível da comunicação verbal, que realizamos, com o 
máximo de perfeição, o intuito discursivo que livremente concebemos. 
Portanto, o locutor recebe, além das formas prescritivas da língua comum (os 
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componentes e as estruturas gramaticais), as formas não menos prescritivas 
do enunciado, ou seja, os gêneros do discurso, que são tão indispensáveis 
quanto as formas da língua para um entendimento recíproco entre locutores. 

  

 Uma das possibilidades de desenvolver um trabalho em sala de aula de Matemática 

com a utilização dessa variabilidade de gêneros textuais é a exploração de jogos, por sua 

própria natureza interdisciplinar. 

Quando refletimos sobre a presença do jogo na sala de aula, também é possível pensar 

sobre linguagem oral e escrita. No jogo, dois momentos de leitura são explorados: na etapa de 

conhecimento da regra e na resolução de problemas. 

Porém, é interessante ressaltar que tanto os textos da regra do jogo e da resolução de 

problemas quanto aquele de um problema convencional fazem parte do mesmo gênero 

textual4 — são textos instrucionais; porém nota-se que a leitura de problemas convencionais 

tem sido acompanhada por um trabalho de interpretação/resolução, cuja ênfase maior está em 

solucionar o exercício proposto, chegar a um fim, a uma resolução imediata, sem a 

possibilidade de estabelecer conjecturas e sem o desejo de resolvê-las, porque a criança não se 

sente mobilizada pelo problema.  

 O problema convencional, atrelado à pratica docente, estabelece o fazer vinculado a 

uma linguagem que ainda não foi apropriada, dificultando ao aluno estabelecer relações, o que 

inevitavelmente também repercute no momento da escrita. Às vezes, o registro de um simples 

algoritmo é aceito como comunicação na resolução de um problema. Mas o que ele comunica 

sobre como o aluno está pensando? O algoritmo indica “qual o cálculo”, mas não “por que 

aquele cálculo” no contexto do problema. Para Kishimoto (2004, p. 368), “o desenvolvimento 

da linguagem infantil se faz pelo jogo. [...] O brinquedo está presente no desenvolvimento da 

narrativa da criança”. 

 Nesse sentido, ao pensar sobre a regra do jogo e as situações-problema, estas se 

apresentam pelas significações atribuídas ao próprio jogo e à ação de jogar. Ao discutir, 

lançar hipóteses, estabelecer relações, registrar, o jogo transforma-se em um desafio a ser 

resolvido. A função da leitura, nesse momento, ocupa um objetivo, um sentido: jogar e 

apropriar-se das estratégias, o que é (re)significado na escrita e na elaboração de conceitos 

matemáticos. De acordo com Kishimoto (2004, p. 365), 

  

[...] no brincar o envolvimento é intenso. A criança que se envolve tem uma 
ação complexa, não se distrai, disponibiliza energia. [...] as crianças que 

                                                 
4 Quadro de agrupamento de gêneros de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2003). 
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brincam e desenvolvem projetos gostam de identificá-los. É neste momento 
que o letramento é importante. Fazer a criança compreender que os códigos 
da escrita são atos de significação. A comunicação e a socialização de 
situações significativas são naturais em contextos em que se respeita a 
criança. O saber dizer depende do saber fazer, e o saber escrever, do saber 
interiorizado da criança (Bruner, 1983). [...] Quando as crianças escrevem ou 
desenham o que vivenciaram, elas estão em intenso letramento com gestos, 
sons (enativos), grafismos, como desenhos, rabiscos (icônicos) e letras, 
números e formas lógicas (simbólicos).  

 

O texto traz sentido quando faz parte de uma relação ativa e dinâmica dos leitores. 

Não se trata de interpretar o que está escrito, simplesmente, mas de trazer à tona um processo 

que também é compartilhado e mobilizado por quem lê.  

 É preciso que o trabalho com os gêneros se torne uma prática constante nas aulas de 

Matemática, possibilitando o acesso à sua diversidade, oral e escrita, compreendendo seus 

estilos, suas variações e a própria linguagem matemática. Como enfatizado por Schneuwly e 

Dolz (2003, p. 62), “a escrita não aparece como um único obstáculo, difícil de transpor, mas 

como um domínio que se pode abordar por diversos caminhos, mais ou menos fáceis”. 

 

1.5 Gêneros textuais, linguagem matemática e desenvolvimento humano 

 

 

 O ser humano nasce imerso em um contexto social e nele se constitui, transforma e 

desenvolve cotidianamente. Ao longo da vida, os sujeitos convivem através de um ambiente 

de trocas e vivências, em que adquirem conhecimentos e utilizam, como uma das principais 

relações, a linguagem. 

 A linguagem, segundo Vigotski (1998), é social. Suas funções iniciais são a 

comunicação, a expressão e a compreensão, que estão ligadas ao pensamento. A compreensão 

é estabelecida através das produções histórico-culturais que são organizadas e expressas pelas 

palavras e pelos textos, através de dois momentos: o nível social (interpessoal) e o individual 

(intrapessoal). Para o autor, 

 
[...] a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa, mas um 
processo, um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, 
e vice-versa. Nesse processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa 
por transformações que, em si mesmas, podem ser consideradas um 
desenvolvimento no sentido funcional. O pensamento não é simplesmente 
expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada 
pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 
relação entre as coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se 
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desenvolve, desempenha uma função, soluciona um problema. (VIGOTSKI, 
1998, p. 156-157)  

 

 A linguagem caracteriza-se como um sistema simbólico que está imerso nas diferentes 

práticas sociais. Pelas enunciações, os sujeitos utilizam-se de diferentes expressões e gêneros 

textuais para serem compreendidos nas relações sociais, ou seja, os gêneros são instrumentos 

de desenvolvimento, em que cada um faz uso de seu estilo, de seus pensamentos e objetivos 

para conviver e transformar o seu contexto. 

 Da mesma forma, é pelos textos que os alunos se desenvolvem e se apropriam das 

diferentes linguagens. A linguagem matemática é constituída por meio das relações 

estabelecidas entre o eu e o outro. Nesse movimento, trocam, discutem, colocam suas 

posições, sentimentos e vivências, produzindo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo conceitos e 

linguagens que até o momento poderiam estar distantes da compreensão. 

 Pelos diferentes gêneros textuais, orais ou escritos, os sujeitos podem compreender e 

interiorizar conceitos, desenvolvendo seu pensamento e transformando-os. Quando os alunos 

expressam seu pensamento em linguagem matemática, compartilhando suas hipóteses, 

fazendo analogias e também reinterpretando para o contexto do jogo, existe uma troca, uma 

reflexão constante em torno das textualizações, o que é uma fase importante para o seu 

desenvolvimento. Como mencionado por Clot (2006, p. 22), “o pensamento vem quando se 

está falando; e, aliás, frequentemente descobre-se o que pensamos, falando a alguém sobre o 

que pensamos. Portanto, o pensamento não se exprime na linguagem, a linguagem realiza o 

pensamento”. 

 O desenvolvimento está imerso no contexto social, nas relações estabelecidas entre os 

sujeitos, nas palavras e nas experiências expressas, nas práticas culturais. A partir desses 

elementos, o ser humano desenvolve-se e apropria-se de novos conceitos e linguagens. É 

através da leitura e da escrita que recuperamos e transmitimos ideias, conceitos e informações. 

Para Oliveira (1995, p. 13), pela escrita “ampliamos nossa capacidade de registro, de memória 

e de comunicação” e desenvolvemo-nos enquanto sujeitos sociais.   

 

1.6 Algumas considerações sobre o capítulo 
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 Como vimos, a linguagem oral e escrita é destacada por vários autores como um 

movimento que, antes de qualquer coisa, encontra suas raízes na cultura, no contexto histórico 

e nas necessidades de cada sujeito. 

 Ao comunicar, os gêneros são materializados na leitura e, consequentemente, na 

escrita. Ao escrever, é possível expressar pensamentos, elaborar hipóteses, analisar e concluir 

algumas posições. Nesse conjunto, existem estilos e composições próprios de cada gênero, 

subsidiando o leitor e o escritor para a execução de seus objetivos. 

 A relação estabelecida nesse processo não passa pela compreensão de normas 

gramaticais, nem mesmo pela decodificação do escrito, mas está amparada em uma relação de 

inferência, em que o leitor e o escritor colocam em jogo sua história de vida, evidenciando 

suas crenças, seus valores e o contato com outros discursos e textualizações. 

 Ao ler, é possível ir além do texto, estabelecendo uma relação de significados em que 

o leitor vivencia e movimenta uma série de relações nesses escritos. Ao mesmo tempo, a 

escrita proporciona a materialização dessa voz, com que, ao construir o texto, é possível 

escrever, reescrever e organizar seus próprios pensamentos, através das hipóteses, das 

conjecturas e das validações que possam emergir. 

 Com isso, a leitura e a escrita tornam-se imprescindíveis nas aulas de Matemática, pois 

é possível discutir, lançar hipóteses, estabelecer relações, registrar, fazendo com que ler tenha 

um objetivo, um sentido, que é apropriado e (re)significado na escrita e na elaboração de 

conceitos matemáticos, no jogo e na resolução de problemas. 

 Nesse sentido, o texto significa ao leitor, apresentando-se dialogicamente, em uma 

relação ativa e dinâmica. Não se trata de interpretar o que está sendo proposto, mas de trazer à 

tona um processo leitor e escritor. 

 Um trabalho com a Matemática na escola, calcado em enunciados de exercícios e 

problemas convencionais, estabelece o fazer vinculado a uma linguagem que ainda não foi 

apropriada, dificultando ao aluno estabelecer relações. Isso, inevitavelmente, também 

repercute no momento da escrita, pois a ênfase não está no gênero textual e na linguagem 

matemática, mas na execução das atividades. 

 A linguagem matemática e os gêneros textuais são constitutivos do desenvolvimento 

humano. É através das enunciações e dos escritos que os alunos compreendem, interiorizam 

conceitos, apropriam-se da linguagem e, ao mesmo tempo, transformam-se como agentes da 

cultura, cercados por marcas e discursos produzidos historicamente e que se materializam nas 

ações e nas textualizações de cada sujeito.  
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 Pensando na relação do dizer, da significação, da leitura e da escrita nos momentos de 

jogo, não há como desvincular esses movimentos no contexto da resolução de problemas e 

dos gêneros textuais. A partir dessa perspectiva é que o próximo capítulo será apresentado.  
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2 O JOGO NA PERSPECTIVA DA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS EM MATEMÁTICA: PROCESSOS DE 

SIGNIFICAÇÃO PELA LEITURA E PELA ESCRITA  

 

 

 Este capítulo aborda a relação entre leitura, escrita e comunicação, sob a perspectiva 

do jogo e da resolução de problemas. Para iniciar essa discussão, tomamos como referência 

uma das pinturas mais significativas de Pieter Brueghel. 

 

 
Figura 2 - Brincadeiras de criança, de Pieter Brueghel, 1560 

 
 
 
 Ao observar a imagem, notamos uma multiplicidade de cenas, representando 

movimento, uma dinâmica causada pelas brincadeiras e pelos jogos, em que encontramos a 

presença de pequenos adultos.  

Além de momentos de descontração, percebemos um traço marcante em cada rosto 

desses personagens, evidenciando, até mesmo, uma seriedade típica do contexto medieval. 

Nessa relação, aparece um dualismo, ou seja, crianças com face de adultos e adultos 

realizando atividades de criança. Como destacado por Ariès (1978, p. 51), “no mundo das 

fórmulas românicas, e até o fim do século XVIII, não existem crianças caracterizadas por uma 

expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido”.  
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 Notamos que muitos desses jogos expressos por Brueghel desapareceram, enquanto 

outros continuam vivos enquanto práticas culturais, mesmo tendo sido contemplados por 

transformações e adaptações com o passar do tempo. Como destacado por Ariès (1978, p. 92-

93):  

 

Por volta de 1600, a especialização das brincadeiras atingia apenas a 
primeira infância; depois dos três ou quatro anos, ela se atenuava e 
desaparecia. A partir dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos e 
participava das mesmas brincadeiras dos adultos, quer entre crianças, quer 
misturada aos adultos. Sabemos disso graças principalmente ao testemunho 
de uma abundante iconografia, pois, da Idade Média até o século XVIII, 
tornou-se comum representar cenas de jogos: um índice do lugar ocupado 
pelo divertimento na vida social do Ancien Régime. [...] Inversamente, os 
adultos participavam de jogos e brincadeiras que hoje reservamos às 
crianças. Um marfim do século XIV representa uma brincadeira de adultos: 
um rapaz sentado no chão tenta pegar os homens e as mulheres que o 
empurram. [...] Logo, podemos compreender o comentário que o estudo da 
iconografia dos jogos inspirou ao historiador contemporâneo Van Marle: 
“Quanto aos divertimentos dos adultos, não se pode dizer realmente que 
fossem menos infantis do que as diversões das crianças”. É claro que não, 
pois se eram os mesmos! 

  

De forma particular, por tratar-se de um pintor que transmite um retrato político da 

época, muito mais do que revelar o jogo, ele teve a preocupação de retratar as relações sociais 

e de poder naquela cultura, que ficaram fortemente registradas em seus desenhos. 

 Ao trazer essa pintura, partimos da perspectiva de que jogar é uma arte milenar, tal 

qual a leitura e a escrita. Através dos traços culturais e da história de cada civilização, o 

homem teve condições de fazer e refazer a sua própria condição e seu próprio contexto, 

refletindo, compreendendo e dando significado a cada uma de suas ações.  

 É importante apontar que o jogo está ligado à essência cultural, à vida em sociedade, e 

é a partir dele que a civilização se constituiu e se constitui. De modo geral, o homem aliou as 

formas de comunicação, de desenvolvimento e de reflexão a partir da ludicidade e, mediante 

suas necessidades, deixou suas marcas e representações. 

 Porém, não podemos deixar de mencionar que, da mesma forma que o contexto social 

se desenvolveu a partir da ludicidade, houve momentos em que brincar se limitou a práticas 

da infância, principalmente quando esteve relacionado à ociosidade.  

 Essa relação entre ócio e trabalho, construída historicamente, fez com que o jogo 

ocupasse um novo viés, neste caso, entre tantos outros, como o político, o social, o econômico 

e o religioso. Assim, cada cultura agiu e reagiu, transformando e (re)significando a sua 

própria realidade. Como mencionado por Kishimoto (1995, p. 50), 
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o poder do jogo, de criar situações imaginárias, permite à criança ir além do 
real, o que colabora para o seu desenvolvimento. No jogo, a criança é mais 
do que é na realidade, permitindo-lhe o aproveitamento de todo o seu 
potencial. Nele, a criança toma iniciativa, planeja, executa, avalia. Enfim, ela 
aprende a tomar decisões, a introjetar seu contexto social na temática do faz-
de-conta. Ela aprende e se desenvolve. O poder simbólico do jogo do faz-de-
conta abre um espaço para a apreensão de significados de seu contexto e 
oferece alternativas para novas conquistas no seu mundo imaginário. 

  

 Com base nessas considerações, dividimos o capítulo em quatro discussões. A 

primeira aborda a questão da própria criança e sua relação com o lúdico. Procuramos expor as 

mudanças ocorridas temporalmente em torno do jogo na infância e de que forma essa prática 

se desfaz a partir do momento em que a criança se insere no universo escolar. Para esta 

discussão, traremos os estudos de Brougère (1998); Duflo (1999); Grando (1995); Huizinga 

(2000); e Kishimoto (1995). 

 Numa segunda discussão, contemplaremos os movimentos de jogo, com um olhar 

direcionado à leitura, à escrita e à comunicação de ideias. Para isso, utilizaremos as teorias de 

Bakhtin (2000); Brandão (2005); Candido (2001); Grando (1995, 2000, 2004); Huizinga 

(2000); Kishimoto (2004); Machado (1990); Megid (2009); e Smole e Diniz (2001). 

 No terceiro item, discutiremos a questão dos jogos, da leitura e da escrita, a partir da 

perspectiva da resolução de problemas e suas contribuições para a reflexão sobre os conceitos 

e a linguagem matemática. Nesse assunto, abordaremos Bakhtin (2000); Brandão (2005); 

Charlot (2000, 2005); Contreras e Carrillo (2000); D’Ambrosio, B. (2003); Ernest (1994, 

1998); Mason (1996); Melo (1997); Skovsmose (2008); e Stanic e Kilpatrick (1989). 

 Na quarta discussão, procuraremos analisar uma possível relação entre o ler, escrever e 

jogar para o próprio sujeito, enfatizando o significado da linguagem matemática sob a ótica de 

Bakhtin (1999, 2000) e de Bruner (1976, 1997). 

  

2.1 Escola: espaço de leitura, escrita e de jogo 
 

 

Ao observarmos o espaço escolar dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, 

deparamo-nos com um ambiente muito pobre em relação à ludicidade. Na maioria das vezes, 

os momentos de jogo e brincadeiras têm-se restringido às aulas de Educação Física ou a 

espaços e horários permitidos para essas atividades. 

A sala de aula tem conservado um ambiente baseado na seriedade, em que o lúdico 

não encontra seu espaço, já que se apresenta como uma atividade “não séria” e infantil, 
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mesmo para as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que já necessitam envolver-

se com tarefas e atividades de aprendizagem de conteúdos escolares.  

É interessante observar que os momentos reservados ao lúdico encontram sua máxima 

expressão na Educação Infantil, como algo essencial à criança, ao seu desenvolvimento e à 

aprendizagem. Entretanto, esse discurso perde o seu valor com o ingresso da criança no 

Ensino Fundamental, em que o jogo deixa de ser uma atividade essencial e passa a ser 

secundária, como se sua inclusão na escola não fizesse mais sentido. Esse fato veio a agravar-

se com a nova legislação do Ensino Fundamental de nove anos, em que estamos assistindo à 

antecipação da escolarização “séria” da criança, com pouco espaço para o jogo, para o 

brincar. 

A convivência das crianças com o jogo na sala de aula, como muitas pesquisas 

indicam (ANDRADE, 2009; GRANDO, 1995, 2000, 2004; MENDES, 2006; MOURA, 

1994), traz a possibilidade de um ambiente de interação, mobilização e desejo, que constituem 

um processo no qual não há mera recepção do conhecimento, mas, sim, a construção de todo 

o grupo, que reflete, discute, analisa e valida suas hipóteses. Segundo Charlot (2005, p. 76), 

“[...] ninguém pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma mobilização pessoal, 

sem fazer uso de si”.  

Mesmo sabendo da importância que o lúdico possui no desenvolvimento infantil, a 

escola tem assumido um posicionamento contrário a essa prática, privilegiando exercícios e 

atividades como os únicos meios necessários ao desenvolvimento da criança. 

Dessa maneira, o brincar, em sua essência, não possui sentido, já que momentos de 

distração, recreação e lazer são vinculados ao ócio e ao descanso, que não devem ser tratados 

como fins escolares. Para tanto, o objetivo seria organizar ambientes nos quais o silêncio, a 

ordem e o fazer estejam vinculados às práticas de ensino em que ler, escrever, interpretar, 

produzir textos, compreender as operações básicas (adição, multiplicação, subtração e 

divisão) e aplicá-las, através de exercícios e problemas convencionais, seja a única forma 

possível de aprendizado.  

Um exemplo dessa prática foi narrado por Brougère (1998), quando menciona sobre o 

jogo nos contextos da escola maternal, em que sua relação estava pautada no corpo e no 

movimento, ou seja, havia um vínculo com as atividades físicas, mas nem sempre legitimadas 

enquanto prática pedagógica. Segundo Brougère (1998, p. 154), 

 

[...] o lugar do jogo só pode ser valorizado na medida em que parece 
perfeitamente adaptado a essas finalidades. Desse modo, os discursos de 
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valorização do jogo se intensificam, fala-se do direito ao jogo, da 
importância desse para o desenvolvimento da criança. Mas a tradução em 
prática legitimada é sempre inexistente. Justifica-se a presença do jogo sem, 
contudo, construir uma verdadeira “psicopedagogia” do jogo, ausente desses 
textos. 

  

Entretanto, conceber a aprendizagem, limitando-a à mera aplicabilidade, faz com que 

o aluno não observe significado nas atividades, o que provoca, inevitavelmente, o 

distanciamento em relação ao conhecimento matemático. 

 Dessa forma, é possível refletir sobre as fronteiras existentes entre a língua materna e a 

linguagem matemática. A primeira, quando levada à sala de aula, cria relações com a criança, 

que, cotidianamente, participa dos discursos e os materializa através da linguagem oral e 

escrita. Contrariamente, a segunda, como observado no primeiro capítulo, tem dificultado, 

sobremaneira, a compreensão, devido a sua formalização. 

No entanto, alimentar este paradoxo tem sido um problema que a escola tem 

enfrentado gradualmente. A Matemática, por ser a disciplina que concebe formas de 

organização social e econômica, também deveria contribuir para diminuir a distância em 

relação a seu ensino, propondo às crianças um trabalho de proximidade; daí a importância de 

esse saber ser viabilizado através de um ambiente de investigação, descobertas e 

complementaridade. Um ensino que tenha como objetivo “[...] a viagem e não o destino” 

(PIRIE, 1987, apud ERNEST, 1998, p. 30), em que o processo de construção de saberes se 

torne um dos principais pilares. 

Como mencionado por Grando (1995), é preciso buscar conteúdos que estejam 

vinculados ao cotidiano do aluno, ao seu contexto. Nesse ambiente, é possível propiciar 

momentos de autonomia e reciprocidade, nos quais a criança se sinta parte integrante de sua 

aprendizagem e não mais um mero receptor de informações na sala de aula. Segundo a autora, 

é preciso atrelar “a necessidade de significação e compreensão dos conceitos matemáticos 

estabelecidos dentro e fora da escola” (Idem, p. 12). 

Vincular a linguagem e o conhecimento matemático ao contexto infantil possibilita 

trazer o universo da criança para a escola, e não o contrário. A escola precisa repensar a sua 

condição, romper paradigmas na transmissão de conhecimentos/conteúdos, vinculando-os à 

própria criança, enquanto ser em formação e transformação, que precisa participar e envolver-

se na produção do seu conhecimento. 

Para isso, faz-se necessário criar contextos nos quais a cultura lúdica seja viabilizada 

de forma significativa no ambiente escolar, propondo momentos em que a comunicação, a 

reflexão, o levantamento de hipóteses e a troca de ideias sejam uma constante, ao contrário do 
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que se propõe na atualidade, em que jogar vem sendo utilizado apenas em finais de aula, em 

recreios ou nas aulas de Educação Física, como se nesses ambientes não fossem 

proporcionados momentos importantes de conhecimento. De acordo com Huizinga (2000, p. 

51), 

[...] o significado de “jogo” de modo algum se define ou se esgota, se 
considerado simplesmente como ausência de seriedade. O jogo é uma 
entidade autônoma. O conceito de jogo enquanto tal é de ordem mais 
elevada do que o de seriedade. Porque a seriedade procura excluir o jogo, ao 
passo que o jogo pode muito bem incluir a seriedade. 

 

É preciso romper com a concepção de que para conhecer é necessário silenciar. 

Possibilitar a participação dos alunos é proporcionar ação, construção, discussão e desejo 

acerca do conhecimento matemático. 

Como destaca Duflo (1999), o jogo deve ser estudado pela inteligência humana que 

ele mobiliza, por duas razões: a primeira pelo prazer e pelo incentivo; e a segunda, pelo 

espírito que se exerce livremente, a partir das estratégias viabilizadas pelo próprio jogo. 

Outro elemento apontado por Duflo (1999) é a referência feita a Leibniz, enfatizando 

que este expõe os jogos como atividade sábia. Um exemplo seriam os jogos de azar, as 

análises de estratégias, os cálculos e as intervenções, em que o jogador adquire a virtude da 

moderação.    

Para tanto, podemos considerar que, além de ser algo imprescindível para o 

desenvolvimento infantil, o jogo encontra suas raízes na cultura, na constituição histórica e no 

contexto da criança. De acordo com Duflo (1999, p. 25), “de maneira geral, o jogo é uma 

escola, pois pressupõe e estimula a atenção, qualidade essencial do espírito inventivo que só o 

é porque é primeiro espírito atento”.  

 

2.2 O jogo como elemento da cultura 
 

 

O jogo fez e faz parte da essência humana. A sociedade, de modo geral, criou uma 

série de elementos (de sobrevivência, de comunicação, constituição familiar e social) nos 

quais o jogo se configurou de maneira extremamente efêmera, em que o homem gradualmente 

agiu, reagiu, refletiu e organizou seu meio social. Segundo Huizinga (2000, p. 3-4), o jogo 

coloca-se como: 
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[...] uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No 
jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades 
imediatas da vida e confere um sentido à ação.  [...] Seja qual for a maneira 
como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a 
presença de um elemento não material em sua própria essência. 

  

 Jogar possui um sentido próprio, mostra-se como algo fascinante ao jogador, cercado 

de ritmo e harmonia. O jogo possui uma sincronia com os sujeitos sociais, adaptando-se de 

acordo com cada realidade, exprime um movimento de libertação, em que o jogador 

transcende para um outro espaço, conscientemente planejado. 

 Suas significações são atreladas a funções, tempos e espaços. Segundo Huizinga 

(2000), o jogo se constitui a partir desses três movimentos de significação e está presente em 

diferentes práticas sociais, tais como a religião,  a linguagem,  o amor,  a música,  a poesia,  a 

competição,  o direito,  a guerra,  o conhecimento e  a arte, transmitindo, organizando e 

mobilizando os sujeitos para ações diferenciadas. 

 Dada a abrangência e o significado dessas práticas, escolhemos para a discussão três 

perspectivas adotadas por Huizinga (2000): o jogo na linguagem, o jogo na guerra e o jogo 

enquanto conhecimento. Tal escolha foi determinada primeiramente pela presença cultural 

nessas práticas e, em segundo lugar, pelas relações que essas três perspectivas nos permitem 

realizar. 

 Em relação à linguagem, é possível compreendê-la no contexto do jogo e de seus 

discursos sociais, ou seja, ela passa por transformações operadas tanto pelos sujeitos que 

enunciam suas posições e suas ideias quanto pelos registros escritos realizados por gerações. 

  De acordo com Huizinga (2000), o homem brinca, joga, conscientemente, em uma 

busca constante por prazer. Nesse caminhar, a linguagem é construída e influenciada pela 

memória cultural. A própria palavra “jogo” é bom exemplo dessa afirmação: ludus, de ludere 

(lúdico), vinda do latim, foi cercada por diversos atributos. Segundo o autor,  

 

seja qual for a língua que tomemos como exemplo, sempre encontramos uma 
tendência constante para enfraquecer a idéia de jogo, transformando este em 
uma simples atividade geral que está ligada ao jogo propriamente dito 
apenas através de um de seus diversos atributos, tais como a ligeireza, a 
tensão e a incerteza quanto ao resultado, a alternância segundo uma certa 
ordem, a livre escolha. (HUIZINGA, 2000, p. 43) 

 

Para Brougère (1998), quando pensamos na linguagem, ao falar de jogo, observamos 

palavras cotidianas utilizadas nos diversos contextos sociais, ou seja, o significado do jogo 

mostra-se pelo funcionamento da própria língua e de sua multiplicidade de usos e discursos. 
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Segundo o autor, “ter consciência de jogar resulta de uma aprendizagem linguística advinda 

dos contatos da criança desde as primeiras semanas de sua existência. Por detrás da 

linguagem, é sempre o quadro sócio cultural que aparece. Não há fatos puros de linguagem” 

(Ibidem, p. 18). 

A segunda relação estabelecida foi entre o jogo e a guerra. Nas partidas, os jogadores 

arriscam-se e vivem o movimento do jogo, ou seja, existe uma entrega, que é acometida pelos 

jogadores e (re)significada em cada contexto, ou seja, o sujeito coloca-se no limite do próprio 

jogo. Huizinga (2000, p. 59) destaca que “a essência do espírito lúdico é ousar, correr riscos, 

suportar a incerteza e a tensão. A tensão aumenta a importância do jogo, e esta intensificação 

permite ao jogador esquecer que está jogando”.  

A luta, a observação, a reflexão e o desenvolvimento de estratégias são as formas mais 

intensas do jogo. Nesses momentos, existem objetivos diversos, duelos que retratam 

momentos simbólicos e, ao mesmo tempo, reais, em que diferentes discursos são retratados 

simultaneamente; ou seja, quando o jogo é utilizado em situação escolar, nesse instante, os 

alunos comunicam e refletem sobre as suas ações. 

Em relação ao jogo e ao conhecimento analisado por Huizinga (2000), observamos as 

competições que eram presenciadas em diferentes momentos e cerimônias, nos grandes 

sacrifícios, nas situações solenes, em que os enigmas dependiam do conhecimento de rituais e 

símbolos. Por essa relação, a honra e a glória estavam atreladas a um processo contínuo de 

reflexão sobre a palavra proferida.  

Dois personagens destacaram-se nos jogos de saber, embora tenham vivido em 

diferentes épocas: Alexandre, o Grande, e Napoleão Bonaparte, que utilizaram as estratégias e 

o conhecimento em prol da vitória e, principalmente, do próprio conhecimento, o que 

possibilitou expandir e aperfeiçoar suas estratégias. 

Podemos relacionar esses momentos com os processos vividos pela própria criança: ao 

jogar, muito mais do que a atividade de brincar, existe a seriedade, em que a reflexão, o 

levantamento de hipóteses, a elaboração de estratégias e os enigmas do próprio jogo são 

desvendados, conhecidos e aperfeiçoados constantemente. 

Quando a criança inicia a previsão  a partir das jogadas do outro e elabora um plano de 

ação, seus objetivos como jogador e sua compreensão sobre o jogo favorecem o sucesso no 

jogo, que é vencer. 

A partir dessas três perspectivas, compreendemos o jogo enquanto um processo de 

linguagem. Ao trazer à tona os diferentes discursos, a linguagem torna-se um problema a ser 
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resolvido no decorrer do jogo, através da busca por estratégias, do levantamento de hipóteses 

e das inferências em relação ao texto, que serão articuladas nas jogadas. 

 Para Kishimoto (1993), o jogo é utilizado pela criança desde o momento em que esta é 

constituída como um ser que brinca.  E, em cada geração, os jogos — essenciais à natureza 

humana e ao seu desenvolvimento — são transmitidos através da oralidade, adaptados de 

acordo com as necessidades de cada contexto social e por ele transformados. Segundo a 

autora (1993, p. 11), “[a criança é] portadora de uma especificidade que se expressa pelo ato 

lúdico, [sendo assim] a infância carrega consigo as brincadeiras que se perpetuam e se 

renovam a cada geração”.  

 Muitos traços culturais são expressos ao jogar. Pelas características de cada contexto, a 

criança expressa seus valores, suas crenças e a construção de cada época. Acreditamos, como 

Brougère (1998), que o brinquedo evolui no ritmo das representações culturais que ele 

veicula. 

 O jogo transcende a vida como um todo. Através de sua ação, o jogador entrega-se a 

um ambiente cercado de imaginação, vivências e reflexão, pois o maior objetivo é ganhar o 

jogo. Ao assumi-lo plenamente, o jogador reflete sobre os pensamentos do outro, criando 

estratégias que possibilitam uma relação articulada entre o próprio jogo e o seu adversário. 

Para Grando (1995, p. 93), os jogos são: 

 

[...] impregnados nas diversas culturas, pode-se compreender a forma como 
os indivíduos, pertencentes a uma determinada sociedade, pensam ou 
pensavam, se considerar o momento histórico presente ou passado ao qual 
eles pertencem. A construção das atividades lúdicas, como o jogo, é social, e 
ação comum, onde os indivíduos dependem uns dos outros para se 
satisfazerem na brincadeira, no jogo em si. A descoberta do outro, 
processada pelo indivíduo, representa um momento importante ao seu 
desenvolvimento, pois, embora ele mantenha seus mecanismos de captação 
de informações, processamento destas e definição de estratégias próprias de 
ação, essas são enriquecidas pelo intercâmbio com os outros, constituindo, 
assim, ações aceitáveis pela comunidade em geral, pelo grupo a que 
pertencem. Por outro lado, observamos que as ações comuns, no contexto 
educacional, tendem a se processar da mesma forma que as do indivíduo na 
sociedade, sendo que, nas situações de ensino em que o jogo se faz presente, 
existe uma combinação e/ou regulamentação coletiva de regras a serem 
seguidas pelos jogadores, desde que estas sejam aceitáveis por todos os 
membros do grupo que desencadeiam a ação. 
 
 

 Para que o jogo se torne um elemento constitutivo na sala de aula, é necessário o 

envolvimento de todo o grupo (professor e alunos), que age, reage, reflete, enfim, comunica-

se diante de um problema que todos pretendem resolver. Nesse sentido, faz-se necessário 
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refletirmos sobre o desenvolvimento dessas ações, e nada mais essencial do que pensarmos no 

jogo enquanto necessidade do ambiente escolar, para o desenvolvimento da criança, para sua 

constituição cultural, visando as diferentes habilidades: da leitura, da escrita e da resolução de 

problemas, através de um trabalho articulado entre Língua Portuguesa e Matemática. 

 
 
 

2.3 Jogo e linguagem: a importância do registro 
 

 

A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou 
mais perigosa do que habitualmente é. Finge ser um príncipe, um papai, uma 
bruxa malvada ou um tigre. A criança fica literalmente “transportada” de 
prazer, superando-se a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que 
realmente é esta ou aquela coisa, sem, contudo, perder inteiramente o sentido 
da “realidade habitual”, no sentido original do termo. (HUIZINGA, 2000, p. 
17) 

 

Ao destacar a presença do jogo como parte da cultura, é possível observar alguns 

traços extremamente marcantes da sociedade. Em cada momento histórico, o jogo configura-

se de acordo com o desejo e a necessidade de cada grupo humano, que utiliza uma série de 

elementos que são (re)significados para/pelas futuras gerações.  

Entretanto, se o jogo faz parte da própria cultura, tanto da criança, como do adulto, 

não há como dissociar a sua presença da cultura escolar. O aluno, constantemente, mobiliza 

seu desejo, sua imaginação, para realizar diferentes atividades, e isso inclui as atividades 

escolares e recreativas dentro e fora da sala de aula. 

Quem nunca se deparou com uma criança, brincando com seu material escolar, 

imaginando e representando os mais diversos brinquedos, objetos, ou ainda, dialogando com 

figuras imaginárias? A criança o tempo todo está mobilizando seu pensamento, brincando, 

refletindo, criando e fazendo releituras de seu próprio mundo.  

O adulto, da mesma forma, também mobiliza a imaginação, jogando, manipulando 

objetos, desenhando, comunicando, expressando-se, gradualmente, sobre um universo que lhe 

é próprio e que lhe faz sentido. 

Nesses momentos, as mais diferentes formas de linguagem são acionadas: a 

comunicação oral e gestual, o desenho, a visualização e criação de imagens; a leitura, a escrita 

de seus pensamentos são registrados, de forma a compartilhar tanto a imaginação quanto os 

momentos das brincadeiras.  
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Entendemos que tanto o jogo quanto a leitura e a escrita, nas mais diversas formas de 

expressão, são acionados na e pela cultura. Os momentos de jogo, de reflexão de seus 

pensamentos mobilizam o aluno, dando sentido a cada uma de suas realizações; e é nesse 

movimento que as marcas culturais e linguísticas se mostram presentes. Segundo Kishimoto 

(2004, p. 359),  

 
para que se possa conceber o jogo como ação livre, que estimula o 
imaginário, de apropriação da cultura do adulto, é necessário assumir a 
criança como um ser simbólico, ativo, interativo, capaz de construir 
conhecimento e de inserir-se no seio da cultura do adulto para recriar a sua. 
Não se trata de uma criança passiva, incompleta, ingênua ou vazia de desejos 
e conhecimento. 

 

Quando o aluno tem a oportunidade de trazer à tona seus pensamentos, dando 

significado a cada uma de suas ações, a apropriação da linguagem se aproxima da 

aprendizagem matemática. Como mencionado por Cândido (2001, p. 15), “aprender 

matemática exige comunicação, pois é através dos recursos de comunicação que as 

informações, os conceitos e as representações são veiculadas entre as pessoas”.  

Ao trazer o jogo para a sala de aula, a reflexão, a comunicação e a interação propiciada 

entre jogo, aluno e professor, possibilitam a análise, o levantamento de hipóteses, o desejo, a 

escrita e reescrita de seus pensamentos, além da apropriação da linguagem matemática. Mais 

do que o exercício (ou “a atividade”) de brincar existe uma mobilização interna para vencer o 

jogo — competir, “vencer a guerra”, criando estratégias para tal ação. 

É preciso mencionar que o trabalho com jogos também requer envolvimento do 

professor que, engajado nessa perspectiva do jogo, da leitura, da escrita e da resolução de 

problemas, deve realizar essa tarefa de maneira consciente, ativa e reflexiva.  

O professor precisa compreender o verdadeiro sentido do jogo como essência cultural 

e saber aonde deseja chegar, que perspectivas ele tem como objetivo atingir. Nessa relação, o 

propósito não seria encontrar um jogo para propor conceitos matemáticos, mas, ao contrário, 

oferecer o acesso ao jogo e, a partir dele, visualizar as possibilidades de linguagem e 

conceitos matemáticos. De acordo com Grando (1995, p. 59), 

 

nota-se que existe uma preocupação em manterem os aspectos lúdicos do 
jogo ao incorporá-lo à situação de ensino. Neste sentido, o jogo pedagógico 
deve ser desafiador, interessante, ter um objetivo que possibilite ao sujeito o 
“se conhecer” a partir de sua própria ação no jogo e, finalmente, que todos 
os jogadores estejam ativamente envolvidos com a situação, ou seja, 
participando em todos os momentos de jogo. Além disso, resgata-se a 
importância dada ao professor enquanto selecionador dos jogos pedagógicos, 
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vinculados a seu projeto de ação metodológica e que propiciem o 
desencadeamento do processo de construção de conceitos, pelo aluno. 

 

 O professor, nas aulas de Matemática, precisa ir além do “jogo pelo jogo”, a fim de 

dar condições para que este seja explorado com um novo olhar na sala de aula, o que Grando 

(2000) chamou de “momentos de jogo”. Nesses momentos, os alunos terão condições de 

refletir, comunicar, argumentar, levantar hipóteses, conjecturas e validar suas análises. 

 Através dos momentos de jogo, Grando (2000) estabelece uma relação importante 

entre o jogo e a situação escolar, deixando explícita a importância da sua utilização em sala de 

aula, desde que de forma organizada e refletida pelo professor, delineando caminhos que se 

pretendem percorrer. Nesse sentido, o jogo traz não somente o acesso ao lúdico, mas também 

a possibilidade de compreender a linguagem e os conceitos matemáticos, tão distantes, na 

atualidade, do contexto infantil. Para Grando (1995, p. 50): 

 

Quando a criança assimila o mundo de maneira como pode ou deseja, 
estabelecendo várias analogias, criando situações, mistificando coisas, ela é 
capaz de produzir linguagens, criando convenções e compreendendo o 
sentido de tais convenções. Neste sentido, ela “teoriza” na medida em que, 
através de suas fantasias, mistificações e as formas deformantes de pensar, 
possibilitadas pelo jogo simbólico, a criança busca explicar as coisas, dar 
respostas, ainda que provisórias, às várias questões que já começam a 
perturbá-la. 

  

 Através dos estudos de Grando (2000), destacamos a importância de dois aspectos: 

primeiro, o da linguagem matemática, principalmente em relação à leitura desses escritos; e 

segundo, a importância do registro nesse processo. 

Enfatizamos que ambas, leitura e escrita, trazem a possibilidade de pensar sobre os 

momentos de jogo como uma relação importante tanto para a apropriação da linguagem 

matemática, principalmente quando apontamos o gênero textual informativo, quanto para a 

compreensão de conceitos matemáticos, também possibilitados pela dialogicidade entre 

leitura e escrita. 

 Nesse percurso, ler e escrever traz sentido ao leitor-escritor, a partir do momento que 

emana desejo, mobilização pessoal, e esta relação está presente no jogo, pois ele completa a 

criança desde muito pequena. Como explicitado por Kishimoto (2004, p. 368), quando se 

refere ao desenvolvimento da linguagem infantil:  

 

O desenvolvimento da linguagem infantil se faz pelo jogo. Jogos verbais, em 
que bebês combinam palavras, sons e gestos, nas lalações, são os primórdios 
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de uso de regras para a compreensão da linguagem. São atos de significação 
que só se manifestam em uma cultura, em contatos interativos. No processo 
narrativo, característico do ser humano e da criança pequena, o brincar 
aparece com a criança nomeando os brinquedos (boneca, carrinho), 
apontando suas características (chora, corre), construindo frases (sapato é da 
boneca, carrinho é do nenê) ou expressando seu ponto de vista (nenê não 
chora, carrinho feio). O brinquedo está presente na narrativa da criança. 

 

 Além disso, não podemos deixar de mencionar a influência que os jogos possuem na 

história de vida dos alunos. Desde muito cedo, a brincadeira é transmitida às crianças como 

herança cultural, daí a importância de contemplar o jogo como parte do desenvolvimento 

humano. Segundo Huizinga (2000, p. 15-16), 

 

desde a mais tenra infância, o encanto do jogo é reforçado por se fazer dele 
um segredo. Isto é, para nós, e não para os outros. O que os outros fazem, “lá 
fora”, é coisa de momento e não nos importa. Dentro do círculo do jogo, as 
leis e costumes da vida quotidiana perdem validade. Somos diferentes e 
fazemos coisas diferentes. Esta supressão temporária do mundo habitual é 
inteiramente manifesta no mundo infantil, mas não é menos evidente nos 
grandes jogos rituais dos povos primitivos. (grifo do autor) 

 

 Além de ter uma função social, o jogo possibilita, com a linguagem, uma relação 

extremamente importante, que se mostra presente pela interpretação dos próprios sujeitos. 

Segundo Brougère (1998, p. 43), 

 

o jogo tem uma função social, um sentido social através de uma 
especificidade caracterizada pelo “como se”, pelo fingimento. Antes de ser a 
atividade principal das crianças, a simulação lúdica parece ser um meio de 
expressão cultural, uma linguagem, até mesmo um ato eficaz na relação da 
sociedade com o sobrenatural, mesmo que usos profanos possam existir 
paralelamente. O jogo não vem do religioso, é uma linguagem da qual a 
religião pode se apropriar, assim como a criança se apropriou. O sentido 
pode variar: sem dúvida, não há simbólico lúdico em sentido único. A 
interpretação se faz sempre no quadro especifico de uma cultura. (destaque 
do autor) 

  

 Temos como objetivo refletir sobre os momentos de jogo, explicitando linguagem e 

cultura, além do processo de apropriação da linguagem, dos conceitos matemáticos e da 

influência da cultura como algo imprescindível para o significado da própria linguagem.  

 No quadro a seguir, explicitaremos os momentos de jogo abordados por Grando 

(2000) e a releitura que fizemos a partir da perspectiva da leitura, da escrita e da resolução de 

problemas. 
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MOMENTOS DE JOGO 
(GRANDO, 2000, 2004) 

MOVIMENTOS DO JOGO INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

(Ler, escrever e comunicar) 

1) Familiarização 1) Conhecendo o jogo e a 
cultura 

Resgate histórico: relação entre 
tempo, história, cultura e material 
do jogo (BROUGÈRE, 1998; 
DUFLO, 1999; GRANDO, 2000; 
HUIZINGA, 2000). 

