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1- RESUMO 

Este trabalho apresenta uma reflexão a respeito das práticas pedagógicas tra-

dicionais no ensino da matemática e tem como objetivos mostrar a importância de 

projetos como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), fo-

mentado pela CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), 

na formação de futuros docentes e relatar as experiências de intervenções realizadas 

com o jogo Trilha Algébrica em uma turma de sétimo ano de uma escola da rede 

municipal de ensino da zona sul de São Paulo. A metodologia utilizada foi a confecção 

do jogo e intervenção supervisionada dos bolsistas, em sala de aula, baseando-se em 

pressupostos teóricos para a atuação. Conclui-se que projetos como o PIBID são im-

portantes para complementar a formação de professores e que as metodologias con-

trastantes com o modelo tradicional apresentam excelentes resultados na prática, re-

sultando na aprendizagem significativa para os alunos. 

Palavras-chave: PIBID. Jogos. Matemática. Formação. Aprendizagem.  

2- INTRODUÇÃO 

O ensino da matemática quase sempre segue um modelo arcaico de metodo-

logia, lembrando o mesmo modelo do século passado, pautado na linha da pedagogia 

tradicional, cabendo aos alunos serem capazes de seguir atentamente o que o pro-

fessor ensina e aplicar os exercícios com exímia disciplina (SAVIANI, 2009). Segundo 

Aranha (2010, p. 224), o estilo da metodologia da tendência educacional tradiciona-

lista está ligado ao magistrocentrismo, no qual as metodologias são centradas no pa-

pel do professor, com “destaque para exercícios de fixação, como leituras repetidas e 

cópias”. A ênfase do ensino está no próprio conhecimento, nas suas abstrações, e na 

capacidade deste ser transmitido, e não construído, como defendem respeitados au-

tores tais como Emilia Ferreiro e Jean Piaget (ARANHA, 2010). Vendo este quadro, é 

possível verificar que o ensino da matemática praticado, raramente difere daquilo que 

é feito desde o século XIX.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 37), 

Tradicionalmente, a prática mais frequente no ensino de 
Matemática tem sido aquela em que o professor apre-
senta o conteúdo oralmente, partindo de definições, 
exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de 
exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação, e pres-
supõe que o aluno aprenda pela reprodução. Assim, con-
sidera-se que uma reprodução correta é evidência de que 
ocorreu a aprendizagem. 



A aprendizagem apresentada não é tida como significativa, visto que não houve 

construção do conhecimento, nem mesmo participação ativa do aluno na busca de 

seu desenvolvimento pessoal. Existe uma contradição entre o que está estabelecido 

nas linhas que dirigem o ensino do país e a realidade apresentada nas escolas. De 

acordo com os PCN (BRASIL, 1998), o ensino da matemática deve ter diferenciações 

dos padrões tradicionais, fazendo o uso de diversos recursos, com abordagens criati-

vas dos temas tratados. 

A formação docente nem sempre prepara os professores para cumprir os obje-

tivos propostos. A essência dos cursos está nos conteúdos matemáticos, mas falta 

preparação para a didática dentro da sala de aula, o que causa um choque de reali-

dade e frustração ao deparar-se com um ambiente que nem sempre corresponde às 

expectativas criadas. Apesar de haver projetos de formação continuada que preparam 

melhor os professores para atuarem, há diversas dificuldades na questão do acesso 

a estes programas por parte dos docentes. 

Justifica-se, portanto, a importância de projetos como o PIBID (Programa Insti-

tucional de Bolsa de Iniciação à Docência), fomentado pela CAPES (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), que oportuniza para os alunos, en-

quanto estudantes das licenciaturas, desenvolverem suas habilidades na produção de 

material acadêmico e de pesquisa, e de várias metodologias alternativas e inovadoras 

para o ensino da matemática. Este programa de bolsas não auxilia apenas ao profes-

sor em formação, bem como permite que os estudantes das redes municipal e esta-

dual de ensino aprendam matemática de maneira mais significativa; além de encurtar 

as distâncias entre as escolas e as instituições de ensino superior (SCHUNEMANN et 

al, 2014). 

O foco das atividades realizadas no PIBID é a produção de jogos e intervenções 

planejadas para trabalhar os temas que os estudantes das séries com as quais temos 

contato aprendem, tendo o acompanhamento de seus professores regentes (profes-

sores bolsistas do projeto também). Os PCN’s (BRASIL, 1998) apontam também o 

quanto o jogo é importante para propor problemas, estimular a criatividade e planeja-

mento das ações, construir uma posição positiva perante o erro, criar situações de 

debate em grupo, desenvolvimento da crítica, intuição, criação de estratégias, e de-

senvolvimento do pensamento matemático. 



