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AVALIAÇÃO DO USO DE JOGOS PEDAGÓGICOS NA 
RECUPERAÇÃO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

Dóris Sandra Silva Leão
Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca

Introdução
 
O ensino da matemática vem sendo concebido como um 

conjunto de conteúdos a serem transmitidos aos alunos, me-
diante técnicas e regras mecânicas e repetitivas (BRENELLI, 
1996; MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000; HUIZINGA, 1971). 

A educação escolar, porém, deve estimular a constituição 
de múltiplos saberes, mediante metodologias que desenvolvam 
o raciocínio lógico, propiciem a contextualização com a vida, 
com o mundo do trabalho e que proporcionem a formação da 
cidadania e a inclusão social, especialmente daqueles jovens 
que dependem da escola pública para ascender socialmente 
(PERRENOUD, 1999b). 

Dessa forma, foi implementada uma proposta de inves-
tigação científi ca, durante o ano letivo de 2008, na disciplina 
Matemática, mediante a utilização de jogos, com alunos do 1º 
ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Padre Arimateia Diniz, escola da rede pública estadual, 
localizada no Município de Cascavel — Ceará, com o objetivo 
de contribuir para a transformação da sociedade por meio de 
estudos de aprofundamento, análise e pesquisa acerca da recu-
peração da aprendizagem escolar, propondo intervenções prá-
ticas e pertinentes de superação das difi culdades enfrentadas 
no cotidiano escolar. 

Dispositivos Legais

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
— LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996), o ensino médio, etapa fi nal 
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da Educação Básica, tem como premissa preparar o jovem para 
o mundo do trabalho e/ou para o prosseguimento dos estudos, 
por intermédio do aprofundamento dos conhecimentos do ensi-
no fundamental.

Para cumprir tais fi nalidades, faz-se mister romper os pa-
radigmas que permeiam a educação brasileira, no que tange a 
um ensino tradicional, pautado em conteúdos estanques e des-
contextualizados com a realidade social do educando. 

A Resolução nº 03/98, do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio, em consonância com a LDB, prevê, para os siste-
mas de ensino e escolas, práticas administrativas e pedagógicas 
pautadas em princípios estéticos, políticos e éticos.

Além disso, a Resolução normatiza, como estruturantes 
dos currículos do ensino médio, os princípios pedagógicos da 
Identidade, Diversidade, Autonomia, da Interdisciplinaridade e 
da Contextualização (LEAL; PORTO; FREIRE, 2007, p. 93).

Dessa forma, os sistemas de ensino e escolas são esti-
mulados a desenvolver formas diferenciadas de organização 
pedagógica, conforme as necessidades educacionais de tempo 
e espaço de aprendizagem, bem como das características dos 
alunos e do meio social.

Em 1999, o Ministério da Educação (BRASIL, 2002) lançou 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio, 
objetivando subsidiar as escolas na elaboração de suas propos-
tas curriculares, além de iluminar a prática docente, mediante 
refl exões e referências pedagógicas.

Apesar disso, as escolas comumente adotam um modelo 
de educação tradicional, mediante um currículo fechado, com 
disciplinas que não dialogam entre si, nas quais os professores 
são meros transmissores de conteúdos, sem conexão com a re-
alidade e necessidades educacionais dos alunos.

Os Jogos Pedagógicos na Recuperação da Aprendizagem

O jogo é uma atividade lúdica, inerente ao mundo ani-
mal e às sociedades humanas, com funções físicas, biológicas 
e psicológicas, mas cujo signifi cado ultrapassa esses fenômenos 
puramente fi siológicos (HUIZINGA, 1971). Para esse historiador, 
o jogo está presente em todas as culturas e civilizações, trans-
cendendo o simples ato de brincar, para características mais 
complexas do comportamento humano, como explica:

Ele se insinua como atividade temporária, que tem 
uma fi nalidade autônoma e se realiza tendo em 
vista uma satisfação que consiste nessa própria re-
alização. É pelo menos assim que, em primeira ins-
tância, o ele se nos apresenta: como um intervalo 
em nossa vida quotidiana. Todavia, em sua quali-
dade de distensão regularmente verifi cada, ele se 
torna um acompanhamento, um complemento e, 
em última análise, uma parte integrante da vida 
em geral (P. 12).

O jogo apresenta, portanto, características fundamentais 
à formação do caráter e do intelecto humano, podendo contri-
buir com a evolução do processo educacional, especialmente 
quando trata de alunos de escola pública, com difi culdades na 
aprendizagem de Matemática, disciplina vista, sob a óptica tra-
dicional, como complicada e de compreensão difícil. 

Segundo Perrenoud (1999a, p. 55), em uma educação 
adequada às exigências do mundo moderno é preciso organizar 
e dirigir situações diferenciadas de aprendizagem, pois, “para 
que cada aluno progrida rumo aos domínios visados, convém 
colocá-lo, com freqüência, em uma situação de aprendizagem 
ótima para ele”. 

