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RESUMO 

FARIAS, Elionora Ramos. A utilização de jogos por licenciandos em matemática como 

recurso pedagógico em aulas de matemática em um museu.  2018. 337f. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Campina Grande, 2018.  

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como estudantes da Licenciatura em Matemática em 

formação fazem uso dos jogos matemáticos no processo de ensino-aprendizagem e como o trabalho 

com os mesmos contribuem para sua formação inicial. Para alcançarmos esse objetivo, tentamos 

responder a alguns questionamentos: Como os estudantes de Licenciatura em matemática fazem uso 

dos jogos matemáticos em suas aulas? E como a utilização dos jogos pode impactar a prática desses 

licenciandos enquanto futuros professores de Matemática? O trabalho foi desenvolvido na modalidade 

de pesquisa qualitativa, tendo como foco o estudo do indivíduo com toda a sua complexidade na sua 

inserção com o ambiente sociocultural e natural. O trabalho de campo foi realizado no laboratório de 

matemática de um museu vivo de ciências e tecnologia do Estado da Paraíba, onde observamos a 

prática de alguns licenciandos do Curso de Matemática de uma Universidade Pública do Estado da 

Paraíba, participantes de um projeto, ao ministrarem aulas experimentais em turmas do 6º e 9º ano do 

ensino fundamental, de várias escolas públicas. Os instrumentos para o levantamento de dados foram 

as observações das aulas ministradas no museu pelos licenciandos em Matemática, os encontros para o 

planejamento das atividades e mediante entrevistas com quatro dos licenciandos que fazem parte do 

projeto, as quais foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente. A análise das entrevistas deu-

se via o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC (LEFÉVRE & LEFÉVRE), instrumento de análise 

desenvolvido recentemente no Brasil.  Entre os resultados obtidos destacamos: que todos ressaltaram a 

importância da participação no projeto e do uso que fizeram dos jogos no ambiente de aula, pois no 

decorrer do projeto no qual os licenciandos fizeram uso dos jogos matemáticos como ferramenta 

educativa, a postura dos mesmos em relação ao processo de ensino-aprendizagem foi a de mediador, 

pois eles buscavam sempre levar os alunos a construírem os conceitos estudados, houve uma mudança 

de visão em relação ao que é educação matemática e também a respeito do que é ensinar, se 

conscientizaram a respeito da importância do planejamento das atividades, pois antes de levar 

qualquer atividade para os alunos participantes do projeto, era feito o planejamento com estes 

licenciando que atuavam no projeto como monitores por parte do coordenador e dos alunos da Pós-

Graduação, a autonomia foi desenvolvida, uma vez que tiveram a oportunidade de atuarem como 

professores de várias turmas da escola básica e contribuiu também na formação de professores 

reflexivos. Dessa forma podemos concluir que os benefícios do trabalho com os jogos não se resumem 

apenas para os alunos, mas estende-se também para a formação do professor e através  dessa vivencia 

no projeto, os licenciandos puderam ver na prática as potencialidades do trabalho com jogos no 

ambiente da sala de aula, uma vez que eles vivenciaram que quando eles trabalharam com os jogos em 

sala de aula, o envolvimento dos alunos em relação a aprendizagem ocorreu de forma mais intensa, 

mais prazerosa e mais dinâmica, pois na maioria das vezes os alunos participaram ativamente de seu 

próprio processo de aprendizagem e ajudou a derrubar barreiras, tais como, a atitude do aluno frente 

aos erros, a socialização, tanto na relação aluno/aluno como também na relação professor/aluno, uma 

vez que se sentem mais à vontade para expor suas opiniões e dúvidas. Por este fato defendemos que os 

jogos não sejam apenas inseridos nas escolas de educação básica, mais também nos cursos de 

formação inicial dos professores. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Inicial de professores, Jogos Matemáticos e Prática docente. 

 



 
 

ABSTRACT 

FARIAS, Elionora Ramos. The use of games for licensees in mathematics as a pedagogical 

resource im mathematics classes in a museum.  2017. 337f.  Masters Dissertation – 

University of Paraíba state – UEPB, Campina Grande, 2017.  

 

This research aims to identify as students of the Degree in Mathematics in training, make use 

of mathematical games in the teaching-learning process and how the work with them 

contribute to their initial training. To reach this goal, we try to answer a few questions: How 

do students of Mathematics Degree make use of mathematical games in the classroom? And 

how can the use of games impact the practice of these graduates as future Mathematics 

teachers? The work was developed in the modality of qualitative research, focusing on the 

study of the individual with all its complexity in its insertion with the sociocultural and 

natural environment. Fieldwork was carried out in the mathematics laboratory of a living 

science and technology museum in the State of Paraíba, where we observed the practice of 

some graduates of the Mathematics Course of a Public University of the State of Paraíba, 

participating in a project, while ministering experimental classes in grades 6 and 9 of 

elementary school in various public schools. The data collection instruments were the 

observations of the classes taught in the museum by the Mathematics graduates, the meetings 

for the planning of the activities and through interviews with four of the licensees that are part 

of the project, which were recorded in audio and transcribed later. The analysis of the 

interviews took place via the Discourse of the Collective Subject - DSC (LEFÉVRE & 

LEFÉVRE), an analysis instrument recently developed in Brazil. Among the results we 

highlight: that all stressed the importance of participation in the project and the use they made 

of the games in the classroom environment, because in the course of the project in which the 

licensees made use of mathematical games as an educational tool, their position in relation to 

the teaching-learning process was that of mediator, since they always sought to lead the 

students to construct the concepts studied, there was a change of vision regarding what is 

mathematical education and also about what is to teach, they became aware of it of the 

importance of the planning of the activities, since before carrying out any activity for the 

students participating in the project, the planning was done with these licensees who acted in 

the project as monitors by the coordinator and the students of the Graduate, the autonomy was 

developed, since they had the opportunity to act as teachers in various classes of the basic 

school and contributed also in the training of reflective teachers. In this way, we can conclude 

that the benefits of working with games are not limited to students, but also extend to the 

teacher training and through this experience in the project, the licensees could see in practice 

the potential of working with games in the classroom environment, once they experienced that 

when they worked with classroom games, the involvement of students in relation to learning 

occurred more intensely, more pleasurable and more dynamic, because most of the time the 

students have actively participated in their own learning process and helped to break down 

barriers such as the student's attitude towards mistakes, socialization, both in the pupil / 

student relationship as well as in the teacher / student relationship, once they feel more at ease 



 
 

to express their opinions and doubts. For this reason, we argue that games should not only be 

inserted in primary schools, but also in the initial teacher training courses. 

KEY WORDS: Initial Teacher Training, Mathematical Games and Teaching Practice. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da minha formação inicial, a qual se deu em uma Universidade do Estado da 

Paraíba, a discussão a respeito do ensino-aprendizado de Matemática em nossas escolas sempre 

esteve presente, tanto através de estudos teóricos, como de discursões nas Disciplinas que cursei. 

Sempre era citado por muitos dos meus companheiros de sala, a falta de interesse dos alunos pelas 

aulas de matemática e também eram apontadas pesquisas que mostravam o fracasso do ensino da 

mesma em nosso país. 

Ao cursar as disciplinas de Prática de Ensino e Laboratório de Matemática, adquiri novos 

saberes sobre a referida temática e pude conhecer outras estratégias metodológicas que visam 

facilitar tanto o ensino, por parte do professor, tais como o uso do Laboratório de Matemática, a 

Resolução de Problemas, a Modelagem Matemática, os Jogos, entre outras, como também o 

aprendizado por parte dos alunos.   

Nos estudos teóricos, através de vários textos e autores, pude perceber que muitas vezes o 

problema dos alunos não estarem aprendendo, nem compreendendo a Matemática que os 

professores estão ensinando no ambiente da sala de aula, pode está diretamente ligado a 

Metodologia utilizada, que na maioria das vezes pode não despertar a curiosidade dos alunos para o 

que está sendo ensinado. 

Apesar de toda a diversidade de metodologias existentes e que estão à disposição dos 

professores, as quais visam facilitar tanto o trabalho didático do professor em seu cotidiano escolar, 

bem como, o aprendizado por parte dos alunos, a metodologia tradicional ainda é a que predomina, 

e o próprio professor tem o papel principal na sala de aula, cabendo a ele expor os conteúdos, e aos 

alunos o papel de absorvê-los, não tendo em grande parte nenhum significado nem utilidade para 

eles.  

Durante a Disciplina de Laboratório de Matemática II, pude de maneira prática, trabalhar 

com algumas das metodologias existentes, tais como a Resolução de Problemas e os jogos. Através 

do estudo teórico dos jogos no contexto da sala de aula, da confecção e aplicação dos mesmos em 

uma Semana Acadêmica, promovida pela Universidade na qual cursei minha Graduação, para 

alunos da escola básica da rede pública, da rede privada e também para alunos do ensino Superior, 

foi que aprendi a “enxergar” o jogo não como uma brincadeira, mas sim como uma ferramenta 

pedagógica que pode auxiliar professores e alunos no processo de ensino-aprendizado.  
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Essa experiência despertou a minha curiosidade, e assim, decidi continuar me aperfeiçoando, 

estudando mais sobre essa ferramenta pedagógica, pois durante a experiência relatada, pude ver o 

quanto o trabalho com os mesmos são importantes para a introdução e também para a fixação de 

conceitos matemáticos.  Um exemplo de jogo que trabalhamos com o objetivo de introduzir o 

conceito durante a Semana Acadêmica na Universidade, foi o Corrida de obstáculos, o qual explora 

o conteúdo de Expressões Algébricas. Trabalhamos também vários outros jogos que possibilitavam 

a revisão de conceitos já estudados pelos alunos que nos visitaram, como por exemplo, o Contato do 

1º grau, o Dominó de Equações, Pescaria de Potências, dentre outros. Uma das principais vantagens 

na aplicação destes jogos foi a possibilidade de fazermos o diagnóstico dos alunos que participaram, 

pois durante a aplicação dos mesmos, diversos alunos quando se viam diante de uma jogada em que 

tinham que resolver uma equação do 1º grau, como por exemplo no Jogo Contato do 1º grau, diziam 

não se lembrar mais, alguns não se lembravam da relação de sinais, outros diziam nunca terem visto 

o assunto em sala de aula, enfim, foram muitas as situações observadas. 

Já nos anos finais da minha Graduação, tive a oportunidade de participar do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), no qual os alunos da Graduação têm a 

oportunidade de ir para as escolas e ministrar aulas. Durante este período, desenvolvemos várias 

aulas tendo como recurso pedagógico os jogos, abordando diversos conteúdos matemáticos, e 

percebi o quanto este recurso auxilia no aprendizado dos alunos, pois sempre contávamos com a 

participação da grande maioria dos alunos na realização das atividades com os jogos matemáticos, 

eles sempre demonstravam interesse em realizá-las, em aprender, tiravam dúvidas, o 

companheirismo era notável, e tinham o anseio de atingir a meta maior, que para eles era a de 

vencer o jogo. No final, sempre perguntávamos o que eles tinham achado do jogo, e eles 

continuamente diziam ter gostado, afirmavam ter aprendido muitas coisas, recordado alguns 

conteúdos matemáticos que não lembravam mais, e chegaram a afirmar, por diversas vezes, que as 

aulas seriam melhores se seus professores trouxessem jogos também para a sala de aula. 

Todas essas experiências desenvolvidas com os jogos em sala de aula me estimularam à 

realização de um estudo mais profundo, o qual resultou no meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), no qual trabalhei com o uso de jogos para o ensino-aprendizado da matemática, o meu foco 

enquanto pesquisadora estava no aprendizado dos alunos, para isto trabalhei com alunas do 2º ano 

do Ensino Médio de uma Escola pública da cidade de Campina Grande, e como resultado, pude 

perceber alunas mais desejosas pelo saber, motivadas para assistir cada aula, participativas ao 

exporem suas respostas e também suas dúvidas, tendo uma compreensão melhor dos conteúdos 
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matemáticos explorados nos jogos, fato este comprovado através de atividades aplicadas após os 

jogos, pois em determinadas aulas, mesmo após o término, as alunas continuavam jogando ou 

finalizando as atividades aplicadas e até me pediam para passar um pouco mais de tempo em sala, 

para que pudessem concluir o jogo ou as atividades, enfim, pude constatar que, uma vez bem 

planejado, o trabalho com jogos matemáticos pode ser uma ferramenta pedagógica que contribuirá 

para o aprendizado dos alunos. 

