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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo principal investigar o 

conhecimento matemático com relação às operações com números decimais de alunos 

no 9º ano da escolaridade básica, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina 

Garcez em Mamanguape/PB. Escolhemos esse tema por entendemos que os números 

decimais possuem grande importância no contexto atual, principalmente quando 

voltamos nossos olhares para as aplicações no meio comercial e econômico de um país. 

Para a metodologia da pesquisa nos baseamos nos estudos de Fiorentini & Lorenzato 

(2006). Assim, no contexto da pesquisa de campo nosso trabalho se caracteriza como 

uma pesquisa-ação, pois fizemos um estudo enfatizando a investigação do 

conhecimento dos alunos em relação aos números decimais e suas operações, utilizando 

o jogo Trilha dos Decimais. Este trabalho é composto por três capítulos que descreve 

detalhadamente o desenvolvimento da pesquisa, no que refere à justificativa do tema, os 

pressupostos teóricos utilizados e a atividade lúdica realizada. Como pressupostos 

teóricos, baseamos nossas ideias nos estudos de Brasil (1998), Lorenzato (2008), Rêgo e 

Rêgo (2004), Smole et al (2008), Dante (2000), Alves (2001), entre outros. Como 

ferramenta auxiliadora para investigação do conhecimento dos números decimais, 

utilizamos o Jogo Trilha dos Decimais que é uma situação que simula compras no 

supermercado. No desenvolvimento da atividade investigativa, utilizamos uma 

sequência didática que trouxe organização e planejamento para as questões e para a 

construção do jogo. Desenvolvemos a sequência didática em quatro etapas: a primeira 

foi com o cartaz dos números decimais; a segunda com a construção do jogo Trilha dos 

Decimais; a terceira com a aplicação do jogo e a quarta com a problematização das 

situações do jogo. Os resultados obtidos neste trabalho nos mostram que o uso indevido 

dos algoritmos utilizados no cálculo das operações com números decimais não são 

garantias de que o aluno não sabe resolver problemas matemáticos que envolvam os 

números decimais, mas o fato da não interpretação dos problemas dificulta na resolução 

dos mesmos. Nesse contexto ainda, percebemos o jogo como elemento motivador para o 

ensino-aprendizagem da matemática. Por fim, entendemos que os conhecimentos 

estudados serão um indicativo para o aprendizado mais significativo das operações com 

números decimais ou de qualquer outro conteúdo matemático se tivermos a 

preocupação em utilizar metodologias de ensino que promova a construção do 

conhecimento matemático. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Operações com números decimais. Jogo Trilha 

dos Decimais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This report is ground studied throughout aims at investigating mathematical knowledge 

with respect to transactions with decimal numbers of students in the 9th grade of basic 

education at School of Basic Education Umbelina Garcez in Mamanguape/PB. We 

choose this theme for we understand that the decimal numbers have great importance in 

the current context, especially when we turn our eyes to applications in the commercial 

and economic environment of a country. For the research methodology we relied on 

studies Fiorentini & Lorenzato (2006). Thus, in the context of field research our work is 

characterized as an action research, because we made a study emphasizing the 

investigation of students' knowledge in relation to decimal numbers and operations, 

using the game Trail of Decimal. This work consists of three chapters that describes the 

research development, in terms of justification of the topic, the theoretical assumptions 

used and playful activity performed. As theoretical assumptions, we base our ideas on 

studies of Brazil (1998), Lorenzato (2008), Rego and Rego (2004), Smole et al (2008), 

Dante (2000), Alves (2001), among others. As an aid appliance for investigation of 

knowledge of decimal numbers, use the Decimals Game Trail which is a situation that 

simulates the supermarket. In the development of investigative activity, we used a 

didactic sequence that brought organization and planning issues and to build the game. 

Develop the instructional sequence of four steps: the first was with the poster of decimal 

numbers, the second with the construction of Decimal Game Trail and the third with the 

game application and the fourth with the questioning of game situations. The results 

obtained in this study suggested that the misuse of the algorithms used in the calculation 

of the operations with decimals are no guarantees that the student does not know how to 

solve mathematical problems involving decimal numbers, but the fact of not interpreting 

in solving difficult problems thereof. In this context also, we perceive the game as 

motivator for teaching and learning mathematics. Finally, we believe that the 

knowledge will be studied indicative for learning more meaningful operations with 

decimal numbers or any other mathematical content if we have a concern in using 

teaching methodologies that promote the construction of mathematical knowledge. 

 

Keywords: Teaching of Mathematics. Operations with decimals. Game Trail Decimals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Observando o contexto atual do ensino da Matemática nas escolas brasileiras 

deparamo-nos com muitas situações que nos remetem a pensar sobre o aprendizado 

significativo da matemática para com os alunos da educação básica. No ensino dos números 

decimais e suas operações é possível perceber erros de cálculos no uso dos algoritmos, assim 

como na resolução de problemas que envolvem esse conteúdo. Nesse contexto, direcionamos 

nossos estudos para a investigação do saber matemático das operações com números decimais 

para com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Umbelina Garcez na cidade de Mamanguape/PB. 

 Para a investigação do conhecimento matemático dos números decimais e suas 

operações, trabalhamos com o jogo Trilha dos Decimais, material didático que tem o 

propósito de problematizar o ensino dos Números Decimais no contexto da resolução de 

problemas envolvendo situações do cotidiano. Nesse estudo, o jogo tem a finalidade de 

investigar o conhecimento matemático das operações fundamentais e o uso de algoritmos nos 

números decimais, no propósito de levantar dados que possa auxiliar a prática do professor de 

matemática. 

A Trilha dos Decimais foi elaborada durante os estudos da disciplina de Laboratório 

do Ensino da Matemática I, numa atividade em grupo no qual participaram o pesquisador 

deste Trabalho de Conclusão de Curso e duas alunas que também cursavam essa disciplina. 

Na ocasião tivemos como orientadora da disciplina a professora Ms. Cristiane Borges Ângelo. 

Acreditando na proposta dos jogos como ferramenta auxiliadora para o ensino da 

Matemática, sentimos o desejo de realizarmos este estudo, buscando a investigação e o 

aprendizado significativo da matemática. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos: o primeiro trata da justificativa do tema 

em estudo trazendo uma abordagem sobre o contexto dos jogos nas aulas de matemática, os 

objetivos geral e específicos da pesquisa, além de descrever a metodologia da pesquisa. O 

segundo capítulo trata dos pressupostos teóricos da pesquisa, nessa seção discutimos sobre o 

ensino e aprendizagem de Números Decimais, o lúdico e o ensino da Matemática e a 

problematização a partir do jogo. 

O terceiro e último capítulo trata da sequência didática e análise dos dados. A 

sequência didática norteou os passos da pesquisa, nela tratamos da investigação do 
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conhecimento dos números decimais, construção do jogo Trilha dos Decimais e aplicação do 

jogo como ferramenta de investigação e auxílio no ensino dos números decimais. 

 Concluímos nossa pesquisa escrevendo nossas considerações finais sobre o estudo 

realizado, comentando sobre os resultados obtidos no contexto geral e refletindo se os 

objetivos geral e específicos da pesquisa foram alcançados. 
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1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A PESQUISA 
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1.1 Apresentação do Tema 

 

Atualmente buscamos propostas metodológicas que venham trazer um diferencial 

produtivo e atrativo no Ensino da Matemática. Nessa perspectiva, é comum tratar o uso de 

jogos no ensino aprendizagem da matemática como uma ferramenta importante para o 

professor, embora o mesmo nem sempre utilize essa ferramenta como material didático. 

Mediante aos registros históricos não é possível trazer a tona a precisão exata de 

quando e como surgiram os primeiros jogos, mas comprovando a antiguidade das atividades 

lúdicas, observamos por Almeida (1987 apud ALVES, 2001) que na época de Platão, o 

filosofo defendia o “aprender brincando”, ressaltando que esta atitude deveria ocupar o lugar 

da violência e da repressão. Para ele toda criança deveria estudar matemática de forma 

atrativa e isso poderia ser alcançado por intermédio do jogo.  

O aprender brincando requer um objetivo a ser alcançado, não basta somente tornar as 

aulas de matemática dinâmicas, é preciso que haja um comprometimento do professor para 

com os alunos, no sentido de direcionar as atividades com jogos para a construção do saber 

matemático. Segundo Lara (2011), é preciso reconhecer que nossos alunos já trazem para a 

sala de aula uma bagagem cultural rica em conhecimentos matemáticos. Mediante esse fato é 

preciso que o professor saiba explorar o conhecimento, organizando a bagagem trazida no 

decorrer das aulas de matemática. 

Observamos, ainda nos dias atuais, costumes da época da educação escolástica, onde 

professores preferem aulas tradicionais com livros didáticos e meros exercícios mecânicos de 

fixação, por esse motivo percebemos que as atividades com jogos ficam para segundo plano. 

A educação escolástica é citada por Alves (2001), onde mostra que o pesquisador Rabelais 

(1483-1553) criticava o formalismo da educação escolástica excessivamente livresca, 

sugerindo que a afeição e o interesse relativos ao ensino deveriam ser estimulados por meio 

de jogos. 

Na Educação Matemática, a utilização de jogos proporciona uma perspectiva de 

construção da aprendizagem. Segundo Rêgo e Rêgo (2004), se o jogo for bem escolhido e 

trabalhado, poderá ser uma alternativa auxiliadora para alcançar alguns objetivos do ensino. A 

atividade lúdica deve estar pautada em objetivos educativos garantindo segurança na 

metodologia a ser aplicada, na fundamentação teórica e no alcance em que a atividade pode 

promover. Também se faz necessário a análise da situação específica dos alunos que recebem 

as aplicações das atividades. Os autores ainda elencam que a interpretação e as regras usadas 
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em um jogo produzem um grande valor didático, estimulando os alunos a aprender a 

questionar, negociar, produzir opiniões próprias e discutir socialmente com os colegas 

aprendendo a perder e a ganhar. É necessário que a aprendizagem tenha objetivos a serem 

alcançados e Rêgo e Rêgo (2004) observam bem este fato, defendendo que a aprendizagem 

será mais presente por meio de processos interativos. O jogo também pode possibilitar aos 

alunos a oportunidade de manifestar seus próprios pontos de vista e, quando houver 

discordância por falta de domínios conceituais ou de habilidades, chegar à superação dessa 

fase junto com seu grupo, coletivamente. Nessa concepção, o professor será um condutor do 

conhecimento, orientando e promovendo as atividades, é nessa perspectiva que o lúdico se 

torna essencial. 

No âmbito educativo podemos destacar uma infinidade de jogos de todos os tipos e 

formas. Segundo Dienes (1986 apud ALVES, 2001) o processo de aprendizagem da 

matemática está associado a etapas retratadas nas seguintes estruturas: jogo livre; jogo 

estruturado; percepção da estrutura comum dos jogos estruturados-comparação; representação 

da estrutura; estudo das propriedades da representação; descrições em axioma-demosntrações-

teoremas.  O autor ainda destaca que é preciso que o aluno conviva em um ambiente rico de 

materiais e tenha oportunidade para que possa construir e elaborar seus conhecimentos. É 

preciso que o educador considere as etapas de desenvolvimento quando for planejar o ensino 

(DIENES, 1986 apud ALVES, 2001). Nessa perspectiva o trabalho com jogos deve ser 

criterioso, trazendo momentos de construção do saber matemático para alcançarmos o 

objetivo do aprendizado mais significativo nos alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998, p.46) registram 

que “na situação do jogo, muitas vezes, o critério de certo ou errado é decidido pelo grupo”. 