Neste trabalho, são apresentados os resultados de uma destas intervenções 

realizadas no mês de agosto de 2017 com alunos de uma sala de 7º ano de uma 

escola da rede municipal da zona sul de São Paulo. 

3- OBJETIVO 

Evidenciar a importância do projeto PIBID, para a formação profissional de fu-

turos professores bem como relatar uma experiência de intervenções com o jogo Tri-

lha Algébrica em uma escola da rede municipal de ensino da zona sul de São Paulo. 

4- METODOLOGIA 

Utiliza-se o lúdico como um caminho para estimular os alunos a desenvolverem 

suas habilidades com operações matemáticas e equações de primeiro grau, tendo em 

vista a importância de tais conteúdos para a sua formação. Para fazer uso deste tipo 

de metodologia foi realizado um trabalho prévio à aplicação para garantir expectativas 

e levantar hipóteses. 

Foi elaborado um plano de aula contendo os materiais necessários e os objeti-

vos a serem alcançados. Para tal, houve o apoio da professora supervisora e da pro-

fessora coordenadora do projeto PIBID da instituição. 

O público alvo de nossa intervenção foi alunos do 7º ano do ensino fundamental 

de uma escola municipal em São Paulo, para abordarmos a temática de expressões 

numéricas e equações. Os objetivos esperados não só eram de estimular os estudan-

tes a transformar enunciados escritos na linguagem comum para a linguagem algé-

brica, mas também de incentivá-los a resolver expressões e equações de primeiro 

grau. 

Os conteúdos abordados no jogo foram as expressões numéricas e equações 

em forma de situações-problema, envolvendo as quatro operações e frações. 

Para construir os jogos foi utilizado EVA para construir o tabuleiro conforme 

modelo apresentado abaixo, um dado, marcadores (que foram adaptados a objetos 

que os estudantes tinham), 40 cartões com perguntas e problemas na linguagem pa-

drão, caderno, lápis e um cartão-respostas para a conferência dos resultados.  

 



 

Figura 1: Tabuleiro do jogo Trilha Algébrica 

Os grupos deveriam conter de 4 a 6 jogadores. A dinâmica exige separar a 

classe em grupos, explicar as regras e entregar os materiais para que os alunos jo-

guem, permitindo que os alunos recorram à ajuda do professor. 

Cada jogador na sua vez lança o dado e anda no tabuleiro o número de casas 

correspondente à face superior do dado. Caso caia numa casa com instruções ele 

seguirá o que se pede. Se cair numa casa sem instruções e sem coringas, ele sim-

plesmente estaciona seu marcador e espera por sua próxima rodada. Ao estabelecer 

sua peça numa casa demarcada com coringa o aluno tira uma carta do monte e res-

ponde-a em seu caderno, enquanto os seus colegas fazem o mesmo para compara-

rem os resultados. Se o jogador acertar, permanece em sua posição, mas caso erre 

a questão, voltará o número de casas correspondentes às que tinha andado. Aquele 

que chegar ao final do tabuleiro primeiro será o vencedor da partida.  

A avaliação do jogo pôde ser feita a partir das anotações dos cadernos dos 

alunos e das percepções que os professores têm sobre o envolvimento dele com o 

grupo. 

5- DESENVOLVIMENTO 

Segundo Smole (2007) o jogo tem sido negligenciado na escola, por conta da 

visão que os educadores têm de que é simplesmente um descanso ou passatempo 

para o seu aluno. Nas atuais circunstâncias, o foco do ensino restringe-se a uma visão 



conteudista, centrada no papel do professor e/ou no conteúdo aplicado, e acaba fal-

tando tempo dedicado a metodologias que se utilizam da criatividade para aprimorar 

o ensino. 

Isto é um infortúnio frente às possibilidades que o jogo dá aos alunos para o 

seu desenvolvimento pessoal e social. O trabalho coletivo, as provocações, o estabe-

lecimento de problemáticas, o entretenimento e o empenho para encontrar soluções 

viáveis para suas indagações são algumas delas. 

Os PCN’s (BRASIL, 1998, p. 40) apontam que 

A prática mais freqüente consiste em ensinar um conceito, 
procedimento ou técnica e depois apresentar um pro-
blema para avaliar se os alunos são capazes de empregar 
o que lhes foi ensinado. Para a grande maioria dos alunos, 
resolver um problema significa fazer cálculos com os nú-
meros do enunciado ou aplicar algo que aprenderam nas 
aulas. Desse modo, o que o professor explora na atividade 
matemática não é mais a atividade, ela mesma, mas seus 
resultados, definições, técnicas e demonstrações. 

