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Resumo:  

O presente texto apresenta o relato de experiência de uma prática pedagógica vivenciada 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/ CAPES/ UPF), como 

uma das ações propostas no terceiro eixo do programa previsto no projeto da área 

Matemática. A ação foi elaborada e, posteriormente, aplicada em duas turmas de 1° ano do 

Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino Médio Antonino Xavier e Oliveira e propunha 

o uso do jogo como recurso pedagógico no estudo de funções. O Jogo do Dominó para a 

revisão de Logaritmos e o Jogo da Trilha Matemática previam a elaboração de síntese do 

estudo de funções. Esses momentos permitiram a reflexão sobre a importância do jogo para 

a aprendizagem matemática e revelaram resultados de melhora nas notas dos alunos 

envolvidos na ação. Mostraram, também, a validade de buscar alternativas para que as 

aulas de matemática sejam desafiadoras e dinâmicas. 
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1. Introdução  
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Os jogos fazem parte da vida do ser humano, e cabe ao professor entender como é 

estabelecida a aprendizagem em ambientes cuja metodologia usa o jogo como recurso. O 

professor é o principal responsável pelo planejamento que será utilizado nas suas aulas e, 

consequentemente, pelo tipo de mediação que levará o aluno ao conhecimento. Por esse 

motivo, ele precisa encontrar a melhor forma de abordagem dos conceitos matemáticos 

para a efetiva aprendizagem dos alunos, pois o método adotado faz muita diferença para a 

internalização ou não do conhecimento. 

Várias são as formas e jogos que existem na atualidade e a contribuição de cada um 

deles depende de muitas variáveis, dentre elas, pode-se citar o planejamento para jogar, o 

tipo de jogo, as noções presentes no jogo, a maneira de jogar, as capacidades que o jogo 

desenvolve e, especialmente, a forma de condução do jogo pelo professor. E, a 

possibilidade de vivenciar esse tipo de prática pedagógica, certamente é válida para 

professores que desejam proporcionar novas metodologias aos seus alunos.  

Nesse sentido, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 

teve papel importante na formação de futuros docentes da Educação Básica. Acadêmicos 

do Curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade de Passo Fundo, ao serem 

inseridos no contexto da escola pública e vivenciarem práticas pedagógicas que utilizem o 

jogo, como recurso de ensino, tiveram sua formação docente aprimorada.   

As ações previstas nos quatro eixos do programa Pibid/Matemática (2010-2013), 

objetivam proporcionar qualificação na formação dos futuros docentes. O primeiro eixo, o 

da contextualização, é conhecida parte da realidade escolar, principalmente em relação aos 

documentos que regem a escola, aos alunos e professores de matemática da escola. No 

segundo eixo, a investigação propõe ações de observação de aula e análise dos 

questionários aplicados aos alunos em relação a anseios e dificuldades matemáticas 

discentes. O terceiro eixo, da intervenção pela inovação, possibilita a elaboração de ações 

que busquem superar dificuldades que foram identificadas em sala de aula, em relação ao 

ensino e à aprendizagem matemática. Finalmente, o quarto eixo, corresponde à avaliação, 

sistematização e divulgação das ações e seus resultados.  

Neste artigo, será exposta parte de uma das ações do terceiro eixo do projeto 

Pibid/Matemática, desenvolvida na modalidade oficina pedagógica, cuja metodologia de 

trabalho previa o uso de jogos. A oficina foi desenvolvida com os alunos de duas turmas 

do 1º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Antonino Xavier e 

Oliveira e objetivava revisar o conceito de função de forma diferenciada, possibilitando ao 
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aluno o debate e sistematização de ideias presentes no conceito abordado. Os jogos 

selecionados para serem expostos nesse relato de experiência são o “Dominó dos 

Logaritmos” e a “Trilha de Funções” com a finalidade de socializar com acadêmicos e 

professores de matemática essas práticas vivenciadas no Projeto Pibid/UPF/Matemática. 

2.  Revisão Teórica  

 A busca por uma educação que possibilite a apropriação de conhecimentos pelo 

aluno, por meio da aprendizagem matemática, exige práticas pedagógicas que 

proporcionem diferentes maneiras de motivar o estudante à atividade de estudo.  

Para isso, é preciso que o professor conheça seus estudantes e elabore seus 

planejamentos de maneira comprometida com a aprendizagem dos estudantes, pois, 

segundo Haydt, “o processo de planejamento permite ao professor organizar 

antecipadamente a ação didática, contribuindo para melhoria tanto do trabalho docente 

como discente” (2006, p. 104).  