Refletindo estes resultados, e decidida a continuar meus estudos nesta área, participei da 

seleção do Mestrado profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática de uma 

Universidade no Estado da Paraíba, a qual fui aprovada, meu foco enquanto pesquisadora estava no 

“como” os professores, principalmente os que estão no processo de Formação Inicial, fazem uso dos 

jogos no processo de ensino-aprendizagem, pois concluímos, que não adianta termos alunos que se 

sentem mais motivados em aprender por meio da utilização dos jogos, se não tivermos professores 

bem preparados para trabalhar com os mesmos em sala de aula.  

Foi aí que nos inserimos em um projeto desenvolvido no Laboratório de Matemática do 

Museu de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, o qual proporciona aos alunos de Graduação 

em Matemática, futuros professores, a oportunidade de trabalhar com alunos da rede pública de 

ensino da cidade de Campina Grande e desenvolver propostas de atividades experimentais 

relacionadas ao uso dos recursos didáticos, incluindo os Jogos matemáticos, com alunos de 6º e 9º 

ano. Os alunos da Graduação em Matemática participantes deste projeto tiveram a oportunidade de 

conhecer e explorar melhor os Jogos matemáticos, bem como alguns outros recursos 

metodológicos, através do estudo teórico, e da prática com os próprios alunos. 

Dentre tantos tipos de jogos que podem ser explorados no ambiente da sala de aula, na nossa 

pesquisa destacaremos e exploraremos o uso de jogos pedagógicos, os quais segundo Grando (1995, 

p.44): 

Apresenta-se produtivo ao professor que busca nele um aspecto instrumental 

e, portanto, facilitador à aprendizagem do aluno e, também, produtivo ao 

aluno, que desenvolve sua capacidade de pensar, refletir, analisar, levantar 

hipóteses, testá-las e avalia-las, além do desenvolvimento da autonomia e da 

socialização propiciadas pelo movimento do jogo. 

 

Esse trabalho busca não somente teorizar sobre o assunto, mas subsidiar a prática docente 

para que o professor reflita sobre suas concepções de Jogo, e que os insira em suas aulas, não como 

recurso único, como muitos professores fazem com a aula tradicional, mas sim, que estude o 
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momento ideal para trabalhar com os mesmos, para que assim os jogos, auxiliem tanto o professor 

ao ensinar, mas também os alunos em sua aprendizagem e que estejam prontos para explorar suas 

potencialidades metodológicas sem perder, portanto, o aspecto lúdico dos mesmos. Como diz 

Grando (1995, p. 59): 

Nota-se que existe uma preocupação em manterem os aspectos lúdicos do jogo ao 

incorporá-lo à situação de ensino. Neste sentido, o jogo pedagógico deve ser 

desafiador, interessante, ter um objetivo que possibilite ao sujeito o “se conhecer” a 

partir de sua própria ação no jogo e, finalmente, que todos os jogadores estejam 

ativamente envolvidos com a situação, ou seja, participando em todos os momentos 

do jogo. Além disso, resgata-se a importância dada ao professor enquanto 

selecionador dos jogos pedagógicos, vinculados a seu projeto de ação 

metodológica e que propiciem o desencadeamento do processo de construção dos 

conceitos, pelo aluno. 

 

Pode-se perceber que o trabalho com os jogos vai muito além de levá-los para o ambiente da 

sala de aula, deve ser uma ação planejada, onde o professor faça as escolhas dos conceitos a serem 

explorados, escolha o melhor jogo a ser utilizado a fim de atingir os objetivos traçados e no 

momento do jogo, auxiliar os alunos para desencadearem o processo de construção ou fixação dos 

conceitos presentes no jogo. E assim, para os alunos que estarão envolvidos com o jogo, além de se 

apresentar como uma atividade dinâmica e prazerosa, onde os mesmos se sentem motivados e 

desafiados, vai gerar a aprendizagem de conceitos. 

A participação em eventos externos, a apresentação de diversos trabalhos na própria 

universidade e as apresentações e discussões no GEPEP – Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação e Pós-Modernidade – contribuíram para o amadurecimento teórico em torno do tema da 

pesquisa. 

Fundamentamos nosso trabalho nas ideias de pesquisadores em âmbito nacional e 

internacional para justificar esta pesquisa qualitativa que explora o processo de utilização dos Jogos 

matemáticos no ambiente do laboratório de ensino de matemática como instâncias auxiliares para a 

atividade pedagógica do museu em que atuamos. 

A metodologia adotada nesta pesquisa é a qualitativa, por entendermos que este tipo de 

abordagem busca, não somente a explicação dos dados obtidos, mas também sua compreensão e 

seus significados, ou seja, visa à interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados aos 

dados obtidos, tendo como foco, o estudo do indivíduo com toda a sua complexidade na sua 

inserção com o ambiente sociocultural e natural.  
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De acordo com Bogdan (1994), a pesquisa qualitativa compreende cinco características que 

são: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; 2. A investigação qualitativa é descritiva. Os dados 

recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não de números; 3. Os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; 4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva; 5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa (BOGDAN, 

1994, p. 47-49). 

  

Classificamos nossa pesquisa como qualitativa, pois como pesquisadores, trabalhamos com 

o ambiente natural, que no nosso caso, eram os encontros desenvolvidos no Laboratório de 

Matemática de um Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, com alunos da Graduação em Matemática, 

os quais atuavam como monitores, e com alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ano e do 9º ano 

participantes de um Projeto de extensão desenvolvido por um município do Estado da Paraíba 

juntamente com uma Universidade do mesmo Estado, cuja finalidade é a integração entre 

Universidade, Escola e Museu.  

Na nossa pesquisa não estivemos preocupados com dados quantitativos, mas sim com o 

processo, e para isto faremos as descrições completas de cada encontro observado, para termos 

melhor compreensão de como se davam os encontros, os materiais que foram utilizados, a prática 

dos monitores e qual a atitude dos alunos nestes encontros, onde os monitores fizeram uso dos jogos 

matemáticos, e também realizamos uma entrevista com os alunos da Graduação em Matemática, 

que participaram como monitores do projeto.  Identificamos que a fonte direta de dados seriam os 

planejamentos realizados quinzenalmente pelos pesquisadores juntamente com os monitores, tais 

planejamentos antecediam cada atividade a ser aplicada no museu, tendo os monitores a 

oportunidade de estudar e explorar o material que utilizariam em seus encontros, estes por sua vez, 

desenvolvidos no museu pelos monitores. Dessa forma, como pesquisadores, estivemos observando 

a prática dos mesmos ao fazer uso dos jogos para o ensino-aprendizado da matemática, e uma 

entrevista foi realizada com os alunos da Graduação que participaram como monitores no projeto, 

sendo os dados coletados na forma de palavras e imagens, observando os detalhes para tentarmos 

compreender o fenômeno como um todo, assim, a análise dos dados foi feita a partir dos 

planejamentos, das descrições das aulas observadas e da entrevista junto aos monitores do projeto. 
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Como já definimos, o presente estudo é uma pesquisa qualitativa composta por uma análise 

das entrevistas feitas com quatro alunos que cursam Licenciatura em Matemática em uma 

Universidade do estado da Paraíba, os quais participam, ou já participaram do projeto. 

Para analisar as entrevistas utilizamos como ferramenta o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), desenvolvido por Fernando Lefèvre e Maria Cavalcanti Lefèvre, ambos pesquisadores da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Essa metodologia sugere uma rígida sequência de elaboração de duas ferramentas de análise, 

são elas: Instrumento de análise 1 (IAD 1), composta pelas expressões - Chave (ECH), Ideias 

centrais (IC), e suas classificações, por fim a Ancoragem (AC); e o instrumento de análise do 

Discurso 2 (IAD 2), elaborado para cada grupo de ideias chave, é composto pelas transcrições das 

ideias chave e o Discurso do sujeito coletivo (DSC). 

Após a elaboração desses dois instrumentos é possível usar o quadro resumo das ideias 

chave e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada grupo. Retornaremos a essa discussão no 

capítulo a ela pertinente para apresentar a metodologia do DSC de maneira mais clara e detalhada. 

Em nossa pesquisa optamos por apresentar no corpo do texto para cada pergunta: o quadro 

resumo das ideias centrais (IC) e o Discurso do Sujeito Coletivo construído para cada uma das 

ideias e por fim as análises do discurso gerado em cada questão, exceto a questão um, pois pelo fato 

da mesma ser dedicada apenas para informar o período no qual os entrevistados estão em seu Curso 

de Licenciatura em Matemática, não aplicamos nela a ferramenta de análise do DSC. Os 

instrumentos de análise do discurso, IAD- 1 e IAD- 2, estarão disponíveis nos anexos da pesquisa. 

(Ver anexo 7) 

O levantamento de dados foi realizado entre o segundo e terceiro trimestre do ano de 2017, 

mediante entrevistas com alunos da licenciatura em matemática de uma Universidade Estadual da 

Paraíba, os quais participam ou já participaram do PROJETO. 

No desenvolver do trabalho, ampliaremos a discussão dos aspectos mencionados na presente 

introdução, dando forma a nossa própria reflexão a respeito do tema. 

Como já citado, o projeto no qual desenvolvemos nossa pesquisa, se deu em um Museu 

Vivo de Ciência e Tecnologia, e como é comum ouvirmos, nossos alunos aprendem muito mais e 

têm uma maior compreensão do que está sendo estudado, quando têm a oportunidade de ver o que 

está sendo estudado, tocá-los, senti-los e manipulá-los, do que quando simplesmente só ouvem do 
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professor, através de um aula expositiva no ambiente da sala de aula a respeito de um determinado 

conteúdo, e isto foi notável em cada encontro que desenvolvemos no Museu, pois os alunos 

puderam manipular materiais como a balança, e assim compreender melhor o conceito de Equações 

do 1º grau, trabalharam com a Torre de Hanói, com o Tangran e diversos jogos matemáticos, que 

tinham o objetivo de introduzir ou fixar os conteúdos trabalhados, dentre outros materiais didáticos. 

Foi perceptível tanto para nós pesquisadores, como para os monitores do projeto a satisfação dos 

alunos no desenvolvimento de cada encontro, resultando na participação ativa da maioria dos 

alunos. 

Os museus surgiram, para serem espaços de pesquisa e produção de conhecimento. Ao 

definir o que seria um museu, Bitter (2009, p.22) concorda com a definição dada pelo conselho 

Interacional de Museus (ICOM) que diz: 

Que se trata de instituições de interesse público com a finalidade de conservar, estudar, 

expor e valorizar os testemunhos materiais do homem e de seu ambiente, para educação e 

lazer da sociedade. Partindo dessa definição, são considerados museus: aquários, jardins 

zoológicos e botânicos, sítios e monumentos naturais e arqueológicos, centros de ciência e 

cultura que abrigam acervos, galerias de arte, exposições não comerciais, entre outras 

tantas. 

   

Uma das atribuições dos museus é fomentar ações educativas, e Falcão (2009, p.15) apoia 

esta ideia, uma vez que diz que o aspecto educacional dos museus está ligado a sua própria origem, 

pois desde o início se configuravam como espaços de pesquisa e ensino. Enfim, os museus são 

ambientes culturais e educativos que podem propiciar a aprendizagem por meio de experimentos e 

outras ações. As atividades educativas podem ser desenvolvidas de tipos variados, como define 

Falcão (2009, p.16): 

Podem ser entendidas como práticas educativas atividades tais como: visitas “orientadas”, 

“guiadas”, “monitoradas” ou mesmo “dramatizadas”, programas de atendimento e preparo 

dos professores, oficinas, cursos e conferências, mostras de filme, vídeos, práticas de 

leitura, contação de histórias, exposições itinerantes, além de projetos específicos 

desenvolvidos para comemorar determinadas datas e servir de suporte para algumas 

exposições. Além dos materiais educativos e informativos editados com a finalidade de 

servir a estas práticas, tais como: edição de livros, jogos, guias, folders e folhetos diversos, 

folhas de atividades, kits de materiais pedagógicos, áudio-guide (guia auditivo), aplicativos 

multimídia, CD-ROM, site institucional na internet, etc. 

