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Resumo:  

Este trabalho apresenta o relato das atividades desenvolvidas pelo PIBID do curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete. As 

referidas atividades utilizaram como metodologia o uso de jogos no ensino de matemática 

e foram desenvolvidas com alunos da 5ª e 6ª séries da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Lions Clube em Alegrete/RS. Entre as atividades aplicadas merece destaque 

o “Jogo da memória das frações”, o qual aborda as noções básicas de fração, um tópico que 

costumeiramente tem sido taxado como de difícil compreensão. A experiência vivenciada 

mostrou que atividades diferenciadas, incluindo o uso de jogos, mostra-se como uma 

alternativa para o processo de ensino e aprendizagem de matemática.  

 

Palavras-chave: PIBID, ensino e aprendizagem, jogos lúdicos.  
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1. Introdução 

 

A formação de professores tornou-se uma das maiores preocupações da sociedade 

atual, isso se deve a carência de bons profissionais atuando nas escolas públicas. Uma das 

causas dessa carência é a desvalorização constante da profissão docente; o respeito que 

circundava essa profissão e a consciência da sociedade sobre a importância desse 

profissional está cada vez mais extinto. De acordo com Scheibe (2010), “vê-se que há um 

grande movimento nas políticas públicas com vistas a suprir a defasagem de formação e de 

valorização do trabalho docente. Mesmo assim, as dificuldades e os embates continuam 

sendo inúmeros” (p. 996). 

O governo tem investido em diferentes ações com o objetivo de incentivar os 

cursos de formação docente e amenizar o déficit do quantitativo de professores. Entre tais 

ações merece destaque a obrigatoriedade de oferta de cursos de licenciaturas pelos 

Institutos Federais de Ciência e Tecnologia.  

Instituídos em dezembro de 2008, os Institutos Federais surgiram a partir da 

recomposição da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, a qual passou a ser 

constituídas pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Institutos Federais), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de 

Minas Gerais (CEFET-MG), Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e 

Colégio Pedro II (BRASIL, 2008). 

Muitos dos Institutos Federais são oriundos de antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET), Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas. Nesta nova 

formatação essas instituições de ensino passaram a ofertar ensino médio integrado ao 

ensino técnico, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-

graduação. 

Além do aumento do número de vagas destinadas aos cursos de licenciatura 

ocorrido com a implantação dos Institutos Federais, o governo também tem investido em 

ações que possibilitem o licenciando prosseguir no curso e ter contato com a prática 

docente desde o início de sua formação. Nesse sentido, merece destaque o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o qual tem por objetivo 

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica e contribuir 

para a valorização do magistério. 
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Neste trabalho abordaremos as ações realizadas pelo PIBID da Licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Farroupilha - Câmpus Alegrete, destacando as atividades 

desenvolvidas sob a ótica da utilização de jogos como recurso metodológico do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

 

2. O PIBID 

 

A expansão dos Institutos Federais e a implementação dos cursos de licenciatura, 

principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros universitários, tem 

possibilitado a formação de professores nas mais diferentes áreas do conhecimento, 

trazendo ganhos extraordinários para a comunidade em geral. 

No Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS isso não é diferente. 

Atualmente, o câmpus oferta a comunidade local e regional licenciatura em ciências 

biológicas, química e matemática. Tais cursos, segundo o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (Instituto Federal Farroupilha, 2013), objetivam formar profissionais de 

qualidade capazes de agir por si próprios e com outros sujeitos e que atuem com excelência 

na sociedade. 

Para auxiliar nessa formação de qualidade, os alunos dos cursos de licenciatura têm 

a oportunidade de participar de diferentes projetos e programas de formação 

complementar, entre eles o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Esse programa, conforme art. 2º da Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, tem 

como finalidade “fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica 

pública brasileira” (BRASIL, 2013). 

Em particular, o curso de licenciatura em Matemática oportuniza aos acadêmicos a 

participação no subprojeto intitulado “(Re) Pensando o cotidiano da prática matemática”, o 

qual é desenvolvido com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental de duas escolas da 

rede pública (uma estadual e outra municipal) do município de Alegrete/RS. 

O PIBID do curso de licenciatura em matemática vem sendo responsável por incluir 

acadêmicos de diferentes semestres em ações práticas da vivência escolar, articulando a 

teoria e o exercício de ser professor. O grupo PIBID da Licenciatura em Matemática do 

IFF–CA é composto por dez bolsistas, de diferentes semestres do curso de Licenciatura em 
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Matemática, sendo coordenado por dois professores da Instituição e supervisionado por 

duas professoras da Educação Básica, uma de cada escola participante. 