Nesse sentido, a preocupação em planejar atividades que proporcionem 

aprendizagem matemática requer do professor a busca por recursos pedagógicos eficientes 

ao ensino da matemática, especialmente na Educação Básica. Um desses recursos é o jogo 

porque segundo Grando “o conhecimento matemático está implícito na ação do jogo” 

(2008, p. 02). Porém, a própria autora afirma que as noções presentes na atividade do jogo 

precisam ser exploradas, pois esse conhecimento não é “ainda propriamente a Matemática, 

como conhecimento sistematizado, culturalmente e cientificamente legitimado.” (2008, p. 

02).  

O jogo tem sua validade pedagógica por ser uma atividade diferente e provoca o 

estudante para a compreensão de ideias necessárias para a aprendizagem matemática, pois 

“a linguagem matemática, de difícil acesso e compreensão do aluno, pode ser simplificada 

através da ação no jogo” (GRANDO, 2008, p. 11).   

Outro fator que qualifica o uso de jogos em aulas de matemática é a relação 

professor-aluno proporcionada pelas situações de diálogo, necessárias à ação do jogo e ao 

debate, bem como, a justificativa de decisões e procedimentos, análise e sistematização dos 

conhecimentos presentes no jogo. Nacarato afirma que,  

 

 

não há como pensar o ato de ensinar e de aprender que não seja baseado no 

diálogo. Diálogo que possibilita conhecer o outro, saber ouvir o que o outro tem 

a dizer e considerar que a voz do aluno tem sentido e precisa ser valorizada. 
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Dessa forma, por meio do diálogo, pode-se respeitar o saber do educando e 

promover sua autonomia intelectual. (2013, p. 21). 

 

  

  Diante disso, cabe ao professor, como mediador do conhecimento, promover 

atividades que estimulem a participação do estudante e possibilitem a aprendizagem, 

assim, o jogo pedagógico mostra-se como um recurso possível e de fácil elaboração e 

desenvolvimento.  Além disso, pode contribuir com a aprendizagem matemática, na 

medida em que o aluno sinta-se motivado a estudar e ampliar seu conhecimento.  

3. A intervenção pedagógica com jogos no Ensino Médio  

Durante as reuniões de estudo feitas na escola e na Universidade surgiu a ideia de 

levar jogos para a sala de aula, como uma proposta de rever conteúdos de uma forma 

diferenciada e que tivesse efetivamente o envolvimento dos alunos.  Em conjunto com a 

professora supervisora debatemos e optamos por jogos que proporcionassem a discussão 

de ideias, por isso, decidimos por jogos cujo ato de jogar fosse feito em grupo. 

Os jogos foram elaborados e desenvolvidos primeiramente entre os bolsistas para 

que não houvesse dúvidas durante a aplicação com os alunos da escola. Essa fase foi 

importante para que questões relacionadas à aplicação da atividade lúdica viessem à tona e, 

até mesmo, questões relacionadas aos conceitos matemáticos envolvidos no jogo.   

Cabe salientar que na elaboração e aplicação dos jogos com os alunos da escola 

foram considerados os sete estágios de aplicação do jogo sugerido por Grando (2008). 

Grando afirma que os estágios são: familiarização dos alunos com o material do jogo, 

reconhecimento das regras, o ‘jogo pelo jogo’- jogar para garantir regras, intervenção 

verbal, registro do jogo, intervenção escrita, jogar com competência. Esses momentos, 

segundo Grando (2008), são essenciais para que o jogo alcance o objetivo traçado pelo 

professor para que os alunos, ao jogar, discutam questões entre si e possam ensinar um ao 

outro, numa troca de conhecimento.  

Nessa perspectiva, aos bolsistas, nos dois jogos aqui expostos, coube o papel de 

mediadores e supervisores do cumprimento das etapas e regras, intervindo apenas para 

corrigir possíveis erros de interpretação ou de conceitos não esclarecidos anteriormente.  