 

Estas ações educativas acontecem de forma diferente do que normalmente acontece nas 

escolas, pois o ambiente do museu é diferente do ambiente da sala de aula e suas propostas de 

trabalho também o são. E para entendermos estas diferenças é preciso saber que a escola é um 
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ambiente de educação formal, enquanto o museu é um ambiente de educação não-formal, veja como 

Bianconi e Caruso (2005, Apud, Falcão, 2009, p. 18) diferenciam cada tipo de educação:  

(…) educação formal, educação não-formal e educação informal. A educação formal pode 

ser resumida como aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, 

cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado, e a informal como aquela na 

qual qualquer pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária em 

casa, no trabalho e no lazer. A educação não-formal, porém, define-se como qualquer 

tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se realiza fora dos 

quadros do sistema formal de ensino. 

 

No que diz respeito à forma de ensino-aprendizagem, a educação segundo Falcão (2009, 

p.18) vem sendo dividida em três categorias; educação escolar ou formal – aquela desenvolvida nas 

escolas, de maneira normalmente expositiva, onde seu foco encontra-se na figura do professor e os 

alunos adotam uma postura passiva frente aos conhecimentos que lhe são apresentados, e tudo o que 

precisam fazer é copiar do quadro aquilo que o professor copiou, prestar atenção em sua explicação, 

resolver listas de exercícios do livro didático e depois decorar todo o assunto para fazer a prova; 

educação informal – aquela que decorre de processos naturais e espontâneos, transmitida pela fa-

mília, colegas e demais espaços sociais; e educação não-formal - aquelas práticas educativas es-

truturadas que ocorrem fora da instituição escolar. 

Normalmente as práticas que ocorrem fora do ambiente da sala de aula sempre despertam 

um maior interesse por parte dos alunos, por proporcionar a oportunidade dos mesmos verem não 

apenas a teoria, mas também a prática, muitas vezes através de experimentos daquilo que eles vêm 

em sala de aula. Conforme Falcão (2009, p.20), dentre os aspectos mais comentados pelos 

professores para que os mesmos busquem espaços educativos não-formais como lugares alterna-

tivos de aprendizagem, estão “a apresentação interdisciplinar dos temas, a interação com o 

cotidiano dos estudantes e, por fim, a possibilidade de ampliação cultural proporcionada pela 

visita”. 

Na realidade é isso que os professores almejam quando decidem fazer uma visita a um 

museu, segundo Helena Maria Marques Araújo (2006), procuram e desejam encontrar um ambiente 

fértil para que a aprendizagem ocorra, que os conteúdos sejam apresentados de forma mais 

interessante do ponto de vista do aluno, despertando neles o interesse de forma interdisciplinar. Isto 

é fundamental para que possamos pensar que precisamos ampliar a parceria dos museus com as 

escolas, universidades, secretarias municipais e estaduais para a realização de cursos de formação 

de professores em todos os níveis. 
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Entende-se assim, que os museus são espaços que promovem o diálogo, a socialização, o 

questionamento, a investigação e, principalmente, superação da fragmentação disciplinar, 

diferentemente da escola, onde muitas vezes os conteúdos são vistos de forma isolada, sem se fazer 

relações com outras disciplinas, onde o professor é visto como o dono do conhecimento e ninguém, 

portanto, ousa em discordar dele. Assim, mesmo que as dúvidas surjam, elas são internalizadas por 

causa do receio. O espaço do museu proporciona o contato com diferentes formas de se conceber o 

conhecimento e regularmente eles se encontram aliados a outros conhecimentos de outras 

disciplinas, e não simplesmente o de uma disciplina isolada, o papel do aluno também é diferente, 

pois ele se torna um pesquisador em busca do conhecimento, realizam experimentos, pesquisas, 

levantam hipóteses, avaliam se as hipóteses levantadas são válidas, dentre outras ações. 

Na concepção de Falcão (2009), o museu é o ambiente onde se pode trabalhar a 

interdisciplinaridade entre duas ou mais áreas do conhecimento, no caso do museu onde atuamos, 

tínhamos a oportunidade de trabalhar em conjunto: Física, Matemática e Química ou Matemática e 

Biologia. O museu deve promover o diálogo entre as disciplinas, para que o saber adquirido possa 

ter significado claro para o aluno ou visitante, mostrando a interligação das disciplinas ou ainda 

mostrando através de experimentos onde podemos usar um determinado conteúdo no cotidiano dos 

mesmos, pois os alunos precisam desmistificar a ideia de que os conhecimentos são isolados e 

ainda, deve mostrar as relações existentes entre elas.   

Partindo da conjuntura em que as escolas procuram e visitam com frequência os museus, é 

preciso entender que estes têm potencial de ultrapassar a complementaridade da escola. Ou 

seja, os museus proporcionam a experiência com objetos que, em si, podem gerar 

motivação, curiosidade e questionamento da parte do estudante. Uma visita ao museu pode 

proporcionar aprendizagem tanto de elementos cognitivos como afetivos. Os ganhos 

afetivos são aqueles que mais enriquecem a educação em museus e parecem ser os mais 

possíveis de se realizar comparando-se com o ensino escolar. A motivação para conhecer 

mais sobre temas tratados e o crescimento pessoal são exemplos de ganhos afetivos. 

(ALMEIDA, 1997, p. 51).  

 

Não defendemos simplesmente uma visita ao museu, com o objetivo apenas que os alunos 

saiam da sala de aula, mas sim uma visita com objetivos bem traçados pelo professor e que o 

mesmo conscientize seus alunos a respeito dos conteúdos explorados e que proporcione debates e 

experimentos que potencializem a aprendizagem dos mesmos. 

Os museus e centros culturais são reconhecidamente instrumentos que favorecem o 

aprendizado. No entanto, é importante, que se faça uma análise mais atenta sobre o espaço 

que se pretende visitar e a maneira como o conteúdo é nele veiculado para que possamos ter 

um melhor aproveitamento da visita, tanto por parte dos professores como pelas escolas. 

Entendemos, assim, que espaços não-formais de educação podem ser bons aliados, 

complementando o trabalho escolar (FALCÃO, 2009, p. 21). 
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Por este fato, defendemos que seria muito interessante que as escolas começassem a 

implantar nos seus planejamentos anuais visitas à museus, que fosse estabelecida uma parceria entre 

escolas e museus, pois o mesmo como já observamos, consiste em uma ferramenta pedagógica, que 

potencializa o aprendizado dos alunos, por trabalhar com os conteúdos vistos em sala de aula de 

forma mais dinâmica e prática.  

Uma vez que ensinar é bem mais que promover a fixação de termos e conceitos; é 

privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao aluno a formação de sua 

bagagem cognitiva, entendemos que as coleções e os museus, pelas possibilidades que 

oferecem como base de investigação e também por sua capacidade de estimular debates e 

experiências diferenciadas, constituem-se em um recurso de elevado potencial científico, 

político e cultural, e desta forma devem ser usados e aproveitados pelos professores, alunos, 

ou seja, pela comunidade escolar como um todo (FALCÃO, 2009, p. 21). 

 

Nessa perspectiva, elaboramos nossa dissertação junto a um projeto de extensão 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal do Estado da Paraíba juntamente com uma Universidade do 

mesmo Estado, cuja finalidade é a integração entre Universidade, Escola e museu, de modo que 

algumas escolas públicas municipais, principalmente aquelas que não possuem Laboratório de 

Matemática, possam ter aulas experimentais durante as visitas ao Museu Vivo de Ciências e 

Tecnologia e proporcionar também, a oportunidade de alunos da licenciatura em matemática 

realizarem experiências que contribuam para a aprendizagem, bem como para a revisão de alguns 

conceitos matemáticos dos alunos participantes.  

Em nosso dia a dia, é comum vermos professores, principalmente na área de matemática, 

insatisfeitos com o rendimento de seus alunos, tanto a nível fundamental, como médio e, segundo 

eles, isso se dá pelo fato da maioria deles não sentir interesse pela mesma.  

Nesse contexto, percebe-se que os conteúdos estão sendo apresentados pelos professores, 

porém a maioria dos alunos brasileiros não consegue aplicar esses conceitos no seu dia a dia. 

Portanto, é preciso que os alunos compreendam de fato o que estão fazendo, quais ferramentas estão 

utilizando para que consigam aprender de maneira significativa, vendo assim a aplicabilidade dos 

conteúdos estudados em sala de aula no cotidiano, e que não se contentem em apenas decorar 

fórmulas e manipular os símbolos apresentados pelos professores. Piaget (1975), defende a 

capacidade de todo aluno normal, ou seja, que não apresente nenhum problema cognitivo, ter um 

bom raciocínio matemático. Segundo o autor, isto irá depender do método de ensino- aprendizagem 

a ser desenvolvido na sala de aula, pelo professor. 
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Faz-se necessário que os professores desenvolvam trabalhos que motivem os alunos, para 

que se sintam instigados a buscar o saber matemático. Atualmente os educadores dispõem de várias 

ferramentas de ensino, o que possibilita quebrar a rotina das aulas tradicionais, especialmente as de 

Matemática, em que só o professor expõe os conteúdos e seus conhecimentos a respeito dos 

mesmos e os alunos, por sua vez, tentam ao máximo abstrair esses ensinamentos. Ao invés desta 

proposta de ensino, o professor pode criar um ambiente de interesse e motivação, onde os alunos 

sintam prazer pelo saber, propiciando aos mesmos uma participação ativa e autônoma no processo 

de construção de seu próprio conhecimento. Dentre os recursos pedagógicos que disponibilizamos, 

destacaremos a utilização dos jogos nas aulas de Matemática, bem como alguns cuidados que os 

professores precisam ter ao utilizar os mesmos no ensino.  

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno que gera 

interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, 

cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto 

curricular que se deseja desenvolver (BRASIL, 2001, p. 49). 

 

O trabalho com jogos requer um olhar cuidadoso por parte do professor, pois cabe a ele 

realizar o planejamento destas atividades, desde a escolha do jogo até sua exploração, por isso, não 

basta apenas o professor levar qualquer jogo para a sala de aula. Em nosso trabalho, defendemos o 

uso dos Jogos como recurso pedagógico e não simplesmente como um passa tempo e, para que isto 

aconteça, é preciso que ao trabalhar com esta ferramenta, o professor já tenha seus objetivos 

traçados, que faça a escolha adequada dos jogos e busque estudá-lo, para conhecê-lo bem e assim 

consiga explorar juntamente com seus alunos. Ao falar sobre o uso dos jogos pelos professores, 

como recurso pedagógico, Grando (1995, p. 92) diz que: 

É necessário que o professor, que pensa em desenvolver um trabalho com jogos, repense 

muitas de suas concepções, entre as quais, sobre ensino, aprendizagem, papel de aluno, 

papel de professor-educador, disciplina e avaliação, para que o trabalho realmente possa 

apresentar algum efeito positivo.  

 

A presente pesquisa está fundamentada em autores como ALVES (2001) que traz uma 

abordagem histórica da utilização dos jogos por diversos povos desde a antiguidade, retratando que 

em suas horas vagas utilizavam-se dos jogos para se divertirem e também, por meio da prática dos 

jogos, os mais jovens aprendiam valores, conhecimentos, normas e padrões de vida com a 

experiência dos adultos; BRASIL (2001), ressaltando que um aspecto relevante dos jogos é o 

desafio que eles provocam nos alunos, gerando interesse e prazer e defende ainda que os mesmos 

façam parte da cultura escolar; GRANDO (1995) destacando a importância da utilização dos jogos 
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não apenas para gerar a descontração dos alunos, mas para trabalhar com os conteúdos de 

matemática, defendendo que os mesmos são úteis tanto para introdução de um novo conceito, como 

também para fixação de um conceito já trabalhado; BORIN (2004) e SMOLE (2007) defendem que 

nos jogos são utilizadas habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração, 

favorecendo o desenvolvimento da linguagem e da socialização entre os jogadores, além de reduzir 

as consequências dos erros; STAREPRAVO (2009) apoia que a utilização dos jogos não se dê 

apenas como um meio de diversão para ao alunos, ou como atividade extra, sendo utilizados apenas 

se sobrar algum tempo, pois a utilização dos jogos exerce um papel importante segundo ela, na 

construção de conceitos matemáticos, por colocar as crianças constantemente diante de situações-

problemas e, KISHIMOTO (1994) defende que o jogo por ser uma atividade livre, cria um clima 

adequado para a investigação e a busca de soluções para os problemas enfrentados. Logo, todos os 

autores citados, defendem o uso dos jogos como método de ensino da Matemática e que o mesmo 

seja introduzido nas aulas de matemática e das demais disciplinas. 