A recuperação da aprendizagem por meio de jogos es-
timula, também, o trabalho coletivo, fundamental aos alunos 
excluídos da rota normal de escolaridade, já que propiciam a 
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formação de elos afetivos entre os membros de determinado 
grupo. O estímulo, o prazer e a tensão presentes no ato de jogar 
criam entre os jogadores laços de união, pois “(...) a sensação 
de estar ‘separadamente juntos’, numa situação excepcional, 
de partilhar algo importante, afastando-se do resto do mundo 
e recusando as normas habituais, conserva sua magia para além 
da duração do jogo”. (HUIZINGA, 1971, p. 15).

Somando-se à aprendizagem cooperativa entre os alunos, 
o ensino por intermédio de jogos visa a combater o desestímulo 
discente, a falta de vontade de estudar, o bloqueio às ativi-
dades mecânicas, características comuns àqueles alunos que 
vêm de uma trajetória de múltiplas repetências ou abandono 
escolar. O jogo eleva a autoestima, desperta a motivação e o 
interesse do jovem, tendo em vista o espírito competitivo, as 
regras a serem seguidas, os obstáculos a superar, os desafi os a 
serem vencidos; e a busca de perfeição e reconhecimento: 

Um dos mais fortes incentivos para atingir a perfei-
ção, tanto individual quanto social, e desde a vida 
infantil até aos aspectos mais elevados da civiliza-
ção, é o desejo que cada um sente de ser elogiado 
e homenageado por suas qualidades. Elogiando o 
outro, cada um elogia a si próprio. Queremos ser 
honrados por nossas virtudes, queremos a satisfa-
ção de ter realizado corretamente alguma coisa. 
(HUIZINGA, 1971, p. 71 e 72).

Outro fator relevante para o sucesso da proposta de recu-
peração da aprendizagem, presente na utilização de jogos em 
Matemática, é a contextualização do ensino com a realidade 
do aluno, mediante o reconhecimento e a valorização das vi-
vências e práticas sociais de seu cotidiano, e partindo dessas 
experiências para chegar ao pensamento abstrato. 

Para Brenelli (1996, p. 38) o que se busca com tal meto-
dologia interventiva é superar as defi ciências cognitivas, possi-
bilitando a transformação dos esquemas de ação em compreen-

são. Segundo a autora, “as questões que envolvem a tomada de 
consciência da própria ação dizem respeito, então, à passagem 
desta forma prática de conhecimento para o pensamento”.

As atividades, nessa concepção, são elaboradas de forma 
a privilegiar a experiência, para chegar ao pensamento abstra-
to, haja vista que as atividades concretas permitem ao aluno 
a visualização do problema, o estabelecimento de hipóteses, a 
compreensão dos processos de raciocínio e a elaboração de leis 
e regularidades, pois, 

É importante que o aluno perceba o uso da ferra-
menta da matemática em funcionamento em situ-
ações simples a partir das quais ele possa construir 
conceitos, identifi car e perceber propriedades e 
estabelecer relações desenvolvendo capacidades 
para transferir suas conclusões para situações aná-
logas ou para situações mais sofi sticadas e com-
plexas adaptando e ampliando seus conhecimentos 
num processo de permanente aprendizagem (SAN-
TOS, 2001, p. 163).

A inserção de jogos no ensino da Matemática, portanto, 
permite uma gama de possibilidades de organização do pensa-
mento refl exivo, da formulação de hipóteses, da formulação 
do raciocínio lógico e da articulação de esquemas mentais, 
“porque possibilitam um aprofundamento do saber dizer, sa-
ber fazer, tomar decisões, correr riscos, antecipar, encontrar 
razões ou regularidades, enfi m aprender de uma forma, tal-
vez, mais signifi cativa e autônoma”. (MACEDO; PETTY; PAS-
SOS, 2000, p. 6).

O Papel do Professor na Proposta de Recuperação da 
Aprendizagem Escolar por Meio de Jogos

Dentro de uma metodológica diferenciada, como a pro-
posta nesta pesquisa, o papel do professor assume nova dimen-
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são, implicando uma nova relação com o saber, novas metodo-
logias e procedimentos didáticos. 

Para Perrenoud (2000), uma das principais competências 
do professor é organizar e dirigir situações de aprendizagem, 
mediante uma pedagogia diferenciada, centrada nos aprendi-
zes, em suas representações da realidade, nas situações con-
cretas do cotidiano em que estão inseridos e seus efeitos didá-
ticos, como explica:

É, sobretudo, despender energia e tempo e dispor 
das competências profi ssionais necessárias para 
imaginar, criar outros tipos de situações de apren-
dizagem, que as didáticas contemporâneas enca-
ram como situações amplas, abertas, carregadas 
de sentido e de regulação [...] (P. 25 e 26).