Os dois jogos foram aplicados no segundo semestre de 2011, em duas turmas de 1° 

ano do Ensino Médio.  
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Para o jogo “Dominó de Logaritmos” foram utilizadas cartelas coloridas de E.V.A., 

caneta permanente, tesoura e cola específica para E.V.A. O jogo contém 28 peças de 

dominó com questão e resposta sobre os logaritmos e que se encaixam, com a finalidade de 

revisar o conteúdo estudado em sala de aula. Para jogar, os alunos das duas turmas foram 

separados em grupos de até quatro pessoas e tinham um bolsista como mediador do 

processo. As peças do dominó eram todas divididas entre os quatro alunos e a cada vez de 

jogar, caso o aluno não tivesse a resposta passava para o próximo que a possuísse. Vencia 

o jogo o integrante que não tivesse mais peças do dominó na mão.  

Esse jogo teve boa aceitação pelos alunos envolvidos, alguns a partir de certo 

momento, não precisavam mais usar caderno para a resolução das questões, revelando 

aprendizagem dos conceitos relacionados aos logaritmos. A seguir, apresentamos um dos 

momentos do jogo com um dos grupos de alunos da escola.  

 

Fig.1: Aplicação do Jogo “Dominó de Logaritmos” na Escola Estadual de Ensino Médio Antonino Xavier e 

Oliveira. 

 

No jogo “Trilha das Funções”, o grupo de bolsistas utilizou um banner contendo 

uma trilha, um dado e peças coloridas para indicar os avanços nas jogadas, e, ainda, 

confeccionou cartelas contendo questões sobre funções. Cabe salientar que parte das 

questões utilizadas foi elaborada pelos acadêmicos bolsistas, outra parte foi retirada de 

livros didáticos e da internet. As questões traziam diferentes abordagens, algumas sobre 
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elementos e nomenclaturas, outras para determinar o valor da função ou encontrar o 

domínio de uma função. Também foram propostas questões que traziam a necessidade de 

analisar e interpretar gráficos, além de questões de aplicação do conceito de função, 

necessitando modelar matematicamente um problema. Outro aspecto interessante foi a 

preocupação de elaborar questões com níveis progressivos de dificuldades na resolução das 

mesmas. 

O jogo da trilha também foi aplicado no segundo semestre de 2013, nas duas 

turmas de 1° ano do Ensino Médio da mesma escola, sendo assessorado pelos bolsistas. 

Neste jogo os alunos foram separados em grupos de 4 ou 5 alunos (não mais que isso), 

jogando cada aluno individualmente, lendo a questão para o grupo e todos resolvendo para 

saber se o colega responderia corretamente. E, se estivesse certa a resposta, o dado era 

jogado para indicar quantas ordens o aluno jogador deveria avançar na trilha. Caso a 

resposta fosse incorreta, o aluno jogador não avançava na trilha e a questão era debatida 

pelo grupo todo, com a supervisão do bolsista, para que todos entendessem a resolução e o 

jogo pudesse seguir com o próximo jogador. A seguir, apresentamos um exemplar das 

peças utilizadas para o jogo da trilha na escola.  

 

Fig. 2: Jogo “Trilha das Funções”. 
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Realizado o jogo, foi feita uma breve avaliação sobre a proposta lúdica, e o 

resultado foi animador porque mostrou que a trilha disponibilizou aos alunos uma forma 

mais dinâmica de revisar questões sobre funções.  

Outro aspecto importante, é que sendo o banner da trilha um dos materiais 

confeccionados e doados às escolas pelo Pibid, é possível elaborar novas cartelas e 

proporcionar outros momentos para o jogo, para diferentes assuntos. 

Após a realização dos dois jogos, “Dominó dos Logaritmos” e “Trilha das 

Funções”, foram reservados momentos de debates e elaborações de sínteses sobre os 

conteúdos estudados e presentes nos jogos propostos. Nesse sentido, Grando (2008) alerta 

que não é a atividade do jogo que promove a aprendizagem matemática, mas os 

encaminhamentos proporcionados pelo professor durante e depois do jogo.  

4. Contribuições das propostas lúdicas para a aprendizagem matemática  

Após a experiência vivenciada no terceiro eixo do programa Pibid/Matemática, 

percebemos que a atividade lúdica trouxe bons resultados em relação à aprendizagem dos 

alunos. Entre os vários aspectos identificados como positivos nessa utilização, um evidente 

foi o envolvimento de vários alunos que dificilmente ficavam atentos durante as aulas; nos 

jogos tiveram atitudes diferenciadas. Outro aspecto importante foi a possibilidade de os 

alunos perceberem a necessidade de estudar mais para ter sucesso no jogo. 

O simples fato de a sequência didática sair da maneira que tradicionalmente os 

exercícios são apresentados aos alunos, chamou a atenção deles e fez com que a maioria 

participasse da resolução das questões e ampliasse o interesse de estarem em sala de aula 

para jogar.  