2) Reconhecimento das 

regras 

2) Fazendo contato com as 
regras 

Leitura da regra: constante 
movimento de inferência,  
reconhecimento do gênero, 
levantamento de hipóteses, 
reflexão, analogias e apropriação 
da linguagem (BAKHTIN, 1999, 
2000; BRANDÃO, 2001, 2005; 
BRAIT, 2001; DAHLET, 2001a, 
2001b; GRANDO, 2000; KOCH, 
2003; MACHADO, 1990; 
SCHNEUWLY; DOLZ, 1999, 
2003). 

3) Jogar para garantir as 
regras -  “jogo pelo jogo” 

3) Compreendendo a regra do 
jogo 

(Re)significação da leitura: 
compreensão, apropriação dos 
escritos da regra, estabelecimento 
de relações com as jogadas  
(BAKHTIN, 1999, 2000; 
GRANDO, 2000). 

4) Intervenção pedagógica 

verbal 

4) Refletindo sobre as jogadas Pela intervenção do professor, é 
possível presenciar a 
comunicação de diferentes vozes, 
que são materializadas no 
momento da escrita e nas partidas 
do jogo (BAKHTIN, 1999, 2000; 
GRANDO, 2000). 

5) Registro do jogo 5)Registrando, compreendendo, 
significando 

Sistematização das jogadas: 
através do registro livre e com 
leitor externo, é possível analisar, 
reescrever e reformular as 
estratégias do jogo, apropriando-
se da linguagem e dos conceitos 
matemáticos (BRANDÃO, 2005; 
MACHADO, 1990; POWELL; 
BAIRRAL, 2006). 

6) Intervenção escrita 6) Resolvendo problemas Análise das jogadas: ler, inferir, 
refletir, analisar, registrar, 
levantar hipóteses, reescrever e 
validar (CHARLOT, 2000; 
D’AMBROSIO, B., 2003; 
ERNEST, 1998; GRANDO, 
2000; MACEDO, 2000; MASON, 
1996; SKOVSMOSE, 
2008;STANIC; KILPATRICK, 
1989). 
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7) Volta ao jogo: “jogar 

com competência” 

7) Socializando e trocando 
experiências 

A comunicação de ideias ocorre 
em dois momentos: enunciação e 
autorreflexão. Nesse instante, os 
alunos refletem, comparam e 
releem seus escritos e discursos 
(BAKHTIN, 1999, 2000; 
MEGID, 2009; PIMM, 1999; 
POWELL; BAIRRAL, 2006 ). 

 8) Atribuindo significados A análise, a comunicação, a 
reflexão em torno das jogadas 
possibilitam retornar à situação 
real de jogo, propondo às 
estratégias um novo significado 
(BRUNER, 1976, 1997; 
GRANDO, 2000). 

 9) Mobilizando o professor Análise do percurso: é realizada 
pelo professor e constitui-se de 
dois momentos: a volta ao jogo e 
a análise da ação e dos registros 
(GRANDO, 1995, 2000, 2004). 

 

Quadro 1 –  Movimentos entre: jogo, linguagem e pensamento 

 

Entendemos que esse quadro possibilita sistematizar as relações que se podem 

estabelecer entre jogo, linguagem e pensamento, no contexto de jogos e resolução de 

problemas a partir dos jogos. 

 

2.4 A resolução de problemas em situações de jogo 

 

 

O jogo, como contemplado por Grando (1995), é um problema em movimento. Nesse 

desafio, o aluno busca refletir sobre caminhos possíveis diante das jogadas, desenvolvendo 

estratégias que o façam vencer. No decorrer do jogo, é possível investigar, analisar e 

compreender as suas relações e as realizadas pelo outro (adversário), no desenvolvimento das 

jogadas. Como contemplado pela autora,  

 
 [...] o jogo é mais que um problema, é um problema dinâmico, limitado 
pelas regras e dependente da ação do adversário, através de suas jogadas, 
sendo que tudo isto é realizado num ambiente de trocas entre os sujeitos que 
jogam. Jogar é uma forma lúdica de resolver um problema e/ou vários 
problemas, motivando, naturalmente, o aluno a pensar... Assim sendo, o que 
motiva o aluno a solucionar o problema do jogo (vencer!) é seu próprio 
conteúdo, que gera a necessidade do domínio de diversas formas de resolver 
o problema (GRANDO, 1995, p. 118). 
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 Quando pensamos sobre a natureza do jogo, não há como não refletir, inicialmente, na 

própria ação dos sujeitos. Ao jogar, os alunos encontram sentidos e, ao mesmo tempo, 

mostram desejo de brincar e solucionar um problema, o que lhe traz significado e, ao mesmo 

tempo, a aproximação com seu próprio contexto. Para Charlot (2000, p. 56), 

 

[...] enunciado é significante se tiver sentido (plano sintático, o da diferença), 
se disser algo sobre o mundo (plano semântico, o da referência) e se puder 
ser entendido em uma troca entre interlocutores (plano pragmático, o da 
comunicabilidade). “Significar é sempre significar algo a respeito do mundo, 
para alguém ou com alguém”. Tem “significação” o que tem sentido, que diz 
algo do mundo e se pode trocar com outros. [...] É sempre o sentido de um 
enunciado, produzido nas relações entre signos que o constituem, signos 
esses que têm um valor diferencial em um sistema. 

 

 Essa dialogicidade conduz os jogadores para dois caminhos: o primeiro, da 

inquietação, em que as dúvidas, as armadilhas, a busca pela estratégia ideal, movimentam-nos 

em busca da compreensão do jogo. No segundo, encontramos a reflexão, que possibilita 

levantar hipóteses, testá-las, analisando e interpretando suas estratégias. Nesse instante, a 

reflexão contribui para o desenvolvimento de novas estratégias e para a análise daquelas já 

efetuadas no jogo. 

 Além disso, quando o sujeito se sente atraído pelo problema, jogador e adversário 

movimentam-se em torno de uma meta, elaborando ações conjuntas em direção à resolução. 

Segundo Charlot (2000, p. 46), “toda a relação consigo é também uma relação com o outro, e 

toda a relação com o outro é também relação consigo próprio”.  

 Ao contrário do que ocorre muitas vezes na resolução de problemas, o jogo já é 

desejado, antes mesmo de ser colocado em prática. A criança, culturalmente, está impregnada 

com o movimento da brincadeira, que a desperta para um estado de transcendência. Porém, 

quando esse desejo é trazido para o contexto da resolução de problemas, esta lhe traz 

significado, pois, após brincar, a busca por aperfeiçoar o jogo e refletir sobre novas estratégias 

está relacionada à vitória do jogador. 

Ernest (1998) compreende a resolução de um problema como um processo de 

inquirição, em que o sujeito busca um caminho, questionando, explorando e analisando suas 

conclusões. Nessa relação, não há espaço para uma visão absolutista da Matemática, mas, ao 

contrário, há uma ação constante, que mobiliza o sujeito para a reflexão matemática. Nesse 

movimento, existe “o sujeito como criador ativo do conhecimento e na natureza temporária 

das suas criações” (Ibidem, p. 31). 
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 Outro elemento importante acerca da resolução de problemas foi mencionado nos 

escritos de Stanic e Kilpatrick (1989), que destacam a presença cultural e um panorama 

histórico da resolução de problemas, a qual — evidenciam os autores — é observada por 

Pólya como uma arte. Ao trazer essa concepção, Pólya menciona os pensamentos de Dewey, 

relacionando a resolução de problemas ao pensamento reflexivo. Para este, a essência estaria 

na capacidade de pensar reflexivamente e, ao mesmo tempo, ser sensível aos problemas e à 

sua própria essência cultural, a que estariam vinculados os valores, as crenças e as 

concepções, presentes na própria resolução; daí a relação marcante das estratégias de jogo. 

 Ao destacar o próprio jogo como precursor da reflexão do problema, percebemos que 

o contexto, a vivência e as representações da criança são, a todo o instante, mobilizadas, pois 

existe uma proximidade com a sua história de vida. Em seus estudos, Mason (1996) vincula 

as investigações à própria realidade da criança, destacando que os contatos com problemas 

são marcantes, quando atrelados a “situações vinculadas à realidade, ao cotidiano” (Ibidem, p. 

76).  

 Além de fazer parte da atividade humana, segundo o autor, “o espírito de investigação 

humano apenas se desenvolve através do contacto humano. [...] a subtileza do ensino da 

resolução de problemas matemáticos, reside no equilíbrio do desafio e do sucesso, sem que 

nenhum deles se sobreponha” (Ibidem, p. 80-81); daí a necessidade de um trabalho de 

intervenção do professor e de troca entre os alunos. 

A presença, nesse processo, de um sujeito motivador, que assume uma postura 

investigativa juntamente com seus alunos, torna-se um dos elementos importantes no jogo. 

Caso o professor não compreenda a dinâmica do jogo e suas possibilidades de exploração 

matemática, a trajetória de reflexão da criança diante de suas estratégias, a circulação da 

linguagem e os conceitos matemáticos podem limitar-se à concepção do “jogo pelo jogo”, 

sem um trabalho de reflexão ativa de seus pensamentos. Como destacado por Mason (1996, p. 

78): 

 

Uma questão são apenas palavras, com um ponto de interrogação no final. É 
necessária uma pessoa para trazer alguma energia, para a colocar no tom de 
voz apropriado e para experimentar a existência de incerteza ou de uma 
lacuna no seu interior. A energia da pessoa pode ser transformada, através da 
presença de uma questão e de uma curiosidade ou desejo naturais de 
entender e compreender o mundo, numa força no seu interior. A abertura é 
uma qualidade das pessoas. Qualquer questão, independentemente de quão 
estreita e prescriptiva ela é, pode ser aberta, ou observada como um estímulo 
para a exploração. 
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 Dessa forma, quando os alunos podem expressar seus pontos de vista, resolver 

problemas, colocar-se no processo de aprendizagem, o envolvimento e a compreensão 

matemática tornam-se ainda maiores. Poder jogar, analisar suas jogadas, refletir sobre elas e, 

ao mesmo tempo, comunicar suas experiências possibilita uma relação constante de 

significados, em que o aluno é o protagonista do processo de aprendizagem. 

  O importante é fazer com que o contexto da criança seja considerado e comunicado, 

de forma a conduzi-la para a análise em torno do conceito e da linguagem matemática, 

tornando-a significativa e compreensível na resolução de problemas.  

 Nessa dinâmica, registrar também fortalece essa relação, pois, ao escrever, o sujeito 

tem a possibilidade de refletir constantemente sobre suas ações no jogo, seus escritos e 

leituras, a fim de voltar ao jogo com um outro olhar. Segundo Grando (2000, p. 51), 

 

[...] o objetivo da resolução das situações-problema escritas (intervenção 
escrita) é o registro e análise das formas de raciocínio que estão sendo 
processadas pelos alunos, nas situações simuladas de jogo. O registro 
evidencia, em grande parte, os procedimentos que estão sendo utilizados 
pelos alunos no jogo. Além disso, é possível ao professor propor uma 
situação de jogo que não tenha ocorrido no jogo normal dos sujeitos, e que 
poderia ser necessário para o desenvolvimento de um raciocínio útil à 
formação do conceito. Ou ainda, propor um limitador a mais para o jogo, 
além das regras e das jogadas dos adversários, complicando-o. Resolver as 
situações-problema implica em fazer inferências, jogar com situações 
simuladas, propiciando o levantamento de hipóteses e análise de resultados; 
relacionar as possibilidades e impossibilidades, raciocinar por exclusão, 
interpretar e traduzir em termos de linguagem escrita.  
 

 
 Além de o registro estar atrelado à materialização do próprio discurso e de o gênero 

textual ser produzido, organizado e analisado pelo próprio escritor, o autor-jogador pode 

utilizar a reescrita como um momento de escrever e refletir novamente, revendo algumas 

posições que ficaram para trás. 

 Nesse instante, a linguagem e os conceitos matemáticos são retomados e reformulados 

de acordo com seu próprio entendimento e com as validações efetuadas ao longo do processo. 

Como destacado por Grando (2000, p. 56), 

 

 o processo de conceitualização no jogo se dá no momento em que o sujeito 
é capaz de elaborar as soluções dos problemas do jogo “fora” do objeto. É o 
pensamento independente do objeto. Quando se processa a análise do jogo, 
percebe-se que o processo de repensar sobre o próprio jogo, sobre as várias 
possibilidades de jogadas, propicia a formulação do conceito. E, neste 
sentido, é a intervenção pedagógica que pode vir a garantir este processo de 
formulação. Caso contrário, a criança poderá continuar a jogar num caráter 
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nocional. O objetivo do ensino é levar o aluno a aprender, e aprender é mais 
do que simplesmente fazer ou compreender, é relacionar, coordenar 
diferentes perspectivas, articular com o objeto do conhecimento, articular 
com o outro (socialização), socializar conhecimentos. 

 

 Para Grando (2000), o registro do jogo possibilita que o aluno articule seus 

pensamentos, buscando reinterpretar e reler o próprio jogo, relacionando, coordenando 

diferentes perspectivas e compartilhando-as. 

 Tanto a linguagem quanto o conceito matemático são apropriados, a partir do 

momento em que o aluno observa um sentido nessa ação, o que é feito pelo movimento do 

próprio jogo e pelas intervenções e comunicações viabilizadas pelos alunos.  

 Como destacado por D’Ambrosio (2003), a resolução de problemas propicia a 

capacidade de utilizar a linguagem matemática e reconhecê-la como elemento imprescindível 

para sua compreensão. Para a autora, 

 

no ensino por meio da resolução de problemas o professor espera que as 
crianças desenhem os seus conhecimentos já existentes de uma forma 
criativa e promovam o seu pensamento sobre o que o problema levantou. 
Depois que as crianças passam algum tempo, muitas vezes, em pequenos 
grupos, explorando a situação-problema, a professora pede a várias crianças 
que partilhem as suas soluções e seus pensamentos sobre o problema. Além 
de dar às crianças a prática na resolução de problemas, essa atividade ajuda a 
construir a sua capacidade de usar a linguagem matemática. Nesse cenário, a 
sala de aula como um todo forma uma comunidade para a validação 
matemática da solução do problema. (D’ AMBROSIO, B., 2003, p. 47, 
tradução nossa)5. 
 

 
 
 Quando os alunos são convidados a discutir sobre o que pensaram e registram esses 

pensamentos, o problema adquire nova relação com as crianças, que buscam representar suas 

vivências no jogo, lendo, escrevendo e organizando suas ideias na resolução de problemas. 

Como mencionado por Skovsmose (2008, p. 92), “[...] em qualquer situação em que usamos 

matemática, testemunhamos uma transposição que proporciona uma nova forma de ver e atuar 

no mundo”.  

                                                 
5 Cf.original: “ [...] In teaching through problem solving the teacher trusts that the children will draw on their 
existing knowledge in a creative way and fosters their thinking about the problem she posed. After the children 
spend some time, often in small groups, exploring the problem situation, a teacher asks various children to share 
their solutions and their thinking about the problem. In addition to giving the children practice in problem 
solving, this activity helps them build their ability to use mathematical language. In this scenario, the entire 
classroom community holds a mathematical conservation about the solution to the problem.” (D’AMBROSIO, 
2003, p. 47) 
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 Além de contribuir para repensar sobre o próprio jogo, os problemas possibilitam a 

retomada de alguns conceitos matemáticos observados no jogo e, da mesma forma, oferecem, 

linguisticamente, um vocabulário que até então não fazia parte do contexto dos alunos. 

 Nessa apropriação, muito mais do que aprender a linguagem matemática, será possível 

aos alunos construí-la, eles próprios, e, gradualmente, utilizá-la em outros textos, em outros 

jogos, em outras resoluções de problemas, de maneira significativa. 

 

2.5 Leitura, escrita e jogos: uma relação de sentidos 
 

 

O jogo, como tratado anteriormente, possui suas bases na cultura humana. O homem, 

ao longo do tempo, procurou introduzir elementos os mais diversos — inclusive os da 

ludicidade —, nas atividades sociais, organizando e aperfeiçoando seu próprio contexto. 

Da mesma forma, a linguagem (escrita e verbal) viabilizou, para cada geração, uma 

forma de comunicar-se e expressar, dentro de cada estilo, um meio possível de viver em 

sociedade e comunicar-se significativamente em seu próprio contexto.  

O significado do jogo e da linguagem, como observado, é determinado pelo sujeito, 

por seu contexto e suas práticas cotidianas. Para Bruner (1997, p. 22), “os sistemas simbólicos 

que os indivíduos usavam para construir significado eram sistemas que já estavam ‘presentes’, 

profundamente arraigados na cultura e na linguagem”.  

Segundo Bruner (1997), os traços e as necessidades da própria cultura fazem com que 

o sujeito participe e realize reflexões constantes em busca de adaptar-se, buscar e negociar, 

com todo o grupo, caminhos em relação a sua realidade. O autor (1997, p. 23) considera que 

“nosso meio de vida culturalmente adaptado depende da partilha de significados e conceitos. 

Depende igualmente de modos compartilhados de discursos para negociar diferenças de 

significado e interpretação”. Para o autor, “os significados são elaborados e reelaborados no 

domínio público, ou seja, nós vivemos publicamente através de significados públicos, 

compartilhados por procedimentos públicos de interpretação e negociação” (Ibidem). 

 Os sistemas simbólicos culturais, segundo o autor, estão presentes na curiosidade, na 

competência, na reciprocidade e na linguagem, com o uso de narrativas. 

 Quando falamos em curiosidade no contexto do jogo, automaticamente, surge a ideia 

de movimento, ou seja, há uma mobilização interna, na qual a dinâmica, a ação e a reflexão 

do aluno estão ligadas às raízes culturais e às suas representações. 
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 Ao pensar em algo que o encanta, é possível refletir sobre os momentos de jogo, 

especialmente, a familiarização, a compreensão das regras e o desenvolvimento de estratégias. 

Esses momentos são vinculados à ação da própria linguagem, tanto na comunicação, quanto 

na leitura e na escrita. Segundo Bruner (1976, p. 109), “a linguagem é, no conhecimento, o 

meio mais poderoso de que dispomos para efetuar transformações no mundo, para mudar sua 

forma, através de recombinações, sob o ponto de vista da possibilidade”.  

 Outro fator que podemos destacar seria a reciprocidade que envolve a dialogicidade 

entre o eu e o outro. Ao comunicar-se, é possível ao interlocutor inferir continuamente o 

significado do que ouve ou lê. Para Bakhtin (1999, p.132), “a compreensão é uma forma de 

diálogo”.  

 A comunicação possibilita o crescimento na troca de ideias, e a busca por novos 

conhecimentos envolve uma relação de sentidos para o próprio aluno, em que as 

representações e as analogias são efetuadas através de diferentes vozes, que auxiliam na 

reflexão sobre a própria linguagem e, consequentemente, nos momentos do jogo. Segundo 

Bakhtin (2000, p. 300), 

 
[...] o intuito, elemento subjetivo do enunciado, entra em combinação com o 
objeto do sentido – objetivo – para formar uma unidade indissolúvel, que ele 
limita, vincula à situação concreta (única) da comunicação verbal, marcada 
pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados e suas 
intervenções anteriores: seus enunciados. 

 

Esses enunciados podem ou não ser materializados, tanto em narrativas orais quanto 

escritas, permitindo aos jogadores partilhar significados, conceitos, interpretações e 

compreensão sobre o jogo, sobre sua estratégia e sobre a própria linguagem matemática. 

A linguagem matemática é construída a partir do momento em que os alunos 

comunicam suas conclusões e suas hipóteses, fazendo com que os conceitos sejam, 

sobremaneira, expressos nessas narrativas; daí a presença do jogo enquanto (re)significador 

da própria linguagem. Como destacado por Bruner (1997, p. 29), nossos desejos e ações “são 

intermediados por meios simbólicos”; nessa relação, “as pessoas têm crenças e desejos: nós 

acreditamos que o mundo é organizado de uma certa forma, nós desejamos determinadas 

coisas, algumas coisas importam mais do que outras” (Ibidem, p. 43). 

O valor das coisas está no significado que o sujeito atribui a elas. Assim, não há como 

utilizar o jogo na sala de aula sem compreender a própria ação cultural, a realização do 

próprio sujeito. É preciso propiciar momentos em que o desejo e a reflexão caminhem lado a 

lado, em busca de um significado para o aluno. 
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Levar para a sala de aula as representações que têm um “dizer” para a criança é 

possibilitar e compreender a Matemática e sua forma de linguagem como elementos da 

cultura. Como destacado por Bruner (1997, p. 39-40),  

 
 [...] quando entramos na vida humana, é como se entrássemos em uma peça 
cuja encenação já está em andamento, uma peça cujo enredo um tanto aberto 
determina que papéis podemos desempenhar e em direção a que desfechos 
podemos estar nos dirigindo. Outros, no palco, já têm uma noção do que 
trata a peça suficiente para fazer negociações com um possível recém-
chegado. 

  

 Tal encenação, mesmo já em andamento, pode ser transformada pelo sujeito, que, ao 

deparar-se com a cena e seu movimento, tem condição de romper com determinados 

desfechos e dar um novo sentido à situação.  

 Ao pensar no jogo, as encenações já estão postas, elas fazem parte de um sentido 

constituído por traços culturais, porém, o próprio aluno-jogador irá conduzir as jogadas de 

acordo com os seus movimentos — os seus e os do outro —, fazendo com que eles sejam 

dinâmicos, criativos e vivos. Esta possibilidade faz com que cada um, a sua maneira, encontre 

estratégias possíveis para vencer o jogo, construindo, refletindo e conjecturando sobre elas. 

 Mais do que fazer e decodificar enunciados que não trazem ligações entre o aluno, a 

sua cultura e sua própria identidade, é preciso prover a proximidade da escola com o contexto 

infantil. Enquanto a linguagem e os momentos de leitura e escrita estiverem a serviço de 

provar verdades e enquanto o brincar for considerado parte de um ambiente externo ao da 

escola, o conhecimento matemático, por sua falta de compreensão da cultura infantil, tende a 

distanciar-se das crianças cada vez mais. 

Encerramos este capítulo com as considerações de Bakhtin (1999, p. 69): “aquele que 

usa a língua não é o primeiro falante que rompeu pela primeira vez o eterno silêncio de um 

mundo mudo. Ele pode contar não apenas com o sistema da língua que utiliza, mas também a 

existência dos enunciados anteriores”. 

 
2.6 Considerações sobre o capítulo 
 

 

Ao chegar ao fim deste capítulo, as impressões que ficam registradas até o momento 

revelam a importância existente na brincadeira, nas investigações, e no movimento de ler e 

escrever sobre as partidas. 
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 De maneira geral, brincar faz parte da constituição de cada sujeito, influenciado pela 

sua própria cultura, na sociedade em que vive, na composição familiar e através dos discursos 

sociais, evidenciados enquanto práticas culturais. 

Como mencionado, pouco espaço ainda é dado para a ludicidade nas instituições 

escolares. A criança, na maioria das vezes, vê-se presa diante de seus próprios desejos e 

condenada a espaços bastante restritos para jogar, embora se saiba da importância que a 

brincadeira tem para seu desenvolvimento. 

Trazer o lúdico para sala de aula, como destacado, possibilita que os alunos usem a 

imaginação, transcendam, criem e reflitam constantemente sobre seu mundo e seu próprio 

aprendizado.  

Quanto à linguagem, esta se desenvolve no momento do brincar, em que a criança 

comunica e reflete sobre a sua ação. No jogo, esta se apresenta a partir do momento em que a 

criança consegue vivenciar as partidas, familiarizando-se com elas, lendo, levantando 

hipóteses, discutindo com o grupo, interagindo com as intervenções do professor e resolvendo 

situações-problema. 

Esses movimentos estão presentes quando os elementos culturais, as raízes históricas 

são destacadas. O conhecimento de outros contextos produz diferentes impressões, que podem 

trazer aspectos importantes quanto a simultaneidades e permanências em relação à memória 

social do jogo. 

Ao mesmo tempo, o contato com a regra e a sua compreensão propiciam aos alunos 

antecipar, inferir, ler e relacionar o contexto escrito com o ambiente real e produzido pelo 

jogo. A partir da leitura, o leitor pode vivenciar momentos, estabelecer relações, mobilizar 

seus pensamentos e levantar hipóteses sobre suas estratégias e leituras. 

Para que as produções dos alunos sejam significativas e, ao mesmo tempo, coloque-os 

em situações de reflexão, faz-se necessária a intervenção do professor, a fim de que o 

processo da leitura e da escrita tenha significado no contexto do jogo. 

Essas relações de significados também ocorrem no registro escrito. Ao escrever para si 

e para o outro, o sujeito mobiliza-se a pensar sobre as partidas, levantando hipóteses, 

conjecturando, comunicando suas análises e, ao mesmo tempo, voltando à leitura a fim de 

reescrever e validar todo seu contexto de produção. 

A partir da reescrita, é preciso dizer, comunicar. A comunicação possibilita o contato 

com diferentes linguagens e conduz, inclusive, à apropriação da linguagem e dos conceitos 

matemáticos, que podem ser resultantes dos movimentos do jogo, da leitura e do registro 

escrito. 
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 Ao comunicar, podemos destacar dois momentos: o primeiro, o do aluno, que, através 

das situações-problema, procura analisar o jogo e, ao mesmo tempo, voltar à partida a fim de 

aperfeiçoar suas estratégias; o segundo, o do professor, que pode observar os caminhos 

escolhidos pelo aluno nesse percurso. 

Nesse sentido, a compreensão da linguagem matemática não pode fazer parte de uma 

relação restrita de interpretação, pois o problema não está em decodificar e entender, mas em 

ler inferindo, discutindo, a fim de efetivamente compreender. Essa compreensão se faz pelo 

estilo do gênero textual e do próprio jogador.  

Trabalhar com gêneros deve ser tarefa de todas as áreas e não apenas de Língua 

Portuguesa; junto com esta, a Matemática tem que assumir o compromisso desse aprendizado. 

Pela dificuldade em compreender um texto matemático, enfrentada na atualidade pelas 

crianças, a exploração dessa linguagem tem que ser feita de forma ativa, dinâmica e 

investigativa, trazendo para o aluno uma relação de significados, o que o jogo, sobremaneira, 

pode proporcionar. 

Ao conduzir os alunos para a discussão das regras ou das jogadas, a tarefa de ler e 

escrever assume uma nova perspectiva, pois existe um objetivo, uma função social em seus 

escritos. Nesse instante, o aluno assume duas posições: primeiro, toma a compreensão para si, 

pois é preciso entender todo o processo do jogo para conseguir organizar seus pensamentos e 

registrar. Em segundo lugar, ele deve atingir o leitor e ser compreendido. 

Através dessa dinâmica, professor e alunos caminham em uma mesma direção, 

respeitando, compartilhando, compreendendo e (re)significando o conhecimento matemático. 

No próximo capítulo, discutiremos o contexto, os atores da pesquisa, a abordagem 

metodológica, os instrumentos para a produção dos dados e as estratégias utilizadas para a 

análise. 

Entendemos que estes dois capítulos teóricos tenham possibilitado subsidiar as 

análises dos dados produzidos, pois abordam os processos de leitura e escrita no campo da 

matemática e apontam a possibilidade de pensar nesses processos na resolução de situações-

problema no e a partir do jogo. 
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3 A SALA DE AULA COMO UM “CENÁRIO DE 
INVESTIGAÇÃO”: OPÇÕES METODOLÓGICAS DA 

PESQUISA 
 

 

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formular 
questões e a procurar explicações. O convite é simbolizado por seus “Sim, o 
que acontece se...? Dessa forma, os alunos se envolvem no processo de 
exploração. O “Por que isto?” do professor apresenta um desafio, e os “Sim, 
por que isto?” dos alunos indicam que eles estão encarando o desafio e que 
estão em busca de explicações. Quando os alunos assumem o processo de 
exploração e explicação, o cenário para investigação passa a constituir um 
novo ambiente de aprendizagem. No cenário para investigação, os alunos são 
responsáveis pelo processo.” (SKOVSMOSE, 2008, p. 21) 

 
  

O presente capítulo traz o percurso metodológico da pesquisa. No processo de escrita, 

delinearemos o caminho percorrido para a construção da problemática, a escolha 

metodológica, os atores envolvidos, os instrumentos utilizados na produção dos dados e as 

estratégias para a análise das informações. 

 Nestes escritos, farei uso da primeira pessoa do plural, pois compreendo que este 

estudo está composto a partir de diferentes vozes. Essa dialogicidade foi vivenciada em dois 

momentos: na delimitação da problemática e na produção dos dados. 

 Nesse entrecruzamento de vozes estão presentes os atores que delinearam toda a 

trajetória de investigação: a pesquisadora, a professora orientadora da pesquisa, os alunos, a 

professora da sala de aula, a qual nomeamos professora-parceira, pois contribuiu neste 

percurso para que os dados fossem produzidos e analisados. 

 Embora a parceria, bem como o processo de reflexão e mobilização da professora- 

parceira, não fosse nosso foco primordial, como já destacado anteriormente, não poderíamos 

deixar de mencionar sua importância.  

 No processo de produção dos dados, as observações, as discussões e as reflexões da 

professora-parceira com a pesquisadora e com a professora orientadora propiciaram um 

movimento constante de autorreflexão da professora, à medida que observava o envolvimento 

de seus alunos. 

 Os dois movimentos (tanto dos alunos, quanto da professora-parceira) contribuíram 

para que refletíssemos sobre a importância da mobilização pessoal ao longo do processo de 

formação e, em particular, dos discursos presentes no movimento de construção de si, como 

professora, ao observar mudanças nas ações de seus alunos. 
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 Este estudo – que tem como foco a leitura e a escrita, a partir de jogos e resoluções de 

problemas – foi realizado com 23 alunos, com idades entre 9 e 10 anos, do 5º ano (antiga 4ª 

série) do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública municipal de Bragança 

Paulista/SP, no ano de 2009. 

Nesta pesquisa interessa-nos investigar: em que medida os conhecimentos 

matemáticos são mobilizados e (re)significados, quando explorados em um contexto de 

leitura e produção escrita em situações de jogo, na perspectiva da resolução de problemas? 

Dessa forma, objetivamos:  

  
1) Analisar a apropriação da linguagem e de conceitos matemáticos pelos alunos, 

quando explorados no contexto do jogo e da resolução de problemas, bem como na 

produção de diferentes gêneros textuais. 

2) Analisar os processos de mobilização do pensamento matemático escolar, em 

momentos de intervenção pedagógica e de socialização de ideias (comunicação 

matemática). 

3)  Analisar os processos de (re)significação do conhecimento matemático escolar, 

quando explorados pela leitura e pelo registro escrito. 

  

3.1 Apresentando o contexto e os atores da pesquisa 
 

 

A escola pesquisada está situada na cidade de Bragança Paulista, no estado de São 

Paulo, e é vinculada à rede pública municipal de ensino. Por fazer parte de um bairro 

extremamente populoso, a escola é uma das maiores do município, chegando a atender cerca 

de 600 alunos do Ensino Fundamental, compreendidos em ciclos de educação (Ciclo I e II), 

nos períodos da manhã e tarde. Atualmente a instituição atende crianças do 2º ao 5º ano, já 

que a rede adotou, no ano de 2008, o ensino de nove anos e gradualmente vem rompendo com 

a nomenclatura de ciclos. Além disso, conta com uma escola, ao lado, para atender a demanda 

do bairro, com intensa rotatividade. 

Quanto a sua estrutura física, está dividida em nove salas de aula, uma sala de 

informática, um refeitório, uma cozinha, sala dos professores, biblioteca, secretaria, sala de 

atendimento aos pais, sala de coordenação e sanitários.  

Na parte externa, há um espaço aberto, utilizado para momentos de recreio e educação 

física. Embora não seja um local adequado para essas atividades, é o espaço que as crianças 
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utilizam para as brincadeiras, que, nos intervalos, restringem-se à exploração desse pequeno 

pátio, onde correm, brincam e, muitas vezes, brigam. 

As salas de aula atendem no máximo 30 alunos. Por diversas reivindicações dos 

profissionais dessa escola, no ano de 2008, a rede municipal adotou esse critério, refletindo 

sobre a qualidade da aprendizagem e limitando o número de crianças. 

 A escola oferece acesso aos meios de comunicação, a leituras, brinquedos e 

brincadeiras, já que a questão da segurança do bairro também é um fator marcante na 

comunidade, fazendo com que as crianças estejam limitadas a dois espaços: a casa e a escola, 

embora haja casos em que elas permanecem, a maior parte do tempo, nas ruas. 

 Por se tratar de um bairro populoso, o nível socioeconômico caracteriza-se pela 

heterogeneidade, e há casos de extrema precariedade. A comunidade local é composta por 

famílias de classe média baixa e de classe baixa, em alguns casos, acometidas por extrema 

carência, no que se refere tanto a alimentação, vestimentas e acesso ao lazer, quanto à relação 

familiar, dos filhos com seus pais.  

 Percebemos que as crianças, desde cedo, são comprometidas com tarefas domésticas, 

como cuidar dos afazeres da casa, cuidar dos irmãos menores, enquanto os pais vão para o 

trabalho. Em outros casos, observamos a presença ativa da família, cuidando das crianças e 

participando de sua formação e de seu desenvolvimento. 

 A comunidade, de forma geral, convive e interage com a escola de maneira positiva. 

Os pais, além de depositarem confiança na escola, consideram esse espaço como um meio de 

incentivo e ascensão social. Porém, a escola ainda encontra certa dificuldade em trazer os pais 

para o convívio escolar em outros momentos que não o específico de reuniões, que também 

enfrenta baixa demanda.  

Um dos fatores agravantes dessa dificuldade de aproximação é a presença de conflitos, 

que, na maioria das vezes, a comunidade traz para serem resolvidos dentro da instituição, 

mas, via de regra, são gerados na comunidade: atritos entre vizinhos ou, ainda, entre as 

próprias crianças, em brincadeiras de rua e desentendimentos. Tais fatos dificultam, algumas 

vezes, o envolvimento da escola e de seus profissionais com os pais, para tratar dos assuntos 

relativos especificamente à aprendizagem das crianças. 

 Um fator interessante na comunidade é a ausência, no bairro, de parques e praças para 

as crianças brincarem. Por ser o bairro afastado do centro da cidade, onde se encontram 

parques, biblioteca e outros atrativos de lazer, o acesso da comunidade local — 

principalmente de algumas famílias menos favorecidas — a esses bens torna-se praticamente 

nulo, o que leva as crianças a conviver com as brincadeiras de rua. 
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 As brincadeiras mais frequentes entre as crianças são pipa, fubeca (bolinha de gude), 

amarelinha, esconde-esconde, jogo de futebol, “bater” figurinhas, boneca, casinha, mãe da 

rua, corda, além de video games e computadores, utilizados pelas crianças com maior 

possibilidade econômica em relação às demais. Percebemos, no bairro, que alguns jogos 

tradicionais ainda são mantidos por algumas famílias. Porém também notamos a presença, em 

menor frequência, de brincadeiras que se restringem a ambientes fechados, como jogos 

computacionais, brinquedos industrializados, ou, mesmo, a ida a parques e cinema. 

 Algumas crianças têm a oportunidade de visitar parques, frequentar um cinema, 

quando viabilizados pela escola, o que nem sempre é dirigido à maioria, devido às condições 

socioeconômicas de algumas famílias. Nesse processo, podemos destacar que a escola é um 

dos meios de acesso mais importantes para a comunidade, além de proporcionar às crianças a 

oportunidade de vivenciar alguns ambientes que seriam para elas até mesmo impossíveis. 

 Mas por que escolhemos esta instituição para a produção dos dados?  

A escolha ocorreu por três motivos: primeiro, por ser a escola em que a pesquisadora 

atua como professora; segundo, pela necessidade de discussões acerca da Matemática, 

principalmente nos aspectos da linguagem; e terceiro, por observarmos ali a ausência do 

lúdico no contexto da sala de aula. Alguns jogos, como damas, palitos, dominó, jogo do 

milhão, detetive e outros são proporcionados para cada sala, mas sempre foram utilizados 

como passatempo, ou ainda, nas aulas de Educação Física, quando os alunos ficavam livres 

para jogar, porém, sem um olhar direcionado ao lúdico para o desenvolvimento e a reflexão 

infantil.  

 Por estar afastada das suas funções docentes no ano letivo de 2009, para a realização 

do Mestrado, a pesquisadora não fez a produção dos dados em sua própria sala de aula, mas 

procurou fazer uma parceria com outra professora da escola. Nessa busca, nosso critério foi 

encontrar uma professora que aceitasse nos receber na sala de aula e, ao mesmo tempo, 

caminhasse conosco neste processo, observando as crianças, participando das discussões e 

vivenciando o contexto criado na sala de aula. 

A disponibilidade da professora Lúcia para participar e viver esses momentos trouxe 

para a pesquisa um ambiente de significados, tanto para os alunos, quanto para a própria 

professora, que, com sua experiência, mobilização e vínculo com a turma, proporcionou para 

a pesquisadora e a professora orientadora momentos importantes de reflexão. A trajetória da 

professora-parceira a princípio foi de observadora, procurando, no decorrer das tarefas, 

vislumbrar com atenção o comportamento dos alunos e nossas orientações. 
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À medida que acompanhava o envolvimento de seus alunos e as discussões e os 

avanços em suas aulas, a professora-parceira começou a inserir-se gradualmente na pesquisa 

e, ao mesmo tempo, a socializar com a pesquisadora suas observações a respeito do 

envolvimento e da aprendizagem de seus alunos. Essa partilha gerou momentos importantes 

de reflexão conjunta pela pesquisadora e pela professora-parceira. 

Essa dinâmica possibilitou que algumas concepções acerca da prática pedagógica de 

ambas, pesquisadora e professora-parceira, fossem revisitadas e suas posições acerca de 

alguns alunos, retomadas, o que esteve presente na entrevista e a escrita da carta direcionada à 

professora orientadora.  

Pensar sobre a Matemática em uma perspectiva de investigação, da qual o jogo possa 

ser parte integrante, proporcionou que essa parceria fosse de grande importância, já que essa 

prática não fazia parte do contexto das aulas da professora-parceira.  

Além disso, vivenciar esse conjunto de vozes fez com que analisássemos as 

potencialidades que o jogo traz quando inserido em um contexto leitor, escritor e investigativo 

nas aulas de Matemática. Buscando caminhos para compreender o contexto apresentado e as 

realizações propostas, os alunos estiveram assim organizados: 

1º) nos momentos de jogo: em grupos de quatro alunos e em duplas; 

2º) em discussões e socialização: em pequenos grupos e coletivamente;  

3º) nos momentos de resolução de problemas: em duplas e individualmente; 

4º) na produção escrita de diferentes gêneros textuais: em duplas e individualmente. 

  
 
3.2 Abordagem metodológica da pesquisa 
 
  

Com o objetivo de refletir, analisar e interpretar os dados produzidos com os alunos do 

5º ano do Ensino Fundamental, optamos por desenvolver uma pesquisa de abordagem 

qualitativa. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa valoriza as percepções 

pessoais, compreendendo os sujeitos envolvidos como parte de um todo, ou seja, como 

sujeitos em constituição a partir de seu próprio contexto. 

 Tal abordagem não possui como objetivo investigar a partir de resultados, mas sim, 

“pela compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação, 

correlacionada ao contexto do qual fazem parte.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 
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 Nesse sentido, a questão da pesquisa orienta-se a partir de fenômenos sociais, pela sua 

complexidade e pelo seu desenvolvimento, agindo e reagindo mediante as construções 

pessoais, neste caso, dos alunos. 

 Tomando como referência as características apontadas pelos autores nesta pesquisa, 

utilizamos a sala de aula como um ambiente natural, em que os dados foram sendo 

produzidos, em um primeiro momento, de forma descritiva, envolvendo os alunos, os 

registros escritos e os momentos de socialização e troca de experiências de todo o grupo. 

 Através dos dados, foi possível refletir sobre as ações e as interações entre os alunos, 

nos momentos de leitura de jogo e de produção escrita, elementos importantes para a análise 

dos dados. 

Diante dessas características, percebemos a importância que o ambiente natural possui 

para as observações do pesquisador. Nesse movimento, é possível observar ações e 

transformações que são viabilizadas no processo de produção dos dados. A partir disso, deve-

se ter clareza dos objetivos e da problemática da pesquisa, pois são esses elementos que irão 

subsidiar o processo de escrita, leitura e reescrita do pesquisador. Para Bogdan e Biklen 

(1994, p. 51), 

 

os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que 
lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 
informador. O processo de condução de investigação qualitativa reflete uma 
espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado 
estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra. 

 

Além de coletar informações, existe um processo dialógico, em que os atores (alunos, 

pesquisadora, professora orientadora e professora-parceira) se mobilizam, em um ambiente de 

comunicações e discursos, fato extremamente importante para a compreensão do próprio 

contexto pesquisado.  

Dessa forma, o objetivo, como destacado por Bogdan e Biklen (1994, p. 48), “é o de 

melhor compreender o comportamento e experiências humanas”, em que, “para o investigador 

qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o 

significado”.  

Assim, compreendemos que a pesquisa é estabelecida através de uma série de 

vivências, valores, crenças, que falam a partir de um lugar — e sobre ele — que faz sentido 

para os alunos e os constitui enquanto sujeitos. 
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Esse espaço traz a possibilidade de interpretar, refletir e analisar a questão da 

ludicidade na sala de aula e os processos de leitura e escrita, nos momentos de resolução de 

problemas. 

Dessa forma, por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, optamos, neste estudo, por 

buscar instrumentos que nos propiciassem analisar o ambiente pesquisado, através da vivência 

do ambiente natural, descrevendo os acontecimentos; acompanhando o processo do jogo, as 

discussões e as reflexões, na resolução de problemas e a socialização; e observando a relação 

de significados que emergiam nesses contextos. 

 

3.3 Documentação da pesquisa 
 
 

A documentação utilizada para a produção dos dados ao longo do ano de 2009 foi 

organizada da seguinte forma: 

1) audiogravação das discussões nos pequenos grupos e no coletivo; 

2) registros escritos, produções dos alunos e da professora-parceira; 

3) entrevista com a professora-parceira; 

4) diário de campo da pesquisadora. 

A seguir, traremos todo o percurso elaborado ao longo do processo de documentação, 

acreditando, como destacado por Bogdan e Biklen (1994, p. 49), que “a abordagem da 

investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, 

que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”.  

 

3.3.1 A audiogravação e a transcrição dos dados 

 

 Por seis meses, várias atividades foram propostas aos alunos, divididas em momentos 

de jogo, de resolução de problemas, de socialização e produção escrita. 

 Nos momentos de jogo, os alunos, em grupos e em duplas, comunicavam seus 

pensamentos, discutindo e refletindo sobre como iniciar o jogo e realizar suas estratégias.  

As intervenções da pesquisadora nos grupos também se caracterizaram como um fator 

importante, em relação tanto à reflexão dos alunos, quanto à tomada de decisões, como as 

viabilizadas, por exemplo, na resolução de problemas, em que os alunos buscavam caminhos 

possíveis para registrar e socializar suas conclusões. 
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 Para que esses momentos não fossem perdidos e esquecidos, foi necessário utilizar a 

audiogravação, a qual possibilita retomar momentos importantes que, sem sua ajuda, 

poderiam perder-se facilmente na lembrança. Esse recurso também foi utilizado na entrevista 

da professora-parceira e transcrita pela pesquisadora. 

No entanto, como destacado por Bogdan e Biklen (1994, p. 150), “o gravador não 

capta a visão, os cheiros, as impressões e os comentários extra”, o que nos levou a utilizar os 

diários de campo como uma das principais fontes de transcrição e descrição e como 

instrumento de registro de nossas impressões e sentimentos, em todo o processo. 