Nessa perspectiva apresentamos nossa pesquisa, desenvolvida dentro do Laboratório de 

Matemática de um Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, com turmas de 6º e 9º ano do ensino 

fundamental, por compreender o ambiente dinâmico e complexo que ele representa.  

A pergunta que nos norteou no decorrer da pesquisa foi: Como estudantes da Licenciatura 

em Matemática fazem uso de jogos Matemáticos em suas aulas? E, como a utilização dos Jogos 

matemáticos pode impactar a prática desses licenciandos, enquanto futuros professores de 

Matemática?  

O trabalho de campo foi desenvolvido pelo próprio professor–pesquisador juntamente com 

os monitores que atuam no projeto, dentro de uma realidade um pouco diferente da sala de aula 

tradicional. 

Esta pesquisa objetiva identificar como estudantes da Licenciatura em Matemática 

participantes de um projeto desenvolvido em um Museu Vivo de Ciência e Tecnologia do estado da 

Paraíba, fazem uso dos jogos matemáticos no processo de ensino-aprendizagem e como o uso dos 

mesmos contribuem para o processo de formação docente desses licenciandos. Para alcançarmos 

esse objetivo, tentamos responder a alguns questionamentos: 

 Que concepções os licenciandos em matemática apresentam sobre a utilização dos jogos em 

sala de aula como ferramenta pedagógica?  
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 E como a utilização dos jogos pode impactar a prática desses licenciandos, enquanto futuros 

professores de Matemática?  

Em nosso trabalho buscamos construir uma discussão em torno da formação inicial dos 

professores de matemática do nosso país, dos limites e contribuições do uso dos jogos quando 

devidamente planejado pelo professor no desenvolvimento de conceitos matemáticos, como 

também, na fixação destes conceitos durante aulas experimentais no museu, cuja estrutura se divide 

da seguinte forma: Introdução; Percursos da Formação do professor de matemática no Brasil; O uso 

dos jogos pedagógicos, como recurso para o desenvolvimento e fixação de conteúdos matemáticos; 

Descrição e análise das atividades de laboratório realizadas e Considerações finais. 

Após a introdução que se segue, apresenta-se o Capítulo I, no qual fizemos uma discussão 

em torno da Formação inicial do professor de matemática no Brasil, através de uma explanação 

histórica e, discutimos também sobre os desafios que as escolas e os professores da modernidade 

enfrentam. 

Ao longo do Capítulo II, apresenta-se uma discussão em torno dos Jogos, desde seus 

aspectos históricos, perpassando por uma abordagem teórica dos jogos como instrumento facilitador 

do ensino de matemática, apresentando suas potencialidades e também fazendo um diálogo sobre os 

procedimentos metodológicos dos professores ao utilizar os jogos no ambiente de sala de aula. Por 

fim, trouxemos uma discussão em torno das vantagens e desvantagens da utilização dos jogos em 

sala de aula. 

No Capítulo III, apresentamos o percurso metodológico, no qual expomos melhor os sujeitos 

e o tipo de pesquisa, bem como os recursos que foram utilizados para as análises dos dados. 

Já no Capítulo IV, discutimos as experiências observadas durante os encontros no museu, 

nos quais os licenciandos em matemática participantes do projeto aplicaram jogos matemáticos para 

alunos do 6º e 9º anos de escolas públicas de uma cidade do estado da Paraíba, e apresentamos 

também a análise desses dados obtidos durante as observações feitas pelo pesquisador. 

No Capítulo V realizamos as análises das respostas das entrevistas através do Discursos do 

sujeito coletivo (DSCs), onde para cada pergunta apresentaremos as ideias centrais juntamente com 

o discurso gerado para cada uma delas, seguido da discussão dos resultados de cada pergunta e 

análises. 
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Por último, traremos nossas considerações finais acerca do uso dos jogos para o ensino-

aprendizado de nossos alunos, dentro de uma sequência de experiências, com suas possibilidades de 

aplicação dentro do processo de construção e fixação de ideias matemáticas, de acordo com as 

concepções do professor pesquisador.  

Com esta pesquisa, esperamos que os professores reflitam sobre suas práticas de ensino e 

integrem os jogos às suas aulas de matemática, tornando-as mais produtivas, motivadoras e 

instigando o prazer dos alunos pelo saber matemático, e que assim os alunos possam exercer um 

papel mais ativo sobre os conceitos científicos que estão sendo trabalhados durante as exposições. 
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1. UM DIÁLOGO SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO 

BRASIL 

  

Ao estudarmos sobre os percursos da formação dos professores em nosso país, podemos ver, 

que em geral, por muito tempo, a educação e a formação inicial de professores, não receberam 

muita atenção e nem eram valorizados pelas políticas públicas. 

Fato este que pode ser visto, ao estudarmos os períodos que os cursos de formação de 

professores foram criados, segundo Cury (2001) eles foram criados, no Brasil, na década de 1930. 

Daí até a década de 1970, as licenciaturas eram oferecidas nas Faculdades de Filosofia. 

 Ao reconstruir a história da Formação do professor de Matemática aqui no Brasil, Valente 

(2011) aponta duas etapas que marcaram a trajetória desses profissionais: a primeira, antes do 

surgimento das Faculdades de Filosofia, que identificava o professor de matemática como o 

matemático, tendo uma formação inicial nos cursos militares e nas escolas de engenharia, os quais 

saiam preparados para ensinar conteúdos técnico-instrumentais, já a segunda etapa, se iniciou com o 

nascimento da Faculdade de Filosofia, que já estava defendendo e expondo a diferença do 

matemático para o professor de matemática, possuidor da formação pedagógica exigida para o 

exercício do magistério. 

De acordo com Tanury (1983, Apud, SILVA, 2013), foi em 1939, com a organização da 

Faculdade Nacional de Filosofia, que o termo licenciatura ficou oficialmente consagrado, e mantido 

até hoje. Os professores de Matemática eram formados pelo esquema Matemática + Didática, o qual 

ficou conhecido como o esquema 3 + 1, isto é, os alunos da licenciatura estudavam durante três 

anos conteúdos específicos e um ano era dedicado ao estudo de conteúdos pedagógicos, sendo 

composto por seis disciplinas. 

Os primeiros professores das disciplinas eram, na sua maioria, engenheiros, visto que, não 

havendo Licenciatura em Matemática, os mestres eram aproveitados dos cursos que já existiam. 

Esses profissionais eram os pioneiros, por terem uma sólida bagagem de conhecimentos na área, 

mas, em geral, sem formação pedagógica específica, o que permitia que houvesse uma valorização 

maior dos formadores pelos conteúdos matemáticos em detrimento dos métodos de ensino (Cury, 

1993, Apud, Cury, 2001). Estes professores, não externavam preocupações com a formação 

pedagógica dos licenciados, esta responsabilidade cabia, segundo eles, aos professores das 

disciplinas pedagógicas, sua responsabilidade se limitava aos conteúdos matemáticos. 
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   A discussão em relação à formação inicial do professor, não é algo novo, pois mesmo em 

meio a tantos avanços, muitos ainda têm a ideia de que para ser um bom professor de matemática, é 

preciso apenas dominar os conteúdos matemáticos. Já em 1920, havia a ideia da formação do 

educador matemático substituindo o então, professor de matemática, que se formou como 

engenheiro. Tinha-se a preocupação de formar professores que não se preocupassem apenas em 

expor os conteúdos, mas que se preocupassem também no “como” apresentar estes conteúdos em 

sala de aula, de forma que os alunos aprendessem e que os professores avaliassem se seus alunos 

estavam de fato compreendendo o que estavam estudando. 

 Só em 1960, o Brasil inaugurou um novo patamar na geneologia profissional do professor de 

matemática, ampliando o número de cursos de Licenciatura em Matemática como também o acesso 

da população ao ensino secundário, tudo isso, devido ao Movimento da Matemática Moderna em 

âmbito nacional, a matriz de formação dos professores de Matemática, caracterizado pelo modelo 

“3 + 1”, prevaleceu, entretanto, o cenário brasileiro da profissionalização do professor de 

matemática sofreu grandes alterações a partir da proliferação de cursos de treinamento e 

capacitação oferecidos aos professores em exercício. 

 Apesar deste modelo “3 + 1” não mais existir, ainda sofremos muitas consequências vindas 

deste período, pois muitos professores e alunos mesmo nos dias atuais supervalorizam as disciplinas 

de conteúdos específicos e desvalorizam as disciplinas pedagógicas. Contudo, como bem sabemos, 

isto não deve existir, pois ambas devem andar de mãos dadas, não adianta o professor dominar 

muito bem o conteúdo, mas não dispor de uma boa metodologia e de boas ferramentas para lhe 

auxiliar no ensino-aprendizagem. 

No início da década de 60, marco histórico da chegada do Movimento da Matemática 

Moderna no Brasil, o número de Faculdades de Filosofia voltadas à formação do professor do 

ensino secundário era pouco expressivo, assim como o número de professores licenciados. Na 

primeira conferência Iberoamericana de Educação Matemática realizada em Bogotá, em 1961, o 

matemático brasileiro Omar Catunda, divulgou o quadro crítico da situação do professor de 

matemática no Brasil, em 1962 havia apenas 13 Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, com 

Departamento de Matemática e que apenas 20% dos professores do ensino secundário possuíam 

formação superior. 

 A maioria dos professores atuantes no ensino não tinha uma formação adequada, como já 

citamos, os professores eram autorizados a lecionar através de decretos ministeriais para obter o 
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registro, e com o aumento das escolas secundárias adotou-se no país o “exame de suficiência”, 

justamente para tentar atender  toda a demanda, pois o número de professores devidamente 

formados para dar aula de matemática não era suficiente, e com isso, mesmo muitos que haviam 

sido reprovados neste exame continuaram a dar aula. 

 Segundo Catunda (1962, Apud, Valente, 2011, p. 90), era permitido que profissionais 

licenciados em Física, Pedagogia e Ciências sociais, dessem aula de matemática, desde que 

houvesse em seus programas de formação uma parte mínima de ensino em matemática. Ainda de 

acordo o autor, um dos fatores que contribuíam com a lastimável situação, era a falta de valorização 

da carreira docente, comparada a de outros profissionais da área de exatas, salários precários, 

jornada de dez horas diárias de aulas, além do tempo dedicado ao planejamento das aulas, elaborar 

exercícios e provas, fazer correção das provas, dentre outras atividades. Ele acreditava que este 

problema da desvalorização do professor só deveria ser resolvido em longo prazo e apontava que 

uma das soluções seria incentivar a pesquisa entre os matemáticos que lecionavam. Ao descrever o 

perfil formador dos futuros professores brasileiros, afirmou que a maioria deles, limitavam-se 

apenas em dar aulas expositivas, muitas vezes repetindo o que estava no livro texto ou em apostilas, 

e fora das salas de aulas, consistia apenas em conferências e cursos de especialização. 

Na segunda conferência Iberoamericana, realizada em Lima, no Peru, em 1966, o número de 

Faculdades com Departamentos de Matemática já havia aumentado para 46 Faculdades e 47% dos 

professores do ensino secundário possuíam formação superior. 

 Os avanços não consistiram apenas nos números de Faculdades e profissionais qualificados, 

mas também na qualidade do ensino dessas Faculdades, pois havia disciplinas, cujas reais 

finalidades não estavam no aprofundamento dos conteúdos matemáticos, mais acima de tudo, em 

suprir as necessidades técnico-profissionais dos alunos que já estavam ministrando aulas de 

matemática nas escolas do ensino secundário. 