Assim, torna-se fundamental, como competência docen-
te, envolver os alunos na constituição dessas aprendizagens, 
salientando a capacidade docente na “arte de comunicar-se, 
seduzir, encorajar, mobilizar, envolvendo-se como pessoa”. 
(PERRENOUD, 2000, p. 38).

Conclui-se, portanto, que a atuação do professor é um 
fator decisivo para o sucesso da proposta de recuperação da 
aprendizagem escolar por meio de jogos, na medida em que 
deve exercer uma liderança ativa na (re)consideração dos co-
nhecimentos e habilidades da disciplina Matemática.

A Intervenção Pedagógica por Meio de Jogos

Os alunos com difi culdades de aprendizagem trazem 
consigo traumas oriundos de uma trajetória escolar marcada 
pelo desestímulo e pela descrença em relação à capacidade 
de aprender, que os imobiliza ante as novas oportunidades de 
aprendizagens.

A intervenção pedagógica por meio de jogos, portanto, 
visa a motivar e mobilizar o discente, de forma a romper o cír-

culo vicioso em que se encontra, causado pela falta de aprendi-
zagem e maus resultados, estabelecendo uma nova relação com 
o conhecimento (MACEDO; PETTY; PASSOS; 2000).

Ressalta-se, porém, a complexidade em recuperar o alu-
no com difi culdades de aprendizagem, que, em razão do fra-
casso escolar, possui baixa autoestima, sendo, comumente, in-
frequente, desinteressado e indisciplinado; às vezes, tímido, 
apático, passivo; ou, ainda, agressivo e agitado.

Dessa forma, a intervenção com jogos, além de articu-
lar os conhecimentos matemáticos à formação de habilidades 
e atitudes, permite reaver a confi ança do aluno em si mesmo, 
potencializando uma formação plena, tendo em vista as carac-
terísticas inerentes ao jogo, como argumenta Huizinga:

Nosso ponto de partida deve ser a concepção de um 
sentido lúdico de natureza quase infantil, expri-
mindo-se em muitas e variadas formas de jogo, al-
gumas delas sérias e outras de caráter mais ligeiro, 
mas todas elas profundamente enraizadas no ritual 
e dotadas de uma capacidade criadora de cultura, 
devido ao fato de permitirem que se desenvolves-
sem em toda a sua plenitude as necessidades hu-
manas inatas de ritmo, harmonia, mudança, alter-
nância, contraste, clímax etc. (1971, p. 85).

No que tange à indisciplina, Vasconcelos (2002, p. 172) 
defende como caminho possível o engajamento do aluno na 
vida da escola, fortalecendo um “sentido solidário de aprendi-
zagem”, característica imprescindível na proposta de interven-
ção por jogos. 

Ao contrário das metodologias formais, nas quais o pro-
fessor detém os conhecimentos, a intervenção por meio de jo-
gos possibilita a participação ativa do aluno no estabelecimen-
to da própria aprendizagem (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000), 
além de ensejar o trabalho coletivo e colaborativo, a criação 
e adaptação de regras e a aproximação entre teoria e prática.
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A intervenção mediante jogos favorece a compreensão 
dos conceitos abstratos, sentenças, regras e símbolos mate-
máticos, como também o desenvolvimento da capacidade de 
transpor signifi cados particulares para situações análogas, já 
que “[...] a discussão desencadeada a partir de uma situação 
de jogo, mediada por um profi ssional, vai além da experiência 
e possibilita a transposição das aquisições para outros contex-
tos.” (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 23).

A proposta de intervenção pedagógica constituída bus-
cou, portanto, corrigir as difi culdades de aprendizagem dos 
alunos em Matemática e, ao mesmo tempo, recuperar a auto-
estima e fortalecer as relações de confi ança e afetividade entre 
professor e alunos.

Metodologia de Investigação

Quanto ao trato metodológico, a pesquisa adotou uma 
abordagem qualiquantitativa, por suas características comple-
mentares, já que a feição qualitativa se caracteriza, fundamen-
talmente, pela análise dos elementos contextuais onde os fatos 
acontecem, mediante descrição de pessoas, fatos, situações e 
acontecimentos; e a de teor quantitativo valoriza as práticas 
comparáveis e mensuráveis, mediante tratamento estatístico 
detalhado dos dados. Silva defende o argumento de que:

A relação desejada entre o quantitativo e o qua-
litativo pode ser considerada complementar. Ou 
seja, enquanto o quantitativo ocupa-se de ordens 
de grandeza e de suas relações, o qualitativo é 
um quadro de interpretações para medidas ou 
a compreensão para o não quantifi cável (SILVA, 
1998, p. 170).

Quanto ao objetivo proposto, aplicou-se uma pesquisa 
exploratória, haja vista a intenção de conhecer mais profunda-
mente as questões relacionadas ao tema recuperação da apren-

dizagem escolar, buscando a contínua aproximação entre teoria 
e prática, pois, conforme Cervo (2007, p. 63 e 64).