Com isto, se a problematização proposta tinha antes um objetivo de alcançar 

algum conteúdo, incluindo “além dos fatos específicos, as habilidades necessárias 

para garantir a formação do indivíduo independente, confiante em seu saber, capaz 

de entender e usar os procedimentos ou regras […]” (SMOLE, 2007, p. 15), não o 

alcançará. O desenvolvimento da autonomia do aluno perante as problematizações 

que enfrentará no futuro ficará com defasagens. 

Sendo assim, o jogo tem dentro das suas possibilidades, a capacidade de pro-

vocar nos alunos a necessidade de reflexão a respeito da sua prática, e a importância 

de repensar e rever estratégias, o que é ideal para a socialização deste indivíduo.  

Para alcançar estas possibilidades, o jogo não pode ser simplesmente aplicado 

sem planejamento. A escolha do jogo deve levar em consideração a sua construção, 

o tempo necessário para a intervenção, o nível da classe, a possibilidade de envolvi-

mento com o grupo, a relevância do conteúdo, a criatividade da proposta e a possibi-

lidade de explorar os resultados após as intervenções. Por isto, o planejamento das 

ações pedagógicas pressupõe o estudo do jogo, a criação de hipóteses de resultados 

e a opinião dos alunos vista em pré-testes e discussões prévias. Além do mais, o jogo 

não pode ter apenas uma aplicação, caso deseje-se que os estudantes tenham apren-

dizagem significativa (SMOLE, 2007). 

 

 



6- RESULTADOS 

Das intervenções realizadas pudemos apontar algumas considerações sobre o 

ensino do conteúdo, o comportamento dos alunos e o uso de recursos diferentes na 

elaboração de aulas. 

A intervenção aconteceu no ambiente da sala de aula seguindo as orientações 

planejadas. Os alunos não tiveram muitas dificuldades para entender as instruções 

dadas oralmente pelos bolsistas, e tiveram uma dinâmica muito interessante durante 

o jogo. As discussões levantadas ao responderem as questões eram enriquecedoras 

para sua aprendizagem, visto que o erro era corrigido imediatamente, e que socializa-

vam as suas opiniões a respeito de como chegaram àquelas conclusões. Os estudan-

tes jogaram na média duas partidas ao longo da aula. 

As maiores dificuldades foram constatadas nas questões que abrangiam fra-

ções, nas operações de soma e de multiplicação. Para sanar estas dúvidas, foi utili-

zado o conceito de fração equivalente, explicado nos grupos pelos bolsistas que par-

ticiparam da intervenção. Deste modo, os alunos compreendiam melhor as questões 

subsequentes, e conseguiam realizar as tarefas propostas com êxito maior. 

Os alunos realizaram as atividades propostas, resolvendo diversos problemas 

que ficaram registrados em seus cadernos. O número médio de exercícios resolvidos 

foi de 15 a 20 questões por grupo, no período de duas aulas. Isto é um número dentro 

dos padrões esperados no momento de planejamento, tendo em vista as dificuldades 

supostas especialmente nas operações envolvendo frações. 

 

Figura 2 Alunos iniciando o jogo Trilha algébrica 



No início, a transformação dos enunciados para a linguagem algébrica foi difícil. 

Os alunos não se recordavam de termos como a quarta parte, terça parte, quíntuplo. 

Sendo assim, as primeiras questões fizeram com que recorressem ao auxílio dos pro-

fessores mais vezes. Mas, conforme os professores mediavam os processos, eles 

compreenderam os significados dos termos, e passaram a deduzir termos semelhan-

tes, e a fazer generalizações. 

 

Figura 3 Alunos resolvendo as questões propostas com a mediação de uma bolsista do PIBID na re-
solução de uma questão. 

Vale destacar que debates entre os estudantes no momento de conferir as res-

postas foram muito proveitosos. Eles buscavam entender o porquê de seus resultados 

não coincidirem, e consequentemente, chegavam à conclusão de onde estavam er-

rando. A relação deles com os professores se mostrou bastante amistosa. Os alunos 

não tiveram vergonha ou medo de chamar o professor para explicar o que não enten-

deram, e os professores cumpriram o papel de não entregar as respostas prontas, 

mas de criar exemplos e instigar nos estudantes as suas percepções a respeito da 

problemática abordada, fazendo com que chegassem às suas conclusões sobre o que 

lhes era pedido. 