Outro aspecto positivo é que os alunos puderam interagir entre si, discutir e 

aprender com seus colegas, especialmente, desenvolvendo nos alunos a capacidade de 

interpretar questões, sistematizar ideias e criar procedimentos de resolução das questões 

para que o jogo pudesse acontecer.  

Em relação à atividade do jogo, uma das contribuições desse tipo de atividade está 

na necessidade de que, ao jogar, o aluno aprende a respeitar regras, tempo de jogada e as 

formas de pensar dos colegas.  

Diante dessas constatações, é possível afirmar que a proposição de uma atividade 

diferenciada em aulas de matemática, a exemplo de jogos, aumenta o interesse dos alunos e 

possibilita a compreensão de conceitos matemáticos, além de proporcionar a oportunidade 
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de manifestarem suas ideias, seus raciocínios, sem a preocupação de se exporem e serem 

avaliados pelos outros colegas ou professor.   

Finalmente, uma das grandes vantagens de promover jogos em aulas de matemática 

e que pôde ser constatada pelos bolsistas do Pibid/Matemática, e é citada por Grando 

(2008), é o sentido que assume o erro dos alunos durante as jogadas. O erro passa a ser 

aceito pelos participantes do jogo como pontuação de jogada e não como incapacidade de 

compreensão do colega. Isso melhora o convívio entre os alunos e aumenta a capacidade 

de expor e revelar como os alunos se apropriaram do conceito em estudo para, então, 

auxiliar o aluno na apropriação do significado correto. 

 

Em relação aos jogos escolhidos, especificamente, é importante ressaltar que tanto 

o jogo do Dominó de Logaritmos como o jogo da Trilha das Funções, exige muito controle 

por parte do professor para que o jogo contemple os procedimentos e conceitos corretos na 

resolução das questões. Durante a prática pedagógica proposta como ação do Pibid, o 

professor de matemática dispunha do auxílio de cinco bolsistas para fazer a mediação nos 

grupos; porém, em turmas normais da Educação Básica, o professor é único, e essa 

metodologia de aplicação do jogo não é eficaz, já que demanda de acompanhamento em 

todos os grupos para sanar as dúvidas dos alunos. Então, a sugestão dos bolsistas 

Pibid/Matemática/UPF é de que, nesse caso, a turma seja dividida em somente dois grupos 

de jogadores e que o jogo seja um grupo contra o outro, e o professor seja o mediador do 

processo, no papel de juiz do jogo.  

5. Considerações finais  

A partir do desenvolvimento da oficina pedagógica como uma prática diferenciada 

proporcionada pelo programa Pibid/Matemática, foi possível perceber que além de os 

jogos poderem ser um excelente recurso para auxiliar na aprendizagem do aluno, que essa 

atividade constitui-se, inclusive, em um bom meio de aprendizagem à docência, seja na 

formação inicial, seja na continuada.  

O planejamento de tais atividades trouxe a necessidade de reflexão dos bolsistas 

sobre as condições e critérios de escolha de um jogo que possibilitasse um aumento nos 

níveis de compreensão dos alunos, em relação aos conceitos presentes no jogo.  

A prática vivenciada possibilitou, ainda, constatar o importante papel que assume o 

desafio para com as pessoas, e, principalmente, que uma ação pedagógica lúdica pode 
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contribuir além do conhecimento matemático, proporcionando o desenvolvimento de 

capacidades e valores importantes para o ser humano.   

Neste artigo expomos duas ações vivenciadas no programa e as duas envolvendo o 

uso de jogos como recurso pedagógico. A prática vivenciada pelos bolsistas acadêmicos e 

professores de matemática da escola da Educação Básica, certamente proporcionou 

aprendizagem de saberes necessários à docência. Isso porque, além de elaborar práticas 

diferenciadas, permitiu conhecer a complexidade que se constitui em um bom 

planejamento, a necessidade de ter clareza do que se quer e a responsabilidade de o 

professor ter domínio dos conceitos presentes na ação do jogo e nas regras do mesmo para 

que possibilite ao aluno aprendizagem matemática.  

Diante de tudo, é possível afirmar que o Pibid é um importante programa para a 

formação inicial de docentes, porque permite ao acadêmico bolsista vivenciar, de maneira 

mais próxima à realidade escolar, momentos diferentes e essenciais para a sua formação 

profissional como educador.  
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