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da si-
tuação e quer descobrir as relações existentes entre seus ele-
mentos componentes. Esse tipo de pesquisa requer um plane-
jamento bastante fl exível para possibilitar a consideração dos 
mais diversos aspectos de um problema ou de uma situação. 
Recomenda-se a pesquisa exploratória quando há pouco conhe-
cimento sobre o problema a ser estudado. 

A estratégia de pesquisa adequada para investigar o tema 
proposto foi o estudo de caso, visto que se caracteriza “pelo 
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de ma-
neira a permirtir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 
praticamente impossível mediante outros tipos de delineamen-
tos considerados”. (GIL, 1999, p. 72 e 73). 

Assim, com o intuito de realizar esta investigação de 
acordo os preceitos teórico-metodológicos apresentados, dedi-
cou-se total atenção ao conhecimento das formas de desen-
volvimento da recuperação da aprendizagem no contexto es-
colar, procurando descobrir suas características específi cas e 
essenciais, como também suas difi culdades e complexidades, 
objetivando encontrar caminhos para melhorar o ensino-apren-
dizagem e contribuir com a melhoria da educação cearense.

Campo de Pesquisa

A pesquisa foi implementada na Escola de Ensino Funda-
mental e Médio Pe. Arimateia Diniz por se tratar de um estabe-
lecimento da rede estadual, subordinado à Secretaria da Edu-
cação do Ceará, estando sob a jurisdição da 9ª Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE), instituição 
coordenada pela pesquisadora.

A E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz está localizada à Rua Fotó-
grafo José Honorato, nº 2911, Bairro Juarez Queiroz, Cascavel 
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— Ceará. Oferta ensino fundamental de 5ª a 8ª série e ensino 
médio, possuindo 1300 alunos, distribuídos na escola-sede e em 
dois anexos.

A escola é administrada por um Núcleo Gestor, composto 
pelo diretor, três coordenadores pedagógicos, sendo um para a 
escola-sede e um para cada anexo; um coordenador de gestão e 
uma secretária; possui trinta e nove professores em regência de 
sala; três professores coordenadores de área, um professor de 
Laboratório de Informática e cinco professores lotados na Sala 
de Multimeios; três agentes administrativos e três auxiliares de 
serviços gerais.

Sujeitos da Pesquisa

Foram sujeitos da pesquisa os alunos das três turmas do 
1° ano do ensino médio da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, no tur-
no da tarde, sendo 41 alunos do 1° ano A, 41 alunos do 1° ano B 
e 44 alunos do 1° ano C, conforme a matrícula inicial de 2008, 
totalizando 126 alunos. 

O professor de Matemática das turmas pesquisadas tam-
bém foi sujeito da investigação, por ser agente direto do pro-
cesso ensino-aprendizagem, responsável pelas práticas pedagó-
gicas necessárias à implementação da proposta de recuperação 
da aprendizagem, bem como pelas experiências vivenciadas no 
cotidiano escolar.

Intervenção Pedagógica por Meio de Jogos na Pesquisa

A proposta de recuperação da aprendizagem foi apresen-
tada ao diretor, coordenadores e professores da E.E.F.M. Pe. 
Arimateia Diniz, por ocasião da semana pedagógica, em janeiro 
de 2008.

Em seguida, a pesquisadora, o professor de Matemática e 
a coordenadora pedagógica da escola analisaram os conteúdos 

a serem revisados, assim como a metodologia e as estratégias 
de trabalho que melhor se adequavam à proposta, de forma a 
possibilitar aos alunos não somente a aquisição de competên-
cias, habilidades e atitudes, como também a recuperação dos 
conhecimentos relativos às séries anteriores, que se constituem 
como prerrequisitos para novas aprendizagens do ensino médio. 

Os conteúdos da recuperação foram defi nidos com esteio 
nos descritores da matriz de Matemática, do Sistema Nacional 
da Educação Básica — SAEB, da 4ª e 8 ª séries do ensino funda-
mental, em articulação com a Proposta Curricular da escola.

Na primeira semana de aula do ano letivo de 2008, fo-
ram visitadas as salas de aula para apresentar-se a proposta de 
recuperação da aprendizagem aos alunos das três turmas de 1º 
ano do ensino médio, conscientizando-os sobre a importância 
da aprendizagem dos conteúdos da disciplina Matemática para 
o desenvolvimento do raciocínio lógico e sua aplicação no dia 
a dia.

Na semana seguinte, foi aplicada uma avaliação 
diagnóstica,com base em para averiguar as defi ciências de 
aprendizagens dos alunos, além de servir ao estudo comparati-
vo do desempenho dos discentes ao fi nal do ano letivo.

No início de março, implementou-se a proposta interven-
tiva, com elaboração de uma ofi cina com os alunos para a com-
preensão de alguns temas da Matemática necessários ao ensino 
médio e esclarecimentos acerca dos procedimentos didático-
-metodológicos da proposta. 