Assim, a prática do debate permite o exercício da argumentação e a organização do 

pensamento.  

Nossa pesquisa está direcionada para a investigação do aprendizado dos números 

decimais e suas operações. Mediante nossa experiência enquanto docente e observando nossa 

temática em estudo, vemos que nos livros didáticos o conteúdo dos números racionais é 

tratado muitas vezes de forma fragmentada, tais como: decimais e frações, frações e 

porcentagem e muitas vezes o conteúdo sobre porcentagens é abordado separadamente dos 

demais capítulos que completam o conjunto numérico dos números racionais. Observando 

esse fato, pretendemos verificar o saber matemático adquirido no conteúdo de operações com 
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números decimais, delimitando nosso campo de pesquisa num contexto dentro do conjunto 

dos números racionais. 

A atividade para análise dessa temática em estudo será baseada no jogo Trilha dos 

Decimais (Apêndice A), este é um material didático que foi desenvolvido nas aulas de 

Laboratório do Ensino da Matemática I, do Curso de Licenciatura em Matemática da 

UFPB/Campus IV, no intuito de problematizar e tornar mais atrativo o estudo do conteúdo 

dos números decimais. O jogo é formado por uma trilha numérica, onde possuem números de 

um até trinta e cinco; nas casas numéricas da trilha os jogadores passam por elas mediante 

cada jogada nos dados; escolhemos dentre as casas do jogo algumas que diferenciam das 

outras no que diz respeito aos coringas que incentivam os jogadores a comprar mercadorias 

que muitas vezes aparecem em promoção e com descontos. No início da partida cada jogador 

recebe uma quantia simbólica em dinheiro que serve para realizar as compras no decorrer da 

atividade lúdica. Para cada compra realizada nas jogadas o jogador precisa manipular o saldo 

que recebe no inicio do jogo, fazendo as operações entre os números decimais. O jogador 

vence a partida quando chega à casa final com o maior saldo restante entre os demais 

participantes. Na elaboração do jogo são necessários materiais como cartolinas, tesouras, lápis 

piloto, pinos marcadores, dados e encartes de supermercados, lojas, perfumarias, etc. 

Acreditamos que esta atividade proporciona, aos alunos do Ensino Fundamental, uma 

forma divertida de exercitar os conhecimentos sobre os números decimais e suas operações. O 

paralelo da atividade com a realidade cotidiana dos discentes permite formas de 

problematização, na qual podemos elaborar metodologias de ensino que venham estimular o 

aprendizado significativo da matemática para essa temática tão presente nos dias atuais. 

No tocante ao desenvolvimento e aplicação da atividade voltada para a verificação do 

saber matemático em relação às operações dos números decimais, com os alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental, a Trilha dos Decimais tem por finalidade proporcionar e incentivar a 

problematização das situações surgidas no jogo, com isso percebemos o desenvolvimento dos 

alunos no contexto das atividades elaborando operações entre números decimais. Nessa 

perspectiva, este estudo permite ser uma ferramenta auxiliadora, utilizada pelo professor de 

matemática, para a verificação do aprendizado nessa etapa do Ensino Fundamental. A escolha 

dessa temática pode ser justificada por duas razões: a primeira é baseada na nossa experiência 

como docente pesquisador, onde notamos que o ensino dos números decimais é pouco 

trabalhado no contexto da utilização de jogos como auxilio para a problematização dessa 

representação numérica no dia a dia dos alunos. A segunda é a nossa relação acadêmica com a 
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motivação e a pesquisa pelo ensino diferenciado, dinâmico e de qualidade que busca a 

satisfação dos alunos promovendo a aprendizagem significativa da matemática. 

Desde o início da nossa graduação procuramos desenvolver e criar atividades, junto 

aos projetos de ensino e pesquisa tais como: Programa de Licenciatura (Prolicen), Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e de grupos de estudos, na expectativa de contribuir 

para o Ensino da Matemática na região do litoral norte da Paraíba. 

Assim, diante da exposição, escolhemos como problemática de estudo para 

investigação a seguinte questão: Os conhecimentos estudados nos anos anteriores ao 9º ano do 

Ensino Fundamental são um indicativo para a compreensão do conteúdo que envolve as 

operações com números decimais? 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar os conhecimentos estudados nos anos anteriores dos alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Mamanguape/PB acerca das 

operações com números decimais, por meio do desenvolvimento da atividade lúdica Trilha 

dos Decimais. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Promover a construção da Trilha dos Decimais a partir das situações de compras no 

supermercado criadas pelos alunos; 

 Verificar o domínio das operações com números decimais, por parte dos alunos, nas 

situações de compras no supermercado vivenciadas no jogo da Trilha dos Decimais; 

 Recolher dados que possam subsidiar o professor de matemática na elaboração de 

material para o ensino e aprendizagem das operações com números decimais.  
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1.3 Metodologia da pesquisa 

 

A finalidade dessa seção é detalhar a parte metodológica da pesquisa segundo a sua 

estrutura, conceitos e instrumentos utilizados no estudo, assim como o desenvolvimento da 

atividade proposta para os sujeitos da pesquisa. 

Entendemos pesquisa como a realização de um estudo planejado e metódico de 

abordagem que surge a partir de um problema de investigação. Nesse sentido, observando as 

características e tipos de pesquisas defendidas por Fiorentini & Lorenzato (2006), 

caracterizamos nossos estudos como pesquisa de campo, pois para alcançarmos os objetivos 

do estudo trabalhamos como sujeitos os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública do município de Mamanguape/PB.  

O desenvolvimento da pesquisa está estruturado em três momentos: o primeiro é o 

estudo e respaldo teórico como preparação de compreensão da problemática que pretendemos 

observar, seguido da elaboração do plano de ação; o segundo é a apresentação do jogo Trilha 

dos Decimais e a realização da atividade problematizada do material didático para os alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental. Por fim, o terceiro momento é a análise e interpretação dos 

dados das atividades aplicadas com os alunos, a fim de que possamos contribuir para o ensino 

da matemática na região do vale do Mamanguape/PB. 

No contexto da pesquisa de campo escolhemos a pesquisa-ação, na qual justificamos 

pelo fato de investigarmos o saber dos alunos a respeito das operações com números 

decimais, permitindo que o pesquisador intervenha no ambiente pesquisado. Acerca da 

pesquisa-ação Fiorentini & Lorenzato (2006) defendem que é um tipo especial de pesquisa 

participante, onde o pesquisador prepara o ambiente a ser pesquisado, no intuito de observar e 

compreender os sujeitos e promover um direcionamento que permita a melhoria das práticas, 

a maior liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes. No âmbito da pesquisa ação, 

Gil (2010) considera algumas etapas da pesquisa-ação que não seguem uma sequência lógica 

ordenada no tempo, mas formam um conjunto de ações que podem ser executadas na 

pesquisa, dessa forma elencamos como fases do nosso estudo a formulação do problema, 

coleta de dados, análise e interpretação dos dados e elaboração do plano de ação. 

Conforme o foco de nossa pesquisa, que é investigar os conhecimentos dos alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental acerca das operações com números decimais no 

desenvolvimento de uma atividade lúdica, nossa análise dos dados coletados será de cunho 

qualitativa. Acerca da pesquisa qualitativa, Oliveira (2007) caracteriza a mesma por explicar 
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em profundidade o significado e as características do resultado da pesquisa. As informações 

geralmente são obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem mensuração 

quantitativa. 

A sequência didática (Apêndice B) que aplicou a atividade lúdica do jogo Trilha dos 

Decimais foi elaborada de forma sistemática e organizou a estrutura das questões quanto à 

introdução e desenvolvimento do tema em estudo, no intuito de que os conhecimentos prévios 

dos alunos relativos às operações com números decimais fossem evidenciados no momento da 

atividade. De inicio planejamos situações de diálogo que lembrassem o conteúdo dos números 

decimais estudados nos anos anteriores, nessa ocasião preparamos a introdução da atividade 

mostrando recortes de jornais que continham preços de carros, objetos eletrônicos, notícias 

que tratavam de números decimais, revistas com produtos cosméticos, entre outros. Para a 

continuação da atividade, planejamos a construção da Trilha dos Decimais, feita por cada 

grupo, enfatizando a parte criativa dos alunos. A trajetória dessa construção, mediante a 

contextualização e problematização das situações propostas no jogo que envolve as operações 

entre números decimais, foi estabelecida pelo pesquisador, a fim de que a pesquisa não 

caminhasse por rumos diferentes do problema em estudo. Conforme essas especificações, 

elaboramos problemas do tipo padrão simples para conclusão da atividade com o intuito de 

criar o diálogo das situações do jogo. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
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2.1 O ensino e aprendizagem de Números Decimais  

 

O tema aprendizagem em matemática nos remete a mencionar fatos que estão 

presentes no dia a dia do professor da educação básica. Parte das pessoas que frequenta as 

aulas de matemática na escola, acredita que os sucessos obtidos por alguém, nessa disciplina, 

são méritos alcançados que poucos conseguem atingir. Com esse mesmo pensamento ainda 

temos um grande público que nas escolas considera a disciplina como motivo para os seus 

fracassos na escolaridade básica. 

No ensino dos números racionais, por exemplo, mediante nossa experiência docente 

na educação básica, percebemos que uma das maiores dificuldades da aprendizagem desse 

conteúdo está relacionada aos números decimais e suas operações. Nesse contexto é possível 

perceber uma quantidade considerável de alunos que não utilizam os algoritmos das 

operações com decimais de forma correta, esse fato se estende do Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio. Acreditamos que essas dificuldades no aprendizado são precedidas por vários 

fatores, um deles é o fato de que muitos professores não estão preparados para a abordagem 

didática do ensino sobre números decimais. 

Defendemos que “o sucesso ou o fracasso dos alunos diante da matemática depende de 

uma relação estabelecida desde os primeiros dias escolares entre a matemática e os alunos” 

(LORENZATO, 2008, p. 01). Dessa forma a relação a ser estabelecida entre a matemática e o 

aluno tem influência fundamental do papel do professor, no que se refere à metodologia 

empregada ao ensino do conteúdo. Nesse contexto, a metodologia fará a ponte para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático. Ainda nesse tema Serrazina (2003, p. 68 apud 

ESTEVES, 2009, p. 190) afirma que: 

 

 

O professor precisa se sentir à vontade na matemática que ensina. Para isso 

tem que conhecer bem os conceitos, técnicas e processos matemáticos que 

intervêm neste nível de escolaridade. Necessita ter uma boa noção do que 

são as grandes ideias da Matemática e qual seu papel no mundo de hoje. [...] 