 No auge do Movimento da Matemática Moderna, termos como treinamento, reciclagem e 

capacitação estavam presentes no cotidiano dos professores em serviço. Neste período, a área da 

educação foi marcada por uma avalanche de treinamentos e reciclagem, os professores das grandes 

redes estaduais e municipais de ensino eram convocados a participar de cursos rápidos promovidos 

pelas secretarias de educação. Segundo Valente (2011, p.95) o termo “treinamento”, tinha como 

sentido principal a modelagem do comportamento profissional e o termo “reciclagem” buscava 

revalorizar a cultura profissional, reaproveitando e ao mesmo tempo complementando a formação 
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inicial do ensino primário, tendo em vista adaptá-lo aos progressos industriais, científicos, 

pedagógicos, etc. 

 O problema foi que os professores sabiam que precisavam lecionar Matemática Moderna, só 

que muitos deles ainda não estavam preparados para isto, a transformação na realidade apanhou-os 

desprevenidos e os cursos promovidos por alguns grupos de estudos, que visavam o 

aperfeiçoamento dos professores, davam uma atenção maior aos conceitos matemáticos e pouca 

atenção se dava à didática e aos processos de ensino e aprendizagem, e por este fato, muitos 

professores estavam inseguros e com muitas dúvidas em como ensinar em sala de aula os conceitos 

da Matemática Moderna. 

 Ao falar sobre a metodologia utilizada pelos formadores de alguns cursos como, por 

exemplo, o Grupo de estudo do Ensino de matemática (GEEM), Lima (2006, Apud, Valente, 2011, 

p.101) observou que se tratava de uma formação técnica, de treinamentos de algoritmos que os 

professores reproduziam com os alunos, apresentando uma matemática pronta, formal, fragmentada 

e desligada do contexto de produção, estava fundamentada nos modelos internacionais elaborados 

durante o Movimento em outros países, e não consideravam a realidade do Brasil. Segundo a 

mesma autora, “faltou a introdução de uma Matemática com significado. Baseando-se numa 

racionalidade técnica, os cursos partiam da concepção de que a ciência matemática era, por si só, 

condição necessária e suficiente para ser professor, secundarizando o papel da didática no processo 

de ensino e aprendizagem”. 

 Já o Grupo de estudos do ensino da Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), dava ênfase 

nos aspectos metodológicos da renovação do ensino, havia uma preocupação com o ensino primário 

e a pesquisa como critério da validação das propostas de modernização. Esther Grossi, uma das 

fundadoras do GEEMPA e sua primeira presidente, afirmava que não era razoável que se ignorasse 

o estágio em que o ensino da matemática se encontrava e mesmo assim, continuar ensinando a 

mesma matemática que os pais haviam aprendido, a qual não tinha utilidade para o futuro. 

Afirmava também, que deveria haver uma reforma quanto à maneira de ensinar matemática, pois 

ela não via sentido, no fato do aluno estudar através da memorização daquilo que o professor estava 

lhe ensinando, defendia que o aluno precisava descobrir e construir conceitos e para isso era 

necessário haver muitas modificações nas salas de aulas, mas sempre respeitando as fases do 

processo de aprendizagem. 
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 O GEEMPA defendia que para renovar o ensino-aprendizagem da matemática seriam 

necessárias duas mudanças básicas: a primeira seria uma mudança de conteúdos e a segunda, uma 

mudança de metodologias. Articulava o ensino com a pesquisa, proporcionavam aos participantes 

um diálogo entre teoria e prática, entre o tradicional e o moderno, presentes no programa da 

matemática escolar. 

  Mas mesmo com a implementação da Lei 5.692/71, Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, que tinha como objetivo estabelecer normas para uma formação de qualidade, o processo 

de degradação durou toda década de 70. Isso ocorreu porque as estruturas vigentes não foram 

alteradas, ou seja, a lei não se direcionou exatamente para formar professores capazes de ensinar, de 

forma a motivar os alunos a aprenderem. O professor era visto pela sociedade como o responsável 

por organizar os componentes que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, no qual 

deveriam ser rigorosamente planejados para que assim pudessem garantir resultados instrucionais 

altamente eficazes, tendo como consequência a instrumentalização técnica como a grande 

preocupação, no que se refere à formação do professor nesse período (MELO, 2005).  

Já os anos de 1980 foram marcados pelo rompimento com o pensamento tecnicista que 

estava estabelecido na área até então. Esse pensamento considerava como objetivo da educação 

escolar o preparo e a integração do indivíduo à sociedade, tornando-o capaz e útil ao sistema. No 

ambiente do movimento da formação, os educadores produziram e tornaram evidentes concepções 

sobre a formação docente, destacando a necessidade de um profissional de caráter amplo, com 

pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento de ser humano 

crítico que lhe desse subsídio de intervir e modificar as condições da escola, da educação e da 

sociedade (FREITAS, 2002). Naquela década foi intensificado o movimento de reformulação dos 

cursos de licenciatura.  

Prosseguindo para os anos de 1990, as políticas públicas para a formação de professores 

tiveram uma maior consolidação com os acordos firmados pelo Brasil, principalmente, na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em março de 1990 em Jomtien, na 

Tailândia, que deu origem à Declaração Mundial de Educação Básica para Todos. As conclusões e 

recomendações que foram feitas nessa conferência propiciaram um clima favorável às mudanças 

educativas nos países em desenvolvimento, ao reconhecerem a educação como uma instituição 

social destinada a “[...] satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem de todas as crianças, 

jovens e adultos [...]” (DECLARAÇÃO, 1998), que inspirou no Brasil o Plano Decenal de 
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Educação para Todos. Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de 

licenciatura passaram por mais um momento de mudança. Tal documento teve como proposta de 

formação superar o modelo formativo que prevaleceu desde a criação dos cursos de licenciatura 

(SILVA, 2013). 

Neste documento, o curso de licenciatura em Matemática é concebido: 

como um curso de formação inicial em Educação Matemática, numa configuração que 

permita romper com a dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos 

específicos e com a dicotomia entre teoria e prática. A identidade dos Cursos de 

Licenciatura constrói-se apoiada, evidentemente, em conhecimento matemático, 

visceralmente vinculado ao tratamento pedagógico e histórico, com o que se configurará 

uma “Matemática” distinta daquela meramente formalizada e técnica (SBEM, 2003, p.4).  

 

É interessante observar que o documento da SBEM deixa clara a visão da formação inicial 

como sendo um processo contínuo de desenvolvimento profissional, que começa antes mesmo da 

formação superior, continuando a se desenvolver ao longo da vida, à medida que o professor reflete 

sobre sua própria prática, buscando conhecimentos para superar os desafios e problemas 

encontrados. Destaca que o perfil do professor de matemática pode ser ampliado, dando a ele 

competência para formular questões que provoquem nos seus alunos a reflexão e independência de 

encontrar soluções para os desafios propostos, não só pela escola, mas também pela sociedade. 

Em relação à formação de professores, as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 

CN/CP 9/2001) consideram fundamentais para a ação do profissional docente, as seguintes 

características:  

 Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos;  

 Comprometer-se com o sucesso da aprendizagem do aluno;  

 Desenvolver práticas investigativas;  

 Incentivar atividades de enriquecimento cultural;  

 Elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;  

 Utilizar metodologias, estratégias e materiais de apoio;  

 Desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  

Como podemos observar historicamente os primeiros cursos de Licenciatura em Matemática 

foram ministrados por pessoas que não eram da área de educação, o que fez com que esse curso, 
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mesmo sendo de Licenciatura, se tornasse algo distante de um verdadeiro curso formador de 

professores. Ainda hoje temos uma realidade parecida nos cursos de formação inicial, visto que 

muitos dos professores que completam o quadro do curso possuem formação com base apenas nos 

conteúdos específicos da Matemática e não tiveram contato em sua formação com a Educação 

Matemática, nem com ações pedagógicas que subsidiassem melhor suas práticas de ensino. Por este 

fato, supervalorizam em sua prática as disciplinas de conteúdos específicos de matemática e 

desprezam as disciplinas pedagógicas.  

Dessa forma, os alunos chegam ao ensino superior com o pensamento de que para ser um 

bom professor de Matemática, basta apenas saber o conteúdo e acabam concretizando essa crença, 

passando a ter uma concepção errônea do ensino da Matemática.  

No Brasil, mesmo sendo discutida a importância de uma formação inicial de qualidade, a 

análise da situação atual tem indicado que os cursos de formação inicial estão caminhando muito 

devagar para conseguir formar um professor competente (GOULART, 2007).     

Devemos reconhecer que há avanços significativos e que também existe disposição de 

alguns professores para melhorar a realidade atual das Licenciaturas. Porém, em muitos casos, a 

solução para esses problemas nada mais é do que máscaras para não mostrar a verdadeira face dos 

cursos de formação. 

 

1.1 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NAS LICENCIATURAS  

 

Uma vez aluno do ensino médio, existe o anseio pela entrada na Universidade, e também o 

pensamento que irá adquirir boa parte do conhecimento que auxiliará suas práticas. Ao fazer um 

curso específico na Universidade, principalmente no caso das Licenciaturas, muitos alunos se 

espelham em seus professores e pensam que todo o conhecimento que eles expõem na sala de aula 

foram adquirido durante seu curso. Contudo, com a inserção na área escolhida para se aperfeiçoar, é 

notável que as coisas não acontecem como se imagina.  

Ao ingressar nos cursos de Licenciatura, espera-se que o curso de formação inicial seja o 

responsável pelo preparo do indivíduo enquanto profissional da docência, pelo embasamento 

teórico que deve adquirir ao longo do curso, por sua postura enquanto profissional, para melhorar os 

conhecimentos dos conteúdos matemáticos a serem lecionados nos ensinos fundamental e médio, e 
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também estudar o “como” apresentar estes conteúdos em sala, ou seja, fornecer subsídios para uma 

boa prática profissional. Este pensamento, a respeito da formação inicial, segundo Ferry (1991) não 

está errada, pois ele afirma que a formação pode ser entendida como um processo de 

desenvolvimento individual, tendo como objetivo adquirir ou aperfeiçoar determinadas capacidades 

em determinados contextos. Souza (2004) define formação “como um movimento constante e 

contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem pessoal e profissional, envolvendo saberes, 

experiências e práticas”, mas infelizmente a realidade não é bem assim, pois o foco, na grande 

maioria dos cursos de formação está na preparação teórica do profissional e poucas oportunidades 

práticas são proporcionadas. 

Em diversos cursos a prioridade é para os conceitos abstratos, a maioria do tempo dedicado 

às disciplinas estudadas, sendo na realidade abordados conteúdos que não nos auxiliará enquanto 

professores, pois estão bem distantes das aplicações curriculares dos ensinos fundamental e médio. 

As disciplinas que irão proporcionar a base para a profissão docente, desde as que estudam de 

maneira mais específica os conteúdos do ensino fundamental e médio até as que nos mostram 

ferramentas para trabalhar com os mesmos em sala de aula, são considerados por muitos, 

supérfluas. Pouca atenção é dada a estas disciplinas, seja por parte de alunos, mas também por parte 

de alguns professores que as ministram. Como afirma Nóvoa (1991) “mais do que um lugar de 

aquisição de conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da 

configuração profissional”.  Os cursos de formação devem ser ambientes que levem os profissionais 

a refletirem sobre suas práticas e permita que os mesmos vejam os professores não como 

transmissores de conhecimento, mas sim, como profissionais produtores de saber e de saber-fazer, 

que por meio de sua prática em sala de aula, levem seus alunos a buscarem o saber por si mesmo. 

Muitos professores ainda têm a ideia de que para se ensinar matemática basta conhecer e 

dominar os conteúdos matemáticos, mas desde o século XVIII, já era sabido que o conhecimento 

teórico apenas, não era o suficiente e o matemático Felix Klein, ao final do século XIX, lamentava a 

ausência de uma preparação para a profissão de professor de Matemática na Universidade e, apesar 

de tanto tempo ter se passado, esta continua sendo a realidade da maioria dos Cursos de Formação 

Inicial de Professores. 