Durante o 1º bimestre do ano letivo de 2008, foi realizada 
recuperação da aprendizagem, com a revisão dos conteúdos do 
ensino fundamental, mediante a utilização de jogos pedagógi-
cos (APÊNDICE A), adaptados do cotidiano do aluno. 

A confecção e/ou adaptação dos jogos foi realizada co-
letivamente pelos alunos, com a supervisão e orientação do 
professor, que trabalharam em equipes, na criação, sistemati-
zação de regras e aplicação dos jogos, em conformidade com 
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os conhecimentos matemáticos, competências e habilidades a 
serem explorados.

Ao fi nal das atividades, foram realizadas sínteses das ex-
periências e aprendizagens, de forma a socializar os conheci-
mentos, introduzidos em situações concretas, aumentando-se, 
gradativamente, os níveis de abstração e de formalização, ao 
ponto de sistematizar e abstrair os conceitos e conhecimentos 
adquiridos. 

Nos bimestres seguintes, os conteúdos específi cos do en-
sino médio foram inseridos, porém, os estudos de recuperação 
tiveram continuidade, mediante a recuperação em tempo real, 
a partir do momento em que o professor detectava a impossi-
bilidade de inserir um determinado conteúdo, em razão da de-
fi ciência de conteúdos considerados prerrequisitos para a nova 
aprendizagem.

Ao fi nal do ano letivo, os discentes das três turmas foram 
novamente avaliados, com aplicação da avaliação somativa, de 
forma a verifi car se as defi ciências iniciais foram superadas. 

Pinçaram-se, para realizar as duas avaliações — diagnós-
tica e somativa — 18 descritores da matriz de referência da 8ª 
série do Ensino Fundamental, do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (SAEB), que representam competências, ha-
bilidades e conhecimentos necessários para os educandos aden-
trarem o Ensino Médio, em sintonia com a proposta curricular da 
escola e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (ANEXO A).

Além disso, foi aplicado questionário com os alunos 
(APÊNDICE B), acerca da experiência vivenciada; como também 
com o professor de Matemática (APÊNDICE C), com perguntas 
semiabertas, relacionadas diretamente à implementação da 
proposta de recuperação da aprendizagem e às variáveis exter-
nas que interferiram, positiva ou negativamente, na interven-
ção pedagógica.

Após a coleta dos dados, todo o material foi organizado, 
sistematizado e agrupado por tendências e afi nidades, de forma 

a reunir todas as informações, sem perder de vista o contexto 
nas quais estavam inseridas, confrontando-as com o referencial 
teórico norteador da pesquisa, possibilitando a estruturação e 
o remate do estudo.

Resultados da Coleta de Dados

Os resultados da pesquisa contemplam a análise compa-
rativa da avaliação diagnóstica e da avaliação somativa, assim 
como a análise dos questionários aplicados aos alunos das três 
turmas do 1º ano do ensino médio e ao professor de matemáti-
ca. Dessa forma, relacionam-se os dados de natureza qualita-
tiva e quantitativa, subsidiando a conclusão da pesquisa com o 
necessário rigor científi co.

A análise comparativa da avaliação diagnóstica e da ava-
liação somativa (APÊNDICE D) permitiu verifi car que os discen-
tes tiveram avanço signifi cativo com a execução da proposta de 
recuperação da aprendizagem por meio de jogos.

A avaliação diagnóstica demonstrou que os alunos, ao 
serem admitidos ao ensino médio, possuíam poucos conheci-
mentos matemáticos, com habilidades medíocres de raciocínio 
lógico e ausência de competências na resolução de situações-
-problema simples, como as que envolvem as quatro operações 
de Aritmética.

Ao fi nal do ano letivo, os alunos apresentaram signifi ca-
tivo avanço na estruturação do raciocínio lógico, demonstrando 
compreensão de conceitos abstratos e sua utilização em situa-
ções práticas.

Pelo relato dos alunos, percebeu-se que a proposta de 
recuperação por intermédio de jogos agregou valores ao ensino 
da Matemática, tais como, cooperação, motivação, melhoria 
da autoestima e melhoria das relações interpessoais; e, conse-
quentemente, possibilitou a aprendizagem

Ao analisar o discurso do professor, observou-se que o 
emprego de jogos no ensino da Matemática potencializou a 
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aprendizagem dos conteúdos, competências, habilidades e ati-
tudes fundamentais à inserção dos alunos no ensino médio.

O resultado mostrou-se positivo, demonstrando que a 
proposta de recuperação contribuiu para diminuir, signifi cativa-
mente, a defi ciência de aprendizagem que os alunos trouxeram 
do ensino fundamental, após anos de escolaridade inefi ciente.