Essas transcrições foram realizadas de forma literal, com a preocupação de priorizar 

enunciações que trouxessem elementos acerca da compreensão da linguagem e dos conceitos 

matemáticos no decorrer do jogo, além das intervenções verbais da pesquisadora e a 

socialização de ideias pelos alunos. Dessa forma, nosso foco esteve centrado nos conteúdos 

veiculados a partir das falas e dos diálogos entre os alunos e entre a professora-pesquisadora e 

os alunos. Por não ser nosso objetivo trabalhar ou explorar o discurso proferido pelos atores, 

suprimimos expressões, vícios de linguagem, momentos de hesitação na fala e outros 

elementos do discurso que pudessem ser analisados. Assim, optamos por apresentar os 

diálogos com algumas correções, a fim de trazer fluidez às ideias desenvolvidas pelas falas. 

 

3.3.2 Registro (leitura e escrita) dos alunos e da professora-parceira 

 

 O uso da comunicação, da leitura e da escrita nas aulas de Matemática tem sido 

destacado em várias pesquisas. Ler e escrever em Matemática propicia ao aluno a organização 

e a reflexão sobre suas ideias e auxilia o professor na compreensão do caminho percorrido 

pelo aluno, na apropriação dos conceitos e da linguagem matemática. 

 Ao escrever sobre seus pensamentos, o escritor mobiliza-se, na busca de registrar suas 

hipóteses, reflexões e validações sobre a investigação realizada. Sob este aspecto, é possível 

observar uma complementaridade entre a língua materna, a linguagem e o pensamento 

matemático. Ao registrar suas reflexões, além de fórmulas e símbolos, escrever torna-se um 

processo significativo ao próprio sujeito. Como destacado por Nacarato e Lopes (2009, p. 40), 

 

[...] a aula de Matemática precisa se tornar um espaço de produção e 
negociação de significados – condição para a aprendizagem – e, nesse 
sentido, os “cenários para investigação” ou “ambientes de aprendizagem” 
permeados pelos processos de escrita, têm se revelado altamente 
potencializadores desse processo de significação. 
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Entendemos que, ao ler, escrever e reescrever, o aluno coloca em jogo suas hipóteses e 

conjecturas, refletindo sobre possíveis caminhos para suas validações. Ao registrar algo 

significativo que foi compreendido efetivamente, a linguagem matemática pode tornar-se 

mais acessível, já que os alunos são responsáveis, nesse ambiente de investigações, pela sua 

aprendizagem. 

No decorrer da pesquisa, esses foram os ambientes de aprendizagem que 

possibilitamos aos alunos, utilizando os processos de leitura e escrita como potencializadores 

do conhecimento matemático, através de um contexto de resolução de problemas com jogos. 

Ao ler, escrever e reler, nos momentos do jogo, é possível rever suas estratégias, fazendo com 

que alguns conceitos, adquiridos anteriormente, sejam revistos e questionados nas partidas. 

Grando (2000, p. 37) afirma que 

 

a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode ser 
simplificada através da ação no jogo. A construção, pelo aluno, de uma 
linguagem auxiliar, coerente com a situação de jogo, propicia estabelecer 
uma “ponte” para a compreensão da linguagem matemática, enquanto forma 
de expressão de um conceito, e não como algo abstrato, distante e 
incompreensível, que se possa manipular independentemente da 
compreensão dos conceitos envolvidos nesta exploração. O registro no jogo, 
gerado por uma necessidade, pode representar um dos caminhos à 
construção desta linguagem matemática. 

  

 Outra escrita potencializadora foi da professora-parceira. Além da entrevista, que foi 

um dos instrumentos utilizados para a produção dos dados, ao final do processo, em que ela 

destacou suas impressões e sentimentos ao longo de nossa parceria, procurou, também, 

registrar suas impressões acerca das atividades desenvolvidas pelos alunos, refletindo sobre 

sua própria prática.   

 Entendemos ler e escrever como um processo indissociável. Porém, a fim de organizar 

os jogos propostos, optamos, neste capítulo, por trazer as duas práticas separadas e 

caracterizá-las como movimentos de leitura e movimentos de escrita, respectivamente. 

 

1) Movimentos de leitura: 

Os processos de leitura utilizados na pesquisa foram realizados pelos alunos em três 

movimentos: o primeiro, através da leitura da regra do jogo; o segundo, pela leitura de 

situações-problema; e o terceiro, pela leitura de textos em gêneros textuais diferenciados. Os 

três movimentos ocorreram individualmente, em pequenos grupos e no coletivo. 
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• Leitura da regra do jogo: antes de iniciar as jogadas, propusemos a leitura 

das regras dos jogos, texto instrucional.  Este, geralmente, possui um verbo no 

imperativo, indicando ação, comandos e regulação de comportamentos, a fim de 

realizar seus objetivos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2003). Para a leitura, os alunos 

organizaram-se em pequenos grupos e também em duplas. Nesse processo, utilizamos 

dois jogos: o Kalah e o Sjoelbak (pronuncia-se Cholbaque). O Kalah é composto por 

32 sementes e um tabuleiro, com um total de dez cavidades e dois kalahs, nas laterais, 

conforme a Figura 36. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tabuleiro do jogo Kalah 

 

Regras7: 

1. Para iniciar o jogo, distribuem-se três sementes em cada espaço, mas os espaços no 

meio deverão conter quatro sementes. Os kalahs, situados nas laterais, devem ficar 

vazios.  

2. O território de cada jogador é formado pelas cinco casas da fileira a sua frente, 

acrescido do seu kalah à direita. Os jogadores fazem suas jogadas, cada um na sua vez, 

procurando sempre colocar sementes em seu kalah. 

3. Cada jogador, na sua vez, escolhe uma casa do seu lado do tabuleiro, pega todas as 

sementes dessa casa e as distribui, uma a uma, em cada casa localizada à sua direita, 

sem pular nenhuma nem colocar mais de uma semente em cada casa. 

4. Cada vez que passar pelo seu kalah, o jogador deve deixar uma semente, 

continuando a distribuição no lado do outro jogador. É preciso atenção para não 

colocar sementes no kalah do seu adversário (pula este kalah). 

5. Sempre que a última semente colocada cair no kalah do próprio jogador, este tem o 

direito a jogar novamente. Ou seja, deverá escolher uma nova casa, pegar as sementes 

nela existentes e distribuí-las, uma a uma, nas casas seguintes. Esta regra pode repetir-

                                                 
6 Disponível em: <http://www.jogos.antigos.nom.br>. Acesso em: 5 abr. 2009. 
7 Disponível em: <http://www.jogos.antigos.nom.br>. Acesso em: 5 abr. 2009. 
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se várias vezes, numa mesma jogada; basta que a última semente colocada caia no 

kalah várias vezes seguidas. 

6. Se a última semente colocada pelo jogador cair numa casa vazia do seu lado do 

tabuleiro, o jogador pega todas as sementes do adversário, que estiverem na casa 

diretamente à frente desta e coloca-as no seu próprio kalah. Neste caso, o jogador não 

ganhará outra jogada. 

7. O jogo termina quando um dos jogadores, na sua vez, não tiver mais sementes para 

movimentar. Os jogadores comparam seus kalahs para determinar quem tem mais 

sementes — este será o vencedor. 

 

Outro jogo apresentado para os alunos foi o Sjoelbak. Nele encontramos uma prancha, 

com quatro cavidades, assim numeradas: 2 – 3 – 4 – 1 e trinta discos, de acordo com a Figura 

48. 

 

 
Figura 4 – Prancha do jogo Sjoelbak 

 

Regras9: 

1. O Sjoelbak possui uma prancha de arremessos, com linha de tiro, de uma 

extremidade a outra, com os números: 2 – 3 – 4 – 1 e trinta discos.  

2. Os discos devem ser lançados um de cada vez, saindo de trás da linha de partida.  

3. O jogador terá direito a três lançamentos. Até o segundo arremesso, os discos que 

ficarem entre as linhas de partida e chegada, discos acavalados e em pé podem ser 

jogados novamente. 

4. Os discos arremessados para fora serão anulados. Ao final da terceira jogada, esses 

casos serão desconsiderados para a contagem.  

                                                 
8 Disponível em: <http://www.jogos.antigos.nom.br>. Acesso em: 5 abr. 2009. 
9 Retiradas de Grando (2004) e Macedo (2000). 
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5. Contagem: contar a quantidade de peças comuns, com os respectivos valores de 

cada casa, multiplicando por 2.  

6. Os pontos que sobrarem devem ser calculados com os valores de cada casa.  

7. Somam-se os valores, e quem obtiver o maior número de pontos é o vencedor. 

         

Acreditávamos que, no processo de leitura, os alunos poderiam compreender a regra 

do jogo, além de apropriar-se da linguagem matemática, utilizando-a em outras situações. 

 Como mencionado por Koch (2003, p. 26), “[...] textos são resultados da atividade 

verbal de indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de 

alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade verbal se 

realiza”.  

 

• Leitura das resoluções de problema: as leituras utilizadas nos momentos de 

situações de jogo tiveram como objetivo possibilitar ao aluno a reflexão e a análise 

sobre algumas hipóteses efetuadas nas jogadas e sua relação, quando observadas 

no contexto da resolução de problemas. Também se buscavam a compreensão e a 

relação de inferência, observando os significados e a apropriação da linguagem e 

dos conceitos matemáticos adquiridos, na leitura da regra e do movimento do 

próprio jogo, quando transmitidos para as situações-problema. Para a realização da 

análise das jogadas, foram efetuadas representações dos tabuleiros e da prancha, a 

fim de que os alunos compreendessem os escritos e, ao mesmo tempo, em algumas 

situações, dispensassem o uso do material do jogo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Representação do tabuleiro do jogo Kalah 
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 2 3 4 1 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 6 – Representação da prancha do jogo Sjoelbak 

 

 Nas situações-problema propostas, representamos a situação de jogo conforme as 

Figuras 5 e 6, seguidas de questionamentos em relação às jogadas. 

 

• Leitura de textos em diferentes gêneros textuais: abordamos na pesquisa 

diversos gêneros textuais: o instrucional, na leitura da regra do jogo; o 

argumentativo e o narrativo, na exploração da carta e da história em quadrinhos. 

Como os alunos teriam que produzir os dois últimos gêneros, procuramos explorar 

seu estilo e sua estrutura, através do contato com as textualizações. Para a 

exploração do gênero história em quadrinhos, utilizamos algumas referências. Os 

alunos fizeram a leitura de gibis e das histórias de Rex, criadas por Ivan Zigg, em 

exemplares da revista Ciência Hoje para Crianças, em que pesquisaram e leram 

algumas histórias. Após a pesquisa, receberam alguns exemplos de balões, 

expressando ações e emoções dos personagens, como apresenta a Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Balões utilizados nas histórias em quadrinhos 
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Outro espaço considerado de leitura foram os momentos, após a produção dos dois 

gêneros, em que os alunos fizeram o movimento de ler, reler e reescrever seus pensamentos. 

Acreditamos, como menciona Bakhtin (1999), que, ao compreender a enunciação — 

oral ou escrita — do outro, o leitor começa a orientar-se em relação a ela. “Compreender é 

opor a palavra do locutor, uma contrapalavra.” (Idem, p. 132). 

 

2) Movimentos de escrita 

A leitura e a escrita acompanharam todo o percurso da pesquisa. Na sequência de 

atividades propostas, os dois movimentos estiveram presentes, ora enquanto registro do aluno, 

ora como produção escrita de outro autor, neste caso, o destinatário das cartas. 

 Além de ser considerada um ato reflexivo, a escrita, nas aulas de Matemática, 

mobiliza o sujeito a registrar suas hipóteses e construções, reorganizando seus pensamentos 

em relação à situação de jogo. Entendemos que, ao escrever, o aluno sistematiza suas ideias, 

apropria-se da linguagem e de conceitos matemáticos, que podem ser trazidos em outros 

momentos de produção, como, por exemplo, nas situações-problema, na produção de um 

gênero textual ou mesmo no registro livre do jogo. 

Nesta pesquisa, utilizamos três movimentos de escrita: o registro livre, o registro nas 

situações-problema e o registro com leitor externo, realizados pelos alunos, pela professora-

parceira e pela professora orientadora da pesquisa. 

• Registro livre: alguns jogos mobilizam o jogador a realizar o registro escrito. Esses 

registros podem ser as pontuações das jogadas, o número de vezes que ganhou ou 

perdeu, ou seja, é uma escrita sem uma função determinada, mas regida pela 

necessidade e pelo desejo do próprio jogador nas partidas. Outro registro, que 

podemos considerar como “livre”, foi feito no final do ano letivo de 2009, quando 

pedimos para que os alunos escrevessem um bilhete para a pesquisadora: os alunos 

ficaram à vontade para expor suas opiniões e impressões sobre o período em que 

trabalhamos com o jogo nas aulas de Matemática. 

 

• Registro durante as resoluções de problema: ao utilizar a escrita nos momentos 

de resolução de problemas, os alunos têm a oportunidade de refletir, analisar e 

validar suas hipóteses, levantadas nas jogadas. Ao escrever sobre elas, é possível 

compreender conceitos e utilizar a linguagem matemática, além de repensar sobre 

algumas situações e estratégias que ocorreram no decorrer do jogo. Ao ler as 

situações e compreender a representação das jogadas, a escrita torna-se um 
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momento de vivências e sistematização de seu próprio entendimento. 

Compreendemos que, através da escrita, o aluno tem a possibilidade de repensar 

sobre suas jogadas e, ao mesmo tempo, refletir sobre elas, ao voltar ao jogo, o que 

contribui para a construção de novas estratégias. 

 

• Registro com leitor externo: 

Entendemos a escrita como a materialização dos enunciados verbais, dos 

discursos. De acordo com Bakhtin (2000, p. 300-302), 

 

possuímos um rico repertório dos gêneros dos discursos orais (e escritos). Na 
prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar 
totalmente a sua existência teórica [...] na conversa mais desenvolta, 
moldamos nossa fala às formas precisas de gêneros, às vezes padronizados e 
estereotipados, as vezes mais maleáveis, mais plásticos e mais criativos. 

 

Com o objetivo de refletir sobre as estratégias do jogo, os alunos iniciaram a 

escrita, utilizando gêneros textuais. Os dois gêneros abordados foram: a carta e a 

história em quadrinhos. Tivemos a preocupação de explorar a estrutura e o estilo 

de ambos os gêneros, para que, de acordo com cada um destes, realizassem a 

escrita de suas estratégias, as previsões de jogada, explorando a linguagem e os 

conceitos matemáticos. A carta foi direcionada à professora que estava orientando 

a pesquisa, enquanto a história em quadrinhos foi compartilhada em pequenos 

grupos, no coletivo e com a professora parceira. A próxima etapa foi proposta à 

professora-parceira. A partir de todo o percurso, propusemos a escrita de uma 

carta, tendo como destinatária a professora orientadora. A proposta era de 

explicitar as impressões, os sentimentos e as reflexões que marcaram os seis meses 

de produção dos dados. 

 

3.3.3 Entrevista 

 

 Entrevistar é desvelar caminhos, compreender fenômenos, reestruturar ideias. De 

caráter dinâmico, a entrevista possibilita refletir sobre a realidade, trazer à tona informações 

que podem ser interpretadas e transformadas, mediante o discurso do outro. De acordo com 

Szymanski (2004, p. 14),  
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[...] a entrevista também se torna um momento de organização de ideias e de 
construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o 
caráter de recorte da experiência e reafirma a situação de interação como 
geradora de um discurso particularizado. Esse processo interativo complexo 
tem caráter reflexivo, num intercâmbio contínuo entre significados e o 
sistema de crenças e valores, perpassados pelas emoções e sentimentos dos 
protagonistas. 

 

 Esses discursos, quando proferidos de forma interativa pelo sujeito entrevistado, 

demonstram, segundo Szymanski (2004, p. 11), “ações e emoções, que se coordenam e se 

definem”, e que não se resumem à busca de informações, mas desenvolvem-se através de uma 

relação significativa, tanto para o pesquisador, quanto para o entrevistado. 

 Nesse dialogismo entre falar e ouvir ocorre a interação. São narrativas que se 

organizam nos momentos de autorreflexão do entrevistado. Para Szymanski (2004, p. 14), “o 

movimento reflexivo que a narração exige acaba por colocar o entrevistado diante de um 

pensamento organizado de uma forma inédita até para ele mesmo”.  

 No decorrer da pesquisa, foi essa reflexão que esteve presente no discurso da 

professora-parceira, a qual conseguiu explicitar sua compreensão das atividades que os alunos 

desenvolveram, relatando suas concepções, suas crenças e seus sentimentos em relação aos 

seus alunos e à aprendizagem Matemática. 

 

3.3.4 Diários de campo 

 

 A escrita é uma fonte importante de documentação para o pesquisador. À medida que 

os dados vão sendo produzidos, audiogravados, a transcrição dos enunciados verbais, bem 

como as impressões, os acontecimentos e as posições do próprio pesquisador precisam ser 

explicitadas e gradualmente revisitadas, no decorrer de todo o processo. 

 Ao escrever sobre suas impressões, o pesquisador engloba, como destacado por 

Bogdan e Biklen (1994, p. 152), “o ponto de vista do observador, as suas ideias e 

preocupações”. Essas notas são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 150). O diário representa, para o pesquisador e 

para sua análise, uma fonte importante de dados e pode, também, ajudar o investigador, como 

destacado por Bogdan e Biklen (1994, p. 151), a “acompanhar o desenvolvimento do projecto, 

a visualizar como é que o plano de investigação foi afectado pelos dados recolhidos, e a 

tornar-se consciente de como ele ou ela foram influenciados pelos dados”. 



84 
 

Diante da preocupação de que os dados não fossem perdidos ou esquecidos, optamos 

por registrar nos diários de campo todo o percurso da produção audiogravada, tendo o cuidado 

de, além de descrever os acontecimentos, interpretar e refletir sobre cada um deles. 

Ao escrever, utilizando a descrição e a análise pessoal da pesquisadora, alguns 

momentos importantes de intervenção, reflexão e socialização, tanto nos pequenos grupos, 

quanto coletivamente, foram explicitados e registrados. Como destacado, além da descrição, 

foi importante registrar nossas impressões, nossos sentimentos e hipóteses, que possibilitaram 

releituras e novos escritos durante a pesquisa. 

Ao refletir sobre o contexto da sala de aula, o pesquisador mobiliza-se, colocando-se 

no texto. Bogdan e Biklen (1994, p. 165) indicam que as notas de campo contêm: 

 

[...] frases e parágrafos que refletem um relato mais pessoal do curso do 
inquérito. É nesta parte que é registrada a parte mais subjectiva da sua 
jornada. A ênfase é na especulação, sentimentos, problemas, ideias, palpites, 
impressões e preconceitos. Também se inclui o material em que você faz 
planos para investigação futura bem como clarificações e correcções dos 
erros e incompreensões das suas notas de campo. Espera-se que você deixe 
sair tudo: confesse os seus erros, as suas inadequações, os seus preconceitos, 
os seus gostos e aversões. 

 

 Entendemos que a abordagem feita pelo autor foi a principal característica desses 

escritos, pois, além de relatar sobre cada dia, tivemos a preocupação de registrar as vivências 

e os sentimentos ocorridos nas atividades, o que nos subsidiou nos momentos de reflexão. 

 

3.4 Quadro-síntese 

 

 

 Com o objetivo de organizar os instrumentos utilizados na produção dos dados, no 

decorrer da pesquisa, faremos uso do quadro-síntese, em que os instrumentos serão 

identificados através de símbolos, como exposto a seguir: 

 

Momentos Instrumento Símbolo 

Leitura Leitura da regra do jogo 

Leitura de imagens 

L.R-J 

L.I. 

 Leitura de resoluções de 

problema 

L.R-P 
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 Leitura de textos de 

diferentes gêneros  

L.G. 

Escrita Registro livre R.L. 

 Registro de resoluções de 

problema 

R.R-P 

 Registro com leitor externo R.L-E 

Comunicação Audiogravação 

Entrevista 

 

 

 

 

Escrita e leitura Diários de campo 

 

 
 

Quadro 2 – Quadro-síntese 

3.5 O processo de análise 

 

 

Após todo o caminho percorrido para a produção dos dados, com o auxílio de alguns 

instrumentos, tais como a audiogravação, os registros orais e escritos e o diário de campo da 

pesquisadora, a etapa seguinte foi a definição dos eixos de análises que seriam considerados 

diante de todo o material recolhido. Para isso, tomamos como estratégia de ação a 

triangulação dos dados. 

De acordo com Valencia (2000, p. 2, tradução nossa), “a triangulação é um termo 

originariamente usado durante a investigação por abordar múltiplos pontos de referência para 

localizar uma posição desconhecida”10. Ela permite que o pesquisador relacione diversos tipos 

de dados, a fim de interpretá-los de acordo com o contexto em que foram produzidos, além de 

aliar esses dados à fundamentação teórica. Em Lopes (2003, p. 98), vemos que “a 

triangulação permite ao pesquisador usar vários métodos com diferentes combinações. Pode-
                                                 
10 C.f.original: “la triangulación es un término originariamente usado en los círculos de la navegación por 
tomar multiples puntos de referencia para localizar uma posicion desconocida”. (VALENCIA, 2000, p. 2) 
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se concebê-la como um processo de uso de múltiplas percepções para clarificar o sentido 

[...]”. 

 Embasados nesses elementos, como sugere Lopes (2003), iniciamos a triangulação e 

demos conta de definir duas categorias de análise através da leitura sistemática dos dados. 

Pautando-nos em Franco (2003, p. 27), entendemos que:  

 

[...] produzir inferências em análise de conteúdo tem um significado bastante 
explícito e pressupõe a comparação dos dados, obtidos mediante discursos e 
símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, 
de indivíduos e de sociedade. Situações concretas que se expressam a partir 
das condições da práxis de seus produtores e receptores acrescida do 
momento histórico/social da produção e/ou recepção. 

 

Dessa forma, pretendemos abordar a problemática da pesquisa a partir de alguns 

elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Triangulação dos dados 

 

Nesse sentido, olhando para o conjunto de dados, elegemos duas categorias: a primeira 

refere-se ao conhecimento matemático escolar, sendo produzido através dos momentos de 

leitura e escrita por meio de diferentes gêneros textuais; e a segunda aborda a questão do 

registro, nos momentos de resolução de situações-problema de jogo. 

 Nos capítulos seguintes, traremos a análise dos dados produzidos, destacando duas 

categorias, em capítulos diferentes: a primeira delas, intitulada “‘Começa daqui, aí eu vou pra 

Produção dos dados 

Conhecimento 
matemático 

Jogos e 
resolução de 
problemas 

Diários de Campo 

Referencial 
teórico 

Registros 
audiogravados 

Leitura Escrita 
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lá, aí paro aqui, aí eu chego aqui e paro todas aqui, é isso?’: lendo as regras do jogo e 

atribuindo sentidos à leitura e escrita”, analisa, no capítulo 4, o movimento de leitura e escrita 

no contexto da ação do jogo. O segundo capítulo de análise, capítulo 5 deste texto, intitulado 

“ ‘Não dá, prô, só consigo até 98’: resolvendo problemas a partir do jogo”, foca os registros 

produzidos das resoluções de problemas a partir do jogo. 
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4 “COMEÇA  DAQUI, AÍ EU VOU PRA LÁ, AÍ PARO AQUI, AÍ EU 

CHEGO AQUI E PARO TODAS AQUI, É ISSO?”: LENDO AS 

REGRAS DO JOGO E ATRIBUINDO SENTIDOS À LEITURA 

E  À ESCRITA 

 

 

 O presente capítulo tem como objetivo abordar duas vertentes histórico-culturais: a do 

jogo e a dos processos de leitura e escrita.  

 A partir do contato com o jogo e com a leitura e a escrita de diferentes gêneros 

textuais, o leitor tem a possibilidade de compreender e inferir continuamente sobre o texto, 

levantando hipóteses, conjecturas e validando seus pensamentos. 

 Neste capítulo, temos como objetivo refletir sobre a leitura e a escrita nos momentos 

de jogo, pautando-nos em registros orais e escritos dos alunos, bem como nos registros da 

professora-parceira, da professora orientadora e da pesquisadora, nas reflexões no diário de 

campo. 

  

4.1 Ler, escrever e jogar: uma relação entre diferentes linguagens 
 

 

 Pensando na leitura, na escrita e no jogo nas aulas de Matemática, é possível refletir 

sobre três ideias. A primeira acerca do dialogismo entre leitura e escrita; a segunda em relação 

à presença dos gêneros textuais; e a terceira sobre a possibilidade de viver o jogo enquanto 

parte de um contexto leitor, escritor e matemático. 

 Considerando essas relações, tomamos como referência, neste texto, o termo 

“movimentos”, aplicado a movimentos de leitura, movimentos de escrita e movimentos de 

jogo. 

 Embora nomeados diferentemente, trazendo a impressão de que fossem movimentos 

dissociados, foram contemplados conjuntamente em dois jogos: o Kalah e o Sjoelbak, ambos, 

até então, desconhecidos pelos alunos. 

 O Kalah é um jogo de origem egípcia. Foi e ainda é muito utilizado na África, 

especificamente na Costa do Marfim, tanto por crianças, quanto por adultos e possui para essa 

civilização o significado de semeadura. Os antigos possuíam uma visão mística em relação ao 

Kalah. Durante o dia, seu uso era frequente e desprovido de simbologias, porém, à noite, 
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colocavam o tabuleiro para fora das casas, em sinal de devoção aos deuses e pedido de 

proteção, para que a colheita fosse farta. 

 Quanto ao Sjoelbak, é um jogo de origem holandesa, muito utilizado por membros da 

aristocracia inglesa, como era o caso de Henrique Tudor. Em 1800, o jogo foi desvinculado da 

aristocracia, pois começou a fazer parte das tabernas, comprometendo a própria monarquia 

inglesa e sua hierarquia social. Desde 1900, o jogo ainda sobrevive na Holanda, Bélgica e 

Alemanha, onde são realizados grandes campeonatos. Além disso, é também utilizado, no dia 

31 de dezembro, como sinal de festa e passagem do ano. 

Observando os traços culturais de cada jogo, notamos a presença de práticas ainda 

arraigadas na contemporaneidade e que se transformaram ao longo do tempo. No Brasil, por 

exemplo, o Kalah é utilizado entre alguns jogadores, porém não em quantidade significativa. 

Quanto ao Sjoelbak, observamos o seu uso, já modificado, no boliche ou no jogo malha, 

típico de quermesses e ainda visto em algumas comunidades. 

 Mesmo com essa transformação, notamos que ambos estão presentes enquanto 

essência cultural, o que apontamos como uma característica marcante, tanto para a escolha 

dos jogos, quanto para atingir os objetivos propostos neste trabalho. 

Nesse sentido, tanto o Kalah quanto o Sjoelbak subsidiaram nossa problemática. Por 

serem jogos marcantes culturalmente, acreditávamos que os alunos conseguiriam estabelecer 

relações e analogias com outros jogos e contextos, apropriando-se de diferentes linguagens, 

produzindo estratégias e conhecimento. Como contemplado por Huizinga (2000, p. 217), 

 

há fenômenos que a geração mais nova considera parte do “passado” e que 
para os mais velhos continuam fazendo parte de “nosso tempo”, não só 
porque os mais velhos ainda recordam pessoalmente esses fenômenos mas 
sobretudo porque eles ainda fazem parte da sua cultura. Esta diferença 
quanto ao sentido do tempo depende menos da geração a que se pertence do 
que do conhecimento que se possui das coisas antigas novas. Um espírito de 
formação histórica incluirá em sua idéia do que é “moderno” e 
“contemporâneo” uma parte do passado muito maior do que fará um espírito 
que miopemente considera apenas o momento que passa. 

 

Partindo desse princípio, pensamos que as atividades de ler, escrever e jogar supõem 

uma relação de tempos, espaços e funções. Nesse processo, entendemos que o jogo está 

cercado por dois movimentos: o primeiro, o do próprio jogador, que se mobiliza para brincar, 

jogar e divertir-se, enquanto, no segundo, existe a relação de colocar-se no jogo, mostrando e, 

ao mesmo tempo, ocultando seus desejos, suas inquietações e estratégias. 
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Nessa relação, existe a presença do lúdico, que ressoa constantemente, mas também da 

inferência e da reflexão diante de suas atitudes, seus riscos e seus escritos. 

Ao buscar superar-se ou até mesmo superar o outro, o jogador inscreve-se em um 

espaço em que se sente desafiado, mobilizado, tanto pelo que joga, quanto pelo que lê e 

escreve. 

Na análise, utilizamos os movimentos de leitura, abrangendo a leitura de imagens, da 

regra do jogo, dos registros pessoais e do gênero textual produzido e movimentos de escrita 

por meio de cartas, histórias em quadrinhos e bilhetes. 

 Esses registros estiveram presentes de duas formas: o primeiro, com escritas 

espontâneas, o que chamamos de registro livre (R.L.) e o segundo, o registro com leitor 

externo (R.L-E), que, além de abordar as características do próprio gênero, enfatiza a função 

social desses escritos, ou seja, envolver o leitor externo. Em ambos os registros, percebemos a 

presença marcante de diferentes discursos e da relação entre os sujeitos. Para Bakhtin (2000, 

p. 325): 

 

Ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva 
do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver enunciado. As diversas 
formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do 
destinatário são particularidades constitutivas que determinam a diversidade 
dos gêneros do discurso. Diferentemente dos enunciados e dos gêneros do 
discurso, as unidades significantes da língua (a palavra e a oração), por sua 
natureza, não podem ter um destinatário: elas não pertencem a ninguém 
assim como não se dirigem a ninguém. Melhor ainda: como tais, carecem de 
qualquer relação com o enunciado do outro. 

 

Dessa forma, a relação entre mim e outro, leitor e escritor, também se apresenta no 

contexto do próprio jogo, que, de maneira dinâmica, age e reage, colocando-se como um 

leitor que reflete, elabora estratégias e infere a partir da situação de jogo. 

No Esquema 2, procuramos explicitar as relações ocorridas entre jogo, leitura e 

escrita, destacando o caminho que o presente capítulo irá percorrer. 
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Esquema 2 – Movimentos do jogo 

 

A partir desse conjunto de elementos, contamos, no decorrer da narrativa, com alguns 

fragmentos dos diários de campo da pesquisadora, dos escritos dos alunos, da professora-

parceira e da professora orientadora, e com as audiogravações, com o objetivo de discutir a 

presença da leitura e da escrita, quando exploradas em contexto de jogo. 

 
4.2 Jogo e cultura: uma possibilidade de diferentes “leituras” 

 

 

 O jogo está presente em diferentes épocas e civilizações. Mesmo carregando suas 

marcas culturais, ele se transforma mediante seu próprio contexto e necessidades. Segundo 

Huizinga (2000, p. 6): 

 

Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente antes da 
própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes 
origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos. Em toda a 
parte encontramos presente o jogo como qualidade de ação bem determinada 
e distinta da vida comum.  

 
 
 Por fazer parte da história dos sujeitos, antigos e contemporâneos, suas práticas vêm 

sendo resgatadas temporalmente, como os jogos tradicionais infantis, por exemplo, que, têm 

sido perpetuados através do tempo, acompanhando gerações. 
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 Nesse sentido, acreditamos que jogar possibilite momentos importantes de discussão, 

reflexão, levantamento de hipóteses, além de estabelecer relações, analogias, que são 

propiciadas pela familiarização. Segundo Grando (2004), ao familiarizar-se, os alunos entram 

em contato com o material do jogo, reconhecendo e estabelecendo analogias com outros 

jogos. 

 Embora a autora não trate do resgate histórico do jogo, enquanto familiarização, 

entendemos que o aluno entra em contato com as diferenças e as semelhanças do jogo, as 

mudanças ou as permanências das regras, as adaptações do material do jogo, bem como com 

as interpretações e os sentidos realizados por diferentes civilizações. 

 Do mesmo modo, resgatar aproxima o jogador, temporalmente, do próprio jogo, 

propiciando novas leituras, mas, agora, com os olhos do presente. Essas discussões, além de 

esclarecer sobre diferentes práticas culturais, fazem com que o aluno estabeleça analogias 

necessárias para a compreensão dos materiais do jogo e de sua regra. Como aponta Duflo 

(1999, p. 77), “o jogo é sinal de humanidade. No jogo o homem é, sem coerção, totalmente 

homem”. 

 As analogias estiveram presentes, neste trabalho, em três momentos: o primeiro a 

partir do nome do jogo; o segundo através das relações estabelecidas com imagens, em que os 

alunos estiveram em contato com fotos, esculturas e mapas que retratavam sobre cada um dos 

jogos; o terceiro com seus materiais, em nosso caso, o tabuleiro, as sementes, a prancha e os 

discos. 

 Através do nome dos jogos, os alunos estiveram em contato com uma série de 

informações, que foram amparadas por momentos de antecipações, levantamento de 

hipóteses, além de um ambiente rico de discussões. Quando perguntamos aos alunos o que 

significavam as palavras Kalah e Sjoelbak, eles produziram algumas impressões, procurando 

destacar suas hipóteses. Sobre o Kalah, os alunos mencionaram que 

 

 
 

4.2.1 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 28/08/09. 
 

 

“[...] essa palavra pode ser uma música, um jogo, uma 
brincadeira, uma comida, o nome de uma pessoa”. 
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Nesse momento, surgiram algumas possibilidades em relação à própria palavra. 

Utilizando a imaginação e a intuição, os alunos refletiram sobre o próprio jogo. 

 A aluna Paloma11 e o aluno Miguel, por exemplo, quando mencionamos o Sjoelbak, 

produziram as seguintes hipóteses (registro 4.2.2):  

 

 
 

4.2.2 – L.I. - trecho extraído do diário de campo da pesquisadora. Socialização dos 
alunos: Paloma e Miguel, 06/11/09. 

 

Além de construir hipóteses e estabelecer analogias com outros jogos, a leitura que 

realizaram da palavra possibilitou a produção de impressões individualizadas, mas que não 

deixam de ser e estar atreladas a discursos da própria cultura, envolvidos pelo momento 

vivido e pelos discursos construídos historicamente, enfim, por falantes. Como destacado por 

Bakhtin (2000, p. 312-313), 

 

as palavras da língua não são de ninguém, porém, ao mesmo tempo, só as 
ouvimos em forma de enunciados individuais, só as lemos em obras 
individuais, e elas possuem uma expressividade que deixou de ser apenas 
típica e tornou-se também individualizada (segundo o gênero a que pertence) 
em função do contexto individual, irreproduzível, do enunciado.     

 

 Com o objetivo de que compreendessem sobre o que falávamos, os alunos fizeram a 

leitura de mapas, localizando geograficamente a África, a Alemanha, a Bélgica e a Holanda. 

Explicitamos que tanto o Kalah quanto o Sjoelbak eram originários dessas regiões, embora 

estivessem presentes no Brasil, mas não de maneira tão ampla, como em seus países de 

origem. 

 Para que se mobilizassem, refletissem, levantassem hipóteses e estabelecessem 

relações com a palavra (nome do jogo), os alunos estiveram em contato com algumas 

imagens: realizaram a sua leitura e estabeleceram relações com outros contextos. 

                                                 
11 Os nomes dos alunos envolvidos na pesquisa foram preservados; portanto, adotaremos nomes fictícios. 

“[...] pode ser um jogo de acertar o alvo, coloca as pecinhas no 
meio e o jogador tem que acertar as pecinhas.” 
 
“[...] é um jogo de arrumar as pecinhas na sequência, mostrando 
que no desenho estavam todas enfileiradas.” 
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 A primeira imagem apresentada (Figura 8)12 foi um tabuleiro de cerâmica com 

diversos cortes de rocha, encontrado na Etiópia, em Matara (atual Eritréia), e em Yeha (na 

Etiópia), datado pelos arqueólogos entre os séculos VI e VII d.C..  

 Por ser uma imagem que possibilita diversas interpretações, os alunos iniciaram uma 

série de discussões, explicitando suas opiniões sobre a imagem e também sobre seu próprio 

contexto, principalmente em relação aos brinquedos e às brincadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Tabuleiro de cerâmica do Mancala (Kalah) 

  

Ao observarem a imagem, fizeram relações com outros momentos e períodos, 

estabelecendo simultaneidades entre a história e seus próprios contextos. Durante as 

discussões, uma das falas que nos chamou a atenção foi do aluno Everton, que se mobilizou, 

fazendo analogias com suas próprias vivências, como destacado no diário de campo (registro 

4.2.3): 

 

 
 

4.2.3 – L.I. - trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 28/08/09. 

                                                 
12 Disponível em: http://www.jogos.antigos.nom.br. Acesso em: 5 abr. 2009. 
 

 
Durante a exposição da imagem, as crianças fizeram 
relações com inúmeros fatores, mas o que chamou 
atenção foi a relação que o aluno Everton fez com o jogo 
fubeca (bolinhas de gude), em que também se fazem 
buracos no chão, a fim de acertar o alvo. 
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 O aluno Everton leu a imagem e estabeleceu relações com suas brincadeiras. Ao tentar 

interpretar o jogo, o aluno produziu hipóteses que o subsidiaram em suas jogadas e também 

nos momentos da leitura e da escrita. 

A próxima imagem compartilhada foi uma estátua de bronze (Figura 9)13, encontrada 

em uma tribo da Gana em 1978. Além de demonstrar a prática do jogo, deixava explícitos os 

traços característicos da civilização africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Estátua de bronze, de uma tribo em Gana 

 

 A partir da imagem, os alunos perceberam que se tratava de um jogo, destacando a 

necessidade de jogar em duplas e de ter um tabuleiro. A presença da linguagem, dos 

discursos, no levantamento de hipóteses, explicita, como destacado por Brougère (1998), que 

o jogo nos remete ao conjunto da linguagem que é utilizada na sociedade, no uso cotidiano e 

não científico. Sendo assim, antes de a criança conhecer o termo, o adulto já o configurou 

como jogo; então, o jogo trabalha a partir da língua. 

 Em relação ao Sjoelbak, a leitura de imagem também foi realizada. Os alunos 

estiveram em contato com a imagem de um dos representantes da aristocracia inglesa (Figura 

10), que utilizava o jogo enquanto prática social. A partir da figura de Henrique Tudor, foi 

possível observar as relações sociais, políticas e econômicas da época, juntamente com as 

práticas do próprio jogo. 

 Nesse movimento, explicitamos que, em 1800, o jogo foi abandonado pela aristocracia 

inglesa, já que passou a estender-se para os ambientes populares, reduzindo o poder da 

aristocracia sobre o próprio jogo. Daí seu confinamento aos museus da Inglaterra. 
                                                 
13 Disponível em: http://www.jogos.antigos.nom.br. Acesso em: 5 abr. 2009. 
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Figura 4 – Henrique Tudor 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Henrique VIII, de Hans Holbein, 153614 

 

Durante a discussão, o aluno Davi questionou-nos sobre a diferença social entre os 

jogadores, pois não compreendia essa divergência nos momentos das brincadeiras. No 

decorrer da discussão, o aluno comentou (4.2.4):  

 

Davi: Prô, por que o pobre não podia jogar? E quando o pobre jogava, 
o rico não podia jogar mais? 
Cid: É, Davi, naquela época, nenhum nobre poderia igualar-se com um 
homem que frequentava uma taberna; isso, para as classes mais altas, 

poderia trazer complicações, já que um rei não frequentava esses ambientes. 
Davi: Mais hoje tem isso também? 
Cid: O que você acha? 
Davi: Acho que não, todo mundo brinca, só que não tem brinquedo igual. 
 
4.2.4 – L.I. - trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 06/11/09. 
 

 
 

Notamos que, ao lerem as imagens, além de discussões, comparações e reflexões, os 

alunos produziram um ambiente de significados, estabelecendo relações entre imagem, tempo, 

história e suas representações, como explicitado no comentário 4.2.4, em que o aluno expõe 

suas impressões sobre os brinquedos e sobre a própria condição social. Como mencionado por 

Huizinga (2000, p. 4), 

 

[...] mesmo em suas formas mais simples, [...] [o jogo] ultrapassa os limites 
da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, 

                                                 
14 Disponível em: http://www.luminarium.org/renlit/henry8face3.htm. Acesso em: 6 maio 2009. 
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encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa “em jogo” que 
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido a ação. 
Todo jogo significa alguma coisa.  

  

 Outro aspecto destacado e que contribuiu para a compreensão entre os alunos foram as 

diferentes nomeações dos jogos, de acordo com cada região, contexto cultural, origem, seu 

significado; quanto à semeadura, à colheita, ao arremesso e à visão mística e religiosa de seu 

uso, tanto entre crianças, quanto entre adultos. 

A contextualização histórica do jogo se faz necessária porque oferece aos alunos a 

possibilidade de apropriar-se culturalmente dele — qual o sentido histórico que teve a criação 

daquele jogo? Por que ele se fez necessário? Quais as mudanças que suas regras foram 

sofrendo? É interessante saber que também os adultos jogavam com as crianças, prática pouco 

presente nos dias atuais... Como mencionado por Clot (2006, p. 23, grifos do autor), “nós nos 

tornamos sujeitos, transformando o social em si pelo social para si”. 

Além disso, o material do jogo também auxiliou no momento da familiarização. 

Durante a observação e a manipulação, foram realizadas tentativas, ações e aproximações 

com os objetos do jogo. 

As crianças, nesse movimento de familiarização, tentaram aproximar-se do 

movimento do jogo, explicitando possíveis hipóteses: Como jogar? Para que servem as 

sementes? Como movimentá-las? Como lançar os discos? Como iniciar os lançamentos? 

Segundo Grando (2004), os alunos “experimentam o material por meio de simulações de 

possíveis jogadas”, propiciando um momento rico de interações, como explicitado por dois 

grupos, no contato com o Sjoelbak. 

 
Cid: Quantos discos existem no jogo? 
Cristiano: Trinta. 
Cid: O que vão fazer com ele? 
Cristiano: Jogar daqui, assim, ó. (Da delimitação dos números para a linha de 

partida). 
Cid: Mas por que tem esses números? 
Paloma: Pra colocar as pecinhas. 
Cid: Colocar as pecinhas? 
Paloma: É a quantidade, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 1 aqui. 
Cid: Mas não vai sobrar? 
Paloma: Vai. 
Cid: E o que você vai fazer? 
Paloma: Vou usando de novo. 
 
4.2.5 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada com o grupo: Cristiano, Paloma, 
Valéria e Aline. Diário de campo, dia 06/11/09. 
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Cid: E aí, Davi, o que está fazendo? 
Davi: Estou eu e o Vinicius contra o Everton, aí a gente vai jogando lá. (nas 
casas 2-3-4-1). 
Cid: Mas quem ganha? 

Davi: Quem acertar mais lá dentro. 
Cid: Como vocês vão saber? 
Davi: A gente está marcando aqui. (no caderno) 
Cid: Mais como vocês sabem quem ganhou? 
Davi: Vai vendo quem acertou mais, é pontaria, prô. Eu e o Vinicius estamos 
ganhando. (Marcava no caderno que cada disco encaçapado valia os pontos de cada 
casa). 
 
4.2.6 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada com o grupo: Everton, Davi e 
Vinicius. Diário de campo, dia 06/11/09. 

 
 

Comunicar seus pensamentos é um processo importante nas aulas de Matemática, 

tanto no decorrer do jogo, quanto nas produções escritas. Quando o aluno tem a possibilidade 

de dizer sobre algo que está vivenciando, as possibilidades de aprendizagem tornam-se ainda 

maiores. Como destacado por Oliveira (1995, p. 11), “é o aprendizado que possibilita o 

despertar de processos internos de desenvolvimento que, se não fosse o contato do indivíduo 

com um determinado ambiente cultural, não ocorreria”.  

Nas intervenções 4.2.5 e 4.2.6, a familiarização e as simulações das jogadas articulam-

se no diálogo dos alunos. De forma geral, à medida que realizam a leitura da regra, 

estabelecem relações com o material do jogo, vivenciando a leitura, inferindo e levantando 

hipóteses. O texto e o jogo começam a fazer sentido para os alunos, que buscam resolver um 

problema. 