A falta de experiência dos professores recém-formados faz com que se sintam inseguros ao 

entrar em uma sala de aula para lecionar, tanto a nível metodológico quanto de conteúdo, e isto se 

dá, porque em muitos casos a principal referência que o professor recém-formado tem da maneira 
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como vai apresentar os conteúdos matemáticos e de metodologias com as quais trabalha, é a que 

vivenciou e pela qual aprendeu enquanto aluno. “Neste sentido, ele reproduz em sala de aula os 

mesmos conceitos e da mesma forma que aprendeu, com pouca ou nenhuma criticidade sobre tais 

aspectos” (Grando ,1995, p. 24). 

Muitas das críticas aos processos de formação nas Licenciaturas ocorrem muitas vezes por 

conta do modelo aplicacionista de formação do professor ainda ser uma concepção 

enraizada em muitos docentes de tais cursos, passando pela crença de que saber o conteúdo 

é condição suficiente para ensiná-los. Outra situação ocorrida está relacionada com a 

estruturação dos programas curriculares das disciplinas e suas atividades, que são 

trabalhadas de forma distante dos anseios e demandas da realidade das escolas 

(CAVALCANTE, 2011, p. 20). 

Muito se fala atualmente em fazer uma reforma no ensino, pois o mesmo não está sendo 

satisfatório, basta vermos algumas pesquisas que avaliam o conhecimento de nossos alunos em 

determinadas áreas e comprovamos esta necessidade, e sempre a prática do professor é alvo de 

críticas, pois espera-se dos professores que eles tragam para a sala algo que desperte a atenção de 

seus alunos para o que está sendo ensinado, que ele tente cada dia mais contextualizar o que está 

sendo visto em sala de aula ao cotidiano de seus alunos, e que assim os alunos possam enxergar 

utilidade no que está sendo estudado. Mas o problema é que mesmo sabendo da necessidade de 

mudança, muitos ainda são resistentes à mesma, outros não se acham preparados para ministrar 

aulas nesta perspectiva, e aí culpam a sua formação inicial, pois lá não foram devidamente 

preparados para a prática em sala de aula. Leite, Ghedin e Almeida (2008, p.29) afirmam que: 

Vários estudos têm mostrado que os profissionais não estão sendo formados e nem 

recebendo preparo suficiente no processo inicial de sua formação docente, para enfrentar a 

nova realidade da escola pública e as demandas hoje existentes, assumindo as novas 

atribuições que passam a ser cobradas dos professores.     

 

A realidade é que por vezes os alunos das Licenciaturas não estão recebendo a devida 

formação. As disciplinas de caráter pedagógico deveriam abordar temas que auxiliasse a prática 

docente em sala de aula, mas, muitas vezes, se dá de forma tradicional, e através de um estudo 

teórico, explorando apenas a leitura e a discussão dos textos. Por este fato, é que um dos desafios do 

ensino da Matemática seja a modificação nos programas de formação inicial de professores. 

Segundo D`Ambrósio (1993, p.38): 

Dificilmente um professor de matemática formado em um programa tradicional estará 

preparado para enfrentar os desafios das modernas propostas curriculares. As pesquisas 

sobre a ação de professores mostram que em geral o professor ensina da maneira como lhe 
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foi ensinado. Predomina, portanto, um ensino em que o professor expõe o conteúdo, mostra 

como resolver alguns exemplos e pede que os alunos resolvam inúmeros problemas 

semelhantes. Nessa visão de ensino o aluno recebe instrução passivamente e imita os passos 

do professor na resolução de problemas ligeiramente diferentes dos exemplos. Predomina o 

sucesso por memória e repetição. 

 

Faz-se necessário que estas metodologias que inúmeras vezes são apresentadas apenas de 

forma teórica durante os cursos de formação, como já mencionado, sejam utilizadas no cotidiano 

dentro das salas de aula, auxiliando os professores no ensino, e também auxiliando os alunos em no 

processo de aprendizagem. O problema é que, como os licenciandos estudam em grande parte 

apenas de forma teórica estas metodologias, por vezes não fazendo a exploração das mesmas, os 

futuros professores não se sentem preparados para inseri-las em suas aulas. Apesar de saberem que 

precisam aliar o conhecimento teórico ao conhecimento do mundo real que os cerca e conhecerem 

as potencialidades das diferentes metodologias, mesmo assim, pelo fato de poucos terem tido esta 

vivência, acabam optando por ministrar aulas tradicionais, nas quais apenas o professor expõe os 

conteúdos e os alunos por sua vez, devem estar atentos e fazer as listas de exercícios. 

Segundo Klein, o período dos estudos universitários constitui simplesmente um parêntese, 

que ele chamou de parêntese universitário. Primeiro, o futuro professor é um aluno de 

ensino médio; depois vive esse parêntese e finalmente volta, como professor, para a escola 

básica; não tendo tido nenhuma preparação para essa profissão, nada pode fazer além de 

adequar-se ao modelo pré-universitário que havia vivenciado (Bernardi, 1995). 

  

A principal vivência que a maioria dos alunos da Graduação em Matemática têm, é por meio 

dos estágios supervisionados, os quais, segundo Oliveira e Cunha (2006, Apud, Filho, 2009, p.6), 

“são qualquer atividade que propicie ao aluno adquirir experiência profissional específica e que 

contribua, de forma eficaz, para sua absorção pelo mercado de trabalho”. Só que muitas vezes ele é 

trabalhado de maneira superficial e sem o acompanhamento do professor formador.  

Para a formação de um profissional da Educação ou de qualquer outra área, o estágio se faz 

necessário para o estudante que está iniciando sua carreira profissional. Além do mais, a observação 

e a prática são de grande importância para a formação e capacitação do estagiário. 

A formação do professor vem sendo um assunto amplamente discutido nas instituições 

escolares de todo o mundo, visto que a formação não só teórica, mas também prática é um fator 

essencial para o ensino-aprendizado dos alunos. Certamente com a existência de profissionais 

qualificados, compromissados e valorizados, quem ganhará será a sociedade, tendo cidadãos 

criativos e críticos. Para isso, os cursos de formação precisam oferecer, além de conhecimentos 

científicos, atividades práticas sob forma de estágio, não só ensinar o “saber”, como também o 
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“saber fazer” articulando assim, teoria e prática.  Segundo Pimenta e Lima (2004) o estágio é o eixo 

central na formação de professores, pois por meio dele que o profissional conhece os aspectos 

indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do dia-a-dia. Esta é uma 

fase da formação em que o graduando pode vivenciar situações, conhecer melhor sua área de 

atuação, de tal modo que sua formação tornar-se-á mais significativa. 

É comum pensar que o estágio é a fase destinada a pôr em prática algum conhecimento 

teórico, e neste caso o estágio supervisionado seria para se colocar em prática o que os alunos de 

graduação em Matemática aprendem durante os anos iniciais do curso. No estágio, além da prática, 

deve haver teoria, necessária para que a prática seja de fato bem executada. Poucas são as 

disciplinas da graduação que abordam o como, o porquê e o pra quê se ensinar, assim, alguns alunos 

chegam à disciplina de estágio com pouco preparo e base científica para se apoiar e estar seguro 

para exercer sua profissão e lidar com a sala de aula. 

 

1.2 DESAFIOS DAS ESCOLAS E DOS PROFESSORES DA MODERNIDADE 

 

A cada dia, a prática pedagógica se torna mais complexa, de um lado os professores têm 

dificuldades de trabalhar em sala de aula, de fazer com que seus alunos aprendam aquilo que estão 

ensinando e muitos alunos, por outro lado, não conseguem compreender nem aprender o que está 

sendo ensinado. O fato de não aprenderem, muitas vezes, é atribuído à prática do professor e a 

metodologia utilizada para apresentar os conteúdos em sala de aula. Assim, ao invés de procurar 

soluções para os problemas, gasta-se boa parte do tempo procurando quem são os responsáveis pelo 

fracasso escolar. 

O processo de explicação do fracasso escolar tem sido uma busca de culpados – o aluno, 

que não tem capacidade; o professor, que é mal preparado; as secretarias de educação que 

não remuneram eficientemente seus professores; as universidades que não formam bem o 

professor, o estudante universitário, que não aprendeu no secundário o que deveria ter 

aprendido e agora não consegue aprender o que seus professores universitários lhe ensinam. 

Mas a criança aprende matemática na rua (...) os educadores, todos nós, precisamos não 

encontrar os culpados, mas encontrar as formas eficientes de ensino e aprendizagem em 

nossa sociedade (Carraher et al., 1991, p.20). 

 

Segundo Grando (1995, p.11) a escola precisa estar atenta às necessidades que a sociedade 

requer de nossos alunos, pois em uma sociedade que está em constante transformação, o 

conhecimento também não fica a par disto, ele também se transforma, ele também muda, basta 
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olharmos o setor da tecnologia que a cada dia vem investindo em inovações, as quais atraem a 

atenção de seus clientes, o setor industrial, o setor automobilístico, bem como outros setores que se 

modernizam com certa rapidez, o mesmo não ocorre com o setor da educação e com a escola 

pública. Muitos professores ainda continuam dando as mesmas aulas que há anos eles ministram e a 

escola acaba se tornando um lugar ultrapassado, pouco atrativo para o seu público, e muitos 

professores para defenderem suas metodologias antigas, utilizam-se do discurso que durante toda a 

sua vida ensinaram seus alunos deste jeito e eles aprenderam, e que os de hoje em dia não aprendem 

porque não se interessam, porque não querem aprender. É difícil para o professor buscar despertar a 

atenção e a curiosidade de seus alunos para o que está sendo trabalhado e discutido na sala de aula, 

se ele não estiver disposto a contextualizar e atualizar o ensino de sua disciplina em nossas escolas. 

Segundo Mizukami (1986, Apud, Santos, 2005, p.2), para entendermos o fenômeno 

educativo, faz-se necessário refletir sobre seus diferentes aspectos: “é um fenômeno humano, 

histórico e multidimensional. Nele estão presentes tanto a dimensão humana quanto a técnica, a 

cognitiva, a sociopolítica e a cultural”. 

Muitos são os desafios enfrentados pelos professores que atuam em nossas escolas hoje, pois 

a realidade encarada na prática é muito desafiadora e na maioria das vezes, os professores não estão 

recebendo a devida qualificação. Um dos desafios enfrentados pelos professores de matemática em 

relação ao ensino da disciplina é encontrar formas adequadas de ensino e aprendizado que motivem 

os alunos para que se sintam instigados para aprender. Para isto, um dos passos é buscar 

desmistificar a ideia de que a mesma é um corpo de conhecimento ou conteúdos fixos, prontos e 

acabados e que não se tem espaço para criar mais nada. 

Há uma necessidade de os novos professores compreenderem a Matemática como uma 

disciplina de investigação. Uma disciplina em que o avanço se dá como consequência do 

processo de investigação e resolução de problemas. Além disso é importante que o 

professor entenda que a Matemática estudada deve, de alguma forma, ser útil aos alunos, 

ajudando-os a compreender, explicar ou organizar sua realidade (D`Ambrósio,1993, p.35). 

 

Um fato que não podemos esconder é que, faz-se preciso mudar a prática docente e utilizar 

as muitas ferramentas que estão à disposição para auxiliar, tanto os professores, no ensino, mas 

também auxiliar os alunos na aprendizagem dos conceitos. Faz-se necessário ir além da simples 

utilização do quadro branco e do pincel, onde normalmente os professores copiam o conteúdo, 

explica-os, resolve uma lista de exemplos e em seguida passa uma atividade de fixação da 

aprendizagem.  
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É preciso que o professor estude novas formas de desenvolver os conteúdos matemáticos em 

sala de aula, de forma mais atrativa, para que os alunos sintam-se motivados a aprender e ainda 

mais, que vejam utilidade do que estão estudando. Este é justamente o papel do uso de jogos no 

ensino e, para que o professor esteja preparado para trabalhar com esta ferramenta, é preciso que ela 

esteja presente na sua formação inicial, permitindo assim, que o futuro professor perceba que a 

Matemática não precisa apenas ser ensinada a partir de definições e fórmulas apenas, mas que possa 

ser ensinada a partir de situações problemas envolvendo o cotidiano dos próprios alunos, permitindo 

assim, que os alunos aprendam de forma mais dinâmica. 