 Os bolsistas têm dois momentos dentro do PIBID, o primeiro é a realização do 

planejamento das atividades que serão posteriormente aplicadas, sempre visando à 

fundamentação teórica da atividade. O segundo momento é destinado à realização de 

encontros semanais nas escolas, em que são desenvolvidas as oficinas, organizadas com 

jogos, questões de raciocínio lógico, desafios matemáticos, questões da Olímpiada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), objetos de aprendizagens e 

curiosidades matemáticas. 

 

 

3. O uso de jogos  

 

Os jogos pedagógicos estão sendo cada vez mais inseridos no cotidiano da sala de 

aula, sendo cada vez mais rotineiro encontrar professores que utilizam ou até desenvolvem 

esse tipo de metodologia na escola básica. Tal postura se deve a preocupação que o 

professor tem com o processo de ensino e aprendizagem.  

Sobre a utilização dos jogos nas aulas de matemática Godoy e Menegazzi (2011) 

destacam que, 

O professor que sabe utilizar o recurso de jogos na disciplina de matemática 

perceberá os benefícios que trabalhar com esta metodologia trará no sentido de 

detectar as dificuldades que alunos têm e de eles aprendem sem perceber, e o 

interesse na disciplina consequentemente aumentará (p. 609). 

 

O uso dessas ferramentas já deixou de ser um regalo para turmas com 

comportamento exemplar e passou a ser estratégia de professores que refletem sobre essas 

atividades e entrelaçam aos conteúdos matemáticos, para buscar por fim a permanência 

atenta do aluno nas aulas e para auxiliar no ensino e aprendizagem.  

Com o uso de jogos o desenvolvimento da aula torna-se mais leve e agradável, não 

deixando de ser, ao mesmo tempo, objetivo e dinâmico. Segundo Moura e Viamonte, 

 

Os jogos educativos, sobretudo aqueles com fins pedagógicos, revelam a sua 

importância em situações de ensino-aprendizagem ao aumentar a construção do 

conhecimento, introduzindo propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e acção activa e motivadora, possibilitando o acesso da criança a vários 

tipos de conhecimentos e habilidades (2005, p. 1-2). 
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Essa alternativa vem sendo cada dia mais utilizada pelos professores de 

Matemática, porém Cabral (2006) relata que a aplicação de jogos na educação iniciou há 

muito tempo, na Roma e Grécia antigas, porém as contribuições teóricas sobre jogos são 

bem mais recentes, do século passado. 

O jogo quando utilizado sabiamente, ou seja, usar o jogo de acordo com o conteúdo 

que está sendo abordado no momento em sala de aula é uma ótima ferramenta de ensino e 

aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) prevê a sua utilização como 

uma forma atrativa de estimular a criatividade e propor problemas para fazer com que os 

alunos criem estratégias para resolvê-los (BRASIL, 1998).  

Os bolsistas do PIBID têm buscado em cada jogo o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos a partir de uma atividade que integre conhecimento e atividade lúdica para 

que os alunos não sejam um armazém de conceitos, mas que possam, com o auxílio dos 

professores, criar sua própria concepção sobre o conteúdo e ao mesmo tempo tentem com 

essa metodologia diferenciada mudar a postura da sala de aula.  

Além de almejar que os alunos aprendam se deseja que esse processo de 

aprendizagem torne-se significativo, isso ocorre quando o aluno questiona os conteúdos, 

não só copia e concorda com tudo o que o professor fala e explica. O uso de jogos 

possibilita que o aluno passe a confiar em seus conhecimentos intuitivos, no momento em 

que cria estratégias para resolver uma determinada situação, modificando o papel do 

professor em sala de aula, como ressalta Pereira (2010), 

 

O uso de jogos no ensino representa, em sua essência, uma mudança de postura 

do professor em relação ao que é ensinar matemática, ou seja, o papel do 

professor muda de comunicador de conhecimento para o de problematizador, 

observador, facilitador, consultor, mediador, interventor e incentivador da 

aprendizagem, no processo de construção do saber pelo aluno (p. 1). 