 

 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que o aprendizado alcança resultados quando existe 

um grau de ligação entre professor e o conhecimento do conteúdo a ser abordado e para isso é 

preciso que o professor de matemática tenha uma formação voltada para o desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem. Lorenzato (2008) defende que ensinar é diferente de dar aulas, o ato 
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de ensinar é dar condições para o aluno construir o próprio conhecimento. Nesse ponto de 

vista acreditamos ser interessante que o professor saiba explorar a bagagem trazida pelos 

alunos no ambiente da sala de aula, com o intuito de que essa observância seja uma 

ferramenta possível para detectar as dificuldades e habilidades no desenvolvimento da 

construção do saber matemático. Em relação à prática do professor na sala de aula, os 

documentos oficiais defendem que: 

 

 

Para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático 

e o aluno, o professor precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos e 

procedimentos dessa área e uma concepção de Matemática como ciência que 

não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, 

sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos. (BRASIL, 1998, 

p.36) 

 

 

Os professores, no intuito de condicionar os elementos para a construção do 

conhecimento matemático, devem levar em consideração as ferramentas que naturalmente 

surgem das situações da sala de aula, seja utilizando o conhecimento já trazido pelos alunos 

com seu cotidiano ou utilizando situações criadas no decorrer do plano de ação no ambiente 

escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) defendem que 

o aluno é o agente responsável pela construção do próprio conhecimento. Dessa forma 

acreditamos ser importante que o professor de matemática, antes da elaboração de situações 

que envolva a construção do conhecimento, investigue o saber do aluno a respeito do domínio 

que cada um possui sobre o tema a ser estudado, assim como identifique as concepções 

instáveis que o educando possa ter no tema em estudo, além de verificar as dificuldades e 

possibilidades que os mesmos podem enfrentar no desafio proposto de matemática. 

Direcionando nossos olhares para as dificuldades no ensino dos números decimais, 

percebemos que existem muitos professores de matemática, da educação básica, no que diz 

respeito à apresentação desse conteúdo, que trazem uma abordagem que não condiz com o 

cotidiano do aluno, mesmo sabendo que a forma decimal está presente na vida cotidiana dos 

mesmos. Por exemplo, na relação dos números decimais com o sistema monetário e com o 

sistema de medidas, sendo ainda, um conteúdo que amplia os conhecimentos sobre o sistema 

de numeração decimal. As dificuldades vêm acompanhadas do comodismo e do ensino 

tradicional em que os primeiros professores de matemática no Brasil deixaram e que alguns 

professores da educação básica executam atualmente. Essas práticas são realizadas, muitas 
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vezes, pelo fato do professor não possuir formação específica suficiente para abordar 

determinado conteúdo, levando-os dessa forma a percorrer caminhos mais rápidos e 

supostamente eficazes ao ensino-aprendizagem dos números decimais. Os problemas mais 

frequentes na aprendizagem são percebidos na falta de compreensão do conteúdo pelos 

alunos, através do não entendimento da função da vírgula nos números decimais, da falta de 

domínio das operações com uso de algoritmos, da falta de familiaridade com a leitura da 

forma decimal, dentre outros fatores que contribuem para as estatísticas dos problemas na 

aprendizagem. 

O ensino tradicional advém da década de 1950 em que começou a influência da 

Matemática Moderna no país. No decorrer desse período, o ensino da matemática passou por 

varias adaptações, de forma que por vezes as preocupações, em relação à parte metodológica 

do ensino, foram deixadas para um segundo plano. Motejunas (1995) relata que nesse período 

foram dadas ênfases nos livros didáticos ao ensino das teorias de conjuntos, aos produtos 

cartesianos, as relações, as funções e lógica matemática. Nesse contexto percebemos que o 

ensino da matemática era focado no conteúdo, deixando aquém a metodologia voltada para 

um ensino mais dinâmico e prazeroso. Na década de 1970 começaram as análises crítica e os 

debates que colocaram em dúvida o desenvolvimento da Matemática Moderna. Estes 

acontecimentos mostram a parte histórica da origem de muitos problemas que ainda temos 

nos dias atuais, visto que professores daquela época prezavam pelas demonstrações exaustivas 

de teoremas usando o método tradicional para apresentação das suas aulas. 

Com as análises e debates da década de 1970, matemáticos da educação matemática 

tentaram introduzir o ensino dinâmico. No inicio obtiveram resistência, mas aos poucos a 

comunidade acadêmica foi aceitando os argumentos e daí, foram surgindo recursos 

metodológicos que podemos considerar como ferramentas auxiliadoras no ensino-

aprendizagem, visto que os mesmos ajudam a diminuir os vários problemas, com a 

aprendizagem, presentes no ensino dos conteúdos matemáticos. 

Nos dias atuais o conteúdo dos números racionais é abordado nos livros didáticos de 

maneira fragmentada. Existem alguns livros que tratam os conteúdos de frações e decimais de 

forma simultânea, mas as porcentagens são abordadas separadamente dos demais números 

racionais, já em outros esses conteúdos são apresentados de forma mais completa englobando 

frações, decimais e porcentagens. Segundo Padovan (2000, apud ESTEVES, 2009, p. 58) a 

definição dos números decimais é entendida, por alunos e também por alguns professores, 

como números “quebrados” ou números com “vírgulas”, com esse entendimento a 
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representação do conjunto dos números racionais fica subjugada a falácias e concepções que 

trazem a tona uma confusão entre a real natureza do conjunto numérico e a sua escrita. 

Considerando o fato de que todo número natural e inteiro também é um número decimal, a 

ideia do número com vírgula não é só uma característica do conjunto dos números racionais, 

mas sim também dos demais conjuntos que formam os subconjuntos dos racionais. A grande 

ênfase que muitas vezes não é abordada nos livros didáticos é o fato de que os números 

decimais são representações equivalentes de frações decimais, na qual foram as formas 

fracionárias que deram origem aos decimais. A forma decimal dos números racionais precisa 

ser apresentada, pelos livros didáticos, de maneira que venha instigar a curiosidade sobre o 

conteúdo, a fim de que a construção do conhecimento matemático seja atingida pelo aluno. As 

operações básicas com números decimais precisam ter um sentido real, visto que muitos 

alunos desenvolvem os algoritmos corretamente, mas isso não é um sinal que houve 

aprendizado significativo, pois “o trabalho com operações envolvendo números decimais é 

feito pelas escolas, na maioria das vezes, de forma mecanizada, não oferecendo aos alunos 

oportunidade de compreenderem o que estão fazendo” (ZUNINO, 2005 apud ESTEVES, 

2009, p. 64). 

As propostas metodológicas apresentadas nos livros didáticos mostram alguns tipos de 

metodologias para o ensino da matemática. A metodologia a ser aplicada na sala de aula é um 

fator importante no ensino-aprendizagem, diante disso devemos ser seletivos nas diversas 

metodologias que interagem com o ensino da matemática. O professor, enquanto mediador do 

conhecimento a ser construído, deve selecionar as metodologias mais adequadas para os 

conteúdos a serem abordados na sala de aula, para que o ensino não fique mascarado, 

impondo um falso aprendizado em que, na verdade, são procedimentos mecanizados fazendo 

com que os alunos “aprendam” por um curto período e ao passar o tempo o que foi aprendido 

é esquecido. 

Na educação atual das escolas públicas o professor é um agente livre para escolher 

suas metodologias de ensino, em muitos casos os gestores e coordenadores escolares não 

fiscalizam o trabalho do educador. Mediante a esse fato não erramos em afirmar que muitos 

professores vivem numa zona de conforto, usando o modelo tradicional nas suas aulas em que 

o aluno entra na sala de aula com a impressão de que o professor é o detentor de todo saber. 

Confrontar o conhecimento matemático construído pelos alunos com o cotidiano dos 

mesmos é uma ferramenta metodológica interessante que pode ser explorada pelo professor 

de matemática, no sentido da contextualização de situações problemas em que envolvam os 
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próprios alunos, no entanto uma escolha equivocada pode comprometer o aprendizado 

significativo e até mesmo poderá frustrar o aluno que aprende matemática. 

Os documentos oficiais indicam metodologias que proporcionam ao professor de 

matemática a oportunidade de complementar suas aulas e tornar o trabalho mais dinâmico e 

objetivo. Dessa forma ao ensinar matemática temos várias opções metodológicas. 

Consideramos a metodologia da utilização de jogos uma boa oportunidade para trazer uma 

aula dinâmica e produtiva, o material didático auxilia na construção do conhecimento do 

aluno de uma forma dinâmica e prazerosa. Manuseando o lúdico o aluno reflete sobre suas 

práticas participando de um processo continuo do aprendizado em que são desenvolvidos 

métodos de interação entre os companheiros de sala, melhor relação professor-aluno, além de 

desenvolver a autonomia de escolhas. 

 

2.2 O lúdico e o Ensino de Matemática 

 

 No contexto atual do Ensino da Matemática é fundamental o trabalho diferenciado 

com metodologias que influenciam diretamente na aprendizagem dos alunos. Mediante a essa 

importância, surgem alternativas que servem como ferramentas para o professor de 

matemática explorar durante as suas aulas. A ludicidade tem sido o caminho prazeroso para 

promover a construção do conhecimento matemático, bem como para investigar o 

conhecimento matemático acerca de algum conteúdo. 

O lúdico pode ser entendido no ato de uma atividade didática que utiliza o material 

didático com o propósito de instigar o desejo de competição, nessa circunstância a vontade de 

jogar, o prazer de cada jogada, a alegria e o barulho, ocupam o ambiente da sala de aula. 

Dessa forma é notório que os alunos desenvolvam habilidades matemáticas durante as 

atividades lúdicas. Segundo Rêgo e Rêgo (2004), se o jogo for bem escolhido e trabalhado, 

poderá ser uma grande e eficaz alternativa para alcançar alguns objetivos do ensino. Nesse 

pensamento concordamos com os autores, defendendo que a atividade lúdica deve estar 

pautada em objetivos para garantir a segurança na metodologia a ser aplicada na sala de aula, 

assim como na fundamentação teórica e no alcance em que a atividade pode promover, 

fazendo-se necessário a análise da situação específica dos alunos que recebem as aplicações 

das atividades. Os autores também elencam que a interpretação e as regras usadas em um jogo 

produzem um grande valor didático, induzindo os alunos a aprender a questionar, negociar, 
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produzir opiniões próprias e discutir socialmente com os colegas aprendendo a perder e a 

ganhar. Segundo Emerique (1991, p. 195 apud RÊGO e RÊGO, 2004, p. 27) 

 

 

[...] o jogo é ordem e cria ordem, pois aponta para os limites a serem aceitos 

e superados; pode diminuir resistências, pois rompe com a rigidez, com o 

autoritarismo, o controle e o mando, democratizando as relações; não se 

confunde com fetiches metodológicos, fórmulas mágicas ou modismo; exige 

uma postura consciente e uma abertura para o risco, a ambivalência e o 

incerto; ao mesmo tempo, pode tornar real o prazer da descoberta, o 

encantamento que seduz, a entrega ao novo. (EMERIQUE, 1991, p. 195 

apud RÊGO e RÊGO, 2004, p. 27)  

 

 

 Com muita propriedade Emerique (1991 apud RÊGO e RÊGO, 2004) defende a 

eficácia do jogar, a importância e os cuidados a serem observados nessa atividade. É 

necessário que a aprendizagem tenha objetivos e Rêgo e Rêgo (2004) observam bem este fato, 

defendendo que a aprendizagem será mais presente por meio de processos interativos, 

possibilitando aos alunos a oportunidade de manifestar seus próprios pontos de vistas e, 

quando houver discordância por falta de domínios conceituais ou de habilidades, chegar à 

superação dessa fase junto com seu grupo, coletivamente. Nessa concepção o professor será 

um condutor do conhecimento, orientando e promovendo as atividades, é nessa perspectiva 

que o lúdico tem fundamental importância. 