Trazer à tona seus próprios discursos, juntamente com os discursos de outros 

participantes, propicia um movimento do próprio sujeito em busca de compreender e iniciar 

as jogadas. O jogo torna-se um problema a ser resolvido, despertando no sujeito o 

envolvimento e o desejo de brincar. Como destacado por Pimm (1999, p. 81-82, tradução 

nossa), 
 

dizer coisas em voz alta é uma força especial e, muitas vezes, as ideias só 
podem ser devidamente analisadas quando exteriorizadas de alguma forma. 
Além disso, a comunicação torna claro o pensamento dos alunos, tornando-o 
público, proporcionando, assim, a professores oportunidades para descobrir 
as ideias e crenças de seus alunos. Desse modo, permite que as crianças 
comprovem o que foi dito.15 

                                                 
15 Cf.original: “ Decir las cosas em voz alta tiene una fuerza especial y, con frecuencia, las ideas sólo pueden 
examinarse de forma adecuada cuando se exteriorizan en cierta medida. Además, la verbalización hace patente 
el pensamiento de los alumnos, haciéndolo público, proporcionando, por tanto, a los professores oportunidades 
para descubrir las ideas y creencias de sus alumnos. Asmismo, permite que los chicos comprueben que han 
comprendido lo que se há dicho.” (PIMM, 1999, p. 81-82)  
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 O diálogo, a comunicação e a inferência foram observados, também, na leitura da 

regra. Além de ler, existe no grupo, uma vivência que perpassa pela relação de inferir, 

escrever e comunicar. Essa dialogicidade está presente, pois o objetivo do aluno é iniciar o 

jogo e brincar. A partir dessa relação é que discutiremos o item a seguir. 

 

4.3 A leitura da regra do jogo: uma relação dialógica e de inferência 

 

 

 Como discutido nos capítulos anteriores, ler e escrever em aulas de Matemática nem 

sempre é uma tarefa habitual. Compreender o que se lê, muito mais do que decodificar, é 

realizado através de uma relação dinâmica entre o texto e seu leitor, que, por uma atitude 

responsiva e reflexiva, observa e discute diferentes vozes presentes no texto. 

 Nessa relação, a regra do jogo também é construída. Ler e compreender seu gênero 

textual, neste caso, informativo, vivenciando seu estilo e o do próprio leitor, o uso de suas 

palavras e a função social a que ele se propõe, faz com que ler não seja um ato de isolamento, 

mas uma vivência e um momento de desenvolvimento de cada sujeito. Para Larrosa (2006, p. 

101), “a leitura é um diálogo entre o dito e o não dito, entre o que a palavra entrega e o que 

retém, mas sendo o não dito o lugar essencial de onde ressoa o sentido”. 

 A partir dessa perspectiva, ler a regra torna-se, também, um problema a ser resolvido, 

instigando o leitor a buscar caminhos para iniciar as jogadas, inferir, discutir e vivenciar a 

escrita, levantando hipóteses, conjecturas, além de apropriar-se da linguagem matemática.

 Para a leitura da regra, os alunos estavam organizados em grupos. De acordo com suas 

necessidades, buscaram encontrar uma forma de realizar a leitura e compreendê-la.  

 

 
4.3.1 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 28/08/09. 

                                                                                                                                                         
  

Em grupos, os alunos se organizam para a leitura das regras. 
Em alguns, há um orador, eleito pelas próprias crianças, que 
lê em voz alta, enquanto os demais membros tentam 
organizar as sementes, distribuindo-as. Em outros, cada 
aluno, seguidamente, lê a regra, silenciosamente e tenta 
observar o tabuleiro na tentativa de iniciar os movimentos, 
enquanto ocorrem as discussões e interpretações. 



100 
 

Ao ler a regra, os alunos caminharam no sentido de buscar alternativas e 

possibilidades para compreender o texto e reportar-se ao jogo, inferindo sobre a leitura e 

dando significado a esse momento, já que o objetivo seria iniciar o jogo. 

 Na leitura do jogo Kalah, foi possível evidenciar dois movimentos: o de inferência e o 

de comunicação, através do contato com as cinco primeiras regras do jogo.  

 Segundo as necessidades de cada grupo, os alunos realizaram a leitura e a releitura do 

texto, a fim de compreender alguns pontos que não ficaram claros no decorrer da leitura.  

Durante o momento de intervenção da pesquisadora, um dos grupos — o de Everton, 

Guilherme, Davi e Miguel — demonstrou certa insegurança em relação ao início da 

distribuição das sementes (4.3.2). Um dos conflitos era em relação à regra número três, 

quanto à movimentação das peças e a sua distribuição pela direita.  

 

Cid: Conseguiram distribuir as sementes no tabuleiro? 
Everton: É assim, pega uma por uma e vai colocando em cada casinha 
(distribuindo pela esquerda). Assim, você escolhe a casinha que você quiser 
pôr. 

Cid: Mas qual das casinhas?  
Everton: Assim, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. 

 
(3)   (3)   (4)   (3)   (3) 

(B)                                            (A) 
(3)    (3)   (4)   (3)   (3) 

 
Ele iniciou da quarta casa, e foi distribuindo: uma semente para a terceira, outra para 
segunda e a última na primeira, pela esquerda. 
Guilherme: Não, não é assim, é para lá! (indicando pela direita) 
Cid: Mas, está escrito na regra? É dessa forma? 
Guilherme: É para escolher a casinha, a casinha que quiser. 
Everton: Ah, Guilherme, tem que vir daqui (terceira casa, indo para direita) e não daqui 
(terceira casa indo para esquerda). 
Davi: Espera aí, olha, escuta! “Cada jogador, na sua vez, escolhe uma casa do seu 
lado do tabuleiro, pega todas as sementes dessa casa e as distribui uma a uma em cada 
casa localizada a sua direita, sem pular nenhuma casa e nem colocar mais de uma 
semente em cada casa.” 
Everton: Ah! É isso mesmo, está certo, viu, agora são vocês.  
Miguel: Vou começar... (O aluno iniciou a distribuição, e fez o primeiro ponto no seu 
kalah, o B). 
Everton: Agora sou eu. 
Guilherme: Mas eu errei, não era essa que eu queria. 
Everton: Ah! Já era, já era! Vamos ver se o meu raciocínio agora dá certo. 
Cid: Mas o que você está pensando? 
Everton: Começar daqui, aí eu vou para lá, aí paro aqui, aí eu chego aqui e paro todas 
aqui, é isso? 
Cid: Mas você quer parar as sementes aonde? 
Everton: Aqui. (indicando o seu kalah A) 
O aluno Everton tinha em sua quarta casa cinco sementes; segundo seu raciocínio, ele 
pegaria todas as sementes e distribuiria uma na quinta casa e as quatro sementes 
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restantes colocaria todas em seu kalah. 
Cid: A regra diz que, ao chegar no seu próprio kalah, as sementes que você tiver na 
mão deverá ser colocada no kalah? 
Everton: Acho que não. 
Cid: Que tal olhar novamente na regra? 
Guilherme: Não precisa! Não é assim, é para deixar uma. 
Cid: Deixar uma e ir distribuindo? 
Guilherme: É. 
Cid: Mas qual foi mesmo o raciocínio que você usou, Everton? 
Everton: Não, é que eu ia ver se dava, aí eu pegava uma daqui e jogava deixando todas 
aqui. (Como narrado anteriormente, pois era seu objetivo — e também a interpretação 
da regra —que, ao chegar ao seu próprio kalah, todas as sementes que estivessem com o 
jogador deveriam ser depositadas). 
Cid: Ah! Deixando todas aqui? (kalah A) 
Everton: É, daí eu pegava mais. 
Cid: Ah! Entendi, joia, mas agora você entendeu, então? 
Everton: Hum, hum... 
Cid: Então pode continuar. 
 
4.3.2 – L.R-J - trecho transcrito da intervenção audiogravada com o grupo: Everton, 
Guilherme e Davi. Diário de campo, dia 28/08/09. 

 

 É interessante perceber que, conforme os alunos vão retomando a leitura, discutindo, 

observando, fazendo tentativas, conseguem compreender de que forma o jogo é conduzido.  

 

 
4.3.3 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 28/08/09. 

 

 Nesse movimento de ler, reler, antecipar e voltar ao jogo, a escrita começa a fazer 

sentido. Como destacado por Koch (2003, p. 26), “[...] o texto pode ser concebido como 

resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende processos, operações e 

estratégias que têm lugar na mente humana, e que são postos em ação em situações concretas 

de interação social”.  

 Essa interação social, como salienta a autora, está presente tanto entre o texto e seu 

leitor quanto nas relações existentes entre os alunos, o eu e o outro. Essas relações também 

foram evidenciadas na leitura das regras 6 e 7 do jogo Kalah. 

A maior dificuldade foi compreender sobre a movimentação 
das sementes pela direita.  
Outro fator interessante foi quando o aluno Everton falou 
sobre o seu raciocínio, mesmo esse discurso não sendo 
explicitado na sala de aula. A antecipação das jogadas fica 
muito forte neste momento... 
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 Dentre as reflexões que as envolviam, destacamos a realizada na intervenção 4.3.4. 

 

 Antonio: Prô! Ganhamos com 19 peças. 
Cid: Nossa! Dezenove? O que vocês fizeram? 
Antonio: Jogando e pensando, prô. 
Cid: Mas qual a estratégia ? 
Antonio: A gente sempre coloca aqui, ó, a gente chega e vai colocando sempre 

a última aqui (referindo-se ao seu kalah). 
Cid: E como você faz essa estratégia de sempre colocar a última no seu kalah? 
Luis: Se tem dois aqui (casa 4), daí coloco uma aqui (casa 5) e a última aqui (kalah B) 
e jogo de novo.  
Cid: Mas como vocês descobrem que sempre vai cair aqui? 
Luis: Contando. 
Antonio: A gente conta quantas peças tem, antes. 
Cid: Ah, vocês contam antes de começar a jogar? 
Luis: Conforme ele vai fazendo a jogada, eu já vou contando para armar a minha. 
Cid: Agora me diz o seguinte, o que é melhor: o maior número de sementes para o 
adversário ou o menor número de sementes do lado do adversário? 
Vinicius: Do nosso lado é melhor mais sementes. 
Cid: E do lado deles? 
Luis: Menos sementes. 
Antonio: Porque do nosso lado é melhor, para eles é melhor mais sementes e pra nós 
menos sementes para ganhar deles. 
Cid: Mas por quê? 
Antonio: Porque aí a gente ganha, acaba nossa semente antes, porque tínhamos menos. 
Luis: Ah, mas a gente está esquecendo da regra, do direito a mais uma jogada e de 
capturar a peça do adversário. 
Vinicius: Se o Cristiano não tivesse avisado, nós ganhávamos, professora, porque o 
Antonio falou: “Vamos contar!”, e ele falou: “Não vamos, vocês têm direito a mais 
uma jogada.”. Aí nós perdemos ponto, aí nós perdemos ponto. 
Luis: Quando eles acabaram, nós tínhamos, ainda, direito a mais uma jogada, colocou 
mais um, tinha três aqui (casa 3), tan (indica colocar uma semente na casa 4), tan 
(indica colocar uma semente na casa 5), aí colocou aqui (uma semente no kalah B), daí 
que nós conseguimos continuar o jogo. 
Cid: Mas, Luis, é melhor ter mais sementes aqui do seu lado ou menos sementes aqui? 
Luis: Eu escolho menos. 
Cid: Por quê? 
Luis: Porque daí, se aqui só tem uma, aqui tem duas, aí você põe uma aqui e põe outra 
aqui e daí vai pondo para poder jogar mais uma vez; por isso é melhor menos sementes 
e também, se não tiver quase nenhuma, você pode pegar aqui. (Descrevendo a jogada 
anterior...) 
 
4.3.4 – L.R-J - trecho transcrito da intervenção audiogravada com o grupo: Luis, 
Antonio e Vinicius. Diário de campo, dia 10/09/09. 

 

 Ao comunicarem suas ideias, vemos a presença da apropriação das regras, em 

especial, das regras 6 e 7, a previsão das jogadas e o desenvolvimento de estratégias. É 

possível observar a compreensão da leitura e dos escritos do texto da regra, que, ao ser 

reportado para o jogo, começa a ser vivenciado pelos alunos e destacado como linguagem 

matemática. Segundo Pimm (1999, p. 28, tradução nossa), “as competências linguísticas mais 
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importantes consistem em ser capaz de atribuir significado ao que se ouve ou lê e de 

transmitir as próprias intenções através dos canais falados ou escritos”.16  

 No caso do jogo Sjoelbak, notamos um movimento diferente na leitura das regras. 

Mesmo em se tratando do mesmo gênero textual, o instrucional, a linguagem matemática 

estava mais evidente nestas regras, especificamente a número nove, que contemplava a 

contagem dos pontos.  

Até a regra número oito, os alunos realizaram a leitura comunicando suas ideias, 

fazendo tentativas com o material do jogo, enfim, inferindo ativamente a partir do gênero 

textual, através de uma atitude responsiva e significativa. Porém, essa relação de significados 

perde o seu valor, ao chegar à regra nove, que explicitava a contagem dos pontos obtida pelos 

jogadores. 

 

 
4.3.5 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 06/11/09. 

 

 

Há, nesses escritos (4.3.5), certo distanciamento entre o texto e o leitor, quando este 

entra em contato com a linguagem matemática. Pela dificuldade de apropriação dessa 

linguagem, sua compreensão cria uma série de barreiras, difíceis de serem transpostas no 

momento da leitura. É preciso entender, como destacado por Bakhtin (1997, apud Brait, 2005, 

                                                 
16 Cf.original: “ las capacidades linguísticas más importantes consisten em ser capaz de asignar sentido a lo 
que se escucha o lee, y de transmitir las propias intenciones a traves de los canales hablados o escritos”. 
(PIMM, 1999, p. 28) 
 

Da primeira à oitava regra, de modo geral, o entendimento, a 
compreensão foi realizada de maneira tranquila. À medida que 
iam fazendo a leitura dessas regras, manipulavam os discos. 
Mas o que me chamou a atenção foi que, a partir do momento 
que as crianças iniciaram a leitura da contagem dos pontos, os 
conflitos foram estabelecidos, pois não compreendiam como 
realizá-la, o que me fez refletir: nesse processo, será a 
linguagem matemática que, em certo momento da leitura, 
impediu de continuar a interpretação? Essa falta de 
compreensão não estaria ligada àquela presente, também, 
durante a leitura do problema convencional?   
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p. 81), que “a palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, constantemente 

mutável da comunicação dialógica. Ela nunca basta a uma consciência, a uma voz”. 

Nesse sentido, a linguagem matemática não está subordinada a um contexto de 

decifração de palavras e sílabas, mas necessita estar em um ambiente em que seja promovida 

a inferência, para que o texto possa ser relacionado, vivido, refletido e dialogado pelo leitor. 

Esse dialogismo apresenta-se quando o leitor estabelece analogias, levanta hipóteses e 

faz relações com outras leituras e discursos. Nesse movimento, vivem-se a linguagem, a regra 

e o próprio jogo. Para Vigotski (1998, p. 156), “os significados das palavras são formações 

dinâmicas, e não estáticas. Modificam-se à medida que a criança se desenvolve e também de 

acordo com as várias formas pelas quais o pensamento funciona”. 

A dialogicidade observada nessas vozes faz com que o jogador estabeleça relações 

entre ler, reler e colocar suas próprias posições, pois comunica e reflete sobre sua cultura e 

sobre suas estratégias já produzidas e a produzir; enfim, o jogador transforma-se e 

desenvolve-se através da linguagem. 

Esse fato ocorre quando os alunos comunicam suas ideias, procurando trilhar seus 

próprios caminhos e encontrar suas possíveis soluções. No diálogo 4.3.4, os alunos já iniciam 

a reflexão sobre a regra 9, tentando solucionar a questão dos cálculos dos pontos. 

 

 Cid: Estão conseguindo? 
Davi: Estou com uma dúvida, porque caiu em pé tem que voltar outra jogada? 
Everton: Acho que não. 
Cid: O que a regra diz sobre isso? 
Davi: “São desconsiderados para contagem os discos que ficarem entre as 

linhas de partida e chegada ao final do terceiro arremesso, os que estiverem 
acavalados ou em pé dentro das casas alcançadas e os que ficarem sobre a linha de 
chegada” (lendo...) é para contar. 
Cid: Mas em qual arremesso vocês estão? 
Davi: No último... 
Cid: Então pode voltar? 
Davi: Não, porque tem que contar. 
Cid: Como estão jogando? 
Davi: Dois em cada jogada. 
Cid: Como assim? 
Davi: Cada jogador joga duas peças de cada vez. 
Cid: Qual regra diz sobre isso? 
Everton: Se tem 15, não são três jogadores? 
Cid: Como você pensou nisso? 
Everton: Pego o 15 e divido por três jogadores e dá 5 discos pra cada, aí vejo quanto 
vai dar, se for de três... 
Cid: Está na regra? 
Everton: “Cada disco deverá ser lançado, saindo de trás da linha de partida” (Faz a 
leitura da regra 3), é sair de trás. 
Cid: Mas precisa dividir os discos? 
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Everton: Aqui não fala nada. 
Cid: Então o que acha? 
Everton: Acho que está errado. 
Conforme ainda acompanhava mais uma situação de conflito, um disco parou sobre a 
linha e o Vinicius não queria que o Davi o tirasse, então perguntei: 
Cid: Se parar na linha, o que acontece? 
Everton: Olha, está na regra 8, lê, Vinicius. 
Cid: O que concluiu, Vinicius? 
Vinicius: É, não vale. 
No momento da contagem: 
Davi: Agora multiplica por 2. 
Cid: Por que por 2? 
Vinicius: Está na regra 9, prô, tem que fazer vezes 2. 
Everton: É, as casas são multiplicadas por 2. (Everton começa a contar e fazer as 
relações entre a regra e o jogo). 
Davi: Mas primeiro tem que arrumar de 4 em 4. 
Cid: Por que de 4? 
Davi: Porque só dá 4, porque a casinha 4 tem quatro e não dá mais. 
Everton: É, prô, são os números de casinhas, um, dois, três, quatro.  
 
4.3.4 – L.R-J - trecho transcrito da intervenção audiogravada com o grupo: Everton, 
Davi e Vinicius. Diário de campo, dia 06/11/09. 

  

 Ao discutir as regras, os alunos conseguem compreender a dinâmica do próprio jogo. 

Ao ler e voltar à leitura, observando, discutindo, procuram resolver o problema proposto pela 

leitura, além de apropriar-se da linguagem matemática. 

 O aluno Davi, mesmo ainda com certa insegurança, começa a perceber como se dá o 

processo de agrupamento dos discos, além da multiplicação por 2, o que chamamos de bônus. 

Porém, Everton, por ainda não ter compreendido essa etapa, associa o quatro ao número de 

casas do jogo e não ao número de discos, com quantidades comuns; no caso, quatro discos nas 

quatro casas. Nesse momento, pensamos na interação entre o grupo como um dos principais 

elementos. Como afirma Pimm (1999, p. 51, tradução nossa),  

 

[...] falar com outras pessoas, quando se trata de fazer alguém entender algo 
ou transferir qualquer item de informação, é uma das muitas funções da 
comunicação que permite a linguagem falada. [...] linguagem é a reflexão 
sobre os próprios pensamentos. A articulação de certos aspectos da situação 
pode ajudar o orador a esclarecer os pensamentos e significados e, portanto, 
alcançar um melhor entendimento. Quando você fala, os pensamentos 
exteriorizam-se significativamente, permitindo o acesso do orador a eles 
com mais rapidez e a exposição deles aos comentários dos outros.17  

                                                 
17 Cf.original: [...] hablar para otros, cuando se trata de hacer que alguien más entienda algo o de transferir 
algún elemento de información, constituye una de las muchas funciones comunicativas que permite la lengua 
hablada. [...] el lenguaje, consiste en la reflexión sobre los propios pensamientos. La articulación de 
determinados aspectos de la situación puede ayudar al hablante a aclarar pensamientos y significados y, por 
tanto, a alcanzar una mayor comprensión. Al hablar, los pensamientos se exteriorizan notablemente, lo que 
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 É mister revelar que os alunos, quase unanimemente, não haviam compreendido de 

que forma se dava o cálculo dos pontos obtidos. 

 Alguns alunos relacionaram a contagem dos discos com o número de cada casa, ou 

seja, ao lançar três discos na casa dois, multiplicavam o três pelo dois, obtendo seis pontos e 

assim por diante. Outros ainda compreenderam que todos os discos lançados seriam 

multiplicados por dois e não consideraram os respectivos valores de cada casa. 

 Duas situações que mostram essa compreensão foram o registro feito pelos alunos 

Rafael e João (4.3.5), no decorrer de uma das partidas, e o da aluna Paloma (4.3.6), em uma 

das intervenções verbais.  

 

 
 

4.3.5 – R.L. - escrita dos alunos Rafael e João. Diário de campo, 06/11/09. 
 

 Cid: Já jogaram uma partida? 
Paloma: Sim. 
Cid: E quem ganhou? 
Paloma: Ainda estamos vendo, vamos calcular. 
Cid: De que forma farão isso? 

Paloma: Jogo e multiplico meus pontos por 2. 
Cid: Mas por que por 2? 
Paloma: Porque eu joguei no 2. 
 
4.3.6 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada da aluna Paloma. Diário de 
campo, dia 06/11/09. 

 

                                                                                                                                                         
permite que el próprio hablante acceda a los mismos com mayor rapidez, así como la exposición de ellos a las 
observaciones de los demás. (PIMM, 1999, p. 51)      
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 Ao registrar, Rafael e João marcavam os pontos obtidos em cada jogada, que iam 

sendo multiplicados pelo número de cada casa. Ao final de várias jogadas, realizavam a soma 

de todos os pontos de cada jogador, a fim de observar quem seria o vencedor.  

 Quanto a Paloma, a expressão que ficou mais evidente na leitura da regra foi 

“multiplicando por 2”, presente na primeira etapa da regra nove. É possível observar que a 

linguagem matemática, o “multiplicar”, por ser uma prática entre as crianças, principalmente 

nos problemas convencionais, esteve, de forma marcante, presente nos discursos da aluna. 

 No entanto, o fato de deparar-se com a linguagem matemática, sem explicitar quais 

operações realizar, tornou a compreensão da leitura mais difícil. Na maioria das vezes, os 

discursos escolares e alguns conceitos são associados às operações matemáticas, trazendo à 

tona uma linguagem utilizada nos exercícios escolares. Porém, na regra, essa associação não 

ocorria. 

 Essas diferentes vozes são criadas e transformadas pelo próprio contexto escolar, que 

não trabalha a questão da linguagem, mas sim, o fazer matemático, a coleta de dados e a 

resolução de exercícios. Na intervenção 4.3.7, essas impressões são fortemente destacadas: 

 

 
4.3.7 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 12/11/09. 

 

 Para o aluno Guilherme, fazer contas é uma situação essencialmente escolar e das 

aulas de Matemática. Os discursos que são construídos não estão relacionados à ludicidade, o 

que fez com que ele estabelecesse a relação do lúdico apenas no jogo Kalah. 

 De certa forma, esses discursos também estão presentes na leitura da regra, na 

organização do jogo, no início das jogadas, em que se mostram as marcas culturais e suas 

vozes. Para Brait (2001, p. 99), “[...] a linguagem funciona diferentemente para diferentes 

grupos, na medida em que diferentes materiais ideológicos, configurados discursivamente, 

participam do julgamento de uma dada situação”. 

  Percebemos que, mesmo os alunos discutindo, inferindo sobre o texto e comunicando 

suas ideias, a linguagem matemática continua sendo um enigma durante a leitura. 

O Guilherme expõe para o grupo, durante a intervenção, 
que não gostou do jogo Sjoelbak, pois ele é um jogo de 
matemática, de contas, enquanto que o Kalah é de 
estratégia. 
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 Como mencionamos nos capítulos anteriores, a língua materna e a linguagem 

matemática possuem suas particularidades, que são próprias de seu estilo, porém, enquanto 

essas linguagens não forem tratadas de forma complementar e os gêneros não forem 

observados enquanto instrumentos de desenvolvimento e aprendizagem, essa escrita tende a 

distanciar ainda mais os alunos da compreensão matemática. 

 É preciso que a linguagem seja produzida mediante a palavra, os textos e as vozes de 

cada contexto, valorizando a expressividade, a interação, enfim, a comunicação entre os 

alunos, a fim de propiciar um ambiente que proponha o envolvimento, a mobilização e um 

sentido para o próprio sujeito. Como contemplado por Bruner (1997, p. 23), “nosso meio de 

vida culturalmente adaptado depende da partilha de significados e conceitos. Depende 

igualmente de modos compartilhados de discurso para negociar diferenças de significado e 

interpretação”.  

 Ao comunicar seus pensamentos, propondo sentido à leitura e à escrita, é possível ao 

aluno evidenciar suas impressões, compreendendo, investigando, enfim, aproximando o texto 

do contexto, de suas realizações e produções. Esses elementos podem ser trazidos, 

principalmente, através do diálogo e da troca de ideias no desenvolvimento do jogo, fazendo 

com que a linguagem seja apropriada pelos alunos. 

 Considerando a incompreensão da regra 9 pelos alunos, procuramos estabelecer, 

coletivamente, uma troca de ideias com todo o grupo, lendo, inferindo, levantando hipóteses e 

registrando impressões, de forma que essa discussão fizesse sentido para eles. 

 

 [...] 
Todos: A contagem dos pontos deve ser feita somente ao final dos três 
arremessos, que será da seguinte forma. 
Cid: E aí, o que a regra está dizendo para nós? Você só vai poder contar 
quando? 

Paloma: Depois de passar as três etapas. 
Cid: Agora leiam a primeira etapa. 
Todos: Contar a quantidade de peças comuns (de quantidades iguais) às quatro casas. 
Cálculo dos pontos comuns com os respectivos valores de cada casa, multiplicando por 
2. 
Cid: Quem pode me explicar? 
Paloma: Quando cair atrás da linha de chegada, aí você vai formar grupos e esses 
grupos você vai multiplicar por dois. 
Everton: Não, professora, primeiro você vai formar grupos, por exemplo, de quatro. 
Paloma: Aí, os que faltarem, que não der para fazer grupos, aí você deixa do lado. 
Cid: O que acham, vou colocar uma situação de jogo para pensarmos juntos... na casa 
dois, tem cinco peças; na três, oito; na quatro, oito; na um, sete. De acordo com a 
primeira etapa do jogo e da soma dos pontos, o que faríamos aqui, nesta situação? 
Paloma: Você vai fazer em pares. 
Everton: Faz grupos de quatro. 
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Cid: Mas por que tem que ser grupo de quatro? 
Guilherme: É da casa 2. 
Cid: Por quê? 
Guilherme: Porque é o menor número. 
Cid: O dois tem o menor número de peças? Quantos? 
Davi: Cinco. 
Cid: Você mostra para nós, Davi? 
O aluno foi até a lousa para separar os grupos. 
Cid: O que você está fazendo? 
Davi: Cercando para ficar cinco. 
Cid: De acordo com a primeira etapa, o que eu faço para descobrir quantos pontos foi 
feito? 
Everton: Fazem cinco vezes dois, cinco vezes dois, cinco vezes dois e cinco vezes dois. 
Cid: Tá. 
Paloma: Mas antes não faz com cada casa? 
Cid: Leia a regra de novo. 
Paloma: Contar a quantidade de peças comuns (de quantidades iguais) às quatro casas.  
Everton: Que primeiro faz vezes as casas e as pecinhas, depois se soma tudo, depois 
que soma, faz vezes. 
O aluno vai para lousa mostrar o que pensou. 
Cid: Alguém está entendendo o que o Everton está fazendo? 
Antonio: Multiplicando as pecinhas pelo número das casas. 
Cid: E isso está na regra? 
Antonio: Está. 
Everton: Fiz cinco vezes dois, que é dez; cinco vezes três, que é quinze; cinco vezes 
quatro, que é vinte e cinco vezes um, que é cinco. 
Cid: E agora, o que faremos? 
Paloma: Continuar lendo a regra... Cálculo dos pontos comuns com os respectivos 
valores de cada casa, multiplicando por 2. 
Cid: E agora? 
Dani: Duas vezes dez, duas vezes quinze, duas vezes vinte e duas vezes cinco. 
Paloma vai até a lousa fazer os cálculos. 
Cid: O que ela está fazendo? 
Everton: Calculando o resultado que deu vezes dois. 
Cid: Ok. E o que faremos pra saber o resultado? 
Paloma: Faz a soma. 
Davi: Não, coloca o número maior em cima. 
Cid: Por que o maior tem que estar em cima? 
Davi: Fica mais fácil pra fazer a conta. 
Cid: Mas por que fica mais fácil? 
Davi: Se, por exemplo, no final, empresta. Ah! Não. 
Cid: Mas você está fazendo conta de emprestar? 
Davi: Ah, não, é de vezes. 
Cid: Quantos pontos ela fez? 
Todos: Cem. 
Cid: Vamos para segunda etapa? 
Todos: Cálculo dos pontos que sobraram com os valores de cada casa. 
Antonio: Aí vai somar todos os outros que tem para fora. 
Cid: E como é que fica, Antonio? 
Antonio: Tem que somar. 
Cid: Mas esses que sobraram, Antonio? O que vai ser feito com eles? 
Antonio: Faz três, mais três, mais dois. 
Paloma: Não, faz três vezes três, três vezes quatro e dois vezes um. 
O Antonio monta cada uma das contas na lousa: três vezes três, quatro vezes três, dois 
vezes um. 
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Everton: Agora soma os resultados. 
Luis: É, professora, soma tudo agora e o que der soma com o cem. 
Cid: E agora, Antonio? 
Todos: Faz um mais o outro. 
Cid: O que vocês acharam? Estavam fazendo desta forma, como vocês tinham 
entendido na primeira leitura? 
Paloma: Tinha, mas as contas estavam difíceis de entender. 
Cid: Por quê? 
Paloma: Porque a gente estava fazendo de outro jeito, estava sem fazer as peças vezes a 
casinha, já ia direto no vezes dois. 
Cid: Mas só tem esse jeito de fazer? 
Everton: Acho que sim, mas fazendo a gente vai descobrindo. 
 
4.3.8 – L.R-J - trecho transcrito referente à intervenção audiogravada: socialização 
coletiva. Diário de campo, dia 12/11/09. 
 

Ao compartilhar as ideias coletivamente, conforme a discussão 4.3.8, existe relação 

entre seus escritos e reflexão sobre eles. Dessa forma, a linguagem matemática começa a ser 

apropriada e (re)significada pelos alunos. No registro 4.3.9, por exemplo, os alunos expressam 

a compreensão da regra, os agrupamentos, o bônus, além da presença do cálculo mental, que 

já começa a fazer parte de seu registro. 

 

 
 

4.3.9 – R.L. - Escrita dos alunos João e Rafael. Diário de campo, 19/11/09. 
 

A inferência entre o texto e o seu leitor e o registro utilizado pelo aluno para construir 

suas hipóteses e validá-las fazem com que a compreensão do texto e da linguagem ocorra 

gradualmente. Como destacado por Bakhtin (1999, p. 108),  

 

[...] a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo 
evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser 
usada, eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente 
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quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a 
operar. [...] os sujeitos não “adquirem” sua língua materna, é nela e por meio 
dela que ocorre o primeiro despertar da consciência.  

 

Como explicitado por Bakhtin (1999), a língua materna e sua apropriação operam pela 

comunicação verbal. Nesse sentido, a linguagem matemática também pode ocorrer nesse 

movimento, e não como uma linguagem pronta, acabada e que deve ser transmitida para 

operar com formas e símbolos. Contrariamente, é preciso que ela seja contemplada, 

construída e despertada entre os próprios sujeitos, através de um contexto de 

complementaridade entre a língua materna, a linguagem matemática e o seu desenvolvimento. 

Essa complementaridade e essa apropriação possibilitam-nos aproximar a linguagem 

do próprio sujeito: ela diz ao leitor porque o toca, o mobiliza, ou seja, esse processo 

transcende a mera leitura, tão enfatizada pelo contexto escolar, pois ler, tal qual jogar, está 

além de um ato mecânico, porque “a linguagem é uma atividade humana”. (LEONTIEV, 

1974, apud KOCH, 2003, p. 15).  

A leitura e a compreensão das regras do jogo são realizadas a partir de uma negociação 

de significados entre o que está escrito, o que o texto sugere como interpretação e a 

interpretação de cada sujeito, vinculada ao movimento do próprio jogo.  

O estabelecimento de analogias com outros jogos, familiares aos alunos, possibilitou 

uma leitura que foi além do texto da regra do jogo. A dificuldade manifestada tanto na 

movimentação das peças no tabuleiro quanto na regra 9, para o cálculo dos pontos, revela o 

distanciamento existente entre a linguagem matemática e o aluno. Porém a proximidade entre 

ambos pode ser alcançada, e no jogo isso é possível.   

Para isso, não há como pensar a Matemática, sem refletir sobre a importância da 

leitura e da escrita. Sua dialogicidade, os momentos de comunicação e interação, juntamente 

com o trabalho de inferência do leitor tornam a linguagem possível e significativa para o 

aluno, daí seu processo de (re)significação. 

Importa destacar que esse processo constante de (re)significação possibilita aos alunos 

refletir sobre a Matemática e compreendê-la. Porém, entendemos que esse movimento, muitas 

vezes, perde-se diante das propostas de avaliações atuais, em que o foco está no rendimento, 

na classificação; em que o fazer matemático se sobrepõe à compreensão e à relação de 

significados. 

 

4.4 Registrar e compreender: propondo sentidos à leitura 
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 Dialógicas por natureza, leitura e escrita possibilitam ao sujeito refletir, rever posições, 

interrogar-se sobre determinados assuntos, mobilizar-se em torno de pensamentos, ações e 

impressões que se tenham da realidade. 

 Ao ler e escrever, é como se colocássemos em evidência nossos desejos, nossas 

angústias e hipóteses em relação ao contexto vivido. Nesse movimento, falar, escrever, ler 

sobre algo que traz sentido e desperta um sentimento investigativo desafia o sujeito a 

caminhar em um espaço que nem sempre trará respostas acabadas, mas que, essencialmente, o 

levará a trilhar para o desconhecido, mobilizando-o e (re)significando a sua própria realidade. 

 Assim, ler, escrever e reescrever sobre suas dúvidas e reflexões desperta no sujeito um 

sentimento que, antes mesmo de ser escolar (já que as atividades de ler e escrever assumiram 

esta posição), é investigativo e envolve as relações humanas, pois, nesse processo, esses 

elementos tornam-se um problema a ser resolvido, e o aluno envolve-se com ele, sente-se 

parte do processo, pois não possui a preocupação unicamente com o algoritmo: busca, sim, 

produzir novos conhecimentos. Julgamos, como mencionado por Koch (2003, p. 18), que 

 
a relação existente entre os elementos do texto deve-se à intenção do falante, 
ao seu plano textual prévio, que se manifesta por meio de instruções ao 
ouvinte para que realize operações cognitivas destinadas a compreender o 
texto em sua integridade, isto é, o seu conteúdo e o seu plano global; ou seja, 
o ouvinte não se limita a “entender” o texto no sentido de captar seu 
conteúdo referencial, mas atua no sentido de reconstruir os propósitos do 
falante ao estruturá-lo, isto é, descobrir o “para quê” do texto. 

 

Quando pensamos no contexto do jogo, esse “para quê” do texto assume uma posição 

de função social. O texto coloca-se em uma relação de necessidade ou mesmo de reflexão. 

Enquanto necessidade, podemos destacar a leitura da regra ou, até mesmo, o registro 

de pontuações de jogadas, previstos no movimento do próprio jogo; ou, ainda, um registro 

reflexivo, em que o leitor-autor se debruça em torno de uma temática do jogo, em busca de 

escrever e refletir sobre ela, intensamente. 

Nessa perspectiva, o ato de ler e escrever configura-se, neste trabalho, por três 

movimentos: o registro livre (R.L), o registro com leitor externo (R.L-E) e o registro no 

contexto da resolução de problemas (R.R-P), que será abordado, mais detalhadamente, no 

próximo capítulo. 

Quando mencionamos a presença do registro livre nos momentos de jogo, estamos 

pensando em uma escrita que parte da necessidade do próprio aluno. Esses escritos são 

utilizados com o objetivo de anotar informações sobre o jogo, pontuações realizadas pelo 

jogador ou pelo próprio grupo, ou ainda aquelas que o próprio jogo “pede” nas partidas. 
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Nos jogos Kalah e Sjoelbak, os alunos utilizaram-se desses registros. Embora esses 

tivessem funções diferentes em ambos os jogos, a escrita foi realizada com o objetivo de 

organizar a pontuação, registrar os pontos obtidos em cada partida e falar sobre as impressões 

e os sentimentos dos alunos no decorrer de todo o projeto.  

 A primeira forma de registro utilizada para organizar a pontuação e o número de vezes 

que conseguiram vencer as partidas foi a escrita pictórica. Esses escritos não foram realizados 

por intervenção da pesquisadora, mas contemplados naturalmente nos grupos, pelos alunos, 

como mostra o registro 4.4.1. 

 

 
 

4.4.1 – R.L. dos alunos Antonio, Cristiano, Luis e Vinicius. Diário de campo, 24/09/09. 
 

De forma geral, essa escrita foi significativa para os alunos, já que esteve atrelada a 

seus desejos e suas necessidades. 

Além disso, observamos, nesses registros dos alunos Antonio, Cristiano, Luis e 

Vinicius, a presença de traços culturais de outros tempos e também do contexto escolarizado, 

uma vez que registram a quantidade de 5 pontos por meio do “quadradinho cortado”. 

Esses discursos escolares estão presentes em alguns registros realizados em relação a 

quantidades, contagem, pesquisas e, até mesmo, pontos de partida de jogo. Como destacado 

por Bakhtin (1978, apud BRAIT, 2001, p. 97), “[...] a linguagem não é falada no vazio, mas 

numa situação histórica e social concreta no momento e no lugar da atualização do enunciado. 

Assim sendo, o significado da palavra está também ligado à história através do ato único de 

sua realização...”.  

Em uma das partidas de Sjoelbak, procuramos deixar os alunos livres quanto à 

necessidade ou não do próprio registro. À medida que iam jogando, lendo a regra, tentavam 

encontrar uma forma de escrever sobre essas pontuações, a fim de calculá-las no final.  Em 

uma das intervenções, 4.4.2, os alunos posicionaram-se quanto à necessidade do registro no 

jogo.  

 

ANTONIO CRISTIANO 
LUIS VINICIUS 
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 Cid: O que perceberam até agora? 
Leandro: Tem que ser um de cada vez, vai jogando, quando caí no quatro, 
ganha quatro pontos, ou em qualquer número, a quantidade maior de pontos 
ganha. 
Cid: Cada um faz seu próprio jogo? 

Leandro: É, aí quando você joga, a peça que fica no caminho cede lugar para o outro. 
Guilherme: Pode jogar três vezes, mas eu acho que devia ter um papel para marcar as 
coisas, esse jogo é mais avançado em Matemática, porque vai somando os pontos, é se 
for assim, né? 
Cid: Você acha que precisa registrar? 
Guilherme: Precisa, se não fica mais difícil. 
 
4.4.2 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada com os alunos Guilherme e 
Fernando. Diário de campo, dia 06/11/09. 

 
Percebemos que, além da discussão sobre a regra do jogo, inicia-se um processo de 

mobilização do aluno quanto à escrita. 

À medida que se desenvolve esse movimento de ler a regra, discutir sobre ela, registrar 

e reler esses escritos, o jogo assume uma nova condição, pois, através da escrita e sua 

reflexão, é possível desenvolver estratégias, antecipar jogadas e levantar hipóteses. 

Nesse ir e vir constante, a escrita ocupa uma função social, ou seja, além de ser 

necessária no jogo, para o aluno traz significado, um dizer. Entendemos, como abordado por 

Charlot, (2000) que essa mobilização não perpassa unicamente pelo resultado esperado, mas 

também pelo inesperado, em que o aluno “debruça-se procurando regularidades, a 

formulação, o teste, a justificação, a prova de conjecturas, a reflexão, a generalização”. (Idem, 

p. 54) 

Além disso, não podemos deixar de mencionar o discurso escolar, em que o aluno 

Guilherme expõe: “esse jogo é mais avançado em Matemática porque vai somando os 

pontos”. Essa associação entre jogo, soma e Matemática caracteriza a presença de uma 

linguagem matemática como treinamento de problemas convencionais, de fazer contas, o que 

já foi apropriado pelo aluno em sua trajetória escolar, ou seja, pertence à matemática se 

estiver ligado a conceitos de adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, o que, segundo eles, não 

era o caso do jogo Kalah. 

Outro registro que caracterizamos como livre e que trouxe as mesmas impressões foi 

um bilhete escrito pelos alunos no final do ano letivo. Embora demonstre um gênero textual 

específico, o bilhete, não tínhamos a preocupação de explorar seu estilo, mas essencialmente, 

queríamos propor que escrevessem livremente. 
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Para isso, pedimos que escrevessem para a pesquisadora sobre o que tinham observado 

de todo esse caminhar, suas impressões, seus sentimentos, suas dificuldades, enfim, o que 

desejassem registrar. 

Dentre os registros, escolhemos três bilhetes (registros 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5), que nos 

chamaram a atenção, por trazerem elementos importantes em relação aos discursos escolares, 

à presença da Matemática na sala de aula e às vivências e aos sentimentos dos alunos, que se 

colocaram nesse processo de jogar, ler e escrever nas aulas de Matemática. 

 

 
 

Cidinéia eu gostei muito do projeto mas eu gostei muito do jogo Sjoelbak por que tem 
mais Matemática e também do jogo Kalah. 
 
4.4.3 – R.L. do aluno João. Diário de campo, 03/12/09. 

 

 
 

Eu aprendi de Matemática nos jogos, estratégias, histórias, multiplicações, divisões, etc. 
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Eu adorei te conhecer, eu gostei muito dos jogos, KALAH e SJOELBAK. 
Eu gostei também quando a Regina veio aqui. E gostei das situações problemas, etc. 
Eu gostei muito do nosso trajeto. 
Eu aprendi muito com você, eu treinei mais tabuada com os jogos. 
Beijos, beijos... 
 
4.4.4 – R.L.da aluna Paloma, diário de campo, 03/12/09. 

 

 
 

Cidinéia 
Eu aprendi a descobrir estratégias com o jogo Kalah, gostei muito de aprender jogos 
novos. 
Eu aprendi que tem várias formas de fazer uma conta de Matemática com o jogo 
Sjoelbak ele é muito legal gostei também de te conhecer nunca vou esquecer nada nem 
os jogos nem você irei sentir saudades de tudo, adorei resolver os problemas, gostei de 
pensar nos desafios, porque eu gosto de resolver problemas, desafios isso é muito legal. 
Obrigado por tudo! Tchau! 
 
4.4.5 – R.L. do aluno Cristiano. Diário de campo, 03/12/09. 

 

 Os três registros trazem reflexões interessantes acerca dos conteúdos escolares. De 

modo geral, os alunos expressam nesses escritos a presença de uma Matemática fechada no 

próprio algoritmo, nas contas, no treinamento da tabuada e que, de certa forma, sentiram, 

principalmente na exploração do Sjoelbak. 

