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Resumo:  
Este trabalho surgiu com a preocupação relacionada ao antigo, porém muito útil, 

instrumento da tabuada. É trazido, portanto, neste relato a descrição de breve 

experimentação cujo intuito fora de buscar, a priori, verificar a ocorrência de indícios entre 

a desmotivação em matemática e a falta de domínio relacionado à tabuada. Após a 

aplicação de questionários e de um pequeno teste utilizado para o registro das opiniões de 

diferentes voluntários, não foi possível, no entanto, perceber por resultados parciais 

alterações significativas nas opiniões colhidas entre os que se declaravam mais, ou menos, 

satisfeitos/motivados com a matemática, ao mesmo passo em que se foi possível perceber 

no desenrolar da referida dinâmica o surgimento de uma hipótese diferente, ainda que 

embrionária, de novo objeto de pesquisa a ser proposto, na medida em que se demonstra 

haver uma possível aproximação entre o grau de satisfação/motivação em matemática e a 

capacidade em se propor soluções aos diferentes problemas do dia a dia. 
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1. Introdução  

 

É possível perceber facilmente como muitas pessoas no exercício de seus afazeres, 

domésticos e/ou profissionais, possuem fragilidades em operações multiplicativas 

simplórias. Não se está a considerar neste instante que todo cidadão necessite realizar 

operações como 11x21 ou 47x32 mentalmente, mas o problema evidenciado vem a se 

relacionar com as operações multiplicativas de apenas um dígito, como 5x6 ou 4x7- isto é, 

aquelas operações presentes no antigo instrumento da tabuada. 

A tabuada que há séculos vem se arrastando como instrumento a ser 

ensinado/decorado possui grande utilidade e, ainda hoje, vem sendo alvo de inúmeros 

estudos e propostas que buscam tornar seu ensino concreto, significativo e lúdico, dada sua 

reconhecida importância. Quanto a esse instrumento, Cabral (2013, p.1) aponta sabiamente 

que: 
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 mais importante do que se saber multiplicar dois números é saber porque 

se multiplica. (…) Saber usar a tabuada convenientemente dota o aluno de 

uma estrutura de raciocínio bastante elevada e prepara o terreno para  

outros conceitos que se baseiam em estruturas de cálculo. 

Assim, o que se pretendeu com essa sintetizada pesquisa fora verificar se o fato de 

muitos alegarem não gostar da matemática pode haver ligação com o fato de possuir, ou 

não, os conhecimentos básicos preliminares da tabuada, acreditando que esse instrumento 

poderia os ajudar naquilo que por vezes julgam extremamente difícil. Exemplificando, é 

como querer escrever um texto em língua estrangeira sem conhecer palavras elementares, 

ou como ter que participar de um ditado sem conhecer algumas das letras do alfabeto. 

Pode-se dizer que este trabalho busca ratificar a afirmação feita por Ramos et. Al (2012, 

p.1) que coloca que “a tabuada é um dos maiores empecilhos ao avanço em matemática 

pelas crianças, fazendo com que elas deixem de gostar da disciplina”, estendendo este 

conceito aos demais jovens e adultos. 

A pergunta, portanto, que motiva este estudo e se relaciona sensivelmente com a 

temática dessa Jornada Nacional de Educação Matemática, a qual se questiona “o que 

ensinar?” e “por que ensinar?”, na medida em que busca relacionar a satisfação/motivação 

em matemática com as opiniões geradas pelo aluno, de nível geral é: Será que o sentimento 

de desmotivação que muitos possuem em relação à matemática pode influenciar no fato de 

muitos não dominarem a tabuada por completo? 

 

2. Aporte Teórico  

 

O instrumento denotado por tabuada, como elencado acima, vem sendo empregado 

como instrumento de aprendizagem desde muito tempo - mesmo ainda que sendo alvo de 

fortes críticas de diferentes pesquisadores que acreditam tratar-se de uma tábua que muitos 

professores insistem na prática do decorar pura e simplesmente. 

Ressalte-se que esse estudo não visa questionar acerca do uso corriqueiro da 

tabuada, tampouco dissertar sobre a metodologia que deve ser empregada no estímulo ao 

estudo da mesma, mas sim verificar se há alguma, mesmo que pequena, considerável 

ligação entre o fato de alguém que não domina a tabuada possuir um sentimento de 

desmotivação em relação à matemática. 

Destaca-se importante observação feita por D´Ambrósio (1989), a respeito do 

ensino da matemática nos dias atuais, ao afirmar que, dentre as consequências das práticas 
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educacionais vigentes, está a de que muitos alunos “passam a acreditar que a aprendizagem 

de matemática se dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos”, estando em acordo 

com o que se é rotineiramente ouvido por diversas pessoas na afirmação de que “a 

matemática é fácil quando se sabe a fórmula”. 

Muito se tem proposto acerca da resolução de problemas, da etnomatemática, do 

uso de elementos da história da matemática, sem contudo, por vezes, refletir que cada 

aluno traz consigo uma dificuldade que pode ser originária de uma prática que ofertou ao 

indivíduo a matemática não como processo significativo e, que portanto, sem saber as 

operações elementares de multiplicação (tabuada) e tampouco possuir sentido íntimo para 

si em relação à ciência, passam a perceber a matemática como algo desprovido de sentido 

real, desmotivante. 