Considerações Finais

Ao longo da pesquisa foram enfrentados muitos obstácu-
los, contudo, houve a satisfação de perceber o progresso dos 
alunos, tendo em vista a complexa tarefa de ensinar e apren-
der, no cotidiano da sala de aula, mediada pela rica teia de re-
lações estabelecidas entre professor e alunos; pelos diferentes 
ritmos e níveis de aprendizagem; e pelas histórias e experiên-
cias de vida que cada um traz de sua comunidade.

 Assim, verifi cou-se que o estabelecimento de uma nova 
proposta curricular, apoiada por uma metodologia signifi cativa 
para a construção da aprendizagem e aliada ao compromisso 
docente pode contribuir para a melhoria da educação. 

A utilização de jogos mostrou-se, por fi m, de suma impor-
tância para o êxito da proposta de recuperação, por associar o 
ensino da Matemática à realidade em que vive o aluno, refor-
çando a concepção na qual o raciocínio matemático contextu-
alizado é uma importante estratégia para o amadurecimento 
mental e para a aprendizagem.
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APÊNDICE A

Jogo Objetivo

Dominó de 
Adição

▪ Propiciar a aprendizagem das operações de adição.
▪ Associar a operação de adição à ideia de “juntar” ou “acrescentar”. 
▪ Potencializar a compreensão dos conceitos de semelhança e 
igualdade entre sentenças.

Dominó 
dos Sinais

▪ Consolidar a aprendizagem no que se refere às regras dos sinais 
+ e — , em situações envolvendo as quatro operações aritméticas.

Bolinha 
com Sinais

▪ Fixar as regras de utilização dos sinais.

Bingos 
Aritméti-
cos

▪ Potencializar a aprendizagem das quatro operações matemáticas
▪ Estimular o raciocínio lógico.
▪ Desenvolver a compreensão de sentenças envolvendo as quatro 
operações.
▪ Reconhecer que a subtração e a adição constituem operações 
inversas.
▪ Associar a divisão como uma operação inversa da multiplicação.
▪ Fortalecer o senso de trabalho em equipe.

Dois Dados

▪ Potencializar a aprendizagem da potenciação, utilizando apenas 
dois dados de tamanhos diferentes, sendo o dado maior, a base e 
o pequeno, o expoente.

“Onde 
Estou?”

▪ Objetivou desenvolver a noção de espaço em relação a um ponto 
referencial.
▪ Fortalecer a compreensão e a aprendizagem do sistema de coor-
denadas cartesianas.

Competi-
ção entre 
Homens e 
Mulheres

▪ Consolidar os conhecimentos matemáticos.
▪ Mobilizar os discentes para a realização da atividade de revisão.
▪ Exercitar o raciocínio lógico.
▪ Desfazer a visão de que Matemática é só para homens.

Jogos de 
baralho

▪ Consolidar a aprendizagem das quatro operações matemáticas.
▪ Estimular a resolução de cálculos de adição, subtração, multi-
plicação e divisão, por meio de estratégias pessoais.
▪ Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a atenção e a con-
centração.
 * Foram criados, também: jogo da adição e subtração e jogo da 
multiplicação e divisão.

Caixa de 
Divisão

▪Desenvolver a capacidade de efetuar operações com frações, uti-
lizando multiplicação e divisão de números decimais.

QUADRO 1 — Jogos pedagógicos e objetivos.
Fonte: autora da pesquisa.

APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO DO ALUNO

Universidade Federal do Ceará — UFC
Programa de Pós–Graduação em Educação

Mestrado em Educação Brasileira

Caro(a) aluno(a),

Solicito a sua colaboração no projeto de pesquisa intitu-
lado: Recuperação da Aprendizagem: ressignifi cação das práti-
cas em busca do sucesso escolar, para tal o sujeito da pesquisa 
deve responder ao questionário abaixo, que tem por objetivo 
avaliar a proposta de recuperação da aprendizagem, nas turmas 
de 1ª série do Ensino Médio da EEFM. Pe. Arimatéia Diniz.

Solicito, ainda, que ao responder as questões propostas, 
sejam observados os seguintes critérios:

 a) nenhuma questão deve fi car sem resposta;

 b) a resposta seja baseada na sua experiência como 
aluno(a) da 1ª série do Ensino Médio da EEFM. Pe. Ari-
matéia Diniz;

 c) em caso de dúvida, antes de responder, esclareça com 
o aplicador do questionário.

Esclareço que as informações coletadas serão utilizadas 
apenas para o projeto de pesquisa e têm garantia de  anonimato.