 Por ser um jogo que contempla a linguagem matemática de forma explícita, 

principalmente na regra 9, os alunos expressam a presença de conceitos e da aproximação 

com a Matemática, ao contrário do observado com o jogo Kalah. 
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 Essa relação pode ser refletida ao pensarmos nas discussões trazidas por Corbalán 

(1994), acerca dos jogos de conhecimento e dos jogos de estratégia. Para o autor, existe uma 

resistência em relação aos jogos de estratégia por parte de professores e pais, quando 

mencionam que estes são “pouco sérios” para o contexto escolar, ao contrário dos jogos de 

conhecimento, que possibilitariam a compreensão matemática e uma aceitação maior. 

  O Kalah é associado ao jogo de estratégia e o Sjoelbak, a um jogo de conhecimento, 

de Matemática, que ensina a calcular, a treinar as contas, a tabuada, por trazer a multiplicação 

(R.L. 4.4.4 e 4.4.5); enfim, reproduz a imagem escolar, através de diferentes vozes. 

 Outro aspecto a ser destacado é a relação de significados que os alunos atribuem ao 

próprio jogo. O aluno Cristiano (R.L. 4.4.5), por exemplo, escreve que compreendeu sobre 

“várias formas de fazer uma conta de Matemática”, ou seja, revela ter conhecido outras 

possibilidades de exploração matemática, e não somente aquelas cotidianamente transmitidas 

nas aulas. 

 Essas impressões discutem, principalmente, a função social que a Matemática vem 

desempenhando na escola. Proporcionar momentos em que os alunos possam jogar, refletir 

sobre as jogadas, lendo, escrevendo e posicionando-se em relação a suas conclusões, faz com 

que o conhecimento matemático escolar não se torne algo tão distante de outras linguagens.   

 Além disso, algo marcante nesses escritos é a manifestação dos alunos sobre seus 

próprios sentimentos (R.L. 4.4.3) em relação a essa trajetória. Estes registraram, além de suas 

produções, suas impressões e seus afetos sobre o próprio jogo, já que era algo novo entre eles. 

Como destacado por Dahlet (2001b, p. 265), 

 

[...] a entonação é lugar de memória e lugar de encontro. Lugar de memória 
acústica e social, pois tanto o autor, quanto o leitor estão totalmente 
impregnados de entonações, desde a mais tenra infância e sua entonação 
depositada no texto constitui-se da sedimentação dessas diversas entonações 
ao mesmo tempo que reflete o grupo social ao qual pertencem. Lugar de 
encontro, pois a entonação é o resultado, além do objeto do enunciado, do 
cruzamento de sua entonação respectiva. 

  

 Como destacado, o registro livre possibilitou ao aluno escrever sobre como observa 

seu próprio contexto. Porém, não há um registro ideal, padronizado pelo professor, mas uma 

escrita que transforma, desenvolve e (re)significa o próprio sujeito, pois é trazida pela própria 

ludicidade, nos movimentos do jogo. 
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 Não podemos considerar essa relação de jogo, leitura e escrita como uma estratégia de 

aprendizagem que faz com que o aluno escreva e leia, pois estaremos anulando a própria 

essência e a transcendência do jogo. 

 Muito mais do que mobilizar o sujeito através do jogo para ler e escrever, jogar 

constitui-se por uma relação de arte e cultura, pois o jogo é a essência da natureza humana. 

Ao jogar, comunicar, criar estratégias, a criança sente-se parte integrante da aprendizagem, 

pois ela compartilha as suas reflexões. Nesse instante, o sujeito coloca-se na experiência e no 

limite do próprio jogo, ou seja, arrisca-se, ousa fazer e enunciar seus pensamentos. 

 Podemos dizer que produzir e compartilhar faz parte das relações do “autor-criador”, 

que é um termo utilizado por Bakhtin (2000). Sobre ele, o autor pontua que o autor-criador é a 

consciência, a “exotopia”, em que, apenas no movimento do outro, de enunciar, escrever, é 

possível um acabamento, ou seja, é o principio dialógico da vida, em que me constituo sobre 

o olhar do outro, com o outro e nos escritos do outro e de sua cultura, como o jogo também o 

faz. 

 Pensando nesses elementos, não há como não destacar a presença do gênero textual, 

tornando-se um elo entre leitor e escritor, tanto na escrita quanto na leitura, propiciando uma 

relação comunicativa, de transformação e desenvolvimento entre os sujeitos. 

Ao registrar discursos, existem vivências “do eu e do outro” constantemente, ou seja, 

leitor e escritor refletem, levantam hipóteses, registram e reescrevem seus pensamentos em 

busca da apropriação das linguagens. Foi a partir dessa perspectiva que pensamos sobre a 

presença dos gêneros textuais em momentos de jogo. 

 Os gêneros textuais, como tratados por várias pesquisas, Bakhtin (1999, 2000); Brait 

(2001); Brandão (2001, 2005);  Dahlet (2001a); Dias (2001); Koch (2003); Schneuwly e Dolz 

(1999, 2003) são apresentados como a materialização do próprio discurso, tanto no ato da fala 

quanto no da escrita.  

 Esses discursos estão presentes por toda parte e nas mais diferentes atividades 

enunciativas, em que é possível ler e escrever sobre momentos vividos e refletidos pelos 

próprios sujeitos, como foi realizado nos momentos de jogo. Como destaca Grando (1995, p. 

60), o jogo 

 

apresenta-se como uma atividade dinâmica e de prazer, desencadeada por 
um movimento próprio, desafiando e motivando os jogadores à ação. A 
necessidade de auto-conhecimento do indivíduo – suas capacidades, limites 
e existência – é satisfeita pela atividade jogo, numa competição que envolve 
muito mais o competir consigo mesmo do que com o outro. A socialização 
propiciada por tal atividade não pode ser neglicenciada, na medida em que a 
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criação e o cumprimento de regras envolve o se relacionar com o outro que 
pensa, age e cria estratégias diferenciadas. O jogo propicia ainda o 
desenvolvimento cognitivo que pode ser evidenciado em muitos momentos 
em que se discute a evolução do jogo no desenvolvimento infantil.  

 

 Entre os jogadores, existe uma dinâmica do leitor e do escritor. Ao ler e escrever sobre 

suas impressões e sobre algo que lhe traz significado, como o jogo o faz, é possível apropriar-

se desses discursos, refletir sobre eles, antecipá-los e vivê-los — tanto os escolares quanto 

aqueles construídos historicamente. 

 No jogo, utilizamos os gêneros textuais sob três perspectivas: primeiro pelo viés da 

leitura, segundo pela articulação do registro escrito e terceiro pela reescrita, ou seja, a volta à 

leitura, a seus escritos e ao próprio jogo.  

 Na primeira perspectiva, segundo o viés da leitura, utilizamos a relação entre o gênero 

da regra do jogo e o movimento do próprio leitor. Quando os alunos tomam contato com o 

texto instrucional, percebemos que não há restrições ao ler a regra, mas, quando esse mesmo 

texto é apresentado enquanto linguagem matemática, esses elementos acabam se modificando. 

 O movimento de ler, reler e levantar hipóteses durante o jogo fez com que a presença 

do gênero tomasse uma outra direção. De forma geral, quando os alunos iniciaram a leitura e 

relacionaram-na com o texto de forma ativa e mobilizadora, a sua compreensão assumiu um 

viés significativo.  

A apropriação da regra, a função social que essa leitura possui e, ao mesmo tempo, a 

inferência, com relação tanto aos escritos da regra, quanto à pesquisadora, nas intervenções 

pedagógicas, fizeram com que os alunos não só compreendessem esses escritos, mas ao 

mesmo tempo, se apropriassem da linguagem matemática e produzissem suas estratégias a 

partir dessa leitura. Em uma das conversas com os alunos (4.4.6), eles expressaram a 

dinâmica de “ler, reler e produzir significados” mediante a leitura e os enunciados verbais.  

 

 Cid: O que aconteceu? 
Everton: Sobrou a última pecinha, ele jogou uma no segundo kalah dele e eu 
joguei no penúltimo e peguei a dele, daí ele jogou no antepenúltimo, eu joguei 
no meu terceiro, ele jogou no segundo eu joguei no segundo e fui fazendo 
assim e ganhando. 

Cid: Veja, estava quase na última jogada, o que você poderia ter feito diferente? 
Davi: Não jogar a última peça na casinha dele. (Uma de suas sementes caiu na casa 1 
do adversário; como estava terminando o jogo, para ele não havia nenhuma semente, a 
não ser esta, ao contrário do jogador B que ainda possuía sementes. Através de uma 
sequência de jogadas, o jogador A conseguiu capturar algumas sementes). 
Cid: E você podia mexer outra casa? 
Davi: Podia, e não ter jogado ali, porque se eu tivesse evitado... As minhas casinhas 
tinham sementes e eu joguei a última; ele foi indo e pondo no kalah dele. Foi um erro 
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de jogada. Mas, se eu também não tivesse posto ali, ele não ia ganhar, porque eu ia 
jogar uma aqui (casa 7) e ia ficar duas e acabava o jogo. 
Cid: Então, o que é melhor, manter o seu lado mais vazio ou mais cheio? 
Davi: Mais vazio. 
Cid: Por quê? 
Everton: Porque se ele pegasse o que estava aqui (casa 7) não ia ter dado tantos pontos 
pra mim. 
4.4.6 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada com os alunos Everton e Davi. 
Diário de campo, dia 10/09/09. 
 

Fazer a leitura do gênero durante o jogo passa por uma atividade de “co-enunciação” 

(BRANDÃO, 2001, p. 287), pois o sujeito é mobilizado para iniciar as jogadas, para brincar, 

além de ser desafiado a inferir a partir do próprio texto. Essa inferência só é possível com a 

linguagem matemática, quando a troca e a reflexão são feitas como um todo e através de uma 

atitude responsiva, com o texto e com o outro jogador. Nesse momento, como destacado por 

Brandão (2001, p. 287), 

 

ler torna-se, então, uma atividade de co-enunciação, o diálogo que o autor 
trava com o leitor possível, cujos movimentos ele antecipa no processo de 
geração do texto e também como atividade de atribuição de sentido ao texto 
promovido pelo leitor no ato da leitura. 

 

 Dessa forma, a heterogeneidade da leitura e da escrita envolve relações dialéticas, 

vivas, de fluidez, pois move o sujeito a refletir, a levantar hipóteses, enfim, a colocar-se no 

próprio texto e a pensar no jogo e nas atitudes do outro como parte de seu processo de 

aprendizagem. 

 Oferecer, na sala de aula, leituras e escritas que transcendam a mera decodificação, 

mas que sejam diversificadas, investigativas, possibilita ao aluno refletir sobre suas hipóteses, 

suas conjecturas e estabelecer relações com a ludicidade. O jogo torna-se desafiante, sendo 

preciso organizar estratégias para vencer.  

As situações conflitantes no jogo fazem com que os alunos reconheçam uma situação 

de problema em movimento que exige uma leitura de outra natureza, uma leitura de 

texto/contexto do jogo. A pesquisadora, no episódio acima (4.4.2), provoca o aluno Davi a 

uma leitura de uma situação problema de jogo e o faz pensar fora da situação concreta do 

jogo; é como se respondesse ao questionamento: e se fosse (re)fazer a sua jogada, o que você 

faria? 

 Outro ponto importante é a proposta de registro. Pela escrita, os alunos antecipam, 

explicitam suas posições, suas estratégias e validam algumas de suas ideias, atrelando-as às 

características do gênero textual e colocando-se como autores e leitores de seu próprio texto, 
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que será escrito para um outro. Assim, o sujeito mobilizará suas capacidades de linguagem. 

Como abordado por Schneuwly e Dolz (1999, p. 6),  

 
toda ação de linguagem implica, por outro lado, diversas capacidades da 
parte do sujeito: adaptar-se às características do contexto e do referente 
(capacidades de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades 
discursivas) e dominar as operações psicolinguísticas e as unidades 
linguísticas (capacidades linguístico-discursivas). 

 

 Assim, para que pudéssemos ter acesso às diferentes leituras e propostas de solução 

para as situações-problema, na ação no jogo, propusemos que os alunos escrevessem sobre 

suas reflexões, acreditando que tal atitude seria outro passo importante para as 

(re)significações sobre o jogo. Foi a partir dessa proposta que os alunos conseguiram refletir 

sobre o registro. 

 Porém, escrever pelo simples fato de transpor o que observaram no jogo sufocaria todo 

o contexto vivido pelos alunos até então. Ao escrever, seria necessário trazer um movimento 

próximo a sua função social, colocar a relação leitura-escrita como mais uma ação a ser 

resolvida. Chamamos de registro com leitor externo (R.L-E) a produção reflexiva do texto.  

Através da produção escrita do gênero carta, com o jogo Kalah, e da história em 

quadrinhos, no jogo Sjoelbak, nosso objetivo era observar os saberes e os conceitos 

matemáticos que seriam registrados sobre os momentos de jogo, juntamente com as análises e 

as estratégias que vinham sendo construídas. 

 A proposta com o gênero carta teve como objetivo auxiliar uma jogadora (neste caso, 

a professora orientadora desta pesquisa) que estava precisando de nossa ajuda, pois não 

conhecia todas as estratégias do jogo. Compreendia suas regras, toda a sua história, mas 

muitas estratégias ainda estavam por ser construídas.  

 Além disso, o que mais a incomodava é que perdia todas as partidas para o seu marido, 

pois ele conhecia muito bem as estratégias. Assim, a escrita e a leitura da carta tinham um 

objetivo explícito: ensinar estratégias a uma pessoa que delas necessitava; não foi uma 

proposta genérica. Segundo Bakhtin (2000, p. 311-312), 

 

quando escolhemos uma palavra, durante o processo de elaboração de um 
enunciado, nem sempre a tiramos do sistema da língua, da neutralidade 
lexicográfica. Pelo contrário, costumamos tirá-la de outros enunciados e, 
acima de tudo, de enunciados que são aparentados ao nosso pelo gênero, isto 
é, pelo tema, composição e estilo: selecionamos as palavras segundo as 
especificidades de um gênero [...] No gênero a palavra comporta certa 
expressão típica. Os gêneros correspondem às circunstâncias e a temas 
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típicos da comunicação verbal e, por conseguinte, a certos pontos de 
contatos típicos entre as significações da palavra e a realidade concreta. 

  

 Assim, foi possível envolver os alunos em uma situação imaginária (jogo simbólico). 

Além disso, perceberam que havia algo importante a ser realizado, sentindo-se entusiasmados 

pela proposta, pois a escrita seria mediadora desse processo, já que, para escrever algumas 

estratégias, teriam que refletir sobre suas próprias jogadas. 

 Para desenvolver essa atividade de produção da carta, tivemos a preocupação de 

enfocar algumas características do gênero carta e, ao mesmo tempo, explicitar o estilo de cada 

sujeito. Como mencionado por Brandão (2005, p. 8): 

 

O estilo é individual e coletivo ao mesmo tempo. É coletivo porque falamos 
sempre dentro de um gênero e o gênero se caracteriza pela sua tipicidade, 
por determinados elementos de base que se caracterizam pela permanência. 
Mas ao mesmo tempo, os gêneros se concretizam em enunciados que, como 
unidades reais de comunicação, são assumidos por falantes, por indivíduos 
marcados por sua singularidade. 

 

 As características do gênero foram abordadas com os alunos a partir da leitura e da 

comunicação de ideias. Foi lida uma carta escrita coletivamente por alunos do 4º ano, no ano 

de 2008, alguns dos quais são atores da pesquisa. A carta foi escrita durante um projeto 

desenvolvido na sala sobre contos de assombração. 
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4.4.7 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 17/09/09. 

 

 

 Ao discutir as características do gênero, criamos condições para que os alunos não só 

compreendessem a estrutura do texto, mas também conseguissem visualizar para quem, para 

quê, sobre o que e qual a função da escrita (ABREU-TARDELLI, 2007). Ao analisar, discutir 

e relacionar uma escrita já elaborada com aquela que ainda o será, criaram-se condições para 

que o gênero textual fosse explorado e compreendido efetivamente. 

Houve momentos importantes de discussão, no processo de escrita em duplas, em que 

foram evidenciadas algumas estratégias, de forma que os alunos se sentiram à vontade para 

 
 
Para que os alunos se recordem do gênero textual, acho 
interessante levar algumas leituras para sala... mas ainda estou em 
dúvida sobre qual carta compartilhar. Como alguns alunos 
fizeram esse trabalho comigo no ano passado, no projeto contos 
de assombração, vou levar uma carta que trate de suas próprias 
vivências de escrita. Fizemos uma carta coletiva para enviar para 
a sala da professora Lúcia, acho interessante relembrar e 
compartilhar com eles...  A carta é a seguinte: 
Bragança Paulista, 10 de setembro de 2008. 

 
Querido amigo Marcos, 
 
          Agora quem não dorme mais somos nós. Sabrina, filha de 
tia Maria, me contou que ela esconde no porão muitos livros de 
terror.  
         Ela acha que as crianças não devem ler seus livros porque lá 
está cheio de ratos e aranhas. É mentira.  

Descemos escondidos, até o porão. Lá tem muitos livros 
antigos. Escolhemos o mais velho e começamos a ler.  
         O seu título é: Mortes no Nilo. É um livro sobre lendas do 
Egito. Nós lemos um pedaço que falava sobre vampiros. Você já 
ouviu essa palavra? 
Vampiros são “mortos-vivos”. Vivem a noite, porque morrem 
com a luz do sol. Se alimentam de sangue humano e não tem 
reflexo quando aparecem no espelho. Será mesmo que os 
vampiros não aparecem quando se olham no espelho?  

 
Escreva rápido, precisamos de notícias. 

Alunos da 3ª série A 
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expressar suas observações e construir novos pensamentos e hipóteses durante as intervenções 

realizadas pela jogadora na devolutiva das cartas.  

 

 
4.4.8 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 17/09/09. 
 

 Na escrita, conseguiram notar a diferença entre escrever uma regra e uma estratégia, 

tendo esses momentos sido subsidiados também pela volta ao jogo, a fim de refletir e analisar 

se as diferenças eram realmente significativas. Na carta produzida (R.L-E 4.4.9) foram 

destacados alguns pontos importantes em relação a regras, a situações de jogo e a estratégias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Algumas crianças optaram por escrever um rascunho, para 
depois reescrever. Essa revisão foi uma maneira de retomar 
alguns posicionamentos diante de suas estratégias e, ao 
mesmo tempo, voltar ao jogo e certificar-se de seus 
pensamentos, pois existe uma preocupação em ajudar o leitor. 
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[...] Você deve ter muito cuidado com os kalah que estão vazios do seu adversário, 
sempre tentar deixar o kalah do seu adversário com a semente porque ela pode ter o 
dobro de chance de ganhar o jogo e você deve começar pela última, o kalah do seu lado 
e depois você joga o seu penúltimo o kalah que você faz ponto e joga novamente, e se 
você conseguir fazer ponto e dependendo você deve jogar a semente do kalah do meio e 
deve ficar esperta porque você pode fazer vários pontos e se o seu adversário tiver 
acabado as sementes e você tiver bastante semente você não deve jogar no kalah 
primeiro ao penúltimo se cair antes, você pode perder vários pontos e perder o jogo. 

 
4.4.9 – R.L-E dos alunos Everton e Andréia.  Diário de campo, 17/09/09. 

 

Através do registro, foi possível perceber a elaboração de alguns conceitos, por 

exemplo, a previsão/antecipação de jogadas e o raciocínio lógico-matemático, juntamente 

com seu desenvolvimento de espacialidade e noções de quantidade. Esses conceitos tornaram-

se frequentes e contextualizados no jogo e no registro. 

  Ao estabelecer essa relação de busca de novos significados, através de uma atitude 

que não é de recepção, o conhecimento matemático escolar viabiliza a investigação e a 

elaboração de conceitos, que tem como objetivo um ambiente rico de aprendizagem, 

concebido através do jogo, da leitura e da escrita de diferentes gêneros.  

Esse cenário não permite a presença restrita de perguntas e respostas, mas exige uma 

atitude que requer discussão e busca coletiva, que está além da manipulação de símbolos e 

regras. Requer um processo dinâmico de diferentes leituras (leitura da regra de um jogo, 

leitura de situações-problema de jogo, etc.).  

Como destacado por Schneuwly (2003), cada gênero se dá em função da temática e 

dos participantes envolvidos; nesse sentido, existe uma relação de “interconexão” entre o 

gênero e seu contexto, ou seja, “a ação discursiva, é, portanto, ao menos parcialmente, 

prefigurada pelos meios.” (Idem, p. 28). 

 Destacamos, ainda, que a devolutiva das cartas (R.L-E 4.4.10) para os alunos 

significou uma releitura de suas conclusões iniciais, colocando-os a repensar o jogo e sua 

própria escrita, o que esteve presente no segundo registro dos alunos (R.L-E 4.4.11). 
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[...] Não entendi por que ele teria o “dobro de chance” de ganhar o jogo, nesse caso. 
Poderia me explicar melhor? Outra coisa que me deixou confusa foi que você sugere 
que eu inicie o jogo pela primeira casa (nº5). Mas dois amigos seus, o Rafael e o 
Jeferson, me disseram que a melhor casa seria a do meio. Poderia me explicar melhor 
porque a casa nº5 é a melhor, para você? Assim eu posso me decidir pela melhor 
estratégia. 

 
4.4.10 – R.L-E da professora orientadora da pesquisa. Diário de campo, 02/10/09. 

 

Como destacado na intervenção escrita acima, os alunos Everton e Aline foram 

mobilizados, através da escrita do outro, a refletir sobre suas próprias posições e revê-las no 

jogo. A leitura tornou-se reflexiva, pois os alunos tiveram que voltar ao jogo, rever suas 

estratégias e pensamentos, jogar novamente e registrar. Para Powell e Bairral (2006), retomar 

seus escritos possibilita revisitar antigas concepções e modificá-las através de suas reflexões, 

reinterpretando e revisando suas interpretações, através de atitudes investigativas. 

 Pela intervenção escrita da professora orientadora, foi possível para os alunos revisitar 

alguns conceitos matemáticos e, ao mesmo tempo, pensar sobre a linguagem, como forma de 

comunicação, convencimento, reflexão e (re)significação. 
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[...] o seu marido terá o dobro de chances de ganhar porque vai capturar as suas sementes 
e fará mais pontos e me desculpe por dizer que é melhor começar pelo kalah 5, eu me 
confundi é melhor começar pelo kalah 1, porque o kalah 2 vai ter quatro sementes e 
dependendo do kalah que seu marido jogar você faz um ponto e joga novamente.  
  

4.4.11 – R.L-E dos alunos Everton e Aline.  Diário de campo, 08/10/09. 

 

Novamente, nota-se que, à medida que os alunos realizam o processo de leitura, escrita 

e reescrita, diante de um contexto de jogo vivenciado e construído com todo o grupo, a leitura 

e a linguagem matemática, gradualmente, vão sendo apropriadas por eles. Além disso, atrelar 

esse conjunto à função social faz com que os objetivos e as relações estabelecidas com a 

leitura sejam mais abrangentes. Como destacado por Smole (2001, p. 42), “[...] através da 

interação com seus pares e com o professor – tem oportunidade de expressar suas hipóteses, 

colocá-las a prova, alterar ou não o que escreve, enfim, refletir sobre o que produziu e fazer 

modificações progressivas conforme julgar necessário”.  

Outro ponto a destacar é que, no registro dos alunos, percebemos a apropriação da 

regra, quando um deles menciona “jogar novamente” (R.L-E 4.4.11), além da produção da 

estratégia e dos conceitos matemáticos (R.L-E 4.4.9 e 4.4.11), tão destacados pela antecipação 

da jogada, quando os alunos assim se referem: “dependendo do kalah que seu marido jogar”. 

 A linguagem está muito além do ler e do interpretar: está imersa na cultura e no 

desenvolvimento humano. Através das enunciações, os sujeitos utilizam expressões, gêneros 

textuais, para serem compreendidos nas relações sociais; e nos escritos do jogo existe essa 
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atitude do leitor que se coloca e, ao mesmo tempo, vive o texto, pois existe — além da 

inferência, da mobilização — um sentido para o próprio sujeito, que se desloca a pensar sobre 

seus próprios escritos. Como mencionado por Dahlet (2001a, p. 84), 

 

[...] o fato de que o sujeito se constrói não só pela determinação do outro, 
mas pelo esforço para se diferenciar das formas desse outro que o reformula 
completamente. Portanto, é só retomando intensamente sua presença através 
das marcas de ruptura com o nós consensual que o antecede, que o eu torna 
possível o que dele se perceberá. 

 

Essa dinâmica também esteve presente no jogo Sjoelbak. Os alunos também tomaram 

contato com uma situação imaginária (jogo simbólico). A proposta foi escrever uma história 

em quadrinhos em que estivesse presente uma situação de jogo. No campeonato, estariam os 

maiores jogadores do mundo, inclusive os próprios alunos, que nesse momento poderiam 

perder ou ganhar a partida.  

 Novamente, as características do gênero foram uma das perspectivas adotadas pela 

pesquisadora.  A fim de que se apropriassem da estrutura textual, os alunos estiveram em 

contato com gibis; com as histórias de “Rex”, de Ivan Zigg, publicadas na Revista Ciência 

Hoje para Crianças; e também com alguns balões utilizados para a escrita desse gênero 

textual, como demonstrado a seguir: 

 

 
 
4.4.12 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 21/11/09. 

Além de leituras, envolvendo o gênero história em 
quadrinhos, estarei disponibilizando as características da 
história, inclusive a sua organização por “balões”, destacando 
sua função. Vou separar alguns para o próximo encontro... 
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 Ao iniciar a escrita das histórias, novamente, os alunos, optaram por fazer rascunhos 

do texto, para em seguida, reescrevê-los e reformular alguns de seus escritos. É interessante 

perceber, nesse momento, os discursos escolares, pois esta é uma prática utilizada pela 

professora da sala, ou seja, na produção de textos, as crianças utilizam a prática de escrever 

um rascunho para depois passar a limpo; e isso é enfatizado, também, na produção das 

histórias em quadrinhos. 

Em uma das histórias produzidas, foi possível analisar a presença de alguns conceitos 

matemáticos, como os de subtração, adição, multiplicação, distribuição e agrupamentos, além 

de momentos de muita imaginação e criatividade. Uma das histórias significativas foi 

realizada pelo aluno Cristiano (registro 4.4.13), que, além de trazer o conceito de distribuição 

dos discos, refletiu sobre as suas jogadas, prevendo os agrupamentos e o bônus a ser 

adquirido.  

Segundo seu registro, seria interessante distribuir sete discos em cada casa e, 

posteriormente, arremessar dois discos na casa quatro, a fim de conseguir o maior número de 

pontos, como ilustrado na história a seguir. 
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1 – Em uma cidade em Wolywoody vivia um menino muito rico, de nome Carlos. 
2 – Gente vai ter um campeonato de Sjoelbak e vão sortear uma pessoa. Se eu me escrever 
vou ganhar e ficar bem famoso. 
3 – No dia da premiação O vencedor é Carlos Eu venci 
4 – No dia do campeonato de Sjoelbak Wolywoody 
5 – Estamos ao vivo aqui em Wolywoody Oi 
6 – Os competidores, Carlos e Braim 
7 – As regras 1ª O disco que, ao ser lançado, bate em algumas traves da canaleta e volta, 
ficando atrás da linha de partida é arremessado novamente. 
8 – A partida começa. Eu vou jogar sete em cada casa. 
9 – Ai não vai sobrar duas peças a já sei vou colocar na casa 4 
10 – Braim começa a jogar. Vou jogar 7 em cada casa as outras jogarei para fora. 
11 – O Braim fez 140. O Carlos fez 148. 
12 – Não eu perdi. Eu venci. O vencedor é o Carlos. 
13 – Você vai levar o Sjoelbak de ouro. 
14 – Carlos ficou famoso e mais rico. 
15 – Então ele entrou para história. 

4.4.13 – R.L-E do aluno Cristiano. Diário de campo, 20/11/09. 

 

 Notamos que, na elaboração da história em quadrinhos, os alunos estabeleceram uma 

relação diferenciada, se compararmos com a escrita da carta no jogo Kalah. Ao escrever a 

carta, existia um objetivo a concretizar, uma função social, ou seja, a meta seria auxiliar uma 

jogadora a desenvolver novas estratégias. 

Embora a escrita da história em quadrinhos também tivesse objetivos e função social 

definida, percebemos que essa textualização foi de tal forma inserida no contexto 

escolarizado, que os gêneros sociais passaram a assumir uma relação de escrita para treinar e 

avaliar, o que modificou a relação do registro na produção dessas histórias, ou seja, da fluidez 

das cartas passamos, nesse momento, à produção de um texto escolar, mesmo abrangendo 

uma temática vivida e refletida pelos alunos.  

A segunda produção selecionada foi da aluna Tatiane. Em seu registro, ela demonstra 

dois elementos: o primeiro, a não apropriação da estratégia pelo seu adversário, que prevê sua 

jogada acumulando mais pontos na casa 3 e 4, mesmo isso não tendo ocorrido na jogada 

propriamente dita. O segundo elemento é a presença da regra, dos conceitos e da linguagem 

matemática nesses escritos. 

 Tatiane, ao contrário de Bruno, seu adversário, procurou distribuir os discos, neste 

caso, sete em cada casa. O que a diferencia dele é que Bruno jogou dois discos para fora, 

enquanto Tatiane os colocou na casa 2. Os conceitos de antecipação, adição e multiplicação 

estão presentes em seus escritos, porém, notamos que o algoritmo é um traço marcante em 

ambas as histórias (registro 4.4.14). 
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1. Ingresso do campeonato de Sjoelbak ingresso 3,00. Não perca 31 de dezembro. 
2. Mãe eu posso ir no campeonato. Eu já comprei o ingresso. Tá bom eu deixo mas eu 
vou com você. 
3. Então, quando elas foram ao campeonato. Olá pessoal, estamos aqui na Bélgica. Com 
dois participantes. 
4. Quem está aqui do meu lado é a Thamiris. E a outra pessoa é o Bruno o grande 
jogador. 
5. Os discos que ao ser lançado bate em alguma trave e volta ficando atrás da linha de 
partida e arremessado novamente. 
6. Os discos que caem para fora do tabuleiro são anulados (...) 
7. Então o jogo começou! Bom eu preciso jogar mais na casa 4 e 3.Eu vou jogar em 
todas as casas. 
8. Quando o jogo terminou!  
9. As contas de Bruno: 
10. As contas de Thamiris: 
11. Então Thamiris ganhou. E Bruno perdeu! 
12. Thamiris ganhou um carro novinho! Não acredito que eu perdi! 
 
4.4.14 – R.L-E da aluna Tatiane. Diário de campo, 20/11/09. 

 

Nesse caso, é notável a presença do registro atrelado a contas, mas não a outro 

pensamento. Os discursos escolares e as práticas das aulas de Matemática tornam-se muito 
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fortes nos escritos dos alunos, que veem o algoritmo como única alternativa de resolução. 

Como destacado por Bakhtin (1999, p. 98), 

 

toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 
alguma coisa e é construída como tal. Toda a inscrição prolonga aquelas que 
a precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da 
compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma parte inalienável da 
ciência ou da literatura ou da vida política. 

 

 Entendemos que, quando os alunos registram seus pensamentos, refletindo sobre suas 

jogadas e colocando-se no texto, a linguagem matemática se vê articulada à língua materna, 

pois eles não fazem dissociação nesses escritos, mas, sim, realizam sua complementaridade.  

 Muito mais do que um contexto de formalização matemática, a linguagem torna-se 

próxima ao aluno, que se sente envolvido e mobilizado pela sua escrita, ou seja, assume uma 

postura de autor-leitor, autor-escritor e autor-criador.  

 De forma geral, quando há envolvimento com a linguagem matemática, 

significativamente, ou seja, de acordo com seu contexto, seu tempo e seu espaço, a sua 

formalização convive harmoniosamente com a língua materna e dela se aproxima. Como 

contemplado no quadro abaixo, ao trazer leitura e escrita para as aulas de Matemática, é 

possível fazer com que os alunos se aproximem dessa linguagem, de maneira 

potencializadora. Dessa maneira, leitura, escrita, jogo e linguagem possibilitam: 

 

 

LEITURA ESCRITA 

• Ler diferentes contextos em 
relação ao jogo.  

• Ler a regra, possibilitando 
inferência reflexão, 
levantamento de hipóteses e 
compreensão do jogo e do 
gênero textual. 

• Ler para mobilizar as 
estratégias do jogo. 

• Apropriar-se da linguagem e 
de conceitos matemáticos 
através da leitura. 

• Ler o eu, potencializando a 
reflexão e o desenvolvimento 
a partir da leitura do outro 
(dos jogadores). 

• Registrar as necessidades do 
jogador, como precursoras de 
análise e reflexão. 

• Registrar para refletir sobre 
diferentes estratégias. 

• Registrar para expressar seus 
pontos de vista, a fim de 
mobilizar novas reflexões. 

• Reescrever como processo de 
análise de jogo, do gênero e 
como autorreflexão. 

• Apropriar-se da linguagem e 
de conceitos matemáticos 
através do registro livre e do 
registro com leitor externo. 

• Registrar como possibilidade 
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de volta ao jogo e de 
mudanças de estratégias. 

 

Quadro 3 – Potencialidades da leitura e da escrita 

 

4.5 Algumas considerações sobre o capítulo 

 

 

Convém ressaltar que tanto os textos da regra do jogo quanto aquele de um problema 

convencional18 fazem parte do mesmo gênero textual, ou seja, são textos instrucionais: têm 

como objetivo descrever ações, regular comportamentos, etc. Embora componham o mesmo 

gênero, nota-se que a leitura de problemas convencionais tem sido acompanhada por um 

trabalho de interpretação/resolução cuja ênfase maior está em solucionar o exercício proposto, 

chegar a um fim, a uma resolução imediata, sem a possibilidade de estabelecer conjecturas e 

sem o desejo de resolvê-las, porque a criança não se sente envolvida pelo problema.  

 O problema convencional, atrelado à pratica docente, estabelece o fazer, vinculado a 

uma linguagem que ainda não foi apropriada, dificultando ao aluno estabelecer relações, o que 

inevitavelmente também repercute no momento da escrita. 

 Contrariamente, na proposta de trabalho com jogos em sala de aula, a regra apresenta-

se pelas significações atribuídas ao próprio jogo e à ação de jogar. Ao discutir, lançar 

hipóteses, estabelecer relações, registrar, o jogo transforma-se em um desafio a ser resolvido. 

A leitura passa a ter uma função, ocupa um objetivo, um sentido, que é apropriado e 

(re)significado na escrita e na elaboração de conceitos matemáticos. 

 O texto apresenta-se ao leitor dialogicamente, em uma relação ativa e dinâmica. Não 

se trata de interpretar o que está escrito, decodificando, simplesmente; mas de trazer à tona 

um processo que também é compartilhado e mobilizado por quem lê, compreende e se 

apropria da linguagem.  

 Nesse compartilhar, podemos, também, explicitar as impressões que ficaram para a 

professora-parceira em relação aos seus alunos. Ao escrever uma carta à professora 

orientadora da pesquisa, a professora Lúcia explicita: 

 

                                                 
18 Associamos o problema convencional a um desencadeador de nossa problemática, pelas dificuldades 
relacionadas à sua interpretação. 
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Construir estratégias através da linguagem escrita, calcular mentalmente, aprender a 
pensar num pensamento lógico e sequencial sem perder o foco, distribuir, multiplicar, 
chegar ao resultado final, ganhar o jogo... Quantas descobertas! Quantas surpresas! 
 
4.4.15 – R.L-E da professora parceira. Dia 14/12/09. 

 

 A professora-parceira coloca, através de seus escritos, suas posições em relação à 

apropriação de seus alunos, mas também demonstra a presença dos discursos escolares, como 

“pensamento lógico e sequencial”, “sem perder o foco”, “chegar ao resultado final”, que, 

de certa forma, fazem parte de sua constituição enquanto professora.  

 Nesse movimento entre observar seus alunos durante e após a produção dos dados, ela 

observa o caminho percorrido por eles na leitura, na escrita e no conhecimento matemático. 

Na entrevista, a professora expõe: 

 

  Lúcia: Quando eu colocava uma situação problema na lousa, alguns, 
inclusive esses (a professora se refere aos alunos que, segundo ela, têm 
dificuldades de aprendizagem), antes de entender o enunciado ficavam muito 
confusos. Era difícil a interpretação e isso eles carregavam em Língua 
Portuguesa. A partir desse jogo, eu posso dizer com clareza e convicção que 

eles foram produzindo com muita segurança, sabendo o que estavam escrevendo. Não 
houve aquela pergunta: é de mais ou é de menos? Eles começaram a querer ir para a 
lousa, sempre me perguntavam: “Prô, posso fazer?” 
 
4.4.16 – Trecho transcrito da entrevista audiogravada com a professora Lúcia, 09/12/09 

  

Os alunos começaram a mobilizar-se, também, em contextos fora das situações de 

jogo. Ler e escrever tornou-se uma prática apropriada por eles, com significado nas aulas de 

Matemática. Nesse caminhar, ler um problema convencional tornou-se algo possível, diante 

das análises e das reflexões que eram vividas e refletidas por eles no jogo. 
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 Outro fator importante refere-se à comunicação de ideias. A professora-parceira deixa 

claro que os alunos não se sentiam impossibilitados de ir até a lousa, pois a relação de ouvir o 

outro era uma constante no jogo, mesmo pelos alunos que demonstravam certa timidez.  

Nesse sentido, podemos pensar no movimento da própria professora, revendo algumas 

de suas concepções. Mesmo não sendo esse o objetivo do trabalho, houve uma atitude 

constante de autorreflexão, principalmente por parte de alguns alunos, que, em suas aulas, 

segundo ela, não demonstravam “resultados”, o que fica marcante em suas enunciações: 

 

 Cid: Em algum momento teve algum aluno que te surpreendeu ou te 
decepcionou? 
Lúcia: Não, pelo contrário, eu acho que, até chego a me emocionar..., que são 
os casos dos alunos João, da Lívia, que era uma menina muito introvertida, 
[...] veja o texto que ela apresentou como colocou toda aquela questão, pensou 

matematicamente, usou uma linguagem técnica no texto e isso é muito importante, foi 
surpreendente. [...] o grupo estava bem inteirado, concentrado, e como eu pensei: é 
como se eu não estivesse aqui, porque eles não se dispersavam para outra coisa, em 
nenhum momento, nenhum grupo se dispersou, “Ai, eu vou parar!”, em nenhum 
momento. Eles gostaram muito, foi algo muito novo. [...] A partir disso, eu vou avaliar 
mais o quê? 
 
4.4.17 – Trecho transcrito da entrevista audiogravada com a professora Lúcia, 09/12/09 
 

 Evidenciamos, através de suas posições, que a professora Lúcia retomou algumas 

atividades que havia elaborado para avaliar os alunos e destacou que, a partir de suas 

produções escritas, tanto no texto, quanto nas situações-problema, não havia mais sentido, 

para ela, retomar essas discussões.  

Notamos o ir e vir diante de seus pensamentos e seus paradigmas, o que contribuiu, 

sobremaneira, para a pesquisa, principalmente quando menciona a produção dos escritos dos 

alunos nas aulas de Matemática, o que nos faz evidenciar, mais uma vez, que ler e escrever 

faz parte de todas as áreas do conhecimento, inclusive da Matemática. 

Quando exploramos a linguagem, estamos possibilitando aos alunos o acesso a 

diferentes práticas culturais e, ao mesmo tempo, estamos viabilizando o contato com a 

diversidade de gêneros textuais presentes em nosso cotidiano, que são utilizados como 

instrumentos de desenvolvimento e dizeres cotidianos no interior das relações sociais. 

Ao mesmo tempo, através das escritas dos alunos, da professora orientadora, da 

professora-parceira, evidenciamos a transformação ocorrida nesses sujeitos e a interlocução 

estabelecida pelos estilos de cada autor, que deslocaram os outros (leitores) a pensar 

reflexivamente sobre a temática do jogo e de suas estratégias. 
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Nesse caminhar, notamos que as instituições escolares necessitam assumir a 

complementaridade entre as diferentes linguagens que expressam o pensamento e o 

conhecimento. Consideramos o fato de que os sujeitos se transformam, se modificam, se 

relacionam e se desenvolvem através da interlocução das diferentes linguagens, e é esse 

desafio que a escola precisa enfrentar. 

 No próximo capítulo, trataremos da apropriação de conceitos e da linguagem 

matemática, quando viabilizadas em momentos de leitura e escrita, em um outro momento 

importante a partir do jogo: a resolução de problemas. 
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5“― NÃO DÁ PRÔ, SÓ CONSIGO ATÉ 98”: 

RESOLVENDO PROBLEMAS A PARTIR DO JOGO 

 

 

 O presente capítulo trata do movimento da resolução de problemas em situações-

problema fora do jogo. Destacamos como elementos essenciais, na análise e na compreensão 

dos alunos — tanto no jogo Kalah quanto no Sjoelbak —, a relação da representação, a leitura 

de situações-problema e a importância do registro a partir dessas produções. Além disso, 

abordamos a presença do erro no jogo Sjoelbak e a questão da avaliação em situações de jogo. 

 Pautando-nos em registros orais e escritos dos alunos, além dos registros da 

pesquisadora e os discursos da professora-parceira, temos como objetivo refletir sobre as 

situações-problema, quando estas são compartilhadas e apropriadas pelos alunos, através de 

um movimento entre: ler, reler, escrever, reescrever e comunicar, propiciando a produção de 

conceitos e da linguagem matemática.  

 
5.1. Por que resolver problemas em situações de jogo? 
 

 

Resolver problemas, muito mais do que buscar respostas, encontra sua máxima 

expressão em observar, refletir e expressar sua visão de mundo ou, mais especificamente, 

expressar sua visão de jogo. Como destacado por Alrø e Skovsmose (2006, p. 126-127), 

 

para que um professor participe de um diálogo em sala de aula, ele não pode 
ter respostas prontas para problemas conhecidos; ter curiosidade a respeito 
do que os alunos fariam e estar disposto a reconsiderar seus entendimentos e 
pressupostos são requisitos para a participação no diálogo. O maior ganho 
que o professor pode ter é que, ao observar, refletir e expressar sua visão de 
mundo em um processo cooperativo, ele pode mudar e vir a saber coisas de 
uma nova forma. Para os alunos, isso significa estarem prontos para abrir seu 
mundo a exploradores, entrarem em processos momentaneamente incertos e 
entenderem que não há respostas absolutas para suas questões.  

 
  

  Quando os alunos são conduzidos a refletir e dialogar sobre o jogo e suas 

estratégias, são colocados em situações constantes de conflitos e mobilizados a levantar novas 

hipóteses, conjecturas e voltar ao jogo com um outro olhar.  
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Nessa situação, o aluno (re)significa, constantemente, sua leitura em relação ao jogo, 

pois, ao mesmo tempo que analisa os escritos do problema, é levado a refletir sobre o 

movimento do próprio jogo, que está sendo produzido pelo sujeito (aluno-jogador).  

Entretanto, as resoluções de problemas convencionais ou, como destacado por 

Fonseca, (2009, p. 66), “atividades de produção matemática, entendidas como resolução de 

exercícios” ainda são uma constante no contexto escolar. 

De forma geral, quando os alunos ficam expostos a situações como: A diretora de uma 

escola comprou lápis de cor para as 3 turmas de 2ª série. Se cada turma recebeu 123 lápis de 

cor, quantos ela comprou no total?, isso determina  a necessidade de interpretar o problema e 

produzir matematicamente seu fim, ou seja, para obter um resultado a partir dessa proposta,  o 

algoritmo acaba sendo a única saída possível para os alunos.  