Afinal, como defendido por Torisu (2010, p.5) o aluno deve se sentir capaz para 

que se sinta motivado e, logo, pode-se inferir que se o indivíduo não se sente perfeitamente 

capaz de operar multiplicações elementares, pode se sentir desmotivado em grande parte 

dos problemas a que será posto a frente. 

Em consonância ainda ao que fora dito por Torisu (2010, p.5) a motivação, 

portanto, passa a ser reflexo, dentre outros fatores, do que o sujeito se autoatribui de acordo 

com o que ele percebe sua própria evolução. Logo, pode-se inferir que carregar as 

dificuldades da tabuada, assim como tantas outras, ao longo de toda a vida, pode 

influenciar em seu autojulgamento que subsidia sua autoatribuição de sentir-se motivado, 

ou desmotivado, em matemática. 

Em complemento destaca-se ainda as palavras de Moser (2008, apud Andrade, 

Oliveira e Lima, p.1) que indica que “a falta de motivação é causada, muitas vezes, por 

experiências de fracassos que marcaram o indivíduo, gerando um sentimento de 

incompetência e influenciando na aprendizagem”. 

 

3. Da Caracterização da pesquisa e Resultados 

 

Essa pesquisa foi realizada com 23 pessoas residentes do Distrito Federal, com 

idades variadas, a partir de 12 anos, estudantes e não estudantes, durante os meses de 

janeiro e fevereiro de 2014. Optou-se, nessa pesquisa, por não selecionar pessoas com 

faixa etária e anos escolares específicos, visando propositalmente obter uma 

heterogeneidade de experiências e níveis. 
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Com fins de se alcançar o objetivo ora mencionado, idealizou-se fazer a pesquisa 

baseando-se no aspecto qualitativo/quantitativo, apegando-se à aplicação de questionário 

acerca do grau de como o indivíduo autodeclara seu conhecimento a respeito da tabuada e 

de sua satisfação/motivação em matemática, bem como por uma pequena lista de 

exercícios multiplicativos formulada com única e exclusivamente o propósito de se checar, 

na prática, o conhecimento de tabuada apresentado por cada um.  

Inicialmente a questão de destaque mais latente relaciona-se ao grau de 

satisfação/motivação no trato com a matemática, na qual as opções foram de 0 (Odeio) à 5 

(Amo), acreditando que no preenchimento dessa simples indagação o indivíduo poderia 

registrar como se sente com a matemática de forma geral. Segue o gráfico abaixo: 

13%

13%

27%17%

17%

13%

0 (Odeio) 1 2 3 4 5 (Amo)

 

          Grau de Satisfação/Motivação em Matemática 

Observação importante reflete-se no fato de que tal heterogeneidade entre o gosto 

pelo estudo da matemática pode inclusive registrar não tratar-se de uma disciplina ainda 

hoje evitada por todos, como pelo senso comum muito se acredita, ressaltando o fato 

inclusive de que a quantidade de pessoas que afirmaram o grau máximo de 

satisfação/motivação com essa temática equipara-se com o número de pessoas que 

afirmaram o grau mínimo, isto é, cerca de 13%, não havendo acúmulo portanto de opções 

relacionadas a apenas um ou outro grau proposto. 

Logo, com vias a se observar como o instrumento da tabuada é visto pelos 

colaboradores dessa pesquisa, buscou-se permitir uma opinião a ser colhida de maneira 

espontânea. Optou-se por não propor alternativas nesse momento para que não houvesse 

indução nas respostas, que ora desejasse fosse natural, espontânea, e por acreditar que nem 

todas as opções propostas atenderiam às formas em que enxergam tal instrumento. Assim, 

abaixo, seguem algumas das opiniões expressas a respeito da tabuada em um estilo de 

completar a frase “a tabuada é algo ...”, relacionando qual nota de satisfação/motivação em 

matemática cada um havia se autoatribuído: 
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Relação entre satisfação/motivação em matemática e concepção acerca da tabuada 

Grau de Satisfação/Motivação em Matemática 

Auto-declarado 

“Tabuada é algo ...” 

0 Útil, Chato 

1 Necessário 

2 Normal, Necessário, Fundamental 

3 Essencial, Decorado 

4 Bom 

5 Importante 

 Observando essa tabela, há de se inferir que de forma consensual há um 

reconhecimento da importância desse instrumento. O teor das respostas parecem não se 

alterar significativamente junto as alterações dos graus de satisfação autodeclarados em 

matemática, ressaltando o fato de que grande parte registrou o entendimento da tabuada 

como algo necessário, importante, ou outro sinônimo cabível. Contudo, tendo em vista que 

esse questionamento indagou sobre o que pensavam acerca da tabuada, o item seguinte, 

buscou verificar quais deles se declarariam conhecedores de toda a tabuada, obtendo-se por 

resultado número inferior à metade, apenas 10 – equivalente a cerca de 43%, enquanto os 

57% restantes registraram acreditar não dominarem por completo o dito instrumento. É 

importante ressaltar que os 10, dito conhecedores da tabuada completa, atribuíram-se em 

relação a satisfação/motivação em matemática graus que perpassam por todos os níveis – 

0, 1, 2, 3, 4 e 5, ilustrando que talvez, o fato do aluno dominar, ou não, a tabuada completa, 

pode não estar diretamente ligado ao seu gosto particular pela matemática e sim, ser, ou 

não, apenas um de tantos fatores outros. 