 

Figura 4 Alunos participando do jogo Trilha Algébrica 

 

O recurso do lúdico na sala de aula como ferramenta para o ensino de álgebra 

e revisão de conteúdos mostrou-se muito eficaz. Os estudantes gostaram da atividade 

que difere da maneira tradicional de resolução de questões e aulas expositivas. Ao se 

reunirem com seus colegas e competirem, a aula tornou-se mais atrativa, e a sua 

atenção focou-se na tarefa. Os conceitos esquecidos ao longo da caminhada acadê-

mica puderam ser retomados, e as relações com os colegas e com os professores 

puderam ser fortalecidas. 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada a realidade atual do contexto da formação docente, tem se mostrado vá-

lida e produtiva a participação dos alunos da licenciatura em matemática em progra-

mas de iniciação à docência. Segundo Schunemann et. al (2014, p. 96) “ […] os está-

gios supervisionados, como normalmente propostos, não oferecem efetivamente uma 

oportunidade de aproximação do cotidiano escolar”. O mesmo autor aponta para o 

distanciamento da instituição de ensino superior para a escola básica, e os prejuízos 

que isto pode trazer para ambos. As experiencias vivenciadas no PIBID permitem um 

desenvolvimento da prática pedagógica muito mais próximo à realidade que será vi-



venciada pelo licenciando futuramente. Isto contrasta com o que acontece na forma-

ção, onde a teoria trabalhada raramente é testada. Visto que estes futuros professores 

tem um contato direto com alunos num contexto real de ensino/aprendizagem, fa-

zendo o uso de metodologias não tradicionais, este é um diferencial em sua formação. 

As práticas desenvolvidas com o uso de jogos e da ludicidade na criação e 

construção de materiais permitem aos bolsistas aperfeiçoarem-se e repensarem suas 

metodologias, instigando a busca por excelência. Os jogos são um dos meios pelos 

quais a aprendizagem dos alunos pode ser gerada significativamente. 

Acredita-se que o jogo é um dos métodos mais importantes na construção do 

conhecimento por parte dos alunos. Ele exige preparação e pensamento crítico para 

que funcione e tenha por finalidade o desenvolvimento das habilidades do aluno como 

um todo. As relações construídas entre alunos e com os professores e são muito pro-

veitosas, e ao interagirem, existe um acréscimo a ambos. 

O jogo utilizado na intervenção descrita neste trabalho alcançou seus objetivos. 

Apesar de no início haver um pouco de dificuldade com as terminologias utilizadas 

nas questões, isto já era esperado, e a situação teve um bom desdobramento, já que 

os alunos perguntaram suas dúvidas aos bolsistas e relembraram como resolver ques-

tões daquele tipo. A interação dos alunos com o grupo de colegas e com o professor 

também ocorreu de forma ideal. Os debates realizados tiveram bons desdobramentos 

com a participação dos integrantes do grupo na resolução das questões, e na compa-

ração de resultados obtidos; até mesmo nos empasses gerados pode-se perceber 

algo positivo, pois com a mediação dos bolsistas, o trabalho com o erro gerou apren-

dizagem dos processos utilizados na realização das questões, tal como defende 

Smole (2007) ao dizer que o erro no jogo não é visto como algo insuperável ou defini-

tivo, contudo uma chance natural para o estímulo de novas tentativas, e consequen-

temente, encontro de novos caminhos para resolver problemas. Assim o erro é fonte 

de conhecimento e promove a aprendizagem. 

Tendo socializado com os colegas aquilo que era aprendido, os alunos foram 

levados a ouvir diferentes posições a respeito das situações-problema apresentadas, 

enriquecendo a sua capacidade de formar opinião própria a partir das posições dos 

outros, cumprindo, portanto, um dos papeis essenciais proporcionados pelo jogo. 



Logo, a experiência de intervenção com métodos não tradicionais, devido à 

oportunidade que o PIBID oferece aos bolsistas de aprimorar sua prática, tem-se mos-

trado frutífera e com excelentes resultados, tanto para o enriquecimento da práxis pe-

dagógica do futuro docente, quanto para o aprendizado dos alunos. 

8- FONTES CONSULTADAS 

ARANHA, M. L. D. A. Filosofia da Educação. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. 327 
p. ISBN 8516051390. 

BRASIL. SEE. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Secretaria de Edu-
cação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

SAVIANI, D. Escola e democracia. 41. ed. Campinas: Autores associados, 2009. 86 
p. ISBN 9788585701239. 

SCHUNEMANN, Haller E. S. (Org.); CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE 
SÃO PAULO - UNASP. Campus São Paulo (Ed.); BRASIL. Ministério da Educação. 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes (Patrocina-
dor). Iniciação à docência: compartilhando experiências. São Paulo: PIBID UNASP, 
2014. 142 p., il., 21 cm. ISBN 97835633330108. 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia Terezinha. Jogos de 
matemática de 1º a 5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 150 p., il., 23 cm. (Cadernos 
do Mathema - Ensino Fundamental, 1). ISBN 9788536307039. 