Porém, além da utilização do algoritmo nessas situações, percebemos que outra 

barreira enfrentada é a compreensão da leitura pelo aluno: que se sente preso tanto à conta 

ideal, quanto à linguagem matemática, para a produção dessas resoluções. No jogo, 

consideramos que essa dinâmica é diferente. 

Ao jogar, o aluno sente-se envolvido na situação e nas ações do próprio jogo, que o 

desafia, o mobiliza e o transporta para outra situação, pois o coloca, constantemente, em 

situações de risco. Para Huizinga (2000, p. 11), “[...] todo jogo é capaz, a qualquer momento, 

de absorver inteiramente o jogador”. 

Da mesma forma, quando os alunos são desafiados a pensar sobre situações-problema 

propostas nas situações de jogo, é como se os estivéssemos conduzindo a refletir em duas 

posições: primeiro, a partir da situação concreta de jogo, em que revisitam suas hipóteses a 

partir do material do jogo e, em segundo lugar, quando são levados a pensar fora da situação 

de jogo e a partir de suas representações. 

Assim, além de estar envolvido na situação de jogo e em sua representação, o aluno 

realiza movimentos importantes acerca da linguagem e dos conceitos matemáticos, que 

estarão presentes nas várias possibilidades de resolução e estratégias. Como destacado por 

Grando (2000, p. 32), 

 

o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas 
na medida em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração do 
conceito através da estrutura matemática subjacente ao jogo e que pode ser 
vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, elaborando estratégias e testando-as 
a fim de vencer o jogo. O cerne da resolução de problemas está no processo 
de criação de estratégias e na análise, processada pelo sujeito, das várias 
possibilidades de resolução. No jogo ocorre fato semelhante. Ele representa 
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uma situação-problema determinada por regras, em que o indivíduo busca a 
todo o momento, elaborando estratégias e reestruturando-as, vencer o jogo, 
ou seja, resolver o problema. Esse dinamismo característico do jogo é o que 
possibilita identificá-lo no contexto da resolução de problemas. 

 

Dessa forma, a reflexão dos escritos sobre o jogo faz com que o aluno consiga pensar 

sobre ele, enquanto regra e material de jogo, enquanto mobilização (na produção e na reflexão 

de estratégias), a partir da linguagem (quando lê e escreve sobre suas resoluções e reflexões) 

e, ao mesmo tempo, através de uma atitude interna de revisão e autorreflexão. 

Quando o aluno reflete, comunica e revisita novos pensamentos, tanto seus quanto do 

outro, o jogo torna-se para ele um problema a ser resolvido, pois, nesse momento, existe uma 

transformação do próprio sujeito, que vivencia as situações de jogo; significa os escritos e as 

leituras propostas; e, ao mesmo tempo, sente-se impregnado em uma situação constante de 

produção de conhecimento, pois necessita dessas situações, para voltar ao jogo e pensá-lo de 

outra maneira. 

Ao mesmo tempo, quando as situações-problema são trazidas para o contexto da sala 

de aula, existe, para todo o grupo, um objetivo a ser alcançado: resolver o problema e 

mobilizar novas estratégias, que serão colocadas em prática no jogo. 

Além disso, através da resolução do outro e das produções realizadas, o aluno sente-se 

envolvido, reorganizando suas antigas concepções em relação às suas estratégias.  

Nesse sentido, comunicar, socializar tornam-se caminhos importantes, pois todo o 

grupo direciona o seu olhar para as diferentes vozes que estão dialogando, refletindo e 

colocando-se no jogo, nas reflexões do outro, (re)significando suas próprias posições e 

leituras diante das situações-problema. 

Essas diferentes leituras, já impregnadas pelas suas próprias concepções e 

experiências, vividas e refletidas no jogo, fazem o sujeito pensar sobre suas hipóteses, refletir 

sobre o uso da linguagem (através dos gêneros, na leitura e na escrita) e trazer novas 

reflexões, que vão auxiliá-lo nas jogadas e na produção de novas hipóteses e conjecturas. Ao 

tratar da palavra, do texto e da comunicação, pensamos, como mencionado por Bakhtin (1999, 

p. 41), que: 

 

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 
relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 
vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a 
partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 
relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro que a palavra será 
sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 
daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda 
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não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 
formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 
acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de 
adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de 
engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 
registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 
sociais.  

 

Pensando nas mudanças individuais e sociais que as palavras e os textos possibilitam, 

destacamos a presença do outro nas intervenções escritas. Nas investigações, os escritos do 

outro e sua leitura individual-coletiva propiciam, na resolução de problemas, novas relações 

sobre o jogo e a própria linguagem matemática, que emerge a partir dessas leituras. 

 Os problemas escritos proporcionam ao aluno o contato com a materialização da 

linguagem matemática, que, até então, estava sendo vivenciada através das enunciações. À 

medida que o jogo acontece e a comunicação é efetuada, a linguagem começa a fazer sentido 

para os sujeitos. 

 Para Brandão (2005), o significado da linguagem constitui-se por uma relação de 

inferência. Nesse processo, esta vai ganhando forma e configurando-se, através de uma 

relação de compreensão e dialogicidade. Segundo a autora,  

 

[...] estando a leitura fundada sobre processos de antecipação e de inferência, 
a noção de gênero é um instrumento heurístico que vai permitir ao leitor a 
construção de critérios de identificação e de reconhecimento de uma obra 
dentre a diversidade de textos com que teve contato. Uma espécie de pacto 
liga o texto e o leitor, pois desde que se começa a ler, formulam-se hipóteses 
relativas ao gênero, ao estilo a ele adequado; hipóteses que se confirmam ou 
não à medida que se avança na leitura da obra, estabelecendo as afinidades 
que ela entretém com outras que utilizam a linguagem da mesma forma. 
(BRANDÃO, 2005, p. 14) 

 

 Tal postura mobiliza o sujeito a compreender a relação vivida e refletida através do 

jogo e a materializa enquanto linguagem matemática, através dos seus próprios escritos (eu-

autor) e dos do outro (autor-leitor). 

 Nessa relação de leitura e compreensão, muito mais do que ler termos e conceitos 

específicos do jogo, a situação-problema traz a compreensão, a reflexão e a tomada de decisão 

diante dos elementos que emergem no jogo. Neste percurso, é possível estabelecer um 

conjunto, no qual leitor, gênero, estilo, representação e reflexão agem e reagem na leitura do 

problema.  

Com isso, faz-se necessário que as situações-problema se tornem compreensíveis para 

o sujeito e que, materializadas através dos gêneros textuais, possibilitem aos alunos uma 
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relação de proximidade com a linguagem matemática, a fim de que os alunos consigam 

superar-se, rever posições e estratégias e colocar-se na leitura, enquanto sujeitos individuais, 

porém, constituídos pela sua cultura. Schneuwly e Dolz (2003, p. 170), ao se referirem aos 

gêneros, afirmam: 

 

Cada texto, como cada refeição, é um evento singular. Mas assim como 
distinguimos diferentes formas de refeição, com desenvolvimentos, cenários, 
instrumentos e participantes diferentes, assim também observamos tipos de 
textos que diferem segundo os contextos. [...] Se, a cada vez, precisássemos 
criar ou inventar inteiramente os meios para agir nessas situações de 
linguagem, a comunicação não seria jamais possível: o enunciador do texto 
não saberia quais seriam as expectativas dos ouvintes quanto a seu texto, sua 
forma, seu conteúdo; o horizonte de expectativas dos ouvintes seria 
ilimitado, de tal maneira que abordariam o texto sem orientação possível, 
com um máximo de desconhecimento. Para tornar possível a comunicação, 
toda a sociedade elabora formas relativamente estáveis de textos que 
funcionam como intermediárias entre o enunciador e o destinatário, a saber, 
os gêneros. 

 

   Sendo assim, ao ler e vivenciar os momentos de investigação, de forma significativa 

e efetiva, é preciso que os textos desses problemas possibilitem aos alunos, com a leitura, 

antecipar, inferir, compreender o gênero, identificando e reconhecendo o jogo nesses escritos, 

de forma que possam produzir e repensar novos caminhos e estratégias e comunicar a respeito 

deles. Dessa forma, ao ler e escrever, os alunos devem vivenciar momentos de: 

 

• Antecipação: ao antecipar, o sujeito tem a possibilidade de comunicar, estabelecendo 

analogias no decorrer da própria leitura e dos momentos de jogo. Nesse instante, o 

aluno traça importantes relações entre os indícios propostos pelo gênero e seu próprio 

repertório cultural: envolvido nas situações de jogo, consegue observar, de forma 

significativa e fora da situação de leitura, o movimento de suas estratégias, a 

apropriação da regra e a representação do jogo (leitura da imagem); 

• Inferência: na leitura das situações-problema, a inferência é um dos elementos 

essenciais na leitura (BRAIT, 2001, 2005; DAHLET, 2001a, 2001b; KOCH, 2003). 

Ao inferir, os sujeitos conversam com o texto, levantam hipóteses sobre ele e 

antecipam o que foi vivenciado nas partidas do jogo, a fim de dar sentido à leitura que 

está sendo realizada. Entendemos que existe uma relação dialógica constante entre o 

texto, o sujeito leitor e os momentos do jogo (através das regras, da discussão, do 

levantamento de hipóteses e da análise das estratégias desenvolvidas). A linguagem 
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matemática é (re)significada pelo aluno, que observa nesses escritos uma relação de 

proximidade. 

• Diversidade de gêneros textuais: através da leitura e da comunicação, existe uma 

relação interdiscursiva (BAKHTIN, 2000) que é observada na escrita dos sujeitos. 

Esses escritos são mobilizados através de uma linguagem verbalizada no decorrer das 

partidas do jogo, que é (re)significada à medida que o leitor se envolve nesses escritos. 

A compreensão do gênero e do estilo propicia ao leitor antecipar e inferir, pois, além 

de vivenciar a leitura, pode estabelecer relações com outros gêneros já estudados por 

ele. Nessa relação, o texto comunica ao leitor através de uma atitude responsiva 

(BAKHTIN, 2000), já que, nesse momento, existe a necessidade de levantar hipóteses, 

dialogar com o texto e, ao mesmo tempo, perceber que se trata de uma escrita 

particular, marcada pela linguagem matemática. Entendemos que o gênero textual se 

torna um problema a ser resolvido. 

• Identificação e reconhecimento: são possibilitados pela leitura e pela escrita, quando 

os alunos identificam e reconhecem, nos escritos do jogo, as estratégias, as regras, os 

conceitos e a linguagem matemática. Vivenciar o jogo e compreender o texto do 

problema como algo próximo de seu contexto faz com que o aluno transcenda uma 

visão absolutista da Matemática, colocando-se em uma condição significativa, para o 

próprio sujeito e a sua compreensão textual, a fim de resolver o problema. Identificar e 

reconhecer no texto conceitos, estratégias, a linguagem do jogo, a representação, bem 

como seu próprio contexto, faz com que a leitura seja reconhecida enquanto parte do 

processo do próprio jogo e não como um emaranhado de palavras que articulam o 

saber matemático à mera instrução, que não lhe traz significado. 

 

Ao ler, compreender e escrever sobre seus pensamentos, inferindo, antecipando, 

identificando e reconhecendo palavras, conceitos e a linguagem matemática, o aluno 

estabelece com o texto do problema uma relação de significado que ele atribui a esses escritos 

e, ao mesmo tempo apropria-se deles, na leitura do próprio gênero. 

Nesse sentido, ao ler as situações-problema, é como se os alunos se colocassem dentro 

do jogo, sem o vivenciarem concretamente. Esses problemas auxiliam os sujeitos a rever suas 

estratégias, refletir sobre o movimento do jogo e, ao mesmo tempo, prever situações que 

poderiam não estar sendo vivenciadas nas partidas. Na verdade, o jogo simula situações, com 

objetivos definidos, a fim de possibilitar que os alunos reflitam sobre conceitos matemáticos, 

como aqueles compartilhados nas situações com o jogo Kalah e Sjoelbak. 
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5.2 Resolvendo problemas com o jogo Kalah 

 

 

Na investigação, a leitura e a escrita são dois elementos importantes para a reflexão 

sobre as situações-problema. Os conflitos, as tomadas de posições, a volta ao jogo, a retomada 

das estratégias são possibilitados quando os alunos têm a oportunidade de ler, escrever e reler 

sobre o jogo e, ao mesmo tempo, expressar-se sobre essas posições, comunicando suas ideias. 

 Entendemos a comunicação como um diálogo permanente, em que há uma conversa, 

uma investigação verbalizada, tornando o pensamento público e possível de ser retomado e 

(re)significado. Como destacado por AlrØ e Skovsmose (2006, p. 113),  

 

pensar alto significa expressar pensamentos, ideias e sentimentos durante o 
processo de investigação. Expressar o que se passa dentro de si expõe as 
perspectivas à investigação coletiva. Algumas questões hipotéticas 
costumam surgir no pensar alto e estimulam a investigação. 
 
  

 Em momentos de leitura, escrita e comunicação de ideias, os alunos foram 

mobilizados a pensar e comunicar sobre os jogos Kalah e Sjoelbak. 

 Nas intervenções verbais da pesquisadora, os alunos já iniciavam algumas reflexões 

sobre o jogo Kalah. Isso ocorreu a partir de um movimento constante entre a leitura, o diálogo 

e a volta ao jogo, em que os alunos começaram a expressar suas posições e, ao mesmo tempo, 

revê-las, validando e reconstruindo suas antigas hipóteses sobre as estratégias do jogo. Em um 

dos diálogos, o 5.2.1, um dos grupos expressou-se sobre uma sequência de jogadas possíveis 

para vencer o jogo. 

 

Cid: O que precisam fazer para conseguir ganhar Paloma? O que vocês estão 
fazendo para que você e a Juliana a todo momento consigam ganhar? 
Paloma: É da regra 7, por causa da regra 7, se cair uma peça no nosso kalah 
vazio a gente vai pegar dos outros jogadores o que tem no kalah deles. 
Cid: Certo, e você acha que está ajudando vocês a ganharem? 

Paloma: É, eu acho. 
Cid: E me diga, vocês observaram se tem alguma casa que é melhor para iniciar as 
jogadas? 
Diego: Eu sempre começo pela casa do meio. (Referindo-se à casa 3) 
Cid: A do meio você acha melhor? 
Paloma: Eu já acho melhor começar pela primeira (casa 1), porque a primeira dá mais 
chance para a gente, porque daí vem o nosso kalah. 
Cid: E como você sabe que vai vir no seu kalah? 
Paloma: Porque ela vai vindo aqui (casa 2), aqui (casa 3), aqui (casa 4) e aqui (casa 5), 
e o dele que ele começou lá do meio não vai dar. 
Cid: Não vai dar? 
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Paloma: Ah, dá, mas ele estava começando pelo último (casa 1). (No meio tinha três 
sementes, e dava para chegar no kalah A, mas o Diego não percebeu, e ela acabou 
falando) 
Diego: Para abastecer mais. 
Paloma: Não, né, porque não ia dar no seu kalah. 
Cid: Você começa pelo último ou pelo do meio? 
Diego: Pelos dois. 
Cid: Você acha que dá sempre certo? 
Diego: É. 
Paloma: É por isso que a gente ganha na partida, porque ele está começando sempre 
por lá, a gente já ganhou três vezes seguidas. 
Cid: E vocês não começam por aí? 
Paloma: Não. 
Cid: Vocês nunca começam pelo mesmo lugar que o deles? 
Paloma: Não. 
Cid: E vocês sempre estão ganhando. Vocês sabem se tem alguma relação? 
Paloma: Eu acho. E também acho que quando aqui está vazio (referindo-se às casas 3 e 
4), né, aí vem daqui, coloca, e vai indo para nosso kalah. 
Cid: Agora me diga o que é melhor, você ficar no seu lado com mais número de 
sementes ou menos? 
Paloma: Menos. 
Cid: Por quê? 
Paloma: Porque aí, se a gente colocar uma aqui (casa 3) e estiver vazia, a gente vai 
pegar deles (da casa 8). 
Cid: Então, qual é o objetivo, distribuir ou segurar o maior número de peças com 
vocês? 
Paloma: É distribuir. 
Cid: Cada momento que você distribui mais o que acontece? 
Paloma: Aí vem mais coisa para a gente. 
Cid: Certo, e ele fica mais cheio? 
Paloma: Fica. 
Cid: Ele ficando mais cheio do lado deles é melhor para vocês? 
Paloma: É, porque aí se tiver pelo menos uma aqui (referindo-se à casa 3), aí a gente 
joga aqui (casa 3) e pega a deles (casa 8), aí joga daqui (casa 4), pega deles (casa 7), e 
aí põe no nosso kalah, mas também depende das jogadas dele, né, aí não sei. 
Cid: Entendi. 
 
5.2.1 -  Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo dia 10/09/09. 

 
 Nesse diálogo, percebemos a presença da apropriação da regra como um elemento 

marcante. Os alunos, durante a intervenção da pesquisadora, conseguiram relacionar os 

escritos do gênero instrucional e, ao mesmo tempo, vivenciar essa leitura nas situações de 

jogo. 

 Além disso, a antecipação, a distribuição e a previsão das jogadas contribuíram para 

que eles refletissem sobre as partidas e, ao mesmo tempo, assumissem posições importantes 

em relação ao jogo, a fim de realizar suas estratégias e, a partir delas, desenvolver novas 

jogadas e representá-las através das situações de jogo. Para Grando (1995, p. 118), 
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[...] o jogo é mais que um problema, é um problema dinâmico, limitado pelas 
regras e dependente da ação do adversário, através de suas jogadas, sendo 
que tudo isto é realizado num ambiente de trocas entre os sujeitos que 
jogam. Jogar é uma forma lúdica de resolver um problema e/ou vários 
problemas, motivando, naturalmente, o aluno a pensar... Assim sendo, o que 
motiva o aluno a solucionar o problema do jogo (vencer!) é seu próprio 
conteúdo, que gera a necessidade do domínio das diversas formas de 
resolver o problema. 

  

Assim, desenvolver diferentes caminhos para a resolução do problema faz com que os 

alunos reflitam sobre suas estratégias, discutam e recriem antigas conclusões, lendo, 

escrevendo sobre suas análises, socializando e argumentando em relação às situações de jogo 

e, principalmente, analisando as diferentes vozes e apropriando-se delas, a fim de estabelecer 

suas próprias validações. 

 Esse momento mobiliza o sujeito a pensar além do jogo, a representar situações, e ao 

mesmo tempo, a compartilhar esses pensamentos, que não são definitivos, mas 

constantemente transformados.  

 Segundo nosso olhar, trabalhar em uma perspectiva de resolução de problemas leva os 

alunos a pensar nas situações propostas no jogo, relacionando-as à linguagem matemática e 

aos conceitos que mobilizam nas jogadas. Segundo Van de Walle (2009, p. 59), “a resolução 

de problemas desenvolve nos alunos a convicção de que eles são capazes de fazer matemática 

e de que a matemática faz sentido”. 

 Algumas situações-problema do jogo Kalah foram propostas com o objetivo de que os 

alunos refletissem sobre algumas jogadas e estratégias, mas, principalmente, o foco estava em 

observar como conduziam a leitura e a escrita dessas situações. Através da representação de 

uma jogada, os alunos realizaram algumas conclusões, lendo, escrevendo e reescrevendo 

sobre suas ideias. Na situação a seguir, as alunas Bárbara e Valéria demonstram a apropriação 

do jogo e de suas regras e, ao mesmo tempo, a produção de suas estratégias. 
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1) O jogo está como mostra a situação abaixo. Após observar, responda as questões a 
seguir: 

 

 
 

2) Se você fosse o jogador B, em qual casa mexeria? Por quê?  

 
 
3) Após a primeira jogada, depois de escolher a casa, qual a próxima jogada que você 
faria? Por quê? 

 

 
4) O jogador B teria a oportunidade de continuar com o jogo a seu favor? 

 
 

2) Se eu fosse o jogador B, eu mexeria a casa 2 porque nela tem quatro sementes, e a 
hora que eu for distribuindo a última vai cair no kalah B e eu teria direito de jogar de 
novo. 
3) Na próxima jogada eu pegaria casa 5 que não tinha nenhuma semente, mas como eu 
distribui caiu 1 semente nela, por que daí eu pegava a casa 5 que teria uma semente e 
jogaria no kalah B, e eu teria direito de jogar outra vez de novo. 
4) Sim, por que ele já jogou 2 vezes seguidas. 
 
5.2.2 – R.R-P das alunas Bárbara e Valéria.  Diário de campo, dia 24/09/09. 

 

 É possível observar, na situação 5.2.2, que as alunas se apropriaram da regra e 

utilizaram em seus escritos essa linguagem, como “distribuindo”, “ direito de jogar de novo”, 

“duas vezes seguidas”, “ a última vai cair”; enfim, expressões que estiveram presentes na 
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leitura da regra, da troca de ideias entre os grupos, na intervenção da pesquisadora e que 

foram sendo significadas pelas alunas no registro escrito da situação de jogo.  

 Além disso, mais dois elementos importantes fizeram-se presentes: o primeiro em 

relação à sequência de jogadas e o segundo acerca das estratégias produzidas no movimento 

de jogo. Ambos contribuíram para a compreensão do gênero textual, presente nos escritos do 

problema, além de mobilizar as alunas a sair da situação de jogo e analisar a partir de sua 

representação. Como destacado por Powell e Bairral (2006, p. 26), “a escrita força os 

interlocutores a refletir, diferentemente, sobre sua experiência matemática. Enquanto 

examinamos nossas produções, desenvolvemos nosso senso crítico. A escrita suporta atos de 

cognição e metacognição”. 

 Dessa forma, ler a situação proposta encontra-se atrelado a uma linguagem produzida 

pelos alunos. Tais escritos, como: “em qual casa mexeria”, “ próxima jogada”, “ jogo a seu 

favor”, são situações vivenciadas, verbalizadas e discutidas entre eles e, ao mesmo tempo, 

apropriadas a partir de uma relação de complementaridade e aprendizagem. 

 Em outro momento de situação de jogo (5.2.3), os alunos Everton e Davi registraram 

uma sequência de jogadas possíveis para vencer o jogo. Após terem escrito, a pesquisadora os 

conduziu a compartilhar suas ideias com todo o grupo, com o objetivo de que seus próprios 

colegas os colocassem em situação de conflito em relação às suas próprias leituras (a regra do 

jogo), e ao mesmo tempo, a seus próprios escritos.  

 

1) O jogo está como mostra a situação abaixo. Após observar, responda as questões a 
seguir: 

 

 
 

2) Descreva a sequência de movimentos que o jogador A deve fazer para defender as 
suas sementes. 
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3) Se o jogador A não fizer esses movimentos, quais as possibilidades de jogada que o 
jogador B terá para capturar as suas sementes? 

 

 
4) Qual o maior número de sementes que o jogador B pode colocar no seu Kalah com 
esta jogada? 

 
5) Caso o jogador A não fizesse a sequência de defesa necessária ele teria mais chance 
de ganhar, perder ou empatar o jogo? Justifique. 

 
 
2) Se eu fosse o jogador A eu jogaria o kalah 10. 
3) Se eu fosse o jogador B eu jogaria o kalah 5 por que eu vou fazer um ponto, e eu vou 
ter o direito de jogar novamente, e eu jogaria o kalah 1 por que a última peça ia cair no 
meu kalah 3 que estava vazio e ia capturar uma semente do kalah 8 e ia jogar 
novamente, e eu jogaria o kalah 2 que teria 3 sementes, e minha última semente ia cair 
no kalah 5 que estaria vazio e eu ia ter o direito de capturar as duas sementes do kalah 6 
e ia ter o direito de jogar novamente, e eu jogaria o kalah 4 que teria 2 sementes e a 
minha última semente ia cair no meu kalah B e eu ia ter o direito de jogar novamente, 
eu jogaria o kalah 5 novamente que ia ter uma semente, que ia cair no meu kalah B e ia 
ter o direito de jogar novamente, e minha última semente que estaria no kalah 3 e 
acabaria minhas jogadas. 
4) Ele conseguiria 9 pontos. 
5) Perder porque ele vai deixar o kalah 3 e 4 vazio, dando mais pontos para o jogador B 
fazer mais pontos. 
 
5.2.3 – R.R-P dos alunos Everton e Davi.  Diário de campo, dia 08/10/09. 
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 A partir da representação do jogo e da leitura do problema, os alunos encontraram 

caminhos diferenciados para compreender esses escritos e, ao mesmo tempo, escrever sobre 

eles, como destacado no diário de campo: 

 

 
 

5.2.4 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 08/10/09. 
 

  Evidenciamos, no registro dos alunos, a presença da compreensão da linguagem 

matemática expressa nas situações-problema propostas pela pesquisadora. De modo geral, os 

alunos compreenderam o que era uma sequência de jogadas, já que estas eram utilizadas por 

eles no jogo. Exploraram exaustivamente as situações de antecipação do jogo e foram capazes 

de descrever cada movimento e suas consequências. Notamos que o texto desse grupo de 

alunos é bastante extenso e repleto de informações organizadas, que fazem sentido no 

contexto de jogo. Porém, notamos principalmente, na situação 3, a incompreensão dos alunos 

da regra 7.  

 Utilizamos seus registros e propusemos à dupla que compartilhassem com seus 

colegas suas conclusões. Conforme Everton e Davi comunicavam suas ideias, alguns alunos 

começaram a questionar as resoluções, como demonstrado na socialização 5.2.5. 

 

 Cid: Everton, fale a sequência de jogadas que você faria para a questão b. 
(Iniciamos pelo item “b”, pois o item “a” seria uma sequência do b e por 
escolha do aluno ele achou melhor socializar desta forma). 
Everton: Eu jogaria o kalah 5, porque eu faria um ponto e teria direito de 
jogar novamente, eu jogaria o kalah 1 e pegava mais uma semente e ia jogar 

novamente e pegava duas peças que estava no kalah 8, pegando para mim e tendo 
direito de jogar novamente, da três eu jogava para a quatro que ia ter direito de jogar  
na sete que o kalah 4 estava vazio e pegar uma peça era a minha  jogada novamente, e 
jogar do quatro para o cinco que estava vazia e ia pegar a do seis, duas peças e ia ter 
direito de jogar novamente e eu jogaria o kalah 1 e ia ter direito de jogar novamente, 
daí eu ia jogar a dois, a três, e acabou as jogadas, não tem mais aonde jogar. 
Bárbara: Eu não concordo. 
Cid: Por que, Bárbara? 

[...] durante a interpretação das questões, juntamente com 
a escrita de suas estratégias, os alunos realizaram esse 
movimento com tranquilidade, estabelecendo significado 
para suas produções. Eles conseguiram compreender, 
vivenciar e transmitir o que estavam pensando, sem o uso 
do tabuleiro. Percebi que essa representação já era 
suficiente para a organização das estratégias. 
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Bárbara: Porque assim não está certo, está sem regra. 
Cid: Como assim? 
Bárbara: Não pode jogar novamente depois que pegar a pecinha do adversário. 
Everton: Claro que pode. 
Bárbara: Não, olha só a regra, depois de pegar, a vez é do adversário e não a sua. 
Cid: O que acha, Everton? 
Everton: Não está na regra. 
Cid: Que tal ler de novo? 
(Inaudível) 
(Everton faz a leitura da regra e percebe que realmente a sequência de jogadas que 
havia pensado não era possível). 
Cid: E vocês responderam como? Através do tabuleiro, vocês só olharam a 
representação do tabuleiro no desenho e viram qual era a estratégia, como foi? 
Everton: Nessa aqui estava a sequência de jogo normal que você pôs, daí o Dani falou: 
“Vamos jogar”, daí nós jogamos a peça três vai ter uma que  vai dar na quatro para 
pegar a sete e eu disse: “Deixa eu dar uma olhada melhor”, aí eu olhei e vi que depois 
que nós jogamos a cinco nós jogamos novamente e jogamos a dois, a peça, o kalah 2 
tinha três peças e a dois daí já ia estar vazia daí no que nós íamos jogar a três ia cair 
na seis e nós temos direito de roubar a seis. 
Cid: Entendi, então você olhou direto a representação e já entendeu. 
Everton: É, e também tem outro tipo de jogada, quer ver, me deixa arrumar aqui. 
(Enquanto ele organizava o tabuleiro, para me mostrar novas possibilidades de jogada, 
fiz outra pergunta). 
Cid: E as perguntas que estão colocadas aí você entende com facilidade? 
Everton: Sim, foi fácil de entender. 
 
5.2.5 – Trecho transcrito da intervenção audiogravada com os alunos Everton, Davi e 
Bárbara. Diário de campo, dia 08/10/09. 

  

Na socialização, os alunos mobilizaram-se a pensar sobre seus escritos, a partir do 

momento que verbalizaram suas opiniões. A volta à leitura da regra, bem como a seus 

escritos, fez com que compreendessem a regra 6 e 7 e também observassem algumas 

incompreensões que haviam realizado. Como destacam Powell e Bairral (2006, p. 60), “nesse 

processo contínuo de (re)leitura e (re)escrita, examinam, refletem, reagem e respondem 

diferentemente no processo interativo e, consequentemente, potencializam criticamente o seu 

pensamento matemático”. 

 Pensar no jogo fora da sua situação concreta possibilitou que os alunos não só 

tivessem que revisitar suas antigas hipóteses, mas também que, fossem conduzidos, pela 

intervenção da aluna Bárbara, a inferir novamente a partir do texto, a reler e a voltar ao jogo, a 

fim de validar suas hipóteses. 

 Nas situações 2 e 5, em que os alunos estabeleceram uma sequência de jogadas, 

observaram a representação com significado, refletindo sobre a linguagem e sobre os 

conceitos matemáticos propostos nas situações. Porém, nas situações 3 e 4, ao movimentar as 

sementes, compreenderam que, ao capturá-las, tinham o direito de continuar com o jogo a seu 
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favor e estabeleceram uma sequência coerente de jogadas, porém, fora da situação da regra. 

Acreditamos, como menciona Grando (2000, p. 91), que: 

 

É muito importante propiciar, em situações escolares, momentos de 
atividades de trabalho em grupo, para que os sujeitos sejam capazes de 
compreender e respeitar as formas de participação dos colegas de trabalho. 
Além do que, trata-se de um exercício para o próprio autoconhecimento. Em 
atividades grupais, os sujeitos são capazes de se conhecer, conhecer mais 
seus próprios limites, atitudes, valores e capacidades, a fim de contribuir 
para que o trabalho se desenvolva da melhor forma. 

 

A autora enfatiza que, através do trabalho em grupo, é possível propiciar momentos 

importantes de interação e produção de conhecimento. Quando outras vozes são acionadas, os 

alunos podem comparar suas vivências, efetuar conclusões e, ao mesmo tempo, reler seu 

próprio contexto (re)significando-o, a partir de suas experiências culturais e também das 

experiências do outro. 

Resolver problemas coloca o jogador em uma atitude constante de reflexão. Através 

de situações de jogo, o aluno coloca-se como protagonista de sua aprendizagem, pois existe 

uma atitude de investigação, de leitura e escrita em relação a seus pensamentos — ele é 

mobilizado a trilhar caminhos em busca da validação de suas hipóteses. É nesse sentido que, 

segundo Ernest (1998), a resolução de problemas assume um caráter emancipatório.  

Essa relação é observada, pois os alunos buscam compreender os escritos, estabelecem 

uma sequência de jogadas e, ao mesmo tempo, mobilizam-se a pensar em caminhos possíveis 

para as suas estratégias, como o ocorrido na situação-problema 5.2.6. 

   

 

1)O jogo está como mostra a situação abaixo. Após observar, responda as questões a 
seguir: 
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2) A partir da situação de jogo acima, qual jogador você gostaria de ser? Justifique. 

 
3) Se você fosse o jogador A, descreva a sequência de jogadas que faria para conseguir 
6 sementes. 

 
 
2) Nós gostaríamos de ser o jogador b, porque nós poderíamos pegar as peças da 
casinha número 2 e distribuí-las, então a última semente vai cair no nosso kalah. E 
assim poderei jogar de novo. 
3) Se nós fossemos o jogador A, nós pegaremos a casinha 6 ia ficar 5 peças e a casinha 
número 7 e distribuí-la e a casinha número 8 vai ficar com seis. 
 
5.2.6 – R.R-P das alunas Júlia e Thais. Diário de campo, dia 29/10/09. 

 

 Através do registro das alunas, percebemos a apropriação da regra e, ao mesmo tempo, 

das estratégias construídas ao longo do jogo. O cálculo mental e a sequência de jogadas, 

juntamente com os conceitos matemáticos da distribuição, ficaram marcantes em seus 

escritos. As palavras utilizadas pelas alunas evidenciaram a linguagem matemática sendo 

trazida naturalmente, pois, nesse momento, fazia parte de seu contexto. De acordo com Pimm 

(1999, p. 117, tradução nossa), “[...] um registro está constituído, não só pelo simples uso de 

termos técnicos, que podem parecer ao leigo um jargão particular, mas também por 

determinadas expressões, até mesmo por modos característicos de argumentar19”.  

 De certa forma, quando os alunos têm a oportunidade de buscar caminhos para os 

problemas, refletindo sobre novas possibilidades e arriscando, para compreender a dinâmica 

das jogadas; produzindo estratégias; voltando ao jogo; e relendo seus movimentos e 

problemas, a leitura e a escrita assumem uma condição de necessidade para o jogador, que 

passa a observá-las como reflexivas e transformadoras nas jogadas, pois elas os levam a voltar 

ao jogo e produzir novos conhecimentos. 

                                                 
19 Cf. original: [...] un registro está constituido, no sólo por el simple uso de términos técnicos, que pueden 
parecer al lego uma jerga particular, sino también por determinadas expresiones e, incluso, ciertos modos 
característicos de argumentar”. (PIMM, 1999, p. 117) 
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 Temos convicção de que a releitura praticada pelos alunos na socialização das jogadas 

propicie que o jogo adquira uma nova forma, pois ouvir os diferentes pontos de vista auxilia o 

jogador a ver a situação das jogadas de outra maneira, fazendo com que a leitura e a escrita se 

transformem segundo o olhar, as experiências e as vivências do jogador. Como destacado por 

Brait (2001, p. 101), “o ouvido do leitor é sempre provocado por um conjunto de vozes, nem 

sempre harmoniosas, que apontam insistentemente para a natureza constitutivamente 

dialógica da linguagem”. 

 Em uma das situações vividas pelos alunos Everton e Davi, além de refletir sobre a 

jogada, eles procuraram colocar os alunos Luis e Paloma em um momento importante de 

produção de novas estratégias, como explicitado na situação a seguir: 

 

1) O jogo está como mostra a situação abaixo. Após observar, responda as questões a 
seguir: 

 
2) Imagine que o jogador B irá começar a partida. Qual seria a melhor casa para iniciar 
o jogo? Justifique. 

 
2) O um porque a última semente iria cair no kalah 4, e o kalah 2 iria ficar com quatro 
sementes e dependendo jogador A fizer o jogador B jogava o kalah 2 e faria um ponto. 
 
5.2.7 – R.R-P dos alunos Everton e Davi. Diário de campo, dia 05/11/09. 

 

 Os escritos dos alunos revelam que os conceitos de distribuição como um fator 

marcante no registro. De certa forma, conseguiram antecipar as jogadas do adversário e prever 

a próxima estratégia a ser adotada, além de levantar hipóteses em relação à partida, a fim de 

conseguir deixar o jogo a seu favor, distribuindo as sementes da melhor maneira possível.  
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 Quando essas relações se tornam presentes na socialização de ideias, os alunos, além 

de envolver-se, ouvindo o outro, repensam sobre suas posições. Ao mesmo tempo, produzem 

novas concepções em relação ao próprio jogo e a sua interpretação e assumem constantemente 

novos olhares, pois tanto a leitura quanto a escrita são transformadas, já que podem ser 

reinterpretadas e reescritas, de acordo com as necessidades e as compreensões do próprio 

contexto. 

 No decorrer da investigação, percebemos que ler, escrever e comunicar sobre o jogo 

tornou-se algo significativo para os alunos. Transcender a leitura para momentos em que todo 

o grupo constrói mobiliza o sujeito a pensar a partir de uma representação e, ao mesmo 

tempo, compreender uma linguagem específica, a partir de um contexto essencialmente 

compartilhado e (re)significado do jogo. A escrita tem um sentido, um movimento e uma 

sequência de ideias. Há preocupação em fazer-se entender; em esclarecer o leitor e, ao mesmo 

tempo, convencer-se sobre as suas posições. Brandão (2001, p. 286), ao se referir à figura do 

destinatário, expõe que 

 

além do outro explicitado na figura do destinatário, temos ainda o outro, na 
figura do interdiscurso, do diálogo que todo texto trava com outros textos. 
Cabe ao leitor mobilizar seu universo de conhecimento para dar sentido, 
resgatar essa interdiscursividade, fonte enunciativa desses discursos outros 
que atravessam o texto.  

 

 Na entrevista, a professora-parceira destacou a importância da participação dos alunos 

fora dos momentos do jogo, ou seja, na comunicação de ideias: 

Eles melhoraram no discurso, na formulação, na postura como alunos, no 
escrever, no falar. Percebo que foi uma injeção de ânimo a eles, foi 
surpreendente. Acho que nem eles sabiam que podiam tanto, e para mim foi 
uma surpresa, porque são alunos que não tem informações, como outros têm 

em casa, mas o potencial estava lá dentro, então esse jogo despertou tudo isso. Eles 
desenvolveram a escrita, que tinham dificuldades, se soltaram, foi algo que veio à tona, 
eram alunos que tinham muita dificuldade. 
 
5.2.8 – Trecho transcrito da entrevista realizada com a professora-parceira. Diário de 
campo, dia 09/12/09. 

 

 De certa forma, a professora-parceira destacou em seu discurso a importância de ouvir 

os alunos. Quando eles são ouvidos, tornam-se mais seguros para emitir suas posições, 

argumentar e levantar hipóteses, como ocorreu no percurso do jogo e também no trabalho da 

professora em sala de aula.  
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5.3 Resolvendo problemas com o jogo Sjoelbak 

 

 

Destacamos anteriormente a importância de propor o jogo, a investigação, a leitura, a 

escrita e a comunicação de ideias como algo imprescindível para o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos. Reiteramos essa afirmação em relação ao jogo Sjoelbak. Os alunos, 

de maneira geral, nas situações-problema, mostraram-se envolvidos. Nos registros, 

percebemos a presença do algoritmo como única forma possível de resolução, além de não 

vermos estratégias diferenciadas utilizadas pelos alunos para a realização dos cálculos da 

pontuação das jogadas. 

A escrita, no decorrer das resoluções, propicia aos alunos rever suas posições e refletir 

sobre suas estratégias. Além disso, ao ler e escrever sobre suas conclusões, notamos que 

alguns conceitos vão se tornando mais claros e utilizados no jogo. Os alunos Cristiano e 

Everton, ao registrarem a partir de uma situação de jogo, colocam-se no texto, vivenciando a 

situação da própria jogada. 

 

1) Observe abaixo a distribuição final dos discos dos jogadores A e B: 

 
2) Sem fazer os cálculos, quem você acredita que foi o vencedor? Justifique a sua 
escolha. 

 
3) O que os jogadores do grupo que fizeram menor número de pontos, poderia ter feito 
para ganhar esta jogada? 

 
4) O que seria melhor, distribuir os discos entre as quatro casas ou acumular o maior 
número de discos na casa 4? 
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2) Jogador b, porque ele tem mais peças e com isso iria ganhar. 
3) Não, porque ele tem uma casa com 2 discos e ele só poderia fazer grupo de 2. 
4) Distribuir os discos entre as quatro casas, porque ele iria fazer mais pontos, claro se 
ele fazer grupo de seis. 
 
5.3.1 – R.R-P do aluno Carlos. Diário de campo, dia 19/11/09. 

 

 A situação 5.3.1 demonstra que o aluno não somente compreendeu a regra do jogo, 

mas conseguiu estabelecer uma relação importante entre os conceitos matemáticos. Vemos a 

presença da distribuição das peças e a preocupação em relação ao bônus (x 2) como um fator 

marcante no registro do aluno, destacando a impossibilidade de trabalhar com o bônus, já que 

o jogador A havia deixado apenas dois discos na casa 4. 

 Ler e escrever sobre uma situação proposta e vincular essa análise às situações 

vivenciadas no jogo faz com que, muito mais do que ler e interpretar, o problema esteja 

norteado por um objetivo, pois faz sentido para o jogador, não é uma questão apenas de 

interpretar, mas de reflexão e de análise. A esse respeito, Mason (1996, p. 76) afirma: “[...] os 

estudantes se sentem apenas atraídos pelas questões que afectam as suas vidas pessoais”. 

 Assim, a investigação, a análise, a reflexão e a discussão das situações propostas são 

vividas pelos alunos quando existe um movimento em direção a elas, uma autorreflexão 

constante, uma desestabilização do próprio sujeito. Essa busca só é possível a partir do 

momento que este é convidado a refletir, segundo objetivos claros que são definidos pelo 

professor e também pelo grupo. 

 Outra situação proposta, norteada pela produção de conceitos, foi realizada através da 

distribuição dos discos pelo aluno, em que determinado jogador havia realizado um total de 

pontos e este teria a função de organizar a situação final de jogo. 

 

1)Os jogadores do grupo B, em uma jogada, conseguiram um total de 144 pontos, incluindo 
o bônus. Qual a distribuição realizada pelos jogadores para obter essa pontuação? 

 
2) É possível dizer que nesta jogada os trinta discos foram encaçapados? Justifique. 
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1) Ele tem que colocar na casa 2, 9 discos e o resto das casas, 7 discos que com o bônus de 
2 na primeira conta vai dar 140 e, faz 2 x 2 = 4 que vai dar 144. 
2) Sim. Porque em cada casa foi encaçapada 7 discos só na casa dois foram encaçapados 9 
discos. 
5.3.2 – R.R-P da aluna Mariana. Diário de campo, dia 19/11/09. 

  

 Quando a aluna Mariana expressou seus pontos de vista, vimos a presença tanto da 

linguagem quanto dos conceitos matemáticos nas suas palavras. Os conceitos de distribuição, 

de antecipação das jogadas para a obtenção do maior número de pontos, bem como do bônus, 

fizeram com que ela conseguisse compreender o problema e, ao mesmo tempo, encontrasse 

uma estratégia possível para essa resolução. 

 Em relação à linguagem matemática, a aluna assumiu três relações na leitura do 

problema: primeiro, acerca da inferência, em que, ao ler e reler, a aluna, juntamente com seus 

colegas, discutiu, comunicando suas ideias acerca do problema. A segunda relação foi através 

da compreensão, só possível através da troca de ideias, das analogias estabelecidas entre o 

leitor e o texto e do levantamento de hipóteses acerca dessa leitura. A terceira relacionou-se à 

dialogicidade proposta nesse movimento, em que leitura, escrita e comunicação formam um 

todo que propõe caminhos possíveis para a compreensão e a resolução do problema. Como 

destacado por D’ Ambrosio, B. (2003, p. 47, tradução nossa), “[…] desta forma, a experiência 

de resolução de problemas cria o cenário no qual novas ideias começam a tomar forma na 

comunidade da sala de aula e nas mentes das crianças20”.  

                                                 
20 C.f.original: “[…] in this way, the problem-solving experience creates the backdrop against which new ideas 
begin to take shape in the community of the classroom and in the minds of the children.” (D’ AMBROSIO, B. 
2003, p. 47). 
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 No registro da aluna, há duas variações: do cálculo mental e do uso do algoritmo. 

Notamos que os resultados obtidos em cada casa foram efetuados através do cálculo mental, 

enquanto o algoritmo foi utilizado no cálculo do bônus e na soma total dos pontos.   