 Definir o sentido da palavra jogo é uma tarefa difícil, no dia a dia vemos brincadeiras, 

jogos individuais, jogos em equipes, entre outros. Temos bastantes tipos de jogo, no entanto 

vamos refletir apenas na atividade lúdica que traz um significado para aprendizagem no 

Ensino da Matemática. Segundo Kamii (1991) e Krulik (1997) citados por Smole et al. 

(2008), o jogo deve alcançar, no mínimo, dois jogadores de forma que eles desenvolvam a 

atividade juntos; o jogo deve ter objetivo, sendo estes alcançados pelos jogadores; o espírito 

cooperativo deve estar presente no ato da atividade lúdica, de forma que os alunos assumam 

posições interdependentes, percebendo a importância de cada um no jogo; o contrato de 

regras estabelecidas no inicio da atividade deve ser preservada até o fim da atividade, gerando 

uma falta para o descumprimento da regra, se houver mudanças, essas devem ser decidas 

juntamente com o grupo; a possibilidade de usar estratégias e elaborar planos deve estar 

presente no jogo, para que a atividade não se torne mecanizada. Os autores apresentam uma 

abordagem importante a respeito da aplicação do jogo como ferramenta didática na sala de 

aula. Dessa forma esse tipo de metodologia, através da ludicidade, proporciona aos alunos o 
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diálogo e principalmente o poder de escolha em cada jogada. Os jogadores tornam-se 

participantes no contexto lúdico do ensino-aprendizagem ao jogar, refletindo sobre as faltas 

que cometem nas jogadas. Nessas circunstâncias a autonomia de escolhas são desenvolvidas 

nos alunos que participam da atividade lúdica, aprendendo significativamente o conteúdo 

abordado no jogo. O professor, enquanto mediador, deve estar atento às etapas que acontece 

durante a atividade, fazendo desse momento uma oportunidade de avaliar continuamente seus 

alunos que em grupos interagem entre si.  

De acordo com Smole et al. (2008) existem dois tipos de jogos voltados para o Ensino 

da Matemática. O primeiro é o jogo de estratégia que pode ser exemplificado pelo jogo de 

dama, xadrez e outros. Nestes jogos montar uma estratégia vencedora é a melhor opção para o 

jogador que deseja vencer e isso só é alcançado encontrando jogadas eficientes. O segundo, 

denominado jogos de conhecimentos, traz a oportunidade de ser mais aproveitado no Ensino 

da Matemática, pois é um grande recurso metodológico para a aprendizagem, proporcionando 

a possibilidade de participação e problematização dos conteúdos matemáticos instigando os 

jogadores para a construção do saber matemático. De forma complementar a problematização 

do jogo também possibilita ao professor de matemática a investigação do conhecimento 

matemático. A proposta de problematização do jogo faz com que o aluno pense sobre aquilo 

que fez ou aquilo que pensou, refletindo sobre suas escolhas e práticas surgidas pelas regras 

do jogo. 

Assim, nesse trabalho de pesquisa, escolhemos o segundo tipo de jogo, destacado por 

Smole et al. (2008),   para o desenvolvimento da atividade da sequência didática aplicada com 

os alunos. 

 

2.3 A problematização a partir do jogo 

 

A atitude de problematizar conteúdos matemáticos está relacionada com a utilização 

de situações problemas que auxilia o professor de matemática na investigação do saber 

matemático e na construção do conhecimento matemático. Dessa forma quando 

problematizamos alguma situação, na matemática, estamos elaborando uma estrutura que 

deve alcançar o objetivo de fazer o aluno pensar de forma produtiva. Esse pensar 

produtivamente é um dos objetivos da resolução de problemas matemáticos. 

Quando problematizamos tomamos como base problemas matemáticos que nos 

auxiliem para esse fim. Segundo Dante (2000, p. 10) problema matemático “é qualquer 
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situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para 

solucioná-las”. O autor ainda elenca que os objetivos da resolução de problemas são: fazer o 

aluno pensar produtivamente; desenvolver o raciocínio do aluno; ensinar o aluno a enfrentar 

situações novas; dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática; 

tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras; equipar o aluno com 

estratégias para resolver problemas; dar uma boa base matemática às pessoas. Esses objetivos 

devem ser alcançados com o trabalho árduo do professor ao escolher os problemas 

matemáticos que se ajustem ao conteúdo, estimulando a curiosidade e o desejo da descoberta. 

Segundo Dante (2000) existem vários tipos de problemas matemáticos: os exercícios de 

reconhecimento que tem por finalidade fazer com que o aluno reconheça, identifique ou 

lembre um conceito; os exercícios de algoritmos que tem por objetivo o treinamento e a 

habilidade em manejar um algoritmo reforçando conhecimentos apresentados; os problemas-

padrão que aplicam de forma direta um ou mais algoritmos anteriormente apresentados sem 

exigir muita estratégia, tendo por objetivo recordar e fixar conceitos através dos algoritmos 

das quatro operações fundamentais. Dentro dessa categoria temos os problemas-padrão 

simples e os compostos. Dante (2000) também destaca os problemas-processo ou heurísticos 

que utilizam operações que não estão presentes no enunciado, exigindo tempo do aluno para 

pensar e planejar uma ação em que possa levá-lo a resolução. Os problemas heurísticos 

estimulam a curiosidade do aluno permitindo o desenvolvimento da criatividade e do desejo 

explorador de resolver problemas. Temos ainda os problemas de aplicação que apresentam 

situações reais do cotidiano do aluno exigindo conceitos matemáticos para serem resolvidos. 

Os problemas de aplicação também são conhecidos como situações-problema e exigem 

pesquisa e levantamento de dados para o auxilio na resolução. Por fim temos os problemas de 

quebra-cabeça que tem característica desafiadora para muitos alunos, a resolução exige a 

observação e a percepção da chave para resolução.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) mostram que a 

resolução de problemas é considerada por muitos educadores como ponto de partida para a 

atividade matemática. Nessa perspectiva os alunos podem desenvolver a habilidade de 

mobilizar os conhecimentos construídos, sendo capazes de organizar as informações que estão 

dispostas ao seu alcance, adquirindo assim, a autoconfiança em resolver problemas e 

situações do cotidiano. Os documentos oficiais abordam também, um conceito para problema 

matemático, afirmando que “é uma situação que demanda a realização de uma sequência de 

ações ou operações para obter um resultado” (BRASIL, 1998, p.41). De forma geral, no 
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problema matemático, é possível que o aluno construa o saber matemático através da 

resolução de problemas, fato que os documentos oficiais enfatizam dizendo: 

 

 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 

questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de 

novos problemas, a formular problemas a partir de determinadas 

informações, a analisar problemas abertos - que admitem diferentes 

respostas em função de certas condições -, evidencia uma concepção de 

ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas 

pela via da ação refletida que constrói conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 

42) 

 

 

Para fornecer os contextos dos problemas matemáticos podemos fazer uso dos jogos 

nas aulas de matemática. Esses materiais didáticos permitem a problematização de situações 

matemáticas no momento em que consideramos os elementos do jogo, além do mais 

promovem uma aula dinâmica e produtiva, instigando os alunos a buscar e formar estratégias 

para fazer a jogada correta. Nessa perspectiva o jogo é uma alternativa para o ensino 

aprendizagem da matemática que pode auxiliar na investigação do saber matemático e na 

construção do mesmo quando é submetido à problematização como uma etapa da atividade 

pós-jogo. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática “os jogos constituem 

uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de 

modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de 

soluções” (BRASIL, 1998, p. 46). Dessa forma esse tipo de atividade lúdica permite que o 

professor de matemática investigue o conhecimento matemático do aluno e realize sua aula 

pautada na busca pelo conhecimento e na construção do mesmo através de problemas que 

interagem com as situações supostamente vividas no momento prazeroso do jogo. 
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3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA E ANÁLISE DOS DADOS  
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3.1 A Sequência Didática 

 

Nossa pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina 

Garcez e contemplou a turma do 9º ano C do turno da tarde, na qual o professor de 

matemática, Marconi Ferreira Lima, é o professor titular. A turma possui 27 alunos com uma 

faixa etária que varia entre 14 e 17 anos de idade, predominando alunos do sexo feminino. Os 

alunos desta sala de aula foram os sujeitos da pesquisa. 

Para investigar o conhecimento matemático dos alunos, com relação aos números 

decimais, seguimos uma sequência didática (Apêndice B) composta por quatro etapas 

subdivididas em oito aulas. A primeira etapa da sequência didática teve por objetivo lembrar 

conceitos a respeito dos números decimais, tais como as operações com esses números. Para 

essa ocasião escolhemos exercícios de reconhecimento em que Dante (2000) defende que tem 

por finalidade fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre um conceito 

matemático. Nessa concepção, continuamos e interligamos os exercícios de reconhecimento 

com os exercícios de algoritmos que tem por objetivo o treinamento e a habilidade em 

manejar um algoritmo reforçando conhecimentos apresentados. A segunda etapa foi marcada 

pela construção do jogo Trilha dos Decimais (Apêndice A), foi à ocasião em que os grupos 

formados pelos alunos elaboraram a trilha dos decimais que era composta por situações do 

cotidiano deles. Nessa etapa os grupos mostraram criatividade no momento em que 

construíram o jogo que simulava situações de compras em estabelecimentos comerciais. A 

terceira etapa da sequência didática foi o momento do jogo, o mesmo permitiu que 

pudéssemos trabalhar as quatro operações básicas fundamentais nos números decimais, 

mostrando também que a matemática é utilizada nas diversas situações comerciais do nosso 

dia a dia. Em relação ao tema em estudo foi possível investigar o saber matemático sobre a 

utilização das operações com números decimais no instante do jogo. A quarta etapa da 

sequência didática foi o momento da aplicação dos problemas matemáticos. As situações 

elaboradas pelo pesquisador foram baseadas na trilha criada pelos alunos. Escolhemos os 

problemas-padrão para a aplicação da quarta etapa da sequência didática. Segundo Dante 

(2000) esses problemas matemáticos podem aplicar, de forma direta, um ou mais algoritmos, 

anteriormente apresentados, sem exigir muita estratégia, tendo por objetivo recordar e fixar 

conceitos através dos algoritmos das quatro operações fundamentais. 
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3.2 Investigando o saber matemático com o Cartaz dos Números Decimais 

 

Na primeira etapa da sequência didática, especificamente na primeira aula de nossa 

intervenção que teve início no dia 08 de julho de 2013 e término no dia 15 de julho do mesmo 

ano, fomos impactados por uma turma eufórica com alguns focos de desinteresse pela aula 

que estava sendo ministrada, chegamos a acreditar que não teríamos êxito nesta pesquisa, mas 

com o decorrer das etapas fomos alcançando as nossas expectativas que era investigar o 

conhecimento e obter dados importantes para a investigação do aprendizado das operações 

com números decimais. A sala de aula era um ambiente arejado e agradável, com acentos em 

perfeita condições, permitindo que os alunos se sentissem confortáveis para os estudos nesse 

espaço. 