Agradeço desde já a colaboração, ao mesmo tempo em 
que me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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I. IDENTIFICAÇÃO:
Nome: ________________________________________________
Sexo: M ( ) F ( ) Idade: _____________ Série/Turma _____________

II. DADOS SOBRE A VIDA ESCOLAR:
1. Você sempre estudou em escola pública? 
( ) Sim ( ) Não
2. Você costuma faltar à escola?
( ) Sim ( ) Não 
Quais os motivos que o levam a faltar à escola ______________
__________________________________________________

3. Você já repetiu o ano?
( ) Sim ( ) Não Quantas vezes _________________

III. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR

No início do ano de 2008, foi implementada proposta de re-
cuperação da aprendizagem nas turmas da 1ª série do Ensino 
Médio, com o objetivo de corrigir as defi ciências provenien-
tes do Ensino Fundamental na disciplina de matemática.
Baseando-se nas atividades de recuperação propostas, res-
ponda as questões seguintes, utilizando a legenda:
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

1. Ao iniciar o Ensino Médio, você considera que tinha difi culda-
des sérias com relação aos conteúdos da disciplina de matemá-
tica do Ensino Fundamental? 
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

2. A revisão de conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimes-
tre foi importante para melhorar o seu desempenho em mate-
mática?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

3. A utilização de jogos e/ou situações-problema no ensino da 
matemática facilitou a compreensão dos conteúdos dessa dis-
ciplina?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

4. Você considera que a revisão dos conteúdos do Ensino Fun-
damental no 1º Bimestre, foi signifi cativa para a aprendizagem 
dos conteúdos do Ensino Médio, iniciados a partir do 2º Bimes-
tre letivo?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

5. A continuidade de revisão, no decorrer do ano letivo, nos mo-
mentos em que você ou a turma sentiu difi culdades, facilitou a 
aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

6. Você acredita que superou as suas difi culdades de aprendiza-
gem em matemática, oriundas do Ensino Fundamental?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
7. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para 
melhorar a sua auto-estima, para que você se sinta capaz de 
estudar e aprender?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

8. Em sua opinião, a proposta de recuperação da aprendizagem 
em matemática colaborou para a aprendizagem dos conteúdos 
de outras disciplinas, como física, química e/ou biologia?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

9. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para 
uma maior interação e colaboração com os outros alunos da 
turma, o professor e a escola?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
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10. Na sua opinião, em que a proposta de recuperação da apren-
dizagem contribuiu, em que falhou e como pode ser melhorada? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

APÊNDICE C — QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR

Universidade Federal do Ceará — UFC
Programa de Pós–Graduação em Educação 

Mestrado em Educação Brasileira

Caro Professor,

Como mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
solicito a sua colaboração no projeto de pesquisa intitulado: 
Recuperação da Aprendizagem: ressignifi cação das práticas em 
busca do sucesso escolar, para tal o sujeito da pesquisa deve 
responder ao questionário abaixo, que tem por objetivo avaliar 
a proposta de recuperação da aprendizagem, nas turmas de 1ª 
série do Ensino Médio da EEFM. Pe. Arimatéia Diniz.

Solicito que ao responder as questões propostas, sejam 
observados os seguintes critérios:
 a) nenhuma questão deve fi car sem resposta;

 B) expresse claramente a sua opinião, baseada em sua 
prática pedagógica, sem a preocupação se a resposta 
está errada ou não;

 C) a resposta seja baseada na experiência da EEFM. Pe. 
Arimatéia Diniz.

Esclareço, outrossim, que as informações coletadas se-
rão utilizadas apenas para fi ns acadêmicos e com garantia de 
anonimato.

Agradeço desde já a colaboração, ao mesmo tempo em 
que me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome: ________________________________________________
1.1 Escolaridade concluída:
( ) superior — incompleto;
( ) superior — licenciatura;
( ) Superior: __________________________________;
( ) pós-graduação-especialização: _________________________;
( )Pós-graduação-mestrado: ______________________________;
( )pós-graduação-doutorado: _____________________________;
1.2 Tempo de exercício no magistério: _____________anos.
1.3 Disciplina que leciona na EEFM. PE. Arimatéia Diniz____.
1.4 Tempo que trabalha na referida escola: _________anos.

III. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR

 No início do ano de 2008, foi implementada proposta de re-
cuperação da aprendizagem nas turmas da 1ª série do Ensino 
Médio, com o objetivo de corrigir as defi ciências provenien-
tes do Ensino Fundamental na disciplina de matemática.
Baseando-se nas atividades de recuperação propostas, res-
ponda as questões seguintes, utilizando a legenda: ( ) Con-
cordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte

1. Você considera que, ao iniciar o Ensino Médio, os alunos 
apresentavam difi culdades sérias com relação aos conteúdos da 
disciplina de matemática do Ensino Fundamental? 
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________
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2. A revisão de conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimes-
tre foi importante para melhorar desempenho dos alunos em 
matemática?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

3. A utilização de jogos e/ou situações-problema no ensino da 
matemática facilitou a compreensão dos alunos com relação 
aos conteúdos dessa disciplina?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

4. Você considera que a revisão dos conteúdos do Ensino Fun-
damental no 1º Bimestre, foi signifi cativa para a aprendizagem 
dos conteúdos do Ensino Médio, iniciados a partir do 2º Bimes-
tre letivo?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