 Com a mesma situação-problema, outros alunos estabeleceram relações interessantes 

na produção de suas hipóteses. Durante a intervenção da pesquisadora, o aluno Luis 

mobilizou-se a pensar caminhos possíveis para resolver o problema e chegar ao total de 

pontos, no caso, 144, como mencionado no diálogo 5.3.3. 

 

Cid: Está conseguindo, Luis? 
Luis: Não dá, prô, só consigo até 98. 
Cid: Mas o que você pode fazer para que chegue à pontuação do jogador? 
Luis: Posso ir distribuindo até dar o valor. 

Cid: Você acha que esse caminho dá certo? 
Luis: É, acho que sim, vou tentar... 
Cid:Então tente fazer isso. 
Luis: Tá. 
5.3.3 -  Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 19/11/09. 

  

  Na tarefa de resolução do problema, Luis procurou encontrar um caminho para a 

distribuição dos discos. À medida que realizava a distribuição, automaticamente, realizava o 

cálculo mental para suas jogadas, a fim de alcançar seus objetivos. A cada nova estratégia, 

Luis procurava organizar os discos e, ao mesmo tempo, lançar hipóteses em relação à 

distribuição, calculando, revendo seus cálculos, voltando à representação do jogo e a sua 

sequência de ideias. Como abordado por Bruner (1976, p. 105), “as palavras são convites para 

formar conceitos: pode-se, analogamente, dizer que a propriedade geradora ou combinatória 

da língua é um convite para separar e novamente juntar, de maneiras novas, a experiência”. 

 Propor e estimular essas “propriedades geradoras” faz com que os escritos das 

situações-problema, a mobilização do aluno para ler e lançar hipóteses, o movimento de 

reflexão e conjecturas, além da inferência do sujeito consigo e com o outro, possibilitem um ir 

e vir constante, que só é produzido quando o aluno é convidado e desafiado a refletir. 

 Esse desafio também esteve presente na comunicação de ideias, em que o aluno, ao 

expressar suas opiniões ao grupo, mobilizou-se a refletir sobre seus próprios escritos e, ao 

mesmo tempo, a ouvir o outro, atribuindo significado às suas enunciações. Esse momento 

ocorreu quando o aluno Everton socializou as situações-problema a partir de uma outra 

perspectiva, que até então não havia sido efetuada pelos demais alunos. 

 Em sua explicação, este procurou ir até a lousa, a fim de representar a prancha de 

Sjoelbak e a distribuição dos discos (tal qual a resolução utilizada no registro): 
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5.3.4 – Registro do aluno Everton. Diário de campo, dia 19/11/09. 

   

Após organizar o registro na lousa, Everton iniciou sua explicação: 

Primeiramente eu tentei ir distribuindo peça por peça, mas estava muito 
difícil, aí tentei fazer 144 dividido por 4 e deu 36, e não podia ser, porque o 
jogo  só tem 30 peças, daí tentei de novo e fiz 144 dividido por 30 e deu 4, 
distribuí quatro em cada, mas tinha sobrado ainda, aí fui distribuindo até 

acabar e aí ficou no dois, nove, no três ficou sete, no quatro ficou 7 e no um ficou 7, aí 
eu fiz as contas e deu 144. 
 
5.3.5 -  Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 19/11/09. 

 

 Na socialização 5.3.5, alguns alunos ficaram em dúvida sobre a resolução e não 

compreenderam por que o colega havia utilizado a divisão. Everton reafirmou que dessa 

forma seria mais rápido de resolver, caso contrário ele teria que ir distribuindo um a um. 

 Conforme efetuava essa distribuição, o aluno, através do cálculo mental, procurava 

fazer as relações possíveis, a fim de chegar ao total de 144 pontos. É interessante perceber que 

Everton não se limitou a distribuir gradualmente os discos, mas buscou outro caminho para 

chegar até o resultado. Megid (2009, p. 198) assim se pronuncia a esse respeito: 

 

[...] a importância de, com os alunos, negociar os significados; buscar a 
compreensão dos procedimentos de cálculo; verbalizar o que se pensa; 
representar matematicamente suas ideias para os outros. Isso tudo contribui 
para o desenvolvimento do raciocínio, a flexibilidade do pensamento 
matemático e o desenvolvimento da linguagem matemática. E pode delinear 
caminhos para a compreensão dos questionamentos dos alunos. O professor 
pode e deve ser o mediador dos discursos, das experiências, da fusão entre 
conhecimento científico e senso comum, encaminhando o trabalho para a 
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organização e a sistematização dos saberes que são produzidos. Dessa 
maneira, é possível conduzir a aprendizagem de forma diferente, por meio da 
“negociação dos significados”, ouvindo as posições dos alunos, mesmo que 
contraditórias. 

 

 Pensando na negociação de significados, na linguagem e nos conceitos matemáticos 

advindos dessa negociação, procuramos desenvolver uma situação-problema que 

contemplasse uma situação de leitura e escrita, em que estivesse presente a ação do leitor, 

para efetuar o registro de um jogador.  

Os alunos necessitariam da inferência a partir desses escritos, do reconhecimento do 

jogo, da identificação dos discos e de sua distribuição e, ao mesmo tempo, precisariam 

estabelecer relações e analogias com a representação da prancha de Sjoelbak. 

 Na resolução do problema, o aluno Luis registrou da seguinte forma: 

 

1) Em uma jogada de Sjoelbak, os jogadores do grupo A, obtiveram a seguinte pontuação: 
a) Na casa 3, o jogador conseguiu 8 discos e na casa 1 conseguiu 7 discos. Qual o número de 
discos necessários na casa 2 e 4, sabendo-se que 3 discos foram eliminados na terceira 
jogada e que a soma da casa 2 é de 20 pontos? Tente descobrir essa jogada, resolvendo na 
representação abaixo e explique de que forma você chegou a esta resolução. 

 
b) Qual foi o total de pontos que os jogadores do grupo A conseguiu? 

 
2) Em seguida, os jogadores do grupo B fizeram a próxima jogada e conseguiram a seguinte 
pontuação: 

 
a) Quantos pontos os jogadores do grupo B fizeram nesta jogada? 
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b) Quem ganhou essa partida, os jogadores do grupo A ou os jogadores do grupo B? Qual 
foi a diferença de pontuação? 

 
 
1) a) na dois foram 10, na 3 foram 8, na 4 foram 5 e na 1 foram 7. 
b) foram 115. 
2) a) foram 145. 
b) de 30. 
5.3.6 – R.R-P do aluno Luis. Diário de campo, dia 26/11/09. 

 

 No registro 5.3.6, percebemos a presença, inicialmente, de um movimento interessante 

com a leitura das situações-problema. O aluno Luis, conforme compreendia o problema, 

através de uma relação de inferência, tanto com os escritos, quanto com seu colega João, 

automaticamente, tentava distribuir os discos na representação da prancha e, ao mesmo 

tempo, efetuar o cálculo mental, para obter os resultados. 

 Porém, é interessante observar o algoritmo em seus registros. À medida que calculava 

mentalmente, já encontrando um caminho para suas hipóteses e também discutindo com a 

pesquisadora, materializou seus discursos, posteriormente, através da montagem dos 

algoritmos, mesmo tendo clareza sobre esses resultados. 

 Notamos que esses discursos escolares e sua prática evidenciam a presença da 

necessidade de montar a conta para seu raciocínio ter valor escolar. No pensamento e na 

produção de suas conjecturas, o aluno expressou seu raciocínio de forma significativa, como 

transcrito a seguir: 
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Cid: Pode falar, Luis, o que você pensou? 
Luis: Cinco vezes dois, dez, vezes dois é vinte. O João e o Miguel falou que 
tirou uma daqui (casa 2), daí eu peguei a ideia dele e coloquei aqui (casa 3) 
fazendo agrupamento de cinco em todas as casas e as outras que tem mais que 

cinco. 
Cid: E tem trinta peças distribuídas aí? 
Luis: Não sei. 
Cid: Não é melhor você contar? 
Luis: Vinte e oito. 
Cid: Vinte e oito? Então alguma coisa tem que ficar para fora? Quantas você vai 
deixar? 
Luis: Tenho que deixar três. 
Cid: Tem certeza que é três? Verifique novamente. 
Luis: Ah! É dois, vinte e oito pra chegar no trinta é dois e não três. 
Cid: Então quanto você vai deixar? 
Luis: Uma. Eu tinha duas anuladas tirei uma e o resultado deu cento e quinze, cinco 
para todas, mais o bônus e mais o que sobraram.  
Cid: Você conseguiu fazer dar vinte na casa dois? 
Luis: Consegui. 
Cid: Tem certeza?  
Luis: É assim, cinco vezes dois é 10 e vezes dois é 20.  
Cid: E os demais discos que você distribuiu, você não vai somar? 
Luis: Nossa, dá mais. 
Cid: Quanto colocou na casa três? 
Luis: Oito pecinhas e na um sete também, que já tinha e na quatro só acrescentei duas. 
Cid: E o agrupamento que você fez foi de quanto? 
Luis: De cinco. 
Cid: Ok. 
 
5.3.7 -  Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 26/11/09. 

    

 O aluno Luis percebeu que havia distribuído discos a mais entre as casas e que o 

cálculo que estava fazendo não se baseava na distribuição proposta pelo enunciado da 

situação. Porém ele notou essa relação na socialização de seus colegas e na intervenção da 

pesquisadora. O aluno, em contato com outras vozes, se deu conta de que sua distribuição não 

era possível, já que sobrariam mais cinco sementes a serem calculadas, perfazendo um total 

de trinta pontos na casa 2, e não vinte, como mencionado nas situações-problema. Como 

descrito pela pesquisadora em seus registros: 
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5.3.8 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 26/11/09. 

 

 Esses instantes de produção, de troca de experiências entre os alunos são 

extremamente importantes, pois coloca-os em situações de conflito com seus próprios escritos 

e suas leituras. Pólya (1995, p. 5-6), quando trata do estabelecimento de um plano, afirma que 

 

[...] o caminho que vai desde a compreensão do problema até o 
estabelecimento de um plano, pode ser longo e tortuoso. Realmente, o 
principal feito na resolução de um problema é a concepção da idéia de um 
plano. Esta idéia pode surgir gradualmente ou, então, após tentativas 
infrutíferas e um período de hesitação, aparecer repentinamente, num 
lampejo, como uma “idéia brilhante”. [...] As boas ideias são baseadas na 
experiência passada e em conhecimentos previamente adquiridos. 

 

 Estabelecer um caminho a trilhar durante o jogo também é possibilitado, quando todo 

o grupo, coletivamente, discute, interage e evidencia suas próprias conclusões. Nesse 

movimento, não há certo e errado, mas uma busca em torno da reflexão, da mobilização, da 

validação ou não de suas hipóteses. 

 Ao refletir sobre caminhos possíveis em torno do jogo, a resolução de problemas 

viabiliza a autorreflexão do jogador, que relê e reformula seus escritos a fim de voltar ao jogo 

e aprimorar-se. 

 Em outra situação, os alunos Davi e Rafael, disponibilizaram-se a compartilhar com os 

colegas seus pensamentos. No decorrer da comunicação de ideias, evidenciamos a presença 

de todo o grupo, que intensamente participava da discussão e fazia a releitura de suas próprias 

conclusões, pensando reflexivamente sobre elas. 

 O aluno Davi registrou suas validações da seguinte forma: 

 

1) Os jogadores do grupo A obtiveram um total de 22 discos em sua jogada, porém, não 
conseguiram nenhum bônus, pois a sua casa número 4 estava vazia. Qual seria o 
máximo de pontos que o grupo conseguiria nesta jogada? Justifique suas conclusões. 

[...] no momento da socialização, Luis consegue perceber, 
com a ajuda de seus colegas, tanto em relação à 
distribuição dos discos, quanto aos cálculos efetuados. 
[...] na intervenção ele acaba notando alguns pontos que 
não eram evidenciados anteriormente, quando estava 
sozinho resolvendo as situações. 
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2) Se um jogador tivesse 24 discos, qual seria a melhor maneira de distribuí-los? 
Quantos pontos ele faria? 

 

 
1) Eles conseguiram 45 pontos. Porque eles acertaram 7 na casa 2 e 1, e 8 na casa 3. 
2) Eu distribuí 6 em cada casa, e eu ia fazer 120 pontos. 
 
5.3.9 – R.R-P do aluno Davi. Diário de campo, dia 02/12/09. 

 

 O segundo registro foi do aluno Rafael, envolvendo a mesma situação-problema: 

 

1) Os jogadores do grupo A obtiveram um total de 22 discos em sua jogada, porém, não 
conseguiram nenhum bônus, pois a sua casa número 4 estava vazia. Qual seria o 
máximo de pontos que o grupo conseguiria nesta jogada? Justifique suas conclusões. 

 
2) Se um jogador tivesse 24 discos, qual seria a melhor maneira de distribuí-los? 
Quantos pontos ele faria? 

 
 

 
 

1) Ele obteria 47 pontos. 
2) E distribuía na dois 8, na três 9, na quatro 3, na 4 e faz 124. 
5.3.10 – R.R-P do aluno Rafael. Diário de campo, dia 02/12/09. 
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 Embora as situações tratassem da mesma jogada, percebemos que os alunos 

direcionaram o olhar para caminhos diferentes. O aluno Rafael, em particular, ultrapassou o 

número de discos da situação e realizou a distribuição, na segunda situação, sob um outro 

olhar. Ambos possuíam diferentes posições em relação à situação proposta e propuseram-se a 

compartilhar com todo o grupo suas opiniões. 

 No decorrer da comunicação de ideias, vimos certa inquietação dos alunos, 

demonstrando o desejo de questionar e discutir sobre a reflexão de seus colegas, o que 

possibilitou novas reflexões e a releitura desses registros, do enunciado do problema e da 

retomada de suas validações iniciais, como expressado na socialização 5.3.11. 

 

Cid: O que você pensou, Rafael? 
Rafael: Aqui eu fiz agrupamento, só que aqui eu vou fazer conta de vezes, duas 
vezes, três vezes, e uma vezes. 
Cid: Você distribuiu os vinte e dois discos? 

Rafael: Sim. 
Cid: Pode continuar para ver quantos pontos vai dar. 
Enquanto isso, ele inicia a organização dos cálculos na lousa, montando: 

 2   3   1 

x 6  x 9  x 8 

 14   27   8 
 
Rafael: Agora aqui eu vou somar esse (apontando para a primeira conta), esse 
(apontando para a segunda conta) e esse (apontando para a terceira conta). 
Vai até a lousa para montar o cálculo que havia pensado. 
 
 
 
 
 
 
 
Cid: Rafael, você está com vinte e quatro pontos distribuídos e o que você vai fazer 
agora? Ele distribuiu vinte e quatro pontos, mas quantos eram? 
Rafael: Vinte e dois. 
Cid: E o que você poderia fazer? 
Vai até a representação e apaga os discos da casa um e faz uma nova conta. 
 

 1 
x 7 

 7 
 
Cid: Mas seria sete mesmo, Rafael?  
Rafael: Ah, não, é seis, vou tirar um. 
Rafael neste momento volta até a lousa para alterar seu registro, ficando da seguinte 
forma: 
 

 1  
 2 7 

+ 1 4 
   8 
 4 9 
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 1 

x 6 

 6 
 
Cid: E agora, qual é a sua próxima etapa? 
O aluno monta o algoritmo para somar os resultados. 
 

 1  
 2 7 

+ 1 4 
   6 

 4 7 
 
Rafael: Quarenta e sete. 
Cid: Ok. O que vocês perceberam? 
Davi: Dá para fazer de outro jeito. 
Cid: O que você pensou, venha compartilhar com a gente. 
Davi vai até a lousa... desenha a representação e depois os cálculos. 
 

JOGADOR A 
2 3 4 1 

7 8  7 

 
Davi: Sete e sete, catorze, mais sete vinte e um, mais um, vinte e dois. 
Cid: Explique para classe, então. 
O Davi não monta o algoritmo, vai realizando pelo cálculo mental, e apaga os discos da 
representação, colocando de outra forma. 
 

JOGADOR    A 
2 3 4 1 

7 

 

7 

1 

 7 

 
Cid: Por que você fez dessa forma? 
Davi: Por causa do agrupamento. 
Cid: Mas ele fez agrupamento? 
Davi: É, ele não fez, mas fica mas fácil de contar. 
Cid: Mas quantos pontos ele conseguiu fazer sem o agrupamento? 
Davi: Sete vezes dois catorze, oito vezes três, vinte e quatro e sete vezes um, sete, dá 
quatro mais quatro, oito, mais sete, quinze, mais um quatro, dá quarenta e cinco. 
Cid: E na questão dois? 
Começa montar o algoritmo, juntamente com o cálculo mental. 
Davi: Sete vezes dois catorze, três vezes sete, vinte e um, sete vezes um sete. 
 

 1      
 2 1    3 

+ 1 4   x 1 
   7    3 
 4 2     
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Enquanto Davi explica... 
Davi: Sete mais um, oito, mais quatro, doze, vai um, esse aqui, quatro, quarenta e dois. 
Vai à lousa e continua... 
 
 

 1  
 2 1 

+ 1 4 
   7 
 4 2 

+   3 
 4 5 

 
Davi: Dois mais três, cinco e quatro, quarenta e cinco. 
Cid: E agora? 
Davi: Sete, sete e sete. Assim, duas vezes sete, catorze, três vezes sete, vinte e um, sete 
vezes um sete, daí eu fiz uma vezes três. 
Paloma: E o bônus? 
Davi: Não tem bônus, porque o quatro está vazia. 
Cid: Não tem bônus? 
Davi: Não. 
Cid: Você pensou um jeito diferente de distribuir aquelas peças, arrumando um jeito de 
colocar um número maior de peças em cada para o resultado ser maior, é isso? 
Davi: Sim. 
Cid: Olhe no resultado do Rafael. 
Davi: O Rafael fez mais, fez quarenta e sete e eu quarenta e cinco. 
Cid: Qual está certo? 
Davi: O do Rafael. 
Cid: Por quê? 
Everton: É na dele, porque tem mais, tem mais de vinte e dois discos. 
Cid: Tem certeza? 
Everton: Começa a contar... ah, não, é vinte e dois. 
Marina: Está certo o do Davi. 
Cid: Por que, Marina? 
Marina: Porque do Rafael tem vinte e quatro discos e do Davi tem vinte e dois. 
Cid: Mas tem vinte e quatro lá, você se lembra que ele arrumou e tirou? 
Todos: É o Rafael. 
Cid: Por quê? 
Paloma: Professora, acho que as duas estão certas. 
Cid: Por quê? 
Paloma: Porque as duas deu vinte e duas peças, os dois estão certos. 
Everton: Os dois estão certos, por causa que a pontuagem de discos é a mesma, o Davi 
só deu menos por causa do jeito que ele distribuiu e o Rafael deu mais porque ele fez 
diferente. 
Cid: Os dois jeitos estão certos, então? 
Davi: O Rafael conseguiu fazer mais pontos por causa que ele pôs mais discos na casa 
três e fez diferença na conta. 
 
5.3.11 - Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 02/12/09. 
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 O diálogo dos alunos revelou como haviam pensado as situações-problema; fica 

evidente, aí, a importância da comunicação das ideias e da organização de seus pensamentos 

para serem compreendidos pelos outros ouvintes. 

 Ao mesmo tempo, essa relação de ouvir-se e ouvir o outro possibilita que, 

coletivamente, o grupo construa suas próprias posições e estratégias em relação ao jogo. Esse 

movimento, como vimos, na socialização, passa, também, pela necessidade do registro, pois, à 

medida que os alunos comunicavam, procuravam sistematizar seus pensamentos através do 

registro escrito. Podemos apontar que existe, nesse percurso, uma busca por fazer-se 

compreender, e é nesse momento que o entrecruzamento entre as linguagens se torna presente. 

Segundo Brandão (2005, p. 15), 

 

dialógica por natureza, a linguagem, no processo da escrita, pressupõe um 
trabalho interdiscursivo, isto é, um trabalho no entrecruzamento de discursos 
em que se remete (explícita ou implicitamente) a outras falas, a outros 
gêneros, a outras formações discursivas, a outros espaços discursivos. Fazer 
interagir a sua fala com essas falas outras é trabalhar a heterogeneidade 
constitutiva e mostrada da linguagem. 

 

Mesmo utilizando o cálculo mental, Davi procurou, logo após a explicação, registrar 

na lousa todo o seu pensamento, mas agora, através do algoritmo. Ficou clara a necessidade 

que o aluno possuía de fazer-se compreender, porém, segundo suas ações, isso só seria 

possível montando a conta. O que mais nos chamou a atenção foi a necessidade de registro de 

cálculos de multiplicação, por exemplo, com fatores unitários e a necessidade de armar a 

conta. Por exemplo, por que fazer um cálculo do tipo 1 x 7 com algoritmo? Certamente essa 

foi uma prática escolarizada que produziu marcas na forma de o aluno representar os cálculos. 

O cálculo mental é pouco considerado pela escola, principalmente porque não se considera 

que seja possível fazer o registro de cálculo mental. Assim, fica sempre a dúvida... será que o 

aluno pensou mesmo ou “copiou do colega”? A solução para tais dúvidas passa a ser o 

registro de algoritmos, mesmo que eles não façam o menor sentido. 

Outra questão interessante foi a relação que estabeleceram entre o caminho percorrido 

pelo aluno Rafael e o do aluno Davi. Primeiramente, Rafael aumentou a distribuição dos 

discos. Na situação-problema estava especificado que seriam vinte e dois discos, porém 

Rafael, na distribuição, fez com vinte e quatro, o que acabou interferindo na contagem dos 

pontos. 
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Enquanto Rafael estava comunicando sua resolução, notou, pela exposição de seus 

colegas e da pesquisadora, que a diferença da pontuação estava relacionada à quantidade de 

discos que foram distribuídos. 

No decorrer da exposição, o aluno Davi procurou expressar seus pontos de vista em 

relação à resolução de Rafael. Nesse momento, este explicitou que existia uma outra forma de 

resolver esse problema. Expôs para o grupo a possibilidade de distribuir de outra forma os 

discos e também de obter a pontuação, porém, menor do que do aluno Rafael. Nesse 

momento, questionamos o grupo: “Qual resposta estaria certa?”, o que desestabilizou os 

alunos, pois ficaram em dúvida em relação à distribuição, já que no cálculo havia diferença. 

Marina, por exemplo, esclareceu que Rafael tinha distribuído vinte e quatro discos, 

mesmo ele já os tendo alterado no decorrer do processo de socialização. Percebemos que o 

caminho percorrido por Rafael para alterar o algoritmo e os discos que havia distribuído não 

havia feito sentido para ela, já que, naquele instante, ela estava pensando naquele disco a mais 

que ele havia encaçapado.   

Paloma, ao mesmo tempo, interferiu, expondo que os dois estariam certos, já que 

ambos haviam distribuído vinte e dois discos. Everton também seguiu o mesmo pensamento 

da colega, porém, ele opinou sobre o conceito de distribuição efetuado tanto por Rafael 

quanto por Davi: “Os dois estão certos, por causa que a pontuagem de discos é a mesma, o 

Davi só deu menos por causa do jeito que ele distribuiu e o Rafael deu mais porque ele fez 

diferente”. 

Essa concepção de certo ou errado, ao longo da resolução de problemas, torna-se 

significativa nos discursos das crianças. De maneira geral, perceberam que os dois 

pensamentos estavam corretos, porém, ambos demonstravam um olhar diferenciado no 

processo das resoluções, principalmente acerca do conceito de distribuição. 

Novamente, percebemos o quanto são fortes as concepções que regem o ensino da 

Matemática, em que a verdade sobrepõe as relações de produção do conhecimento. 

Entendemos que, muito mais do que encontrar respostas corretas e verdadeiras, a importância 

está no caminhar de todo o grupo e do próprio sujeito, e não na legitimação de um resultado. 

Como mencionado por Abreu (2000, p. 146, tradução nossa): “[...] A resolução de problemas 

pode ser mediada por considerações do mundo real [...] este fato parece ter sido negligenciado 
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em matemática escolar, suscitando muitos desafios a matéria muitas vezes concebida como 

uma ciência exata, com respostas únicas para todos os problemas”.21  

 A resposta verdadeira, proposta para a resolução, rompeu-se quando os alunos 

refletiram sobre a Matemática e analisaram diferentes propostas em torno dessas resoluções. 

Além disso, no jogo, não existe a elaboração de uma única estratégia — há um movimento 

constante de novas possibilidades. 

 Ao trazer à tona essas possibilidades, importa que os alunos consigam compreender 

claramente os novos caminhos que deseja trilhar, compartilhando ideias e procurando, junto 

com o grupo, mobilizar-se em relação às hipóteses levantadas pela turma.  

 Pensando nisso, propusemos ao aluno Vinicius que explicasse para o grupo qual a 

distribuição que faria para obter o maior número de pontos, o que ele deixou claro na 

socialização 5.3.12. 

 

Vinicius: Pensei em colocar sete em cada casinha, daí ia dar 140 e ia sobrar 
duas pecinhas. 
Cid: Dava para distribuir ainda? 
Vinicius: Dava. 

Cid: Sem agrupamento ou com agrupamento? 
Vinicius: Com agrupamento. 
Cid: Você iria somar com o agrupamento ou você iria fazer agrupamento com as duas 
que sobraram? 
Vinicius: Com as duas. 
Cid: E dava para fazer? 
Vinicius: Dava. 
Cid: Mas se você colocar sete em cada uma, as peças que sobrou pode incluir no 
agrupamento? 
Paloma: Não. 
Everton: Na casinha que estava sobrando ia ter que fazer as peças vezes a casinha, se 
fosse na casinha dois, fazia vezes dois. 
Davi: Se ele tivesse pensado, dava pra colocar uma na casinha três e uma na casinha 
quatro e ia fazer mais pontos. 
Everton: Ou senão tudo na quatro. 
Cid: Legal, pois além do agrupamento dá para multiplicar as peças que sobraram por 
quatro, ou seja, duas vezes quatro que daria oito, são mais oito pontos. 
5.3.12 -  Trecho transcrito da audiogravação. Diário de campo, dia 02/12/09. 
 

Vinicius procurou mencionar como distribuir os discos, mas sempre com a 

preocupação de antecipar a quantidade de peças iguais em cada casa, com o objetivo de fazer 

                                                 
21 Cf. original: “[...] la resolución de problemas puede estar mediada por consideraciones del mundo real [...] 
este hecho parece haber sido descuidado em las matemáticas escolares, planteando muchos retos a una materia 
conceptualizada frecuentemente como ciencia exacta, con respuestas unicas para cada problema.” (ABREU, 
2000, p. 146). 
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o cálculo do bônus. Compreendeu que o agrupamento é uma condição importante para obter o 

maior número de pontos. 

Além disso, entendeu que os dois discos que sobraram não poderiam fazer parte do 

agrupamento. Para isso, os alunos Paloma, Everton e Davi o alertaram sobre a importância da 

distribuição dos dois discos em casas que possuem o maior valor, neste caso, a 3 ou a 4. 

Quando Everton apontou: “ou senão tudo na quatro”, estava explicitando suas próprias 

estratégias e a saída encontrada por ele para fazer o maior número de pontos nessa jogada. 

É importante perceber que, refletindo e comunicando, o aluno tem condições de 

repensar sobre suas estratégias e, ao mesmo tempo, acerca de suas validações, observando, 

revendo, argumentando e levando essas alternativas na própria situação concreta de jogo, 

como foi o caso da distribuição nas casas 3 e 4, em que Vinicius foi colocado a pensar sobre 

suas conclusões. Para Manson (1996, p. 77), 

 

[...] os problemas matemáticos são apenas tinta no papel. Não são 
interessantes nem desinteressantes, não sendo também nem estimulantes 
nem enfadonhos. Estas qualidades só surgem na presença de pessoas. Os 
estudantes podem ficar estimulados, ou aborrecidos. As condições que 
suportam estas reacções têm muito a ver com as atitudes e a atmosfera criada 
pelo professor. 

 

Ao propor ambientes de investigação, é necessário, também, que o professor favoreça 

a reflexão e análise em torno de questões que não tenham sido enfatizadas no decorrer do 

processo.  

Entendemos que as apropriações dos conceitos e da linguagem matemática estão 

presentes em duas relações: primeiro, no próprio jogo, em que o aluno observa, infere, 

antecipa, lança hipóteses e valida, a partir de seus pontos de vista. No segundo momento, 

essas apropriações aparecem mediante os questionamentos do professor, que busca, a partir da 

socialização e da intervenção, mobilizar os sujeitos a refletirem fora da situação de jogo. 

Acreditando na importância desses momentos, procuramos preparar uma situação em 

que estivesse presente outra maneira de calcular os pontos das jogadas.  No decorrer das 

situações, os alunos ficaram presos às suas práticas escolares, quando, ao fazer o cálculo dos 

pontos, utilizaram o algoritmo como se fosse a única maneira possível de obter os resultados. 

Em razão disso, exploramos uma situação de contagem dos pontos através de um 

diálogo, em que deixam explícita a presença da “soma 10”, como demonstrado a seguir, nas 

situações 5.3.13, 5.3.14 e 5.3.15. 
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1) Observe o diálogo abaixo sobre uma situação ocorrida no jogo Sjoelback  e depois 
responda: 
 
Lê :  Então o total de pontos que uma pessoa faz com bônus de 4 é 80? 
Pesq:  Por quê? 
Lê: Se ela fez 4 em cada casa, quatro vezes dez é igual ...( ?) 
Pesq: Por que vezes 10? 
Lê: Por que não são casas de dois, três, quatro e um? Então, dois mais três mais 

quatro mais um é igual a 10. É só multiplicar por 10 o bônus. Quatro vezes dez é 
igual... ? 

Pesq: Quarenta. Daí com o bônus... 
Lê: Ah! Dá 80, né? 
Pesq: Isso, 80?  

 
a) Qual foi o pensamento que a Le utilizou sobre o bônus? Tente explicar. 

 
b) Essa conclusão é verdadeira? Por quê? 

 
 

1) Ela fez 2+3 que é igual a 5 e 5+1 é igual a 6 e 6+4 é igual a 10 e 4x10 é 40 e 40x2 é 80. 
2) É, porque ela multiplicou diferente. 
 
5.3.13 – Registro das alunas Lívia e Taisa. Diário de campo, dia 02/12/09. 

 

No decorrer das jogadas, os alunos não haviam associado a relação da soma 10 aos 

números das casas da prancha. O objetivo era que compreendessem esse processo, a fim de 

que isso facilitasse o cálculo dos pontos, além da reflexão que poderia emergir acerca de dois 

conceitos matemáticos: as propriedades associativas e a distributiva, ao fazer: quantidade 

comum.x (1 + 2 + 3 + 4), é o mesmo que 10 vezes a quantidade comum. 

 No registro 5.3.13, as alunas compreenderam a sequência de ideias propostas na 

resolução de problemas, demonstrando a interpretação desse pensamento, ao expor em seus 

registros as formas utilizadas por Lê para calcular os números. 

Notamos, também, que os conceitos matemáticos, nessa relação, não foram 

evidenciados. Podemos dizer que os alunos utilizaram a descrição do pensamento, que foi 

legitimada através de uma escrita matemática (com o algoritmo) presente nos escritos dos 

alunos, como explicitado na situação 5.3.14. 

 

1) Observe o diálogo abaixo sobre uma situação ocorrida no jogo Sjoelback  e depois 
responda: 

 
Lê :  Então o total de pontos que uma pessoa faz com bônus de 4 é 80? 



174 
 

Pesq:  Por quê? 
Lê: Se ela fez 4 em cada casa, quatro vezes dez é igual ...( ?) 
Pesq: Por que vezes 10? 
Lê: Por que não são casas de dois, três, quatro e um? Então, dois mais três mais 

quatro mais um é igual a 10. É só multiplicar por 10 o bônus. Quatro vezes dez é 
igual... ? 

Pesq: Quarenta. Daí com o bônus... 
Lê: Ah! Dá 80, né? 
Pesq: Isso, 80?  

 
a) Qual foi o pensamento que a Lê utilizou sobre o bônus? Tente explicar. 

 
b) Essa conclusão é verdadeira? Por quê? 

 
 

1) Se ela fez 4 em cada casa, quatro vezes dez que dá 80. Dez vezes dez dá 100. Quatro 
vezes dez dá 40. 
2) É. Porque quatro vezes dez é igual a quarenta daí com o bônus dá 80, do valor 40 e 
multiplicado 2 vezes e dá 80. 
5.3.14 – Registro dos alunos Rafael e Luana. Diário de campo, dia 02/12/09. 

 

Rafael e Luana, na questão “a” tentaram associar os discos presentes em cada casa, 

neste caso 4, e realizaram a multiplicação (x 10), para depois estabelecer a relação com o 

bônus, que também não foi compreendido pelos alunos. Porém, é interessante perceber que 

realizaram o cálculo incorretamente, pensando: 4x10=80 e 10x10=100. Apenas na operação 

4x10=4 é que começaram a refletir sobre a relação soma 10, o que foi explicitado, mais 

detalhadamente, ao registrarem seus pensamentos no exercício “b”. 

 Outra resolução que nos chamou a atenção foi a dos alunos Bárbara e João. Em suas 

análises, deixaram explícita a presença da multiplicação por 10, porém, esses registros 

contemplaram as palavras do próprio diálogo, sem a compreensão mais aprofundada pelos 

alunos. 

 Através do registro, fica claro que estes não se apropriaram do pensamento elaborado 

por Le, prendendo-se, unicamente, ao valor que representam na quantidade e não ao 

procedimento de cálculo do bônus (x 10). 

 Partindo da mesma perspectiva, Lívia e Taísa também se prenderam à quantidade, mas 

não relacionaram com a questão do bônus. Dois elementos podem caracterizar esse registro: 
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primeiro, que as alunas utilizaram as palavras do próprio texto para explicitar o seu 

entendimento, copiando a sua enunciação; e segundo, que associaram a questão da 

multiplicação por 10 à estratégia de jogo e a um caminho possível para vencer, como exposto 

nos escritos 5.3.15. 

 

1) Observe o diálogo abaixo sobre uma situação ocorrida no jogo Sjoelback  e depois 
responda: 
 
Lê :  Então o total de pontos que uma pessoa faz com bônus de 4 é 80? 
Pesq:  Por quê? 
Lê: Se ela fez 4 em cada casa, quatro vezes dez é igual ...( ?) 
Pesq: Por que vezes 10? 
Lê: Por que não são casas de dois, três, quatro e um? Então, dois mais três mais quatro 

mais um é igual a 10. É só multiplicar por 10 o bônus. Quatro vezes dez é igual... ? 
Pesq: Quarenta. Daí com o bônus... 
Lê: Ah! Dá 80, né? 
Pesq: Isso, 80?  

 
a) Qual foi o pensamento que a Le utilizou sobre o bônus? Tente explicar. 

 
b) Essa conclusão é verdadeira? Por quê? 

 
a) A Lê usou o pensamento que não são casas de dois, três, quatro e um. Então dois mais três 
mais quatro mais um é igual a 10. É só multiplicar por 10 o bônus quatro vezes dez é igual. 
b) Sim, a conclusão que Lê teve foi verdadeira, por que ela pensou em uma maneira de 
conseguir mais pontos e conseguir ganhar dos adversários que jogam e também descobriu 
uma maneira de que uma pessoa faz o bônus de que quatro é oitenta. 
 
5.3.15 – Registro dos alunas Lívia e Taisa. Diário de campo, dia 02/12/09. 

  

 De forma geral, podemos dizer que as palavras proferidas entre Le e a pesquisadora 

não fizeram sentido algum para as outras alunas. Ao ler, fixaram-se na questão das 

quantidades, mas não no procedimento que poderiam efetuar, de forma que a contagem dos 

pontos se tornasse mais fácil entre elas.  
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Mesmo inferindo e discutindo sobre o texto, por haver uma sequência de pensamentos 

e a linguagem matemática, percebemos que os conceitos de propriedades associativa e 

distributiva não puderam ser vivenciados entre as crianças, já que se prenderam ao valor e não 

à generalização. 

A leitura da regra e da resolução de problemas tem sentido para o leitor quando há 

uma relação de proximidade construída através das discussões, das hipóteses levantadas sobre 

os objetos do jogo, das analogias estabelecidas e da função social do texto. Esse dizer, 

impregnado de significados, possibilita ao aluno escrever sobre suas produções nas situações-

problema e compreendê-las. Como destacado por Pimm (1999, p. 167, tradução nossa), 

 
a escrita exterioriza o pensamento, ainda mais do que falar, pois requer 
expressão mais precisa das idéias. Quando você escreve algo, torna-o 
externo a si mesmo, podendo ser examinado mais facilmente, de modo que a 
reflexão sobre o escrito também é mais simples, com todas as vantagens de 
um registro visível “permanente”  .22  

 

 Contrariamente, o problema convencional estabelece o fazer, por meio de uma 

linguagem que ainda não foi apropriada e que não possibilitou ao aluno estabelecer relações. 

Às vezes, o registro de um simples algoritmo é aceito como comunicação na resolução de um 

problema. Mas o que ele comunica sobre como o aluno está pensando? O algoritmo indica 

“qual o cálculo”, mas não “por que aquele cálculo” no contexto do problema. Diante disso, o 

processo da escrita também se torna mais difícil. 

 Dessa forma, a resolução de situações-problemas de jogo também representa uma 

escrita objetivada, com uma função definida: comunicar o que se pensou sobre o jogo, mas 

fora da situação concreta de jogo. A escrita, seja do registro do jogo, seja da resolução dos 

problemas sobre o jogo, possibilita uma aproximação da ação do jogo com a linguagem 

matemática institucionalizada, historicamente e culturalmente construída e escolar.   

 No momento em que os alunos expressam suas conclusões, há a possibilidade de fazer 

com que o grupo reflita, ressaltando as similitudes e as discrepâncias ocorridas em relação às 

suas conclusões e às destacadas pelo colega. 

 Além disso, a socialização faz com que o momento de volta ao jogo seja marcado pela 

mudança de olhar, já que toda a trajetória foi significativamente construída e compartilhada 

                                                 
22 Cf. original: La escritura exterioriza el pensamiento, aún más que el habla, al exigir uma expresión más 
exacta de las ideas. Al escribir algo, se convierte em externo a uno mismo, pudiendo ser examinado con mayor 
facilidad, de modo que la reflexión sobre ello sea también más sencilla, con todas las ventajas de un registro 
visible «permanente». (PIMM, 1999, p. 167). 
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através dos diferentes pontos de vista. Retomando o jogo, os alunos têm a oportunidade de 

rever e elaborar novas conclusões, o que também pode ser possível com a reescrita e a leitura 

de suas conclusões. Segundo Grando (2004, p. 68), nesse processo de registro, “o jogo passa a 

ser considerado sob vários aspectos que inicialmente poderiam não estar sendo considerados”. 

A volta ao jogo significa uma possibilidade de dar sentido às estratégias pensadas, planejadas 

e produzidas nas situações-problema. Há ainda um outro objetivo: conseguir uma leitura 

matemática que contribua para uma melhora no próprio jogo, garantindo a ludicidade, o 

espaço para a brincadeira. 

 Quando a resolução de problemas é proposta, a leitura e a escrita estão presentes, 

diante de um movimento de autorreflexão do próprio jogador e do leitor-escritor. Nesse 

sentido, escrita e leitura propiciam: 

 

LEITURA ESCRITA 

• Compreender a representação 
do jogo, utilizando-a para 
mobilizar seus pensamentos. 

• Inferir sobre a leitura, 
familiarizar-se com o gênero e 
antecipar, mediante as 
situações concretas de jogo. 

•  Identificar e reconhecer na 
leitura, nas discussões em 
grupo, nas partidas de jogo, as 
estratégias desenvolvidas, 
propondo sentido à leitura. 

• Ao escrever sobre suas 
estratégias, (re)significar a sua 
própria realidade e, ao mesmo 
tempo, suas concepções sobre 
o jogo. 

• Ao registrar seus 
pensamentos, refletir, levantar 
hipóteses, estabelecer uma 
sequência de jogadas. 

• Ao escrever e (re)escrever, 
analisar  outros caminhos 
possíveis, fora da situação 
concreta do jogo. 

• Não perder ou vencer, mas 
analisar, refletir, reler, inferir, 
identificar e reconhecer suas 
ações em relação a cada 
jogada. 

 

Quadro 4 – Contribuições da leitura e da escrita para a resolução de problemas 

 

5.4 A questão do erro no jogo Sjoelbak 

 

 

 A palavra “erro” remete-nos a várias caracterizações no contexto escolar. Quando 

pensamos no erro em aulas de Matemática, vem à tona a simbologia utilizada pelo professor, 

para designar o que está certo ou errado. Ainda mais no campo da Matemática, em que a 
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dicotomia entre o certo e o errado está tão presente nas avaliações. A partir dessa prática, o 

aluno possui duas saídas: ou refazer o exercício, revendo suas posições e voltando à mesa do 

professor, a fim de legitimar a sua correção; ou ainda, essa correção, possui um viés de perdas 

e ganhos, em que esses símbolos representam um peso numérico que o professor utiliza para 

diminuir ou aumentar a média final do aluno. 

 Nesse sentido, errar significa: refazer ou perder. É necessário salientar que o destaque 

está em torno da verdade, viabilizada pela concepção de que a Matemática é um 

conhecimento exato; e que, portanto, muito mais do que um processo a ser observado, existe a 

palavra final, que é o resultado. Segundo AlrØ e Skovsmose (2006, p. 25), 

 

[...] todos os erros são tratados como absolutos; eles são indicados pelos 
professores sem explicação ou argumentação sobre o que deveria ter sido 
feito de forma diferente e por quê. Além disso, a generalidade das correções 
permanece intocada e inquestionável. A causa disso é que as correções não 
são contextualizadas, mas formuladas em termos gerais, sem fazer referência 
ao processo de solução do problema. 

 

 Mas, o que seria, então, errar na perspectiva do jogo? Quais são os elementos que se 

destacam, quando o aluno erra em uma partida de jogo?  O erro torna-se explícito somente nas 

partidas ou essas relações também são encontradas na leitura e na escrita dos alunos? 

 Essas questões emergem para duas perspectivas: primeiro, acerca do movimento do 

jogo e segundo, a partir do registro dos alunos, quando estes utilizam o algoritmo para 

estabelecer os cálculos das jogadas. 

 Na primeira perspectiva, enfatizamos a questão durante as partidas. Quando os alunos 

se deparam, no jogo, com situações adversas, como, por exemplo, a incompreensão da regra 

do jogo, o movimento de sementes ou de discos mal elaborado e a incompreensão das 

situações-problema, traçam caminhos para vencer essas incompreensões e reveem estratégias, 

através das intervenções do outro ou mesmo de suas próprias reflexões. 

 O jogador estabelece, constantemente, em relação às suas próprias concepções, novos 

caminhos, revendo estratégias, voltando à regra do jogo e retomando também as leituras 

realizadas nas situações-problema, como evidenciadas tanto no jogo Kalah, quanto no 

Sjoelbak.  

A revisão, a releitura e a retomada favorecem novas posições em relação ao próprio 

jogo e, ao mesmo tempo, estimulam a autorreflexão em torno de da linguagem matemática e 

de conceitos  que tenham ficado perdidos em um primeiro momento. Como explicitado por 

Grando (2000, p. 42), 



179 
 

quando o sujeito joga e estabelece soluções para as situações-problema de 
jogo, quase sempre, sente-se perturbado ou com dúvida a respeito de alguma 
questão, habilidade ou conceito que anteriormente poderia nem ter sido 
notada por ele. O resultado de uma partida não favorável leva-o a sugerir que 
a estratégia de jogo adotada não foi bem definida, ou que ele não esteve 
atento às jogadas do adversário, implicando na necessidade de analisar os 
erros ou conjunto de erros cometidos. Esta análise lhe permite corrigir os 
procedimentos a serem adotados num novo jogo, e aprender a partir da 
observação dos procedimentos adotados pelo adversário. 