A turma do 9º ano C é composta por vinte e sete alunos, dessa forma foi possível 

formar nove grupos compostos por três alunos em cada equipe, atendendo às expectativas 

defendidas por Kamii (1991) e Krulik (1997) citados por Smole et al. (2008), onde afirmam 

que o jogo deve alcançar, no mínimo, dois jogadores de forma que eles desenvolvam a 

atividade juntos. Denominaremos os grupos, neste estudo, por grupo A, grupo B, grupo C, 

grupo D, grupo E, grupo F, grupo G, grupo H e grupo I. 

Para desenvolver a primeira etapa da sequência didática elaboramos algumas 

perguntas, especificamente três questões que consideramos importantes para investigação do 

conhecimento sobre os números decimais e suas operações (Apêndice C). O inicio dessa parte 

foi marcado por um cartaz que continha fatura de cartão de crédito, fatura de energia, encartes 

de lojas de móveis, supermercado, entre outros (figura 1). 

 

Figura 1 Cartaz dos Números Decimais 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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A primeira questão das perguntas selecionadas tratava da identificação de elementos 

matemáticos que estavam presentes no cartaz, dos quais podemos destacar os números das 

faturas de cartão de crédito, conta de energia, preços dos objetos, entre outros. Além disso, o 

aluno poderia pensar na quantidade de objetos que compunha o cartaz e na referência de 

preços das mercadorias. Na mesma questão perguntamos sobre a forma que eles identificavam 

a matemática no cartaz. O grupo A, o grupo B e o grupo G responderam que podiam perceber 

a matemática “pelos valores dos produtos apresentados no cartaz”. Entendemos que para esses 

grupos a matemática está associada a números que se apresentam nos valores dos produtos. 

Dessa maneira as formas dos objetos, as referências dos produtos no encarte e as unidades de 

medidas, para esses alunos, não fazem parte do contexto matemático. O grupo C e o grupo E, 

responderam, respectivamente, que percebiam a matemática “olhando os preços das coisas e 

fazendo a multiplicação” e “pelos números e algumas somas”. Percebemos que esses grupos 

associam a matemática aos números, e nesse caso mais especifico do cartaz associaram os 

números às operações de multiplicação e adição. O grupo D respondeu que percebia a 

matemática “pelos preços dos produtos e suas medidas”. Percebemos que esse grupo 

classifica os números apresentados nos preços e as medidas como elementos matemáticos. O 

grupo F e o grupo I responderam que percebiam a matemática através dos “números, gramas, 

quilos, preços e contas”. Para esses grupos as unidades de medidas, os números presentes nos 

preços das mercadorias e nas faturas são elementos matemáticos. O grupo H respondeu que 

percebia a matemática nos “números e quantidades de equipamentos”. Este grupo considerou 

a contagem dos objetos presentes no cartaz como elementos matemáticos, assim como os 

números presentes nos preços dos produtos. 

De modo geral entendemos que o cartaz instigou o conhecimento matemático do aluno 

no sentido de despertar o que a matemática significa para eles mediante a primeira pergunta 

que era comum a todos os grupos. No entanto percebemos que para alguns grupos a 

matemática está associada aos números presentes nos preços e nas medidas, já para os demais 

a matemática está relacionada com as operações, principalmente as de multiplicação e adição. 

Acreditamos que o fato de alguns grupos se deterem nas operações de multiplicação e adição, 

demonstrou que não possuem domínio nas demais operações pelo fato de utilizarem os 

algoritmos. 

Dentro ainda da proposta com o cartaz dos decimais, debatemos a segunda questão 

que tratou de identificar qual é o conjunto que compõe os números presentes no cartaz e de 

que maneira eles são conhecidos. O grupo A respondeu que “são números decimais e são 
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conhecidos pela vírgula”, notamos que este grupo não concluiu a resposta, visto que não 

mencionaram a respeito do conjunto a que pertence os números decimais. Conforme Padovan 

(2000, apud ESTEVES, 2009, p. 58) o fato dos alunos conhecerem os números decimais pela 

vírgula mostra a confusão feita por eles a respeito do conjunto dos números racionais em 

relação a sua escrita. O grupo B respondeu que esses números são “contas”, mostrando que 

não conhecem os números decimais e nem o conjunto a que eles pertencem. O grupo C 

respondeu, apenas, que são “números decimais”, mostrando que conhecem os números, mas 

não sabem a que conjunto eles pertencem. O grupo D, o grupo F, o grupo G, o grupo H e o 

grupo I responderam que “os números fazem parte do conjunto dos números racionais”, 

mostrando que sabem distinguir os conjuntos numéricos. O grupo E não registrou resposta 

para essa questão, acreditamos que o grupo não conhece os números decimais com seu 

conjunto numérico. Analisando os registros dos alunos para essa segunda questão, 

constatamos que alguns alunos não conhecem ou não se lembram do conjunto dos números 

racionais, outros não mencionaram como conhecem os números decimais. 

A terceira questão permitiu a análise da utilização dos algoritmos nas operações com 

números decimais. A questão foi composta por cinco itens, nos quais foram abordados 

problemas matemáticos do tipo exercício de reconhecimento e exercício de algoritmo, nessa 

ocasião pudemos criar uma situação que permitisse aos alunos lembrar os conceitos e treinar a 

habilidade em manejar um algoritmo, conforme Dante (2000) defende em seu livro. 

Solicitamos no primeiro e segundo itens que os grupos escolhessem elementos presentes no 

cartaz para serem adicionados entre si. No terceiro item abordamos a divisão, utilizando os 

elementos do cartaz e os resultados do item anterior. No quarto item abordamos a 

multiplicação através da fatura de energia. No quinto item estabelecemos o valor de duzentos 

reais e solicitamos que os grupos escolhessem elementos do cartaz, especificamente da 

primeira seção, que continha vários produtos a serem comprados com preço abaixo do 

estipulado. Nessa ocasião o aluno não poderia ultrapassar o saldo disponibilizado para a 

escolha dos elementos. Com a aplicação desse item, instigamos os alunos a aplicar a operação 

de subtração de forma intuitiva quando escolhesse o produto e diminuísse o mesmo do saldo 

dado, dessa forma abordamos a operação de subtração. 

O grupo B não registrou o algoritmo utilizado na resolução do primeiro item da 

terceira questão, porém no item subsequente, referente à adição, o grupo registrou os produtos 

escolhidos com seus respectivos valores, mas não utilizou o algoritmo da adição para resolver 

o problema proposto. Na parte referente à divisão, especificamente no terceiro item da terceira 
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questão, foi apresentado resultado por meio de porcentagem, dessa forma entendemos que o 

ensino dos números racionais, para esses alunos, não foi bem compreendido nos anos 

anteriores, visto que os alunos não conseguem utilizar o algoritmo da divisão (figura 2). No 

item da multiplicação esse grupo B apresentou resultado correto, mas não registrou o 

algoritmo da multiplicação, dessa forma entendemos que a resolução desse item foi feita com 

o uso da calculadora do celular ou através da comunicação entre grupos. Na subtração o grupo 

apresentou registros dos valores corretos, mostrando percepção na subtração com números 

decimais. 

 

Figura 2  Resposta do grupo B 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo C, no primeiro item da adição apresentou erros no registro do cálculo, esse 

fato é notório, pois o grupo não ordenou corretamente as parcelas no algoritmo da adição, 

desconsiderando a posição da vírgula. Os alunos desse grupo não registraram os produtos 

escolhidos para o cálculo dos algoritmos, colocaram apenas valores, dessa forma não 

podemos analisar mais detalhadamente sobre a interpretação do problema matemático citado 

nesta questão (figura 3). 
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Figura 3  Resposta do grupo C 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

No segundo item da adição esse grupo C registrou os cálculos corretamente, mas 

mostraram dificuldade na interpretação do problema matemático, vindo a escolher 

incorretamente os valores a serem aplicados na adição com números decimais. Entendemos 

que a escolha incorreta dos valores provém da má interpretação e leitura dos problemas 

matemáticos propostos pelo pesquisador. No item da divisão entre números decimais o 

mesmo grupo C registrou apenas o resultado, já no item da multiplicação não foram 

registrados cálculos nem resultados. No item que solicitou a subtração, o grupo apresentou 

percepção escolhendo produtos do cartaz que estavam dentro da margem de saldo 

disponibilizado no enunciado da questão. 

O grupo E apresentou boa percepção no segundo item da adição registrando a 

resolução por meio do algoritmo, mas na operação de divisão o algoritmo foi utilizado 

incorretamente ocasionando um erro, dessa forma percebemos que o grupo tem dificuldade no 

uso do algoritmo da divisão; nos itens que envolviam a multiplicação e a subtração não foi 

registrada nenhuma resposta. Acreditamos que o grupo sentiu dificuldade na interpretação dos 

problemas matemáticos propostos para investigação do saber, ou ainda não sabem utilizar o 

algoritmo da subtração e multiplicação. De forma geral acreditamos que a atitude do grupo 

demonstra insegurança na utilização dos conhecimentos matemáticos para a resolução de 

problemas. Nessa situação concordamos com Zunino (2005 apud ESTEVES, 2009) 

afirmando que as operações que envolvem números decimais são trabalhadas nas escolas de 

forma mecanizada, dessa forma os alunos podem mecanizar os algoritmos e muitas vezes sem 

o conhecimento do que estão fazendo são induzidos ao erro. O Grupo F apresentou boa 

interpretação nos problemas propostos da adição de números decimais, registrando 

corretamente os cálculos com os algoritmos nos itens da adição, divisão e subtração. No item 

da multiplicação o grupo utilizou o método de adicionar parcelas iguais de forma que não 
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comprometeu o resultado e podemos considerar válida a estratégia de resolução da equipe. O 

grupo G apresentou boa interpretação dos problemas propostos e registrou corretamente os 

cálculos com algoritmos nos itens da adição e subtração. Na divisão esse grupo registrou duas 

parcelas diferentes, tal que o valor a ser dividido foi 13,67 e logo, foi registrado uma parcela 

de 6,00 e a outra de 7,67 (figura 4). Como não tivemos a preocupação de explicitar que a 

divisão seria em partes iguais, consideramos válido o raciocínio do grupo. No item da 

multiplicação o grupo não apresentou cálculos, mas registraram resultados corretos, 

provavelmente utilizando calculadora. No item da subtração mostrou boa percepção de 

raciocínio, escolhendo um produto no cartaz que estava dentro do saldo disponibilizado no 

inicio da problematização com o cartaz. 

 

Figura 4  Resposta do Grupo G 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo H registrou apenas os cálculos do primeiro item da adição, utilizando o 

algoritmo de forma correta e apresentando os resultados obtidos. Nos itens não registrados 
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entendemos que o grupo tem dificuldade em elaborar a resolução dos problemas matemáticos 

propostos, utilizando o algoritmo da subtração, multiplicação e divisão. 

O grupo A, D e I não registraram os cálculos com os algoritmos da adição, subtração, 

multiplicação e divisão, apenas colocaram as respostas, provavelmente com o uso da 

calculadora do celular. Dessa forma não podemos analisar o domínio matemático no que se 

refere à utilização dos algoritmos das operações matemáticas com números decimais para 

esses alunos. 

 

3.3 Construção do jogo Trilha dos Decimais 

 

A segunda etapa da sequência didática foi direcionada para a construção do jogo 

Trilha dos Decimais. Os grupos anteriormente formados continuaram os mesmos nessa etapa 

da sequência didática. Inicialmente, apresentamos alguns modelos de trilhas previamente 

construídas pelo pesquisador (Apêndice D), em seguida delegamos as tarefas aos grupos. 