 Ressalte-se ainda que o grupo de voluntários, de maneira geral, registrou 

entendimento de que a tabuada somente os ajuda(ou) em seus estudos, com exceção de três 

indivíduos de graus autodeclarados 0, 1 e 3, que registraram não perceber esse instrumento 

com algo a prover uma espécie de auxílio no estudo da matemática. 

 Assim, analisando as percepções que possuem até o momento em assuntos ligados 

à matemática e à tabuada, buscou-se ainda verificar se o grupo percebia se tais 

conhecimentos os auxiliava em problemas do dia a dia ao ponto de se sentirem seguros a 

propor soluções, tendo por resultado o gráfico dado abaixo: 
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39%

44%

17%

Sim, mentalmente ou com o uso de rascunho
Sim, mas apenas com calculadora
Não, pois não me considero capaz

 

Propõe soluções aos problemas do dia a dia? 

Dessa forma, tendo em vista essa divisão relativamente equilibrada, buscou-se 

analisar ainda a correlação entre essas respostas e os graus de satisfação/motivação 

declarados por eles, sendo o que ilustra a tabela complementar dada abaixo: 

Relação entre grau de satisfação/motivação e predisposição a propor soluções 

Opções de resposta Grau de 

satisfação/motivação  

Relação entre o 

quantitativo de cada opção 

de resposta e o grau de 

satisfação/motivação do 

voluntário 

 

 

Sim, mentalmente ou com 

o uso de rascunho 

0 - 

1 1 

2 3 

3 - 

4 3 

5 2 

 

 

Sim, mas apenas com o 

uso da calculadora 

0 1 

1 1 

2 3 

3 4 

4 1 

5 - 

 

 

Não, pois não me 

considero capaz 

0 2 

1 1 

2 - 

3 - 

4 - 
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5 1 

 

É importante registrar que se observado atentamente os dados, percebe-se que as 

pessoas que declararam que, de alguma forma, propõe soluções, seja com, ou sem, o uso da 

calculadora, concentram-se em graus autodeclarados superiores, ou iguais, a 2, enquanto 

aqueles que destacam sentirem-se incapazes concentram-se em graus inferiores a esse 

intervalo – o que pode auxiliar na concepção do entendimento de que o grau de 

satisfação/motivação em matemática pode estar ligado à compreensão que possuem dos 

problemas que se utilizam da matemática como instrumento de resolução, bem como no 

sentimento de incapacidade que pode ter sido gerado por fatores diversos. 

Em complemento, propôs-se uma questão na qual solicitava que se preenchesse o 

resultado de alguns itens da tabuada, registrando nesse momento que cerca de 60% 

acertaram todas, enquanto dos 40% restantes houve o cometimento de, ao menos um, erro. 

Ressalte-se que uma pessoa que nada fez, possuía grau declarado 0. Quanto aos que 

acertaram toda a tabuada proposta, registre-se que essas perpassam novamente por todos os 

graus dados, como as opções, 0, 1, 2, 3, 4 e 5.  

4. Breves considerações 

Cabe destacar que essa pesquisa foi realizada de maneira ainda tímida, com um 

objetivo não muito ambicioso, mas demonstrando, por fim, que a matemática parece não 

ser hoje a disciplina demasiadamente temida por todos. Percebe-se que, devido a tamanha 

importância a que as diferentes pessoas atribuem à essa temática, muitos se tem concebido 

essa área de conhecimento como algo prático, de auxílio ao cotidiano. 

Não foi possível perceber uma ligação direta entre o grau de satisfação/motivação 

autodeclarado em matemática e as opiniões mais, ou menos, favoráveis quando indagados 

acerca de elementos da tabuada, matemática e os problemas do dia a dia, embora uma 

possível indicação quanto à interpretação dos problemas postos pela vida cotidiana – o que 

sugere um estudo pouco mais específico quanto à satisfação/motivação em matemática e a 

prática da solução de problemas aplicados e não mais quanto ao domínio completo da 

tabuada. 

Registre-se que, apesar de o objetivo principal dessa pesquisa relacionar-se a 

verificar a ocorrência de indícios da relação entre a desmotivação em matemática e a falta 
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de domínio do instrumento da tabuada, este trabalho permitiu a concepção de objeto outro 

que merece destaque a demais pesquisas, mais especificamente aqui citado a preocupação 

em verificar se o baixo grau de satisfação/motivação autodeclarado em matemática pode 

influenciar diretamente no autoentendimento/sentimento de incapacidade em se propor 

soluções a diferentes problemas cotidianos, ou mesmo em assunto acerca das razões que 

nutrem essa insatisfação pela matemática. 
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