 

 Ao aprender com o outro, o aluno analisa as enunciações do adversário, discute, revê 

as suas posições e volta ao jogo, a fim de continuar com outro olhar; ou seja, a comunicação, 

a observação do movimento do adversário, as sequências de erros e perdas de partidas fazem 

com que o jogador se mobilize em torno de refletir sobre novos caminhos, já que seu objetivo 

é vencer. 

 Nesse sentido, o erro não passa por correção, por revisão do professor para o aluno, 

mas estabelece-se, entre os jogadores, uma relação dialógica entre ler, reler, comunicar, 

registrar, reescrever e retomar as partidas, ou seja, a mobilização e o desejo estão explícitos 

entre os alunos. 

 Destacamos, como segundo elemento desta discussão, a questão do registro. 

Evidenciamos que, nas situações-problema do jogo Sjoelbak, os alunos expressam a questão 

do erro, quando fazem o algoritmo, ou seja, no cálculo dos pontos. Por ser um jogo que deixa 

explícita a questão do cálculo e, mais especificamente, do uso do algoritmo, percebemos que 

esses escritos sofrem com o erro de forma mais pontual, como mencionado nos registros da 

pesquisadora: 
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5.4.1 – Trecho extraído do diário de campo da pesquisadora, 26/11/09. 

 

 

 Nos registros efetuados nas partidas e naqueles presentes nas situações-problema, 

notamos que o uso do algoritmo se tornou um entrave para os alunos. De forma geral, o erro 

não foi evidenciado na leitura das situações-problema, nem mesmo ao longo da partida do 

jogo, mas sim, trazido no decorrer da operação; ou seja, para vários alunos, a adição e a 

multiplicação não foram compreendidas. 

 No início do jogo, o aluno Diego distribuiu os discos corretamente para a 

determinação do número máximo de pontos, porém, no cálculo trouxe o seguinte resultado: 

 

 
 

5.4.2 – Registro do aluno Diego. Diário de campo, dia 12/11/09. 

Até o momento observei que os alunos conseguem 
compreender o que as situações-problema propõem, 
escrevem seus pensamentos de forma clara, compreendem 
o processo de agrupamento e distribuição; apropriaram-se 
das regras e sabem como efetuar a contagem dos pontos. 
Mas algo que me chama a atenção é que a maioria dos 
alunos se detém no uso do algoritmo. Ao calcular, erram na 
resolução, tanto no processo de multiplicação, quanto na 
soma geral dos pontos. 
É interessante que os pensamentos, durante o jogo, são 
coerentes, compreendem todo o processo, mas muitos 
alunos, no momento de montar a conta e resolver, fazem o 
resultado de forma incorreta. 
Entendem o processo do jogo, mas demonstram incerteza 
no algoritmo... 
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 Percebemos que Diego distribuiu em cada casa sete discos e conseguiu fazer o 

agrupamento com esses números. Porém, no cálculo dos pontos, o aluno errou na soma. Na 

multiplicação, todas as contas foram efetuadas corretamente: 4x7=28, 3x7=21, 2x7=14, 

7x1=7, porém, ao somar esse total, em vez de 70, o aluno colocou 80.  

No decorrer das jogadas, esse fator tornou-se um agravante, já que o total dessa partida 

obteve outra pontuação, que não seria a correta. Além disso, notamos que esse cálculo pode 

trazer problemas na partida, tanto para o jogador, quanto para o seu adversário, já que estes 

podem ganhar ou perder mediante esse resultado.  

É interessante notar que, na adição ou na multiplicação, os alunos trouxeram para o 

cálculo dos pontos, também, a omissão de alguns números, que, muitas vezes, por 

esquecimento ou ainda por incompreensão, estiveram presentes nos resultados, como nos 

registros dos alunos Davi, Taisa e Juliana. 

 

 
 

5.4.3 – Registro do aluno Davi. Diário de campo, dia 12/11/09. 
  

 No registro 5.4.3, o aluno fez a distribuição dos discos, neste caso, sete em cada casa, 

e também colocou um disco na casa um e um disco na casa quatro. Neste caso, utilizou de 

suas estratégias, procurou distribuir o maior número de discos, a fim de conseguir o 

agrupamento e o bônus, além de colocar os dois discos restantes em outras casas, como a um 

e a quatro. 

 Ficou evidente, também, que houve compreensão da regra referente ao cálculo dos 

pontos, do bônus e seu agrupamento, mas não em relação aos discos restantes. Além disso, 

quando passamos para a questão da operação matemática, notamos novamente, o erro do 

cálculo. No momento da soma dos resultados das multiplicações, Davi copiou o resultado 14 

como 24, mas percebeu isso e fez a correção, o que também ficou claro no resultado final, que 

era 70. 
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 Mais adiante, na operação com o bônus (x2), ele acabou copiando 80, em vez de 70 e 

seguiu essa operação. O resultado foi 160, mas, além disso, ele ainda acrescentou o 70, que já 

estava na soma anterior e não necessitava ser acrescentado, pois já havia sido utilizado. Na 

soma 160 mais 70, o resultado final era 170, em vez de 230. 

 Acreditamos que Davi tenha pensado além da regra, pois o que ele possivelmente 

queria dizer seria 160 mais 10, referindo-se aos dois discos restantes, que foram distribuídos 

na casa um e quatro. Neste caso, ele também utilizou o bônus, mesmo estando fora da regra, 

mas, em vez disso, ele copiou 70 e seguiu a conta, mas incorretamente. Powell e Bairral 

(2006, p. 27-28) destacam que “[...] a escrita é um meio estável que permite a alunos e 

docentes examinarem colaborativamente o desenvolvimento do pensamento matemático. [...] 

nessa prática de releitura crítica o incentivo deve ser constante”. 

 Taisa e Juliana, ao contrário de Davi, compreenderam a regra relativa ao bônus, 

desenvolveram seus registros e toda a sequência das operações. Mas, no cálculo mental, para 

acrescentar 4+3+12+2 ao total da soma anterior, neste caso, 100, em vez de 121, as alunas 

registraram 120, como demonstrado abaixo: 

 

 
 

5.4.4 – Registro das alunas Taisa e Juliana. Diário de campo, dia 13/11/09. 
  

 Esse movimento também ocorreu na resolução das situações-problema. Notamos a 

compreensão dos escritos e da representação da situação proposta, além da apropriação da 

regra que traz o cálculo dos pontos. Mas, quando esse registro foi trazido para o algoritmo, o 

erro na partida começou a ser destacado. 

 No registro 5.4.5, do aluno João, esse fator tornou-se evidente. 
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Os jogadores do grupo B fizeram a próxima jogada, obtendo a seguinte pontuação: 
 

 
a) Quantos pontos os jogadores do grupo B fizeram nesta jogada? 

 
 
 

 

 
a) Eles fizeram nessa jogada 144. 
5.4.5 – Registro do aluno João. Diário de campo, dia 26/11/09. 

 

 João compreendeu a representação da jogada, fez os agrupamentos, sete em cada casa, 

e iniciou os cálculos. Montou os algoritmos e colocou o resultado correspondente, 

automaticamente realizando o bônus de cada operação (x2). Além disso, os dois discos 

restantes, presentes na casa dois e na casa três, foram efetuados, também pelo algoritmo, 

mesmo sendo com números menores, o que daria condições de trazer o cálculo mental. 
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 Na adição de todos os resultados, João registrou: 28+42+56+14, e obteve 140 pontos. 

Ao incluir os discos restantes, neste caso, os números dois e três, encontrados na 

multiplicação dos discos sem agrupamento, no cálculo mental, em vez de 145, o aluno 

colocou 144.  

 Até o momento, percebemos que o registro tornou o erro mais pontual no percurso do 

cálculo dos pontos e também, de certa forma, criou um problema nas jogadas, já que podia 

afetar o resultado das partidas. 

 Observamos que os alunos não utilizaram um outro recurso para obter as pontuações, 

fixando-se apenas nas práticas escolares, ou seja, no algoritmo, discursos esses que ficaram 

arraigados em todo o percurso de seus registros. 

 Outro fator a destacar seria a falta de sentido que essa escrita evidenciou, ao contrário 

do que ocorre quando os alunos jogam com um objetivo. Nesse caso, ao jogar, (re)significam 

os movimentos do jogo, viabilizados também pela comunicação de ideias, pelas estratégias, 

pela leitura, pela releitura de seus pontos de vista; e aproximam esse contexto das diferentes 

linguagens, pois escrevem sobre suas produções e mobilizam-se, pois há uma meta a alcançar 

e se arriscam para obtê-las. 

 Quando o registro, mesmo na situação de jogo, necessita do cálculo, as crianças o 

associam às aulas de Matemática, a produção incessante de contas, que, de certa forma, já 

ficou perdida em seu entendimento nas aulas. No caso destes alunos, a não compreensão da 

adição, da multiplicação, os esquecimentos de números, a troca de operações, fizeram parte 

dessas incompreensões e da falta de apropriação dos cálculos. 

 Nas situações-problema, a dificuldade não esteve na regra propriamente dita, pois 

todos os caminhos necessários foram efetuados, mas sim, na legitimação dessas operações, ou 

seja, o erro mostrou que não dominaram esses cálculos, o que impediu que eles tivessem 

sucesso no jogo. 

 Da mesma forma, esses movimentos do jogo, juntamente com o processo de leitura, 

escrita, produção de estratégias e apropriações, serviram como base para que o professor, no 

decorrer das jogadas e das situações-problema, tivesse condições de refletir sobre o 

conhecimento produzido pelos alunos, avaliando sua trajetória e intervindo naquelas que não 

foram significativas para os sujeitos. 
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5.5 Reler, reescrever, retomar: a volta ao jogo possibilitando o processo de 

(re) significação 

 

 

 Ao refletirmos sobre a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos durante 

o jogo, é significativo mencionarmos, também, sobre o olhar do professor para essa 

apropriação. 

 Sabemos que um dos entraves em relação ao jogo é a questão da avaliação, pois várias 

são as discussões a respeito de como avaliar o processo de aprendizagem da criança, se não há 

controle desse percurso pelo professor ou, mais especificamente, se não há como estabelecer o 

certo, o errado, o peso da nota em relação a essa produção. 

 Pensamos que, muito mais do que verificar, existe um movimento que está imerso na 

situação do jogo, no crescimento coletivo, nas discussões, na elaboração de estratégias; e 

nesse caminho não há erros e acertos, mas sim, produção, análise e reflexão, em que professor 

e aluno podem traçar caminhos e encontrar possíveis resoluções dos problemas. 

 Da mesma forma, esses caminhos podem ser estabelecidos e acompanhados, quando 

os alunos são colocados para refletir, ler, escrever e reescrever suas hipóteses, momentos que 

podemos nomear como releituras, pois as validações anteriormente efetuadas podem ser 

revisitadas e reformuladas.  

 Entendemos que acompanhar essa trajetória dos alunos passa por duas mobilizações: a 

primeira seria à volta ao jogo, que, de acordo com Grando (2000), é o jogar com competência; 

e a segunda mobilização é a de leitura e escrita de situações-problema, em que o aluno se 

coloca em situações fora do jogo. 

 Ao jogar com competência, o aluno tem a possibilidade de analisar suas produções, 

rever movimentos e jogadas e voltar ao jogo com outro olhar. São momentos em que ele pode 

(re)significar o que foi produzido, em toda a trajetória de intervenções e, discussões, que pode 

contribuir para aperfeiçoar suas jogadas ou mesmo reformular seus conceitos. De acordo com 

Grando (2000, p. 46), 

 

[...] busca-se com este último momento de jogo, denominado “jogar com 
competência”, estabelecer um momento em que o processo de análise do 
jogo e intervenção realizados, possam fazer sentido, no contexto do próprio 
jogo. Analisa-se para jogar melhor, para identificar estratégias vencedoras e 
testá-las. Além disso, durante as intervenções verbais e escritas, procura-se 
interferir o menos possível, deixando o jogo seguir o seu movimento. 
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 Ao voltar ao jogo, é como se toda a análise, a reflexão, a discussão, a intervenção e até 

mesmo o erro fossem colocados em situações de conflito para o jogador, pois, através dessas 

novas hipóteses, este tem a possibilidade de rever suas estratégias e jogar novamente. 

Além disso, podemos considerar que o adversário também é colocado em situação de 

conflito e reflexão, já que, ao deparar-se com novas estratégias, é preciso reelaborar as suas, 

propondo um novo sentido a esses caminhos, ou seja, deparamo-nos com constantes 

retomadas e busca de novas possibilidades. 

Outro movimento presente se faz em relação à leitura e à escrita de situações-problema 

pelo aluno. Ao ler e escrever, podemos destacar dois aspectos importantes: o primeiro, em que 

o aluno se coloca na leitura, escreve e reescreve sobre seus pontos de vista, revendo suas 

estratégias, levantando novas hipóteses e validando-as. O segundo diz respeito às observações 

e às reflexões do próprio professor, que, no decorrer da leitura e dos escritos do aluno, pode 

compreender o caminho percorrido e as produções realizadas por ele no jogo. 

A partir da reflexão e da análise fora da situação de jogo, pensamos em situações que 

colocassem os alunos em contato com a linguagem e com conceitos matemáticos já 

trabalhados anteriormente. Para que refletissem sobre algumas situações de jogo, propusemos 

resoluções de problemas, tanto do Kalah quanto do Sjoelbak, tendo como objetivo analisar o 

que ficou para os alunos no decorrer desse processo. 

Em relação ao jogo Kalah, percebemos que alguns alunos apropriaram-se da regra e 

deixaram isso evidente no registro escrito. O aluno João, em uma escrita extremamente 

organizada em relação às estratégias utilizadas, retrata uma sequência de movimentos. 

 

1)Observe a situação abaixo e depois responda: 

 
2) Descreva a sequência de movimentos que o jogador B deve fazer para defender as suas 
sementes. 
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3) Quais as sequências de movimentos possíveis, para que o jogador A capture o maior 
número de sementes do jogador B? Explique. 

 
 
2) Ele deve pegar a casinha cinco e colocar no kalah dele depois ele pega a casinha quatro e 
coloca no cinco e coloca no kalah dele que é ele de novo aí ele pega a casinha três coloca no 
quatro e no cinco e no kalah dele e é a vez dele de novo. Aí ele pega a casinha dois coloca no 
três, quatro e cinco. 
3) Ele pega a nove coloca na dez e no kalah dele. Depois pega a dez e coloca no kalah dele, aí 
pega a sete aí é a vez dele de novo e aí mexe a dez e aí é a vez dele de novo e depois mexe a 
seis. 
5.5.1 – Registro do aluno João. Diário de campo, dia 03/12/09. 

 

 É importante destacar que, no registro 5.5.1, João estabeleceu uma sequência de 

jogadas. Procurou escrever, detalhadamente, a distribuição das sementes, prevendo as jogadas 

do adversário e, ao mesmo tempo, estabelecendo suas estratégias, primeiro pensando no 

acúmulo de pontos que poderia conquistar e, segundo, nos movimentos de defesa necessários 

para essa jogada. 

 De forma geral, João, particularmente, demonstrava certa dificuldade em relação ao 

jogo Kalah, quando este foi proposto no início da produção dos dados. No contato com o 

jogo, o aluno recorria aos colegas, que o ajudavam através de intervenções, explicando a regra 

novamente; ou seja, o aluno não se sentia atraído pelo jogo, o que no Sjoelbak não ocorreu.  

Porém, parece necessário enfatizar que, nesta última resolução, João conseguiu 

desenvolver todo o percurso do jogo, que antes, não realizava nas partidas. Nesse caso, 

observamos que ele estava em um tempo de aprendizagem diferente, pois toda a discussão, a 

compreensão e o registro do jogo começaram a fazer sentido a partir dessa situação. Dias 

(2001, p. 111), ao referir-se a Bakhtin, expõe que “[...] é impossível constituir significação 

sem que se faça da palavra o elemento de um tema, vale dizer, sem que se constitua 

enunciação”. 
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Para o professor, esses indícios possibilitam compreender quais são as dificuldades e 

as incompreensões de seus alunos, além de propiciar a retomada de alguns conceitos, 

observando as suas produções, revendo seus escritos, intervindo em situações pontuais e 

voltando ao jogo.  

Pensando nessas questões, procuramos trazer as palavras da professora-parceira, que, 

na entrevista, mencionou o aluno João e também outros alunos que, segundo sua concepção, 

apresentavam problemas de aprendizagem. 

 

[...] No caso do João, do Rafael, da Taisa, eles me surpreenderam demais, 
mas em particular, os dois, me chamaram muito a atenção, foram alunos que 
me fizeram pensar: o que mais eu vou avaliar em Matemática?De repente, foi 
também, uma descoberta para mim. Isso nos obriga a pensar e refazer 

conceitos...  
 
5.5.2 - Trecho transcrito da entrevista realizada com a professora-parceira. Diário de 
campo, dia 09/12/09. 
 

Utilizando a mesma situação, a aluna Taisa também efetuou os registros a respeito da 

jogada, porém, deteve-se em um movimento, como exposto no registro 5.5.2. 

 

1)Observe a situação abaixo e depois responda: 

 
2) Descreva a sequência de movimentos que o jogador B deve fazer para defender as suas 
sementes. 

 
 
3) Quais as sequências de movimentos possíveis, para que o jogador A capture o maior 
número de sementes do jogador B? Explique. 
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2) Pegar da casa 1 e distribuir e que vai cair na casa 10 a última peça. 
3) Ele joga a peça da casa 7 e a última peça vai cair no kalah dele e ele vai poder jogar de 
novo. 
5.5.3 – R.R-P da aluna Taisa. Diário de campo, dia 03/12/09. 

 

 Taisa procurou registrar seus pensamentos por meio de uma ou duas jogadas, e não de 

uma sequência de jogadas, o que impediu que ela acompanhasse todas as suas possibilidades e 

do adversário. 

Os escritos das situações-problema, juntamente com a representação do tabuleiro, não 

foram um empecilho para o desenvolvimento de suas jogadas, pois a aluna, em seus escritos, 

procurou utilizar suas estratégias para defender suas casas vazias e antecipar a jogada do 

adversário. Por outro lado, ficou explícito que a aluna não previu outras jogadas que poderiam 

ter sido utilizadas e ter interferido em seus movimentos. 

Quanto à apropriação da regra, Taisa conseguiu estabelecer relações e a utilizou no 

decorrer das jogadas. Podemos dizer que há sentido nesse movimento, pois foi vivenciado 

com todo o grupo. Para o professor, ler seus escritos significa retomar conceitos, dialogar 

sobre a linguagem matemática, com o objetivo de compreender a trajetória percorrida pela 

aluna. 

No jogo Sjoelbak, as situações propostas também possibilitaram importantes 

observações em relação às regras, à apropriação do jogo, dos conceitos e da linguagem 

matemática. Os alunos Cristiano e Luana trouxeram suas compreensões em seus registros: 

 

1)Se um jogador distribuiu 18 discos da melhor maneira possível, quantos pontos ele 
fez? 

 
2) Ganhando bônus, uma pessoa fez 58 pontos. Colocou quatro discos na casa 4 e cinco 
discos na casa 3. Quantos discos acertou nas casas 1 e 2? Qual o número total de fichas 
encaçapadas? 
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1) Ele fez 88 pontos, esse é o máximo que ele poderia fazer. 
2) Na casa 1 ele colocou 3 e na casa 2 ele colocou 2, foram encaçapadas 14 discos. 
 
5.5.4 – R.R-P do aluno Cristiano. Diário de campo, dia 03/12/09. 

 

 Nos registros de Cristiano, convém enfatizar que a relação estabelecida na leitura foi 

significativa. Ao ler, o aluno compreendeu esses escritos, voltou à leitura, inferiu, retomou 

todo o percurso no jogo e propôs sentido à linguagem matemática. 

 A sua representação da prancha e distribuição dos discos, organizando seus 

pensamentos, juntamente com a presença do cálculo mental e do algoritmo, deu indícios da 

apropriação da regra e dos conceitos matemáticos.  

Esse fator tornou-se mais evidente em seus escritos, quando, ao final de cada 

problema, registrou: “Ele fez 88 pontos, esse é o máximo que ele poderia fazer” ou “Na casa 

1 ele colocou 3 e na casa 2 ele colocou 2, foram encaçapados 14 discos”. A linguagem 

matemática começou a fazer parte de seus discursos. 

 Embora a aluna Luana tenha sentido a necessidade de trazer todos os algoritmos em 

sua resolução, não utilizando em nenhum momento o cálculo mental, é possível notar que a 

presença da regra, da linguagem matemática e dos conceitos foi fortemente destacada em seus 

registros, como representado na situação 5.5.5. 
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1)Se um jogador distribuiu 18 discos da melhor maneira possível, quantos pontos ele 
fez? 

 
 
2) Ganhando bônus, uma pessoa fez 58 pontos. Colocou quatro discos na casa 4 e cinco 
discos na casa 3. Quantos discos acertou nas casas 1 e 2? Qual o número total de fichas 
encaçapadas? 

 
 

1) Ele fez 88 pontos. 
2) Na casa 1 tem 3 peças e na casa 2 tem 2 peças, e foram encaçapadas 14 peças que 
deu 58 pontos. 
5.5.5 – R.R-P da aluna Luana. Diário de campo, dia 03/12/09. 

 

De forma geral, a aluna compreendeu a linguagem expressa nas situações-problema, 

apropriou-se dos conceitos matemáticos presentes no jogo e organizou seus pensamentos em 

relação às situações propostas, até porque já havia uma situação de jogo pronta, e o pensar 

seria em relação ao total de pontos e discos, que necessitariam de uma distribuição e, 

consequentemente, da compreensão da leitura, da regra e das suas próprias estratégias. 
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O professor teria condições de rever a questão do cálculo mental, enquanto momento 

de avaliação, a fim de que os alunos tivessem mais segurança ao utilizá-lo, e ao mesmo 

tempo, poderia trazer à tona outras possibilidades, que não só a legitimação do algoritmo. 

Assim, avaliar significa estar junto, trilhar caminhos lado a lado, professor e aluno, 

observando, retomando os escritos, fazendo com que os alunos comuniquem suas ideias, 

leiam sobre elas, explicitem para todo o grupo e voltem ao jogo, a fim de jogar com 

competência.  

Nesse caminhar, como destacado por Pólya (1995), “o professor é a chave”, pois 

ensinar é uma arte, é uma atividade humana que requer a observação e a análise de todos os 

indícios que surjam, na produção do conhecimento, e, para isso, é preciso estar atento a todo o 

processo. 

 

5.6 Algumas considerações sobre o capítulo 

 

 

 Observamos que tanto a leitura quanto a escrita são elementos importantes para a 

produção do conhecimento dos alunos. Ao ler, escrever e comunicar nas situações-problema, 

existe a possibilidade de rever as estratégias elaboradas, reler e reescrever suas próprias 

posições, apropriando-se de discursos e utilizando-os em seus escritos, significativamente.   

A linguagem matemática e sua apropriação são destacadas a partir do momento que 

existe uma construção, uma reflexão sobre o próprio jogo, em que o sujeito se mobiliza, 

tentando ater-se a cada detalhe das jogadas, a cada movimento do adversário, dando sentido 

às palavras e às vozes que foram até o momento enunciadas. 

Além disso, também é dada a possibilidade do registro de seus pensamentos, que não 

se limita a uma relação restrita de perguntas e respostas, mas, sobremaneira, a uma relação de 

significados, de reflexão sobre as próprias jogadas. Ao escrever sobre suas conclusões, os 

alunos trilham o caminho de uma aprendizagem significativa, em que aluno (jogador) e 

professor constroem e refletem, conjuntamente, sobre os conceitos matemáticos. 

Para Melo (1997), o sujeito que fala sobre suas descobertas é um sujeito heterogêneo, 

que mistura diferentes fontes do imaginário e de significações. Para a autora, “o discurso de 

cada um fabrica um interlocutor permutável e/ou diferente. Analisar a linguagem é analisar 

também o modo pelo qual se delineia no discurso esta figura correlativa do ‘eu’ e ‘do outro 

eu’.” (Idem, p. 192). 
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Para Contreras e Carrillo (2000), a resolução de problemas atua sobre os processos de 

pensamento, desencadeando estratégias pessoais e também coletivas. Nesse sentido, ela pode 

tornar-se: 

 

[...] o caminho aberto para servir eficazmente o ensino da matemática como 
ampliação dos processos de pensamento. Longe de servir à sanção das 
faculdades individuais, longe de restringir as iniciativas e também longe de 
jogos vazios de conteúdos, a Resolução de Problemas melhora o 
desenvolvimento das estratégias pessoais, colocando-as no local adequado e 
colocando em seu justo lugar, também, a matemática convencional. O aluno 
não pode compreender completamente a matemática da escola nem sua 
aplicabilidade, se não sabe para que serve a matemática e quais são suas 
limitações. Não se trata de substituir uma matemática por outra, e sim de 
promover a melhoria da primeira, chegando, em alguns casos, à última; mas 
essa chegada (ou simplesmente a melhora mencionada) não pode ser 
imposta, há de ser negociada. (CONTRERAS; CARRILLO, 2000, p. 23, 
tradução nossa)23 
 

 
 Como mencionado anteriormente, a leitura do problema de jogo faz com que não 

sejam efetuadas decifrações de palavras, nem mesmo a interpretação, pura e simplesmente, 

mas as palavras são (re)significadas pelo próprio sujeito que lê. O leitor aproxima o 

movimento do jogo da própria leitura do problema, usando elementos de dialogicidade entre: 

texto-leitor; eu-o outro; e o texto-autor.  

 Nesse sentido, o sujeito leitor assume posturas contextuais, em que a própria condição 

cultural possui uma perspectiva emancipadora. Como contemplado por Ernest (1998, p. 40), 

“[...] o papel da pedagogia de formulação de problemas dá poder aos alunos para 

desenvolverem capacidades amplas, para se envolverem em questões sociais e para se 

tornarem cidadãos criticamente conscientes”. 

 Dessa forma, além de ler e interpretar, existe a necessidade de vivenciar a leitura, 

escrever e reescrever sobre seus pensamentos, tornando a linguagem matemática do problema 

próxima dos desejos e das produções do próprio jogador, nos momentos de jogo e de análise 

                                                 
23 Cf. original: “ [...] el camino expedito para que efectivamente actúe la enseñanza de la matemática como 
amplificadora de los procesos de pensamiento. Lejos de servir de sancionadora de las facultades individuales, 
lejos de coartar iniciativas y también lejos de los juegos vacíos de contenido, la Resolución de Problemas 
potencia el desarrollo de las estratégias personales, poniéndolas em su justo sitio, y poniendo em su justo lugar 
también as matemáticas convencionales. El alumno no puede acabar de compreender la matemática escolar, y 
aún menos su aplicabilidad, si no conece em qué medida le sirve su matemática y cuáles son  sus limitaciones. 
No se trata de la obsoleta pretensión de sustituir uma matemática por outra, sino de promover la mejora de la 
primera, llegando, em algunos casos, a la última; pero esta llegada (o simplemente la mejora mencionada) no 
puede ser impuesta, ha de ser negociada”. (CONTRERAS; CARRILLO, 2000, p. 23). 
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de suas jogadas; propiciando, mais do que jogar, ler e escrever, participar ativa e criticamente 

da sua própria aprendizagem, desenvolvendo-se e transformando-se como sujeitos sociais. 
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6 LENDO, ESCREVENDO E REVELANDO ALGUMAS 
IMPRESSÕES 

 

 

Os atos de contemplação, que decorrem do excedente da minha visão interna e externa do 
outro, são, precisamente, atos propriamente estéticos. O excedente da minha visão contém em 
germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu lhe complete o horizonte 
sem lhe tirar a originalidade. Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu 
sistema de valores, tal como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao 
meu lugar, completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; 
devo emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha visão, 
de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento (BAKHTIN, 2000, p. 45). 

 

 

Iniciamos este trabalho apresentando nossa preocupação quanto à linguagem 

matemática e à dificuldade, presente entre os alunos, de compreender um texto matemático. 

Partimos da perspectiva de que trazer a leitura vinculada a um trabalho específico com a 

linguagem matemática e subsidiada pelos gêneros textuais contribuiria para a apropriação de 

conceitos matemáticos pelos alunos, propiciando um ambiente leitor e escritor como um 

trabalho necessário a todas as áreas do conhecimento. 

Apontamos para a ideia de que apropriar-se da linguagem matemática, relacioná-la ao 

contexto cultural e, ao mesmo tempo, compreendê-la, como parte de uma prática cultural, 

possibilitaria que os conceitos matemáticos fossem gradualmente inseridos na vida dos 

alunos, fazendo parte de seu desenvolvimento e de sua formação humana. 

Propusemos a problematização de que o processo de apropriação e desenvolvimento 

da linguagem matemática pelo aluno ocorre através da mobilização e da (re)significação de 

conhecimentos matemáticos, quando explorados em contextos de leitura, produção escrita e 

comunicação de ideias em situações de jogo. 

A análise e a investigação possibilitaram-nos compreender que, tal qual o jogo, a 

linguagem faz parte da essência cultural e histórica da humanidade e o ser humano se 

transforma e se constitui como sujeito social e leitor.  

Os estudos teóricos desenvolvidos levaram-nos a constatar que a linguagem está 

imersa em uma relação que transcende o ler, o escrever, o interpretar e o decifrar: faz-se pela 

relação entre os sujeitos, nos discursos proferidos e nas reflexões realizadas diante das ações 

cotidianas; ou seja, as ações de ler, escrever e jogar estão presentes na relação de si e do outro. 

Entendemos que, muito além de trazer palavras e frases para serem decifradas, existe uma 

dinâmica que é vivenciada pelo próprio leitor-escritor, o qual evidencia,  em seus escritos e 
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em suas jogadas, seus desejos, sentimentos, impressões, seu inacabamento e seus traços 

culturais, já que a linguagem também se desenvolve na brincadeira, no jogar. 

Em outras palavras, não há como expressar ou reduzir a leitura a um momento de 

interpretação, unicamente, pois esses escritos são a materialização de diferentes discursos, 

que, expressos pelos gêneros textuais, estão ligados a um conjunto de fatores e linguagens 

sociais. Essas linguagens não buscam respostas acabadas, mas propõem um significado para o 

sujeito, através de um dizer que o complementa, completa, transforma e o desenvolve no seu 

contexto cultural. 

Constatamos que, ao ler, escrever, reescrever e comunicar ideias durante os 

movimentos de jogo, os alunos apropriam-se da linguagem e dos conceitos matemáticos 

presentes nas jogadas e estabelecem relações de inferência, antecipação, levantamento de 

hipóteses e conjecturas. Aí o leitor coloca em jogo sua história de vida, através de suas 

analogias, de suas crenças, de seus valores e do contato com outros discursos e textualizações. 

Evidenciamos que, quando os alunos entram em contato com o texto matemático, faz-

se necessário um trabalho pontual com a linguagem. Embora estudos indiquem, como 

observado, a diferença entre a língua materna e a linguagem matemática, julgamos que exista 

uma complementaridade entre elas, pois ambas trazem em seus escritos a diferentes gêneros 

textuais, que estão presentes na linguagem como instrumentos de desenvolvimento.  

Dessa forma, ler e escrever faz parte tanto da Matemática, quanto da Língua Materna e 

requer um movimento de comunicação e de inferência sobre o texto, ou seja, quando os 

alunos são convidados a “viver” o texto, partilhar suas hipóteses, comunicar seus 

pensamentos e propor caminhos possíveis para suas impressões, estabelecendo relações com a 

linguagem, isso se torna uma prática efetiva. 

Compreendemos que as palavras que ressoam no texto possuem uma relação de 

significados com o leitor, a partir do instante em que a linguagem o significa, ou seja, lhe traz 

sentido. Muito mais do que o “fazer” através de resolução de exercícios — em que o leitor se 

restringe a ler, interpretar e propor a resolução através do algoritmo —, explorar a linguagem,  

inferir, através de uma atitude responsiva, torna a ação dos alunos sobre o texto matemático 

algo possível de ser realizado e imprescindível ao seu desenvolvimento. 

Na leitura da regra, por exemplo, a inferência, a antecipação, o estabelecimento de 

analogias foi algo presente e (re)significado constantemente, pois o maior objetivo dos alunos, 

naquele instante, era iniciar as jogadas. Ler a regra tinha uma função social, ou seja, o texto 

trazia elementos de como conduzir a brincadeira, não tínhamos uma interpretação, pura e 

simplesmente, mas uma ação, uma interlocução. 
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Notamos, nesse caminhar, que os alunos (re)significam, constantemente, o que leem e 

escrevem, quando são colocados em situações que os mobilizem, que os desafiem e que os 

façam arriscar-se. Quando o aluno lê e escreve sobre o jogo, dentro e fora de sua situação 

concreta, são criados contextos importantes de reflexão, pois ele compreende o jogo, 

compartilha suas ideias, expõe suas impressões e discursos, relê suas hipóteses e as registra, a 

fim de voltar ao jogo com um olhar diferenciado. 

Trouxemos, para a pesquisa, três formas de registro, que evidenciaram a importância 

da leitura e da escrita para a apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos e 

contribuíram para isso. A primeira forma foi chamada registro livre; a segunda, registro com 

leitor externo; e a terceira, registro em situações-problema. 

No registro livre, os alunos utilizaram a escrita para anotar momentos do próprio jogo, 

como pontuações das jogadas, dos outros jogadores nas partidas e também a escrita de um 

bilhete, em que pedimos para que sistematizassem suas impressões e sentimentos sobre o 

período em que estivemos juntos.  

Essa escrita tinha uma função para o próprio leitor-autor: escrever para si e também 

para o outro. Havia uma necessidade implícita nesses escritos, em que as regras, o diálogo 

estabelecido nas discussões, a linguagem e os conceitos matemáticos e até mesmo os 

discursos escolarizados estavam presentes. Sabemos que esta é uma escrita que (re)significa o 

próprio jogo e o pensar do jogador, que volta à leitura, à medida que sente necessidade de 

aperfeiçoar-se, de analisar seu percurso, suas estratégias e, ao mesmo tempo, de produzir 

outros caminhos para voltar ao jogo e vencer. 

Em segundo lugar, o registro com leitor externo representou uma escrita objetivada, 

em que, através da escolha de dois gêneros textuais, a carta e a história em quadrinhos, e do 

jogo simbólico, os alunos registraram momentos de jogo, estratégias e, ao mesmo tempo, 

realizaram a previsão das atitudes e dos pensamentos do outro no decorrer das jogadas.  

Esses registros, além de possibilitarem ao próprio sujeito escrever sobre a ação no 

jogo, mobilizaram o aluno a refletir a partir de um estilo textual e pessoal, como autor. Sua 

função era trazer uma estratégia, auxiliar uma jogada, estabelecer jogadas, antecipar as ações 

do outro, a partir de um gênero textual e automaticamente pensando no leitor do texto; ou 

seja, escrever sobre o jogo não representou uma ação estática, mas dinamizada por 

interlocutores. 

Essa ação entre os interlocutores é desestabilizadora, pois o outro (leitor) também é 

imerso pelos pensamentos do autor e, a partir deles, conduzido a refletir e mobilizar saberes, a 

fim de trazer para quem escreveu — o autor — uma nova reflexão. Existe, nessa relação, um 
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movimento constante de ir e vir, ler, reler e reescrever; e, nessa dinâmica, linguagem e 

conceitos matemáticos são constantemente produzidos. 

Todavia, é importante destacar que, ao abordarmos a questão dos gêneros textuais, 

devemos considerar também os problemas convencionais tradicionais, os quais entendemos, 

porém, como um gênero escolar; ou seja, sua prática é utilizada estritamente no ambiente 

escolarizado e construído na sala de aula e esse não é, portanto, um gênero social. 

À medida que trouxemos o registro com leitor externo, observamos uma dicotomia 

entre a carta e a história em quadrinhos. Na primeira, a função estava em refletir sobre o jogo, 

traçar estratégias, levar o leitor à reflexão; uma dinâmica de registro que foi causada pela 

própria ação do jogo e produzida a partir de uma função social definida, o que também pode 

ser presenciado na leitura da regra. Naquele momento, ler a regra tornou-se um suporte, pois a 

essência estava em jogar, isto é, mesmo o gênero social sendo inserido na sala de aula, sua 

função foi mantida e o jogo contribuiu para esse movimento. 

O segundo registro, o das histórias em quadrinhos, notamos que já faz parte de um 

contexto escolarizado e sua função se mantém nesse ambiente, de forma didática. A dinâmica 

do jogo não conseguiu viabilizar uma função social, mas ao contrário, garantiu uma relação 

de leitura e escrita estritamente escolar. 

O terceiro, o registro das situações-problema, propiciou que leitura e escrita se 

transformassem em um problema em movimento. Essa escrita trouxe para o jogador o 

aprimoramento nas partidas, a mudança de olhar, pois fez com que os alunos analisassem suas 

próprias estratégias, vivenciassem novas experiências e, ao mesmo tempo, observassem e 

compartilhassem suas ideias, para voltar ao jogo, aprimorar as jogadas e (re)significá-las.  

Ao ler as situações-problema, os alunos vivenciaram situações de jogo que poderiam 

não ter ocorrido nas partidas, despertando-os para novas estratégias e reflexões.  

Após compartilhar pensamentos com todo o grupo; voltar à leitura e a seus registros; 

comparar, estabelecer analogias com outras jogadas; observar novas estratégias; e, ao mesmo 

tempo, retomar suas próprias validações no decorrer das situações propostas, os alunos 

realizaram a leitura com naturalidade, pois a linguagem e os conceitos matemáticos foram 

construídos e vivenciados por todos os alunos em cada partida, em cada verbalização, enfim, 

em cada movimento do jogo e ação do leitor-escritor. 

Essa interlocução constante, que nasceu da análise e da reflexão das jogadas, 

despertou em cada ator da pesquisa uma relação de novos pensamentos, pois foi criado, nesse 

contexto, um conjunto de vozes que observaram e reagiram ao texto de maneira diferenciada, 

já que os sujeitos estavam cercados por seus estilos. 
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À medida que os alunos realizavam o registro, a leitura e a releitura, havia uma 

transformação em suas posições, pois eles estavam constantemente retomando e 

sistematizando suas validações, o que foi observado tanto no jogo Kalah, quanto no jogo 

Sjoelbak. 

No decorrer deste último, trouxemos algo extremamente marcante nas enunciações e 

nos comportamentos dos alunos. Estes apresentaram, no decorrer dos movimentos do jogo, 

dificuldades na leitura da regra, no registro e na sistematização do cálculo dos pontos e nas 

situações-problema. De forma geral, verbalizavam sobre a diferença existente entre o jogo 

Kalah, nomeando-o como de estratégia, e o Sjoelbak, que para eles se tratava de um jogo 

estritamente matemático.   

No decorrer do jogo, presenciamos duas situações: primeiro, a dificuldade dos alunos 

para a compreensão da regra, quando esta se referia ao cálculo dos pontos. Por se tratar de 

uma linguagem matemática, eles não conseguiam propor sentido a esses escritos, o que foi 

alcançado somente quando essa leitura foi socializada e trazida para todo o grupo refletir e 

enunciar suas posições.  

A segunda dificuldade que consideramos um empecilho nas jogadas relacionou-se ao 

algoritmo. Tanto a adição quanto a multiplicação, em alguns registros, eram realizadas 

incorretamente, ou seja, os alunos não dominavam os cálculos, o que, no jogo, acabou sendo 

um agravante, já que esse resultado é que determina quem ganha ou perde cada partida. 

Outro ponto a destacar refere-se ao cálculo mental, que pouco foi visto no estudo de 

cada jogada, já que, até mesmo para cálculos envolvendo somente unidades, os alunos 

recorriam à montagem das contas, demonstrando a presença dos discursos escolares. 

Quanto à análise do percurso, um processo realizado pelo próprio professor, através da 

volta ao jogo e da análise da ação e dos registros, compreendemos que  a mobilização do 

professor  — caminhar e estar junto ao aluno no decorrer de suas produções — possibilita a 

análise e a autorreflexão diante das validações das crianças.  

Esse percurso é dialógico e constituído por seus interlocutores, professor e aluno. Mas, 

da mesma forma que contemplamos o uso de problemas convencionais e do algoritmo como 

única alternativa nas aulas de Matemática, também não podemos deixar de abordar as 

avaliações tradicionais, internas e externas (Prova Brasil, Saresp, etc.) que permeiam o 

contexto escolar e que cobram de nossos alunos esse aprendizado, o que está na contramão de 

nossa proposta. 

Em nosso caminhar, contamos com a interlocução de uma voz que propôs significado 

à pesquisa. Embora a professora-parceira não fosse participante direta deste trabalho, 
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entendemos que a sua colaboração, sua observação e a inclusão atenta a cada atitude, à 

reflexão, à leitura e à escrita dos alunos tenham contribuído para despertar nas crianças novos 

olhares a cada movimento do jogo, além de favorecer sobremaneira suas próprias crenças, 

seus valores e sua constituição enquanto professora. 

Vemos que, ao ler, escrever e comunicar, o aluno conduz-se a um caminho que lhe é 

próprio. Nesse caminhar, as possibilidades e os olhares são múltiplos, não há como legitimar 

um “fazer”, acreditando que ele traga sentido para os alunos. Além disso, existe o estilo e a 

pessoalidade de cada sujeito, que, envolvido nos escritos e nas palavras do outro, (re)significa 

suas próprias posições. Como mencionado por Larrosa (2006, p. 142), acreditamos que “[...] 

reiterar a leitura é re-itinerar o texto, en-caminhá-lo e encaminhar-se com ele para o infinito 

dos caminhos que o texto abre”.  

Fazendo uma analogia com os pensamentos de Pólya (1995), quando expõe sobre a 

arte de resolver problemas, julgamos que a leitura e a escrita também sejam uma arte nas 

aulas de Matemática, como o são nas aulas de Língua Portuguesa, pois, através delas, os 

alunos observam o mundo, reinventam seu contexto, trilham caminhos até então 

desconhecidos e transformam-se a cada movimento, a cada reflexão, diante de cada hipótese e 

conjectura, (re)significando seu próprio conhecimento e transformando-se.  

Concluímos este trabalho com a certeza de que formar leitores e escritores é o 

compromisso de todas as áreas do conhecimento. Através da linguagem, os alunos 

(re)significam o seu aprendizado constantemente, relacionando, levantando hipóteses, 

conjecturas e apropriando-se de novas linguagens e conceitos. Viver o movimento que a 

linguagem oferece é trazer para as aulas de Matemática a percepção de que o aluno, mediante 

a leitura, a escrita, a comunicação de ideias e sua apropriação, está se desenvolvendo e 

refletindo. E, ao mesmo tempo, transcendendo a visão absolutista da Matemática, pelas 

diferentes vozes que circulam na interlocução entre os sujeitos e viabilizando, mais que o 

“fazer”, um “dizer” repleto de significado. 

 No decorrer da investigação, mediante tantas vozes que permearam todo o trabalho, 

considero este processo como mais um caminho em minha constituição enquanto professora, 

pois aprendi, através de um olhar atento e minucioso, refletir a cada enunciação dos alunos, 

mobilizando meus pensamentos em busca de analisar o quanto o jogo, a leitura, a escrita e o 

movimento de troca de ideias contribuem para a formação e a transformação nas aulas de 

Matemática.  

Entendemos, tal como Bakhtin (1999, p. 132), que “a compreensão é uma forma de 

diálogo” e que ainda são muitos os caminhos que precisaremos trilhar para refletir sobre o 
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trabalho com os gêneros textuais para a apropriação da linguagem matemática. Acreditamos 

que foi através desses múltiplos dizeres que buscamos incessantemente essa incompletude. 
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