Disponibilizamos materiais, tais como cartolina guache, cartolina comum, cola, tesouras, lápis 

hidrocor e encartes de lojas. Conforme solicitado na sequência didática, com esses materiais 

cada grupo construiu sua trilha conforme a sua personalidade e criatividade. 

De acordo com nossas observações, descreveremos momentos da construção da 

atividade lúdica do grupo A, do grupo B, do grupo C, do grupo D, do grupo E, do grupo F, do 

grupo G e do grupo H. O grupo I não participou desta etapa da sequência didática, visto que 

não mostraram interesse na aula e no momento do jogo não estiveram presente na sala de 

aula. 

Para a construção do jogo no grupo A, foram disponibilizados os materiais necessários 

para elaboração da trilha. Dos encartes entregues a equipe foram escolhidos produtos de 

origem alimentícia, higiene pessoal e da área tecnológica. As casas da trilha foram elaboradas 

no formato de quadrados. A trilha foi denominada pelo grupo A de “Trilha dos Decimais” 

(figura 5). 

 

Figura 5  Trilha do Grupo A 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

No grupo B observamos que a preferência dos alunos, em relação aos produtos 

escolhidos para serem colado na trilha, foram todos de origem tecnológica, dessa forma o 

grupo mostra um grande interesse na área da tecnologia. Os componentes do grupo 

denominaram o jogo por “Trilha dos Decimais” (figura 6). 

 

Figura 6  Trilha do Grupo B 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

As características de construção do grupo C foram peculiares aos demais grupos, pois 

a forma de círculo nas casas da trilha diferenciou esse grupo dos demais que produziram casas 

no formato retangular. Os produtos escolhidos para a composição da trilha foram de utilidades 
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domésticas, pessoal e tecnológica. O grupo denominou esta atividade de “Trilha dos 

Decimais” (figura 7). 

 

Figura 7  Trilha do grupo C 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

No Grupo D a escolha de produtos foi bem diversificada, foi possível perceber 

produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e produtos voltados para a área tecnológica. 

Nessa trilha podemos destacar a forma geométrica das casas da trilha com formato retangular 

e a casa de chegada que tem forma triangular. O grupo denominou essa atividade de “Trilha 

dos Decimais” (figura 8). 

 

Figura 8  Trilha do Grupo D 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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O grupo E escolheu poucos produtos para inserir na atividade, dos tais podemos 

destacar que foram produtos voltados para área tecnológica, com poucos produtos de natureza 

alimentícia e pessoal. A equipe elaborou e construiu a atividade lúdica com as casas do jogo 

no formato retangular e denominou o jogo de “Trilha dos Play’s” (figura 9). 

 

Figura 9  Trilha do Grupo E 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo F usou a criatividade para construir a trilha no verso da cartolina guache. Na 

construção do jogo, podemos observar produtos de utilidades alimentícias, domésticas e 

tecnológica. O grupo elaborou o jogo formando casas retangulares e retangulares com os 

vértices arredondados. A equipe denominou essa atividade lúdica de “Trilha dos Decimais” 

(figura 10). 

 

Figura 10  Trilha do grupo F 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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No grupo G foram utilizados na trilha produtos de origem tecnológica, higiene pessoal 

e de utilidades domésticas e pessoais. Os alunos escolheram a forma retangular para elaborar 

as casas da trilha. O grupo denominou esta atividade de “Trilha dos Decimais” (figura 11). 

 

Figura 11  Trilha do grupo G 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo H escolheu poucos produtos de gênero alimentício, prevalecendo produtos de 

uso eletrônico e tecnológico. A atividade lúdica conteve formas geométricas em formato 

retangular nas casas da trilha. O jogo foi denominado por “Trilha dos Zuadores”. Pela 

recepção deste grupo em relação à primeira etapa da atividade acreditávamos não alcançar os 

objetivos da sequência didática, mas no momento da construção, a criatividade da equipe se 

destacou dentre os demais (figura 12). 

 

Figura 12  Trilha do grupo H 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Com o envolvimento na construção da trilha do grupo H percebemos o jogo como 

elemento motivador para a aprendizagem. Os alunos do grupo H ainda gostariam de criar 

regras para as jogadas, no entanto restringimos apenas à construção do material didático, 

delimitando nosso estudo e verificando a parte criativa e autônoma dos alunos.  

Nessa etapa da atividade, propomos a construção das trilhas pelos grupos, deixando 

livre a escolha do nome do jogo. Dentre os grupos formados 75% não mudaram o nome das 

trilhas, conservando o nome original sugerido pelo pesquisador. Os demais grupos, cerca de 

25%, mudaram o nome das trilhas, apresentando características de personalidades próprias e 

criatividade, além de apresentar autonomia de escolha. 

Após a construção da segunda etapa da sequência didática, recolhemos as trilhas para 

a elaboração das problemáticas propostas pelas casas coringas, esse procedimento foi 

realizado pelo pesquisador, no intuito de direcionar o momento da pesquisa para investigação 

do conhecimento das operações com números decimais. Na ocasião tivemos uma semana de 

intervalo entre as aulas planejadas na sequência didática, nesse intervalo preparamos as 

situações-problemas para serem colocadas nas casas coringas que no momento do jogo 

instigaria os alunos a realizarem as operações de maneira prazerosa.  As situações-problemas 

para essa etapa da sequência didática foram elaboradas atendendo a realidade de cada trilha 

construída pelos grupos. Procuramos propor situações nas casas coringas das trilhas que 

envolvessem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais. 

Cada trilha produzida pelos grupos, na sala de aula, foi analisada minuciosamente e planejada 

para a inserção dos problemas matemáticos, de tal forma que, ao jogar, o aluno fosse inserido 

numa situação lúdica presente no seu cotidiano. 

 

3.4 Aplicação do Jogo Trilha dos Decimais e a resolução das situações-problema 

 

A terceira etapa da sequência didática foi marcada pelo momento do jogo. Os 

componentes dos grupos foram organizados de forma que dois jogadores jogavam e o terceiro 

tinha a função de fiscalizar as jogadas feitas pelos dois jogadores, além de ter a função de 

receber o dinheiro que os jogadores compravam os produtos oferecidos pela trilha. A cada 

final de partida os jogadores alternavam entre si, permitindo que todos participassem da 

atividade (figura 13). 
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Figura 13  Momento do jogo 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Nesta etapa da sequência didática, observamos alunos que desenvolveram um 

potencial mais ativo na participação da atividade lúdica. A interação entre os componentes 

das equipes foi consideravelmente importante, cada um com sua forma de expressão e euforia.  

Conforme nossas observações, em relação à primeira etapa da sequência didática, 

percebemos que os alunos que não aplicavam os algoritmos corretos na primeira etapa, onde 

tínhamos o cartaz com números decimais, conseguiram obter resultados corretos no momento 

do jogo sem a aplicação dos algoritmos. Nessa situação entramos em consonância com os 

estudos de Zunino (2005 apud ESTEVES, 2009, p. 64), concordando que o ensino dos 

algoritmos nas escolas estão sendo abordados de forma mecanizada, dessa forma o erro nos 

cálculos não é sinal de que o aluno não saiba resolver problemas matemáticos, mas é um 

índice de que os algoritmos das quatro operações para números decimais não estão sendo 

apresentados de forma coerente. 

Após o tempo de aula estabelecido para a terceira etapa da sequência didática que foi o 

momento do jogo, elaboramos e aplicamos seis questões, das quais cinco foram problemas 

matemáticos do tipo padrão simples que envolveram elementos e situações do jogo para cada 

grupo e a sexta questão foi comum a todos os grupos e instigou os grupos a apresentarem 

alguma estratégia para alguma pessoa que pretendesse participar do jogo no intuito de ganhar. 

As questões problematizadas que foram elaboradas (Apêndice E) se enquadra no tipo de 

problema padrão simples que, segundo Dante (2000), são problemas possíveis de aplicar, de 

forma direta, um ou mais algoritmos previamente apresentados sem a utilização de muita 
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estratégia, buscando recordar e fixar conceitos. O grau de dificuldade foi o mesmo para cada 

grupo e as questões foram respondidas com base nas trilhas construídas por cada grupo que no 

momento da problematização com situações do jogo foram devolvidas. Dessa forma os alunos 

fizeram suas observações na trilha para responder as questões preparadas pelo pesquisador. 

Procuramos adaptar as situações-problema a cada trilha construída pelos grupos, permitindo 

assim, relatar os acontecimentos ocorridos nos grupos. 

O grupo A, resolveu todos os problemas matemáticos propostos utilizando os 

algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão de maneira correta. A sexta questão 

tratava das dicas que o grupo daria na intenção de orientar um jogador que estivesse jogando 

o jogo Trilha dos Decimais pela primeira vez. O grupo aconselhou o jogador a “sair na frente, 

não gastar muito dinheiro, comprar coisas baratas e se divertir no jogo”. Acreditamos ter sido 

esse um momento em que os jogadores refletiram sobre as suas atitudes no jogo descrevendo 

estratégias para vencer o jogo. Mediante a essa situação concordamos com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) afirmando que os jogos favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

No grupo B observamos e analisamos que os cálculos feitos com os algoritmos das 

operações foram realizados de forma incorreta, dessa forma o grupo apresentou respostas 

equivocadas para os problemas matemáticos propostos. Acreditamos que o fato dos 

algoritmos serem apresentados de maneira incorreta, pode se dar pela falta de compreensão do 

conteúdo nos anos anteriores. A sexta questão foi respondida pelo grupo da seguinte forma: 

“Eu jogaria uma vez para ele ver, e lhe daria as instruções do jogo”. Como já descrevemos a 

utilização incorreta dos algoritmos não garante que o aluno não saiba resolver problemas 

matemáticos, mas acreditamos que a boa interpretação dos problemas é essencial para o 

entendimento e planejamento da resolução. Os erros nos cálculos se mostraram pelos 

resultados obtidos no algoritmo da adição e pela desconsideração da vírgula no algoritmo da 

multiplicação (figura 14).  
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Figura 14  Quarta etapa - resposta do grupo B 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Analisando os registros do grupo C percebemos que os algoritmos das operações 

foram utilizados corretamente. A descrição das respostas depois do cálculo foi bem explicada 

e precisa. Na sexta questão o grupo respondeu que “daria mais facilidade no jogo”. Através da 

resposta registrada na última questão dessa etapa, acreditamos que o grupo encontrou 

dificuldade no momento do jogo, no sentido de realizar as operações sem o uso da 

calculadora, mas nada podemos declarar, visto que o grupo não complementou a sua resposta 

com as dificuldades presentes no momento do jogo. 

O grupo D registrou corretamente as respostas das questões da quarta etapa da 

sequência didática, utilizando cálculos com os algoritmos das operações. Na quinta questão 

percebemos que o grupo não utilizou o algoritmo da adição, a resposta foi registrada em 

parcelas em linha (figura 15) e provavelmente o grupo fez uso da calculadora do celular para 

registrar a resposta do item. O registro da sexta questão do grupo D foi que “tentaria atrasar o 

outro adversário”. De acordo com os registros, acreditamos que este grupo não entendeu a 

proposta do jogo, visto que temos um jogo de sorte, impossível de ser manipulado pelos 

jogadores. 