 

Para que essa metodologia funcione de forma adequada, o professor precisa estar 

todo o tempo atento aos questionamentos e atitudes dos alunos durante a aplicação dos 

jogos, evitando que movimentações ou jogadas sejam feitas de forma mecanizada. Como 

afirmam Ascoli e Brancher (2006), 

 

Numa perspectiva de utilizar jogos nas aulas de Matemática será necessário o 

auxílio do educador. O mesmo deve atuar como mediador da aprendizagem, 

fazendo observações, diálogos e intervenções, quando necessário. Nós, 

professores, devemos estar atentos ao que se passa durante o jogo. Dessa forma, 

ajudaremos os educandos na construção e aquisição de novos conhecimentos 

(p.5). 
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4. Desenvolvimento da Atividade 

 

Para este trabalho foi escolhido o “Jogo da memória das frações”, o qual foi 

desenvolvido pelos bolsistas do PIBID-Matemática junto a alunos da 5ª e 6ª séries do 

Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Lions Clube na cidade de 

Alegrete/RS. O jogo foi escolhido por abordar um dos conteúdos cujo entendimento é um 

dos mais problemáticos para os alunos que estão nesta fase de desenvolvimento, as 

Frações.  

 O Jogo da memória das frações é composto por 32 cartas de baralho (Figura 1) 

com diferentes representações de números racionais: escrita numérica (decimal e 

fracionária), linguagem escrita e representação geométrica, totalizando oito grupos com 

quatro cartas cada um, sendo que cada carta contém uma diferente representação de um 

determinado número racional (Figura 2). O objetivo do jogo é formar pares de cartas, com 

representações diferentes. 

 

 

 

Figura 1: Cartas do jogo da memória das frações 
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Figura 2: Grupo de quatro cartas contendo os diferentes tipos de representação dos 

números racionais. 

 

Antes de iniciar o jogo, as regras e o objetivo do jogo foram esclarecidos e os 

alunos organizados em duplas ou quartetos. Cada grupo de alunos recebeu um baralho com 

as 32 cartas, que depois de embaralhadas foram dispostas sobre a mesa com as faces 

escritas voltadas para cima. Após alguns segundos com os jogadores observando as cartas 

para tentar identificar pares de racionais, todas as cartas foram viradas, de modo que a face 

escrita ficasse voltada para baixo.  

Cada aluno em sua vez de jogar poderia tirar um par de cartas, se elas formassem os 

pares corretos ele as retirava da mesa e jogava novamente (Figura 3). Caso contrário, 

voltava a virá-las com as faces escritas para baixo, deixando-as no mesmo lugar na mesa. 

O jogo continua até que todas as cartas sejam retiradas da mesa. Vencendo então o jogador 

que conseguir o maior número de cartas. 

 

Figura 3: Aplicação do jogo da memória das frações. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

5. Resultados e analises da Experiência  

 

Os alunos da escola participante mostraram-se empenhados tanto na aplicação do 

jogo da memória das frações quanto de outros jogos. Sempre demonstraram curiosidade 

em saber qual atividade seria realizada e quais conteúdos seriam trabalhados. No caso do 

jogo da memória das frações, os alunos perceberam que os conceitos desenvolvidos em 

sala de aula sobre frações podem ser aprendidos sob outra perspectiva, de forma mais 

prazerosa e satisfatória.  

Mendonça (2001) destaca que, 

Ensinar e aprender matemática pode e deve ser uma experiência feliz. 

Curiosamente quase nunca se cita a felicidade dentro dos objetivos educativos, 

mas é bastante evidente que só poderemos falar de um trabalho docente bem 

feito quando todos alcançarmos um grau de felicidade satisfatório (p.14). 

 

Assim, o processo de ensino e aprendizagem, em especial no Ensino Fundamental 

pode e deve ser marcado por momentos de atividades lúdicas. Sendo assim, a utilização de 

jogos didáticos configura-se como uma boa opção para tais momentos. 

Os jogos trazem grandes benefícios para os alunos, pois eles aprendem conteúdos 

de matemática considerados por eles difíceis por meio de atividades diferenciadas, isso faz 

com que o aluno seja mais receptivo com as aulas de matemática, o que facilita e 

proporciona um maior desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem. 

Com essa atividade os objetivos dos bolsistas e dos professores orientadores foram 

alcançados. Em conversas posteriores com os professores titulares, os mesmos relataram 

que os alunos participantes do PIBID-Matemática passaram a apresentar maior empenho 

na realização das atividades em sala de aula, melhorando, desta forma, seu desempenho. 

Ao finalizar a atividade com o uso de jogos, foi possível concluir que experiências 

como essa são ótimas oportunidades para os participantes do PIBID vivenciarem situações 

que retratem o cotidiano docente. Essas ações possibilitam tanto o enriquecimento 

profissional e acadêmico quanto pessoal, advindo da interação com os diferentes contextos 

socioculturais dos alunos. 
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