É comum os professores pararem suas aulas para advertirem os alunos, enquanto estão 

explicando o assunto, pois os mesmos fazem uso dos celulares para jogarem, isto faz parte do 

cotidiano do professor. Por este fato, Grando (1995, p.83) afirma “que o professor precisa estar 

atento a estas atitudes dos alunos, pois muitas vezes os jogos que atraem a atenção deles, a ponto de 

tirar sua concentração para o que está sendo ensinado em sala para jogá-los, muitas vezes carregam 

uma série de conceitos matemáticos, os quais muitas vezes são vistos em sala de aula e são tidos 

como difíceis ou chatos, e são explorados e dominados facilmente e de forma que despertam a 

atenção deles dentro da situação do jogo”. Outra situação que a autora sugere é que o professor 

transforme um jogo que seja conhecido pelos alunos, em um que seja útil para o ensino de um 

determinado conteúdo, isso despertará o interesse dos alunos para o que está sendo ensinado e assim 

a motivação para aprender será maior. 

 Tendo sempre em mente o pensamento de D‟Ambrosio (1990, p.15): “Educação é futuro. É 

nossa missão preparar os jovens para o mundo de amanhã”. Ainda diz que “os programas de 

matemática são, em sua maioria, justificados exclusivamente porque “no meu tempo se fazia 

assim”. A obsolência dos programas matemáticos é absolutamente injustificável”. 

Não é justificável os professores continuarem ensinando do mesmo jeito, se os alunos não 

estão aprendendo. Existe algo de errado, que precisa ser corrigido. Embora saibamos que não é 

possível concentrar apenas no trabalho docente a responsabilidade dos problemas enfrentados no 

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da educação básica, inúmeros são os fatores que 

concorrem para isso, como as políticas educacionais, o financiamento da educação básica, os 

aspectos culturais, seja nacional, regional ou local, as formas de estrutura e gestão das escolas, a 

formação dos gestores, entre outros (GATTI, 2010). Severino (2011) observa que grande parte das 

análises que mostra a situação problemática da educação brasileira atribui os motivos à inadequada 
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formação dos professores. Enfim, por mais que saibamos que não são apenas os professores que são 

responsáveis pelo fracasso da educação, a sociedade em geral atribui esta falha a sua prática 

pedagógica. Não podemos mudar esta realidade, o que cabe aos professores é buscar melhorar o 

ensino. 

Em geral, os estudantes não veem a matemática como uma disciplina útil, interessante e 

dinâmica, mas sim, como um amontoado de fórmulas que eles precisam decorar para fazer as 

provas e depois de alguns dias não se lembram das mesmas, muito menos da sua utilidade. Neste 

âmbito é que os professores precisam atuar e promover a mudança, não apresentar um corpo de 

conhecimentos obsoleto da realidade e ultrapassado, mas sim, de forma que faça sentido para os 

alunos, como diz D`Ambrósio (1994, p.1) “é essencial para a escola estimular a aquisição, 

organização, geração e difusão de conhecimentos vivo, integrado nos valores e expectativas da 

sociedade”. 

Segundo Grando (1995, p 8) “os alunos passam anos a fio, num ambiente de sala de aula, na 

maioria das vezes repetindo, através de exercícios, conteúdos matemáticos exigidos pelo currículo 

tradicional. Valoriza-se, na maioria das vezes, a excessiva quantidade de conteúdos em detrimento 

da qualidade”. Quão mais interessante seria para os alunos estudarem os conteúdos se seus  

professores os relacionassem, sempre que possível, as suas realidades e mostrassem aos mesmo que, 

quando eles leem embalagens de produtos, nas pesquisas eleitorais mostradas pelos jornais, em 

promoções de lojas, quando medem a área de um terreno, quando saem com os amigos e dividem o 

valor do lanche, quando compram um celular e dividem no cartão de crédito, em todas essas 

situações são utilizados conteúdos que são estudados em sala de aula.  

Defendemos que o professor insira os jogos em suas aulas, pois quando utilizam os jogos em 

sala os alunos realizam as atividades com mais entusiasmo, refletem sobre suas ações, sobre suas 

jogadas e estratégias. Neste contexto, o erro é trabalhado no sentido de reavaliar suas jogadas, de 

forma colaborativa e coletiva, pois um vai auxiliando o outro, e assim, os alunos vão percebendo o 

significado do que estão estudando. 

Os benefícios do uso dos jogos em sala de aula não se resume apenas aos alunos, mas sua 

contribuição também é notável na formação dos professores, uma vez que oportuniza a formação de 

um professor reflexivo, com a preocupação na compreensão por parte dos alunos dos conceitos 

matemáticos e que não estejam preocupados apenas em cumprir a grade curricular determinada pela 

escola. Por este fato, o professor precisa buscar escolher jogos, bem como atividades que 
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desenvolvam a compreensão, ao invés de aplicar imensas listas de exercícios, as quais a grande 

maioria dos alunos não fazem. Aplicar problemas matemáticos e jogos de fixação de conteúdos, no 

qual os alunos resolvem vários exercícios, mas como está em uma situação de jogo, isto não é 

cansativo para eles. Outro fator importante no trabalho com os jogos é a questão do planejamento 

da atividade que o professor irá desenvolver em sala, pois o fato de estar levando um jogo para a 

sala de aula não garante que seus alunos iram participar da aula, que se sentirão motivados para 

aprender. Para que isto ocorra é preciso que o professor planeje como irá trabalhar com este jogo, 

quais objetivos deseja alcançar, que conteúdos explorar, despertando assim, no professor este senso 

de responsabilidade de planejar suas aulas, seja ela qual for, seja para explorar um material didático 

ou uma aula tradicional, o planejamento é fundamental. 

De uns tempos para cá vem aumentando o número de estudos na direção do professor 

conhecer seus alunos e trabalhar com metodologias diferentes, para que cada aluno tenha a 

possibilidade de aprender no seu tempo e de maneira mais significativa do seu ponto de vista. 

Segundo Peres (2014) a prática docente demanda o conhecimento de como o indivíduo aprende, 

como se origina e se desenvolve o aprendizado e como se transforma em experiências significativa 

de aprendizagem, e não apenas que o docente domine o conteúdo de sua disciplina e o transmita 

para seus alunos de forma neutra, morta e ultrapassada. Assim D‟Ambrosio (1994, p.1) defende que 

é essencial para a escola estimular a aquisição, organização, geração e difusão de conhecimento 

vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade e destaca, que o grande desafio para a 

educação é colocar em prática hoje o que vai servir para o amanhã, ou seja, é ensinar algo hoje, não 

o que foi útil apenas no passado, mas que acima de tudo, seja útil também no futuro.  

Não há, porém, como desconsiderar que os professores, em suas práticas, transmitem não 

apenas conhecimentos escolares, mas também atitudes e valores morais- é o currículo 

oculto, operando fortemente nas práticas pedagógicas. Como é possível um professor 

ensinar matemática, sem levar em consideração as condições de seus alunos? Muitos veem 

para a escola, pois nela encontram alimentação, amigos, com quem conversar... como 

mobilizar essas crianças para o saber escolar? Defendemos a necessidade de atender à 

diversidade, mais ainda estamos presos a um currículo único, nacional e obrigatório 

(NACARATO, 2013, p. 20). 

 

A escola, assim como os professores, necessita estar atenta às necessidades dos seus alunos, 

bem como da sociedade que está ao seu redor, pois, muitas vezes, as crianças que frequentam a 

escola não carecem apenas de conhecimentos, elas não frequentam a escola apenas para adquirir 

conhecimentos, mas sim para fazer amigos, para conversar, para ter um pouco mais de atenção, de 

carinho, de alimento.  
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Para isto, como afirma Nacarato (2013), é necessário que haja o diálogo entre professores e 

alunos, possibilitando assim o conhecimento do outro, saber ouvir o que o outro tem a dizer e 

considerar que a voz do aluno precisa ser valorizada. Na situação do jogo, o diálogo está sempre 

muito presente, pois os alunos discutem regras, combinam jogadas com seus companheiros, criam 

estratégias, discutem jogadas feitas pelos seus adversários, tiram dúvidas com seu professor a 

respeito das regras, dos conteúdos explorados.  

A escola erra quando não leva em conta e nem valoriza as experiências vivenciadas pelos 

alunos fora dos limites da sala de aula. O tempo que o aluno passa fora da escola é muito 

maior do que o que ele vivencia em sala de aula, portanto o mundo, a realidade representa 

seu objeto de investigação constante. O papel da escola é justamente resgatar tais 

explorações, investigações a fim de dar sentido a elas, através da formulação de conceitos 

matemáticos. (GRANDO,1995, p. 22)  

 

 A escola não pode se isolar, como se fosse uma ilha, de todo um processo evolutivo que 

transforma a cada instante a realidade sócio-cultural em que o aluno vive, logo, existe a necessidade 

do professor estar acompanhando todo este processo de modernização, para que assim, saiba lidar 

com estes conhecimentos em mutação e para isso, não basta apenas uma formação inicial, mas sim 

uma formação continuada, que o prepare para atender as necessidades de seus alunos, tanto em 

termos metodológicos como também em relação aos conteúdos e que esteja preparado para aliar o 

conhecimento visto em sala de aula, com o conhecimento que seus alunos têm do mundo fora da 

escola. 

Por isso um dos passos que o professor pode dar, segundo Skovsmose (2008, Apud, 

NACARATO, 2013, p. 22) é instaurar na sala de aula um cenário de aprendizagem em que o aluno 

assuma a condução de seu próprio processo de aprendizagem, onde a matemática seja vista em 

situações de resolução de problemas e o professor desempenhe um novo papel, não mais como 

transmissor de conhecimento, mas como interventor, possibilitando que os alunos avancem na 

produção do conhecimento matemático. Dessa forma, a matemática da escola passa a fazer mais 

sentido para os alunos, principalmente quando o professor insere nessas situações problemas algo 

que faça parte de seu cotidiano. 

A escola tem sua atenção bastante voltada para os exames nacionais, e para a preparação de 

seus alunos para os mesmos. Os alunos, por sua vez, buscam ao máximo aprender e decorar o maior 

número de fórmulas possíveis, resolver o maior número possível de questões para que assim, 

consigam ingressar em um curso de ensino superior. Muitas vezes, não há preocupação em formar 

cidadãos críticos e reflexivos.  
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Ao comentar sobre a tarefa da escola Libâneo (2004, p. 5) afirma que a escola deve 

“estimular a capacidade de raciocínio, e julgamento, melhorar a capacidade reflexiva, desenvolver 

as competências do pensar”. Pouco se tem feito para desenvolver tais habilidades em sala de aula, 

os conteúdos são apresentados com a preocupação de cumprir a grade curricular e não de motivar o 

aluno pelo pensar e pelo saber. Para o aluno o que ele vê não passa de um amontoado de 

conhecimentos prontos e acabados em si mesmos, que pouca utilidade e significado tem ao ver dos 

alunos. Santos (2005, p. 20) afirma que: “a educação formal ou informal, de alguma forma, sempre 

foi objeto de preocupação da sociedade e de seus dirigentes, notadamente em seus aspectos formais, 

em seu conteúdo e em sua utilidade enquanto instrumento de socialização”. 

Por este fato Perez (1999, p. 271) considera que: 

A formação inicial deve proporcionar aos licenciados um conhecimento que gere uma 

atitude que valorize a necessidade de uma atualização permanente em função das mudanças 

que se produzem, e fazê-los criadores de estratégias e métodos de intervenção, cooperação, 

análise reflexão e a construir um estilo rigoroso e investigativo.  

 

A tarefa da escola e dos processos educativos deve ser, segundo Castells (Apud, Hargreaves, 

2001, p. 16), desenvolver em quem está aprendendo a capacidade de aprender, em razão de 

exigências postas pelo volume crescente de dados acessíveis na sociedade e nas redes 

informacionais, da necessidade de lidar com um mundo diferente e, também, de educar a juventude 

em valores e ajudá-la a construir personalidades flexíveis e eticamente ancoradas.  

Segundo Libâneo (2004), é em razão dessas demandas que a didática precisa incorporar as 

investigações mais recentes sobre os modos de aprender e ensinar e, sobre o papel mediador do 

professor na preparação dos alunos para o pensar. Mais precisamente, será fundamental entender 

que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o pensamento 

supõe metodologias e procedimentos sistemáticos do pensar. Nesse caso, a característica mais 

destacada do trabalho do professor é a mediação docente pela qual ele se põe entre o aluno e o 

conhecimento para possibilitar as condições e os meios de aprendizagem, ou seja, as mediações 

cognitivas. 