 

Figura 15  Quarta etapa - resposta do grupo D 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

O grupo E utilizou os algoritmos de forma correta, todos os cálculos foram 

registrados, mesmo não obedecendo a um padrão de organização da escrita. Analisando 

minuciosamente percebemos que o grupo obteve êxito nas questões problematizadas 

registrando respostas corretas e mostrando boa interpretação nos problemas matemáticos 

propostos. Na sexta questão o grupo respondeu que aconselharia o jogador “comprar menos e 

ganhar mais, e sempre quando lançar o dado tirar o maior número possível”. O grupo 

apresentou boa percepção no jogo, no entanto pela ultima questão desta etapa o grupo se 

equivocou no que se refere a tirar o maior número possível no dado, buscando entender essa 

situação acreditamos que o grupo não soube se expressar corretamente na sexta questão dessa 

etapa da sequência didática. 

O grupo F resolveu a primeira questão que tratava do triplo do valor de um produto 

pelo algoritmo da adição. No item da multiplicação o grupo desenvolveu o algoritmo 

deixando o zero ao lado, diferenciando da resolução com algoritmos dos demais grupos. 

Acreditamos que o grupo F aplicou o algoritmo pelo que aprenderam nas séries anteriores, no 

entanto obtiveram resultados corretos, pois tiveram a preocupação de acrescentar a casa 

decimal que desconsideraram no momento do cálculo (figura 16). 

 

Figura 16  Quarta etapa - resposta do grupo F – questão 2 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

A quinta questão tratava da adição de todos os produtos presentes na trilha. O grupo 

usou o algoritmo da adição de forma incorreta (figura 17), pois desconsiderando a posição da 

vírgula em cada uma das parcelas, colocando parte decimal abaixo de parte inteira 

ocasionando, assim, o erro ao fim do cálculo. Na sexta questão o grupo registra que o jogador 

que fosse jogar pela primeira vez a trilha dos decimais “deveria errar o mínimo possível”. 

Analisando os registros do grupo, percebemos que existem dificuldades na aplicação dos 

algoritmos da adição quando envolve muitas parcelas. 

 

Figura 17  Quarta etapa - resposta do grupo F – questão 5 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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O grupo G realizou sua resolução registrando respostas organizadas e completamente 

corretas, porém só podemos analisar o uso dos algoritmos da adição e multiplicação, visto que 

o grupo registrou de forma correta estes algoritmos, quanto às questões que poderiam ser 

utilizados os algoritmos da divisão e da subtração percebemos que os registros das respostas 

estavam corretos, mas sem resolução com algoritmos. Acreditamos que o grupo utilizou a 

calculadora do celular ou a forma lógica intuitiva para resolver os problemas. A respeito da 

sexta questão o grupo foi conciso em sua opinião, declarando “que o jogador prestasse 

atenção no jogo para não gastar o dinheiro todo”. Acreditamos que esse grupo entendeu a 

proposta da atividade entendendo as regras do jogo. 

Na análise feita no grupo H observamos que a equipe obteve domínio no uso dos 

algoritmos da multiplicação, subtração e divisão. Dessa forma acreditamos que o grupo não 

sente dificuldade com o uso dos algoritmos, com exceção do algoritmo da adição que não foi 

registrado na quinta questão, provavelmente utilizaram a calculadora do celular para registrar 

a resposta. Mediante a resposta registrada da quinta questão, percebemos que o grupo 

cometeu um equivoco no que se refere à posição da vírgula. A questão solicitava que o grupo 

adicionasse todos os produtos da trilha dos decimais, como o resultado ultrapassou os dois mil 

reais, o grupo colocou a vírgula para separar a unidade de milhar das centenas, mostrando 

falta de conhecimento no que se refere à posição da vírgula relacionada aos números decimais 

(figura 18). Na sexta questão o grupo respondeu que “aconselharia que a pessoa comprasse 

poucos produtos para no final do jogo ter mais dinheiro e vencer o jogo”. Pelo registro da 

sexta questão, percebemos que o grupo entendeu a proposta do jogo com as suas regras, 

deixando de registrar apenas, o algoritmo da adição no item cinco.  

 

Figura 18  Quarta etapa - resposta do grupo H 

 
Fonte: Arquivo Pessoal  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho investigamos o conhecimento matemático dos alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental, acerca das operações com números decimais. Aplicamos uma 

sequência didática composta por quatro etapas. A primeira etapa, etapa do cartaz, nos 

permitiu verificar se os alunos sabiam utilizar os algoritmos das operações de forma correta, 

além de permitir à visualização da situação em que estar a aprendizagem dos números 

racionais na educação básica. Dos grupos de alunos investigados notamos que uma 

quantidade significativa sente dificuldade no uso dos algoritmos, esse fato não deveria 

acontecer nesta etapa do ensino básico, visto que no 9º ano os conteúdos que envolvem os 

números decimais foram todos trabalhados junto com o conjunto dos números racionais nas 

séries anteriores. Acreditamos que o aprendizado significativo para esse conteúdo não atingiu 

as suas metas nos anos anteriores, provavelmente pelo fato que o ensino desse conteúdo é 

abordado em sala de aula de forma mecanizada, remetendo assim, a falta de formação 

específica para a abordagem desse tema por parte de muitos professores. 

O fato do aluno não utilizar os algoritmos das operações de forma correta não garante 

que eles não sabem resolver os problemas matemáticos. No decorrer da primeira etapa da 

sequência didática observamos um fato em que um dos grupos não usou o algoritmo 

corretamente, mas conseguiu colocar o resultado correto na questão, acreditamos que ele 

utilizou a calculadora do celular ou ainda tenha feito as operações mentalmente. Acreditamos 

que o fato da má interpretação dos problemas matemáticos impede os alunos a desenvolverem 

corretamente a resolução de problemas, nesse caso é preciso que haja uma interação entre 

contextos matemáticos. Por exemplo, podemos considerar os textos que envolvem história da 

matemática como fator importante para o auxilio do trabalho com a interpretação, 

contribuindo assim, para o desenvolvimento do aprendizado significativo. 

Outros fatores também contribuem para o processo do ensino aprendizagem. A turma 

em que intervimos, nessa pesquisa, é formada por um número considerável de alunos 

repetentes, observamos que existiam alunos fora da faixa etária para a série, dessa forma 

alguns mostraram desinteresse nos estudos, percebemos esse fato nas etapas da sequência 

didática. 

O primeiro de nossos objetivos específicos foi promover a construção da Trilha dos 

Decimais, um jogo matemático que abrange o estudo dos números decimais, através das 

operações com números decimais. Podemos perceber a participação de todas as equipes, 
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exceto de um grupo em que houve dois alunos faltosos, no início da segunda etapa da nossa 

sequência didática. Com as observações das construções percebemos alunos com muita 

criatividade se destacando dos demais no que se refere ao espírito de autonomia, escolhendo 

os nomes das trilhas construídas por eles. Observamos dois grupos que gostariam de ter 

elaborado os problemas das casas coringas, mas por intervenção do pesquisador não foi 

permitido essa prática, restringimos a pesquisa apenas, no âmbito da investigação do saber e 

não da construção do saber. 

O segundo objetivo específico da nossa pesquisa buscou verificar, através do jogo 

Trilha dos Decimais, o domínio nas operações com números decimais, mediante a uma 

situação cotidiana de compras no supermercado. O jogo foi aplicado e verificamos nos grupos 

formados a interação entre eles, de forma que um fiscalizava o outro a respeito das operações 

solicitadas nas casas coringas. Percebemos que muitos dos participantes não tinham um bom 

domínio nas operações, mas no momento do jogo a maioria dos jogadores acertou os 

resultados, quando uma pessoa do grupo não conseguia fazer os cálculos, os demais 

participantes alertavam afirmando que existia erro na operação realizada. No entanto, sobre o 

conhecimento dos alunos, percebemos que durante o jogo os algoritmos não foram muito 

utilizados, os alunos realizaram as operações de forma intuitiva e por vezes quando á situação 

proposta exigiu uma complexidade maior, alguns utilizaram os algoritmos e outros utilizaram 

a calculadora do celular. Dessa forma acreditamos que além da verificação do uso das 

operações com números decimais proporcionamos, através do jogo Trilha dos Decimais, o 

ambiente favorável para a interação e a construção do saber matemático das quatro operações 

com números decimais. 

No terceiro objetivo específico da nossa pesquisa almejamos recolher dados que 

possam subsidiar o professor de matemática na elaboração de material para o ensino e 

aprendizagem das operações com números decimais. Os dados recolhidos nesse estudo dizem 

respeito às dificuldades encontradas pelos alunos do 9º ano Ensino Fundamental, que podem 

ser contornadas com o uso de ferramentas que auxiliem o trabalho do professor de matemática 

na sala de aula. Notamos no decorrer da primeira etapa da sequência didática, dificuldades no 

desenvolvimento dos algoritmos que envolvem as quatro operações com números decimais, 

também notamos a dificuldade de interpretação dos problemas matemáticos. Nessa 

perspectiva o uso do material didático é uma boa ferramenta auxiliadora para a abordagem 

dos conteúdos matemáticos, tanto na investigação do saber, quanto a construção do mesmo. 
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Como problemática dessa pesquisa nos perguntamos se os conhecimentos estudados 

nos anos anteriores ao 9º ano do Ensino Fundamental são um indicativo para a compreensão 

do conteúdo que envolve as operações com números decimais. 

Mediante nossos estudos, vimos que alguns grupos realizaram corretamente a 

operação com algoritmos, mas outros não conseguiram resolver e recorreram à calculadora do 

celular, outros confundiram a posição da vírgula nos números com quatro algarismos, e ainda 

outros realizaram os cálculos mentalmente, pulando a parte do uso dos algoritmos. No 

entanto, percebemos que existe dentro da concepção dos alunos o desejo de resolver 

problemas propostos a eles, de forma que esse fator levou a muitos encontrarem a resposta 

correta. Se analisarmos pelo uso dos algoritmos das operações com decimais, podemos 

acreditar que os conhecimentos anteriormente estudados sobre os números decimais, não 

indicam que houve uma compreensão significativa do conteúdo e sim que houve um 

aprendizado mecânico em que com o passar do tempo o aluno esquece o que supostamente 

aprendeu. Muitas vezes por não estarmos preparado para a mediação do conteúdo a ser 

ensinado deixamos de prezar pela boa aula transferindo para o aluno um conceito mecânico 

que não terá muita influência na interpretação e resolução de problemas. Mediante a aplicação 

da sequência didática percebemos o jogo como elemento motivador, principalmente quando o 

aluno mostra criatividade e autonomia na elaboração do mesmo e mobiliza, no ato do jogo, 

seus conhecimentos prévios. Com essa característica peculiar dos materiais didáticos é 

possível que o professor explore o ensino com mais dinamismo e coerência objetivando 

buscar nos alunos a construção do saber matemático. Nessa hipótese, concluímos que os 

conhecimentos construídos serão um indicativo para o aprendizado mais significativo nas 

operações com números decimais ou com qualquer outro conteúdo matemático se tivermos a 

preocupação em utilizar metodologias de ensino que promova a construção do saber 

matemático. 
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APÊNDICE A – JOGO TRILHA DOS DECIMAIS 

 

 

 
 

Regras do Jogo:  

 

 Organizar a turma em grupos de três alunos; 

 Escolher um componente para ser o arbitro e fazer o recolhimento de cada compra feita 

nas jogadas.  