5. A continuidade de revisão, no decorrer do ano letivo, nos mo-
mentos em que a turma sentiu difi culdades, facilitou a aprendi-
zagem dos conteúdos do Ensino Médio?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

6. Você acredita que os alunos superaram as suas difi culdades de 
aprendizagem em matemática, oriundas do Ensino Fundamental?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

7. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para 
melhorar a auto-estima dos alunos, de forma que os mesmos se 
sentissem capazes de estudar e aprender?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

8. Em sua opinião, a proposta de recuperação da aprendizagem 
em matemática colaborou para a aprendizagem dos conteúdos 
de outras disciplinas, como física, química e/ou biologia?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

9. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para 
uma maior interação e colaboração na relação professor/aluno, 
professor/turma e/ou professor/escola?
( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo em parte
Justifi que: 
______________________________________________________
______________________________________________________

10. Na sua opinião, quais as maiores facilidades/difi culdades 
encontradas na implementação da proposta de recuperação da 
aprendizagem com os alunos da 1ª série do Ensino Médio da 
EEM. Pe. Arimatéia Diniz:
______________________________________________________
______________________________________________________
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APÊNDICE D — RESULTADOS COMPARATIVOS TURMA A, 
B E C 

Tabela 1 — Resultados comparativos Turma A, B e C 
 Avaliação Diagnóstica x Avaliação Somativa

Descritores do Tema I

Descritores

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C
Avaliação 

Diagnóstica
Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

D2 18,33% 97,06% 21,3% 100% 37,09% 96,66%
D3 2,5% 85,3% 5% 89,65% 3,22% 100%
D5 21,9% 58,82% 21,62% 89,65% 18,35% 90%
D9 00% 94,11% 5% 100% 00% 100%
D11 29,27% 82,35% 5,4% 79,31% 3,22% 60%

Descritores do Tema II

Descritores

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C
Avaliação 

Diagnóstica
Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

D13 53,66% 88,23% 35,4% 100% 25,8% 76,66%
D14 36,58% 88,23% 8,1% 100% 25,8% 96,66%
D15 23,18% 52,94% 13,52% 37,93% 14,4% 83,33%

Descritores do Tema III

Descritores

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

D18 40,02% 88,23% 33,75% 93,1% 35.48% 80%

D19 19,52% 88,23% 18,92% 89,65% 11,17% 66,66%

D20 2,43% 55,88% 2,7% 65,51% 00% 40%

D22 43,75% 41,17% 15% 41,38% 12,9% 50%

D23 00% 52,94% 00% 51,72% 3,22% 73,33%

D28 13,8% 64,7% 27,02% 93,1% 19,35% 76,66%

D29 31,66% 70,58% 30,83% 79,31% 33,33% 76,66%

D32 27,5% 58,82% 23,75% 31,03% 9,68% 50%

D34 00% 82,35% 13,51% 89,65% 00% 73,33%

Descritores do Tema IV

Descritores

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

Avaliação 
Diagnóstica

Avaliação
Somativa

D37 35% 8,82% 30% 13,33% 00% 13,33%
Fonte: autora da pesquisa

ANEXO A — DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS X 18 
DESCRITORES DO SAEB

Temas Descritores

 

Espaço
e 
forma

D2 — Identifi car propriedades comuns e diferenças entre fi guras 
bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planifi cações. 
D3 — Identifi car propriedades de triângulos pela comparação de 
medidas de lados e 
ângulos. 
D5 — Reconhecer a conservação ou modifi cação de medidas dos 
lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de 
fi guras poligonais usando 
malhas quadriculadas. 
D9 — Interpretar informações apresentadas por meio de coorde-
nadas cartesianas. 
D11 — Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e al-
gumas de suas relações.

Grandezas
e medidas 

D13 — Resolver problema envolvendo o cálculo de área de fi gu-
ras planas. 
D14 — Resolver problema envolvendo noções de volume. 
D15 — Resolver problema envolvendo relações entre diferentes 
unidades de medida.

Números e 
operações /
álgebra e 
funções

D18 — Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as ope-
rações.
D19 — Resolver problema com números naturais envolvendo di-
ferentes signifi cados das operações.
D20 — Resolver problema com números inteiros envolvendo as 
operações.
D22 — Identifi car fração como representação que pode estar as-
sociada a diferentes signifi cados.
D23 — Identifi car frações equivalentes.
D28 — Resolver problema que envolva porcentagem.
D29 — Resolver problema que envolva variações proporcionais, 
diretas ou inversas entre grandezas.
D32 — Identifi car a expressão algébrica que expressa uma regula-
ridade observada em seqüências de números ou fi guras (padrões).
D34 — Identifi car um sistema de equações do primeiro grau que 
expressa um problema

Tratamento
 da
 informação

D37 — Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas 
simples aos gráfi cos que as representam e vice-versa.

Fonte: site: http://www.inep.gov.br/