Piaget critica o ensino de Matemática tradicional, em vários aspectos que envolvem: a 

simples absorção do conhecimento intelectual matemático, já organizado, sem o 

estabelecimento de uma interação com o conceito; o desencadeamento do ensino formal, 

iniciado sempre pela linguagem, já institucionalizada, ao invés de se iniciar pela ação real e 

material; e a pobreza de relacionamentos sociais (diálogo-ação) desencadeados em sala de 

aula, entre os alunos e entre professor e aluno, sendo que o único tipo de relação existente é 

aquele “que liga um professor, espécie de soberano absoluto, detentor da verdade 
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intelectual e moral, a cada aluno considerado individualmente (PIAGET 1975, Apud, 

GRANDO, 1995, p.17). 

 

 Não estamos defendendo que o professor exclua definitivamente a aula expositiva conhecida 

por muitos como aula tradicional, mas que o professor não fique preso apenas a uma Metodologia, e 

sim que ele pesquise e estude outros caminhos a serem seguidos, outras metodologias a serem 

utilizadas em sala, suas potencialidades e suas limitações e, acima de tudo que, ele potencialize nos 

alunos a capacidade de serem pesquisadores e de aprenderem por si mesmos, e não depender apenas 

do professor para adquirir o seu aprendizado, que o professor consiga dar sentido ao que está sendo 

trabalhado e estudado em sala de aula, que seus alunos consigam ver aplicabilidades dos conteúdos 

em seus cotidianos, que saibam como e quando os conteúdos surgiram e para que surgiram, para 

que assim, eles desfaçam a ideia de uma Matemática como uma área pronta, de conhecimento e de 

informação a ser transmitida.  

Na maioria das vezes, os professores trazem listas de exercícios extensas as quais são aplicadas 

após a exposição e apresentação de um novo conteúdo, pois se trata de uma maneira bem mais 

simples para ele. Mas, devemos nos apoiar na ideia do National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 1994, p.5) que vem defendendo que “Tal como a sociedade muda, também as 

escolas devem transformar-se”. Sabe-se também que para que qualquer mudança ocorra no meio 

educacional, faz-se necessário o papel ativo do professor, pois ele é o grande responsável pelas 

atividades desenvolvidas em sala de aula. Portanto, qualquer mudança a ser realizada no processo 

de ensino e aprendizagem da matemática estará sempre vinculada à ação transformadora do 

professor e o ambiente onde precisa ocorrer estas mudanças é na sala de aula, buscando trabalhar e 

atender a cada aluno, possibilitando aos mesmos a aprendizagem e não simplesmente a repetição de 

fórmulas que não fazem sentido para eles.  

Faz-se necessário que o professor busque sempre aperfeiçoar seus conhecimentos através de 

formações continuadas e que esteja preparado para utilizar as diversas ferramentas que estão à sua 

disposição, que façam uso dos jogos matemáticos, da Resolução de Problemas, das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), ao utilizar, por exemplo, algum aplicativo que eles possam ter 

no celular. Enfim, que busquem quebrar a rotina de suas aulas, não que essas ferramentas irão 

acabar com todos os problemas de aprendizagem de seus alunos, ou mesmo que todos os seus 

alunos irão se sentir motivados para aprender através das mesmas, mas são ferramentas que podem 

auxiliar os professores e também os alunos, pois é preciso respeitar o tempo de aprendizagem e a 



45 
 

melhor forma de aprendizagem dos mesmos. Tendo em mente que o objetivo é que os alunos 

aprendam e que acima de tudo, sejam cidadãos críticos e reflexivos, capazes de defenderem seus 

pontos de vistas e exercerem a cidadania, ao invés de pensar apenas em apresentar uma diversidade 

de conteúdos obsoleto e irreal, pensar nas necessidades sócio-culturais atuais. Logo, esta mudança 

não se refere apenas ao ensino nas escolas, mas também no ensino dos cursos de Formação inicial 

que formam os professores. 

Pensando em apresentar por meio deste trabalho, um auxílio para a prática do professor de 

Matemática em sala de aula, a partir de agora, dentre algumas ferramentas pedagógicas que citamos 

durante o texto, as quais auxiliam tanto professores como alunos no processo de ensino-

aprendizagem, destacaremos de forma mais enfática, a utilização dos jogos matemáticos pelos 

professores, para trabalhar com seus alunos, tanto a construção como também a fixação de 

conceitos matemáticos. 
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2. UMA CONVERSA INICIAL SOBRE O ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

O fracasso escolar dos alunos em relação ao aprendizado da matemática já é algo bastante 

conhecido e discutido pelos profissionais desta área, pois através de avaliações nacionais, as quais 

avaliam o aprendizado dos alunos nesta, bem como em outras disciplinas, mostram que a maioria 

das crianças e jovens que passam pelos anos escolares, não conseguem aprender nem compreender 

o significado dos conteúdos matemáticos, e para a grande maioria deles o saber matemático é coisa 

de gênio.  

Pelo fato de não conseguirem aprender nem compreender o que está sendo ensinado, a 

disciplina matemática sofre uma grande rejeição, a qual pode ser percebida por frases comuns entre 

os alunos, tais como: “eu não sei por que estudamos matemática, ela não serve de nada, só para nos 

reprovar”, “tem que ser muito inteligente para aprender e tirar boas notas na prova de matemática”. 

Esta realidade preocupa muitos professores tanto do Ensino Fundamental como do Ensino Médio, 

pois Piaget (1975) defende a capacidade de todo aluno normal, ou seja, que não tenha nenhum 

problema de aprendizagem, ter um bom raciocínio matemático, segundo ele, vai depender do 

método de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido na sala de aula pelo professor.  

Todo aluno normal é capaz de um bom raciocínio matemático desde que se apele para a sua 

atividade e se consiga assim remover as inibições afetivas que lhes conferem com 

frequência um sentimento de inferioridade nas aulas que versam sobre esta matéria (Piaget, 

1975, p.65). 

 

Faz-se necessário que haja uma mudança de postura por parte dos professores, que eles não 

se preocupem apenas em ensinar todos os conteúdos do currículo para seus alunos, isto não 

significa que ensinar todos os conteúdos não seja importante, mas que os mesmos devem se 

preocupar também em “como” apresentar esses conteúdos de forma que os alunos consigam 

perceber o significado do que estão aprendendo. Nas aulas os professores precisam abordar os 

conteúdos de forma que desperte a atenção e a curiosidade dos alunos. Mas, o problema é que em 

geral os professores mesmo sabendo do fracasso do ensino desta disciplina, sempre atribuem o 

motivo do mesmo, aos alunos e não fazem nenhuma reflexão sobre sua própria prática de ensino e 

muitos, mesmo percebendo que há necessidades de fazer mudanças em sua prática, ainda são 

resistentes.  É preciso que os professores, reflitam na ideia de que para ensinar Matemática basta 

apenas conhecer todos os conteúdos da disciplina e dominá-los, já no século XVIII se havia 
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entendido que não é assim, pois em grande parte a mente dos alunos é sobrecarregada ao apresentar 

todos os conteúdos do livro didático, sendo que poucos alunos conseguem compreendê-los.  

Atualmente, os educadores dispõem de várias ferramentas de ensino, possibilitando-os 

quebrar a rotina das aulas tradicionais, que segundo Santos (2005, p. 21) é a prática educativa 

caracterizada pela transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade, pelo professor nas 

aulas, em que ele age independentemente dos interesses dos alunos, e os alunos devem ser simples 

depositários de conhecimentos e a escola é o local ideal para que esta transmissão desses 

conhecimentos ocorra. Esta é a forma mais comum dos professores exporem os conteúdos para 

nossos alunos, copia-os no quadro, que na maioria das vezes são cópias do livro didático, explica-os 

segundo seus conhecimentos e logo após, resolve alguns exemplos para fixar o aprendizado dos 

alunos, que por sua vez tentam ao máximo abstrair esses ensinamentos.  

Mesmo sabendo das muitas ferramentas que podem lhes auxiliar como professores, e que 

podem também contribuir para melhorar a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, 

normalmente as ferramentas mais exploradas ainda são o quadro branco e os livros didáticos.  Não 

que estas ferramentas não devam ser usadas na sala de aula, mas sim, que não sejam os únicos 

recursos utilizados pelos professores em suas aulas, pois como afirma PARAÍBA (2008) é 

indispensável que o livro didático não seja visto como única referência sobre o saber a ser ensinado, 

como um substituto de orientações curriculares, mas como um recurso a mais, que deve ser 

cuidadosamente analisado e utilizado. 

Há ênfase no ensino-aprendizagem que valoriza a construção do conhecimento e do 

raciocínio matemático pelo educando, e desaconselha a simples aplicação de regras e 

fórmulas à lista repetitiva de exercícios, frequentemente presentes em boa parte dos livros 

didáticos (PARAÍBA, 2008, p.91). 

 

A forma como a Matemática vem sendo trabalhada em muitas escolas, não propiciam a 

construção do conhecimento, mas sim a reprodução de fórmulas e procedimentos apresentados pelo 

professor. Não há uma valorização do pensamento do aluno, e consequentemente, eles não têm 

espaço nem oportunidade para criar, pois ainda é o professor quem é o responsável por trabalhar na 

sala de aula para transmitir seus conhecimentos e, cabe aos alunos recebê-los e reproduzi-los. 

Os professores de matemática, assim como das demais disciplinas, devem buscar variar as 

ferramentas e metodologias com as quais trabalham em sala de aula, e assim substituir atividades 

cansativas e que não despertam a atenção dos alunos, como por exemplo, os exercícios de fixação 
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de conceitos, que normalmente são bastante repetitivos, e o aluno só vai aplicar uma ou duas 

fórmulas vistas nas aulas ou as técnicas ensinadas pelo professor, após apresentar um novo assunto 

para seus alunos, por atividades que despertem seus interesse e que possibilitem a construção por 

eles mesmos de seus conhecimentos. Estas atividades podem se dar através de Resolução de 

Problemas, Materiais Manipuláveis, Jogos, entre outros e não unicamente através de longas listas de 

exercícios. Não estamos nos posicionando contra os exercícios de fixação e a favor das outras 

ferramentas de ensino, mas estamos apresentando a variedade existente de ferramentas que estão a 

nossa disposição para trabalharmos em sala de aula e que são úteis para a construção, como também 

para a fixação dos conceitos matemáticos.   

A cada dia, nossa sociedade caminha rumo ao desenvolvimento e a escola não pode ficar a 

par disto. Pois demasiadamente ela está apresentando um saber que não desperta a curiosidade dos 

alunos, e pelo fato dos mesmos não conseguirem ver conexões com suas realidades, não se 

interessam pelo seu ambiente. Quão mais interessante seria se os alunos estudassem os conteúdos e 

os professores os conectassem sempre que possível as suas realidades e lhes mostrassem que 

quando eles manipulam embalagens, quando assistem as pesquisas eleitorais mostradas pelos 

jornais, em promoções nas lojas, quando eles medem a área de um terreno, quando saem com seus 

amigos e dividem o valor do lanche, quando compram um celular e divide no cartão de crédito, eles 

estão utilizando conteúdos matemáticos. 

É consenso que a educação, no Brasil, está em crise. Em especial, a escola pública parece 

não estar cumprindo sua função de formar cidadãos autônomos, com condições de inserção 

no mercado de trabalho, aptos para uma vida digna, socialmente integrados (GARCIA, 

2012, p.13). 

 

De acordo com Alves (2001), a importância da matemática de um modo geral é indiscutível, 

no entanto, a qualidade do ensino dessa área do conhecimento se encontra em um nível muito baixo. 

As dificuldades encontradas por professores e alunos nas aulas de Matemática são muitas e 

conhecidas. Por um lado, o aluno não consegue entender e ver a utilidade da matemática que a 

escola lhe ensina, e por outro lado, o professor consciente de que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios junto a seus alunos, procura novos elementos que frequentemente são meras receitas de 

como ensinar determinado conteúdo que