 Cada um dos outros dois componentes do grupo receberá uma quantia R$ 500,00; 

 Cada um dos dois jogadores jogará os dados seguindo a ordem de participação; 

 Ao parar nas casas com produtos é obrigatório fazer o que se pede na casa usando o saldo 

recebido no inicio do jogo; 

 O vencedor será o jogador que terminar com maior saldo; 

 Se houver empate nos saldos, o jogador que chegou primeiro vence o jogo. 
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APÊNDICE B – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

OBJETIVO(S):  

 

 Retomar conceitos básicos sobre números decimais 

 Elaborar e construir uma trilha numérica decimal que represente uma situação de 

supermercado; 

 Trabalhar com a unidade monetária brasileira em situações de compras; 

 Realizar operações com números decimais. 

 

CONTEÚDO(S): Operações básicas com Números Decimais 

 

INDICAÇÃO: a partir do 8º ano do ensino fundamental 

 

TEMPO ESTIMADO (HORA/AULA): 8 horas/aula 

 

RECURSOS DIDÁTICOS:  

 

 Cartaz com situações cotidianas que envolvem números decimais; 

 Encartes de farmácias, supermercados, lojas de eletroeletrônicos, entre outros; 

 Papel madeira (folha grande); 

 Cartolinas guaches e comum; 

 Câmera fotográfica/filmadora; 

 Lápis hidrocor, tesoura e cola; 

 Dados e cédulas representativas da unidade monetária “Real”; 

 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Grupos de três alunos 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1ª Parte  

Iniciaremos com o diálogo sobre os números decimais, apresentando um cartaz 

com figuras representativas do nosso dia a dia, tais como: figuras de jornais que 

contenha números decimais, objetos eletrônicos, preços de carros, etc. 

Faremos perguntas do tipo: Você sabe como esses números são conhecidos? 

Em qual conjunto numérico eles estão inseridos? Se juntarmos dois objetos do cartaz 
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qual seria a soma entre os valores? Se escolhermos três objetos do cartaz como 

poderíamos representar em forma de multiplicação esta situação? Qual seria o 

resultado da multiplicação? Dividindo o valor de um produto escolhido no cartaz qual 

será o resultado obtido? 

 

2ª Parte  

Com a turma organizada em grupos, construiremos o jogo Trilha dos Decimais 

com dois tipos de cartolinas, a guache para servir de plataforma do jogo e a cartolina 

comum para as casa enumeradas e criatividade do jogo. Utilizaremos também lápis 

hidrocor, encartes, colas e tesouras. Os alunos construirão a trilha seguindo o modelo 

apresentado pelo pesquisador. Na construção do jogo será permitida a criatividade dos 

alunos em relação ao corte dos encartes, escolha das casas coringas, colagem e 

designer da atividade. No final da aula recolheremos as trilhas para prepararmos a 

problemática das casas coringas de cada jogo. Nessa seção escolheremos o saldo a ser 

distribuídos entre os participantes dos grupos. 

  

3ª Parte 

Nessa etapa explicaremos as regras do jogo e cada grupo vai escolher um 

componente para ser o arbitro e fazer o recolhimento de cada compra feita nas 

jogadas. As regras são: cada componente do grupo receberá uma quantia equivalente 

ao total de produtos colados na trilha; cada jogador jogará os dados seguindo a ordem 

de participação; ao parar nas casas coringas é obrigatório fazer o que se pede usando o 

saldo recebido nas situações de compras; o vencedor será o jogador que terminar com 

maior saldo; 

 

4ª Parte 

Nessa etapa serão realizadas as problematização de situações do jogo 

realizando as operações surgidas no jogo. Aplicaremos um questionário descritivo 

problematizando cada Trilha dos Decimais elaborada pelos grupos. O questionário 

será respondido abertamente possibilitando uma socialização entre as equipes. A 

seguir temos modelos de problematização da Trilha dos Decimais do pesquisador: 
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 Se o secador de cabelos custasse o triplo do seu valor atual (R$ 71,60) quando 

você gastaria nessa compra? 

 O cortador de cabelos custa R$ 18,90. Comprando 4 cortador de cabelos qual 

seria a despesa? 

 O ferro de passar custava R$ 31,90 à vista ou 2 x de 18,50. qual foi mais 

vantajoso para você, pensando em economizar saldo para o fim do jogo? 

 O aparelho DVD custa R$ 79,00 à vista ou 13 vezes de R$ 7,90. Na compra à 

prazo qual o valor total do objeto depois de pago? Qual a diferença entre o 

valor total a prazo e o valor à vista? 

 Os lenços DRY BABY 450 unid. Custa R$ 9,90 cada recipiente, se 

comprarmos 20 recipientes quanto vou pagar? 

 

AVALIAÇÃO:  

 

Essa atividade permitirá verificarmos os conhecimentos dos alunos sobre as operações 

com os números decimais, explorar a parte criativa na questão de construção da atividade 

lúdica e observar os parâmetros de resolução de problemas, além de observar a autonomia das 

escolhas mediante cada jogada. 
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APÊNDICE C – QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO DO CONHECIMENTO 

SOBRE OS NÚMEROS DECIMAIS E SUAS OPERAÇÕES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Obs.: Você está fazendo parte de uma pesquisa cientifica, portanto haja naturalmente nas questões 

respondendo da forma que você acredita estar correto. Se houver erros nas respostas, não tem problema, pois 

eles também fazem parte dos nossos registros de pesquisa. Responda a atividade sem o uso de calculadora, 

celular ou outros que façam cálculos eletrônicos. 

Obrigado por participar dessa pesquisa! 

 

Atividade 1 – Cartaz 

 

01) Você pode identificar a matemática neste cartaz? De que forma? Justifique. 

02) Os números que representam os preços fazem parte de qual conjunto numérico? Como 

são conhecidos esses números? 

03) Juntamente com o seu grupo escolha itens de cada seção no cartaz e responda as 

seguintes questões: 

a) Qual o resultado da soma entre os itens escolhidos da seção 1 e seção 2? 

b) Na seção 3 temos itens de supermercado. Escolha a carne, o feijão e o leite em pó 

e faça a soma resultando no total a pagar. 

c) Se quisermos dividir o valor a ser pago no item anterior por duas parcelas. Quanto 

vou pagar em cada uma das parcelas? 

d) Na seção 2 a conta de energia obteve um atraso no seu pagamento de três meses. A 

empresa responsável pela conta estabeleceu uma multa que é duas vezes o valor da 

fatura. Quanto vou pagar por essa conta de energia? 

e) Na seção 1 você ganhou R$ 200,00 reais para fazer compra sem ficar devendo a 

loja. O que você compraria com esse valor? 
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APÊNDICE D – TRILHAS PREVIAMENTE CONSTRUÍDAS PELO 

PESQUISADOR 
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APÊNDICE E - QUESTÕES PROBLEMATIZADAS ELABORADAS A PARTIR DAS 

TRILHAS DOS ALUNOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Vermelha – Grupo A 

01) Na casa 18: se o creme de tratamento Seda custasse o triplo do seu valor atual que é 

R$ 5,98, quanto você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 22: Na compra de 3 caixas de OMO que custa R$ 12,90 quanto você pagaria? 

03) Na casa 24 você pagaria uma multa caso não comprasse a câmera digital, se esse valor 

fosse obtido pela divisão de uma parcela por 3, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 6: se seu saldo fosse R$ 200,00 e você comprasse um celular, qual seria seu 

saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Rosa com verde – Grupo B 

01) Na casa 1: se o banquinho custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 9,90, quanto 

você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 3: Na compra de 3 pen drives que custa R$ 16,90 quanto você pagaria? 

03) Na casa 33 você pagaria uma multa caso não comprasse o aparelho DVD , se esse 

valor fosse obtido pela divisão de uma parcela por 2, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 24: se seu saldo fosse R$ 100,00 e você comprasse um celular, qual seria seu 

saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Amarela – Grupo C 

01) Na casa 18: se a mesa lateral custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 79,60, 

quanto você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 6: Na compra de 3 produtos TRESemmé que custa R$ 8,45 quanto você 

pagaria? 

03) Na casa 7 você pagaria uma multa caso não comprasse o guarda-roupas, se esse valor 

fosse obtido pela divisão de uma parcela por 2, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 24: se seu saldo fosse R$ 100,00 e você comprasse um criado mudo, qual 

seria seu saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Rosa com branco – Grupo D 

01) Na casa 4: se o produto Seda custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 5,98, quanto 

você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 7: Na compra de 3 caixas de OMO que custa R$ 6,38 quanto você pagaria? 

03) Na casa 22 você pagaria uma multa caso não comprasse o Tablet, se esse valor fosse 

obtido pela divisão de uma parcela por 2, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 29: se seu saldo fosse R$ 300,00 e você comprasse a câmera digital, qual seria 

seu saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Azul – Grupo E 

01) Na casa 10: se o papel higiênico custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 8,78, 

quanto você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 4: Na compra de 3 celulares que custa R$ 279,00 quanto você pagaria? 

03) Na casa 26 você pagaria uma multa caso não comprasse o Tablet, se esse valor fosse 

obtido pela divisão de uma parcela por 2, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 15: se seu saldo fosse R$ 300,00 e você comprasse a cesta básica, qual seria 

seu saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Verso cartolina – Grupo F 

01) Na casa 11: se o ventilador custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 47,70, quanto 

você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 13: se o você comprasse 30 pacotes de achocolatado mágico ao preço de R$ 

2,05 quanto você pagaria? 

03) Na casa 14 tem uma multa, se você dividir a parcela do liquidificador por 2, qual seria 

o valor da multa? 

04) Na casa 22: se seu saldo fosse R$ 500,00 e você comprasse uma câmera digital, qual 

seria seu saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Laranja – Grupo G 

01) Na casa 12: se o ventilador custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 47,70, quanto 

você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 7: Na compra de 2 sanduicheira que custa R$ 35,80 quanto você pagaria? 

03) Na casa 33 você pagaria uma multa caso não comprasse a batedeira, para saber o valor 

dessa multa você dividiria a parcela da batedeira por 3, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 34: se seu saldo fosse R$ 200,00 e você comprasse um celular, qual seria seu 

saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

Professor Pesquisador: Thiago Florêncio Pereira 

Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez  

Turma: 9º ano C – tarde 

Grupo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Trilha dos Decimais – Rosa com verde – Grupo H 

01) Na casa 1: se o banquinho custasse o triplo do seu valor atual que é R$ 9,90, quanto 

você pagaria pelo objeto? 

02) Na casa 3: Na compra de 3 pen drives que custa R$ 16,90 quanto você pagaria? 

03) Na casa 33 você pagaria uma multa caso não comprasse o aparelho DVD , se esse 

valor fosse obtido pela divisão de uma parcela por 2, qual seria o valor da multa? 

04) Na casa 24: se seu saldo fosse R$ 100,00 e você comprasse um celular, qual seria seu 

saldo depois da compra? 

05) Sua trilha tem vários produtos, caso você comprasse todos os produtos quanto você 

iria pagar? 

06) Se você fosse ajudar a alguém a vencer o jogo quais seriam as estratégias que você 

descreveria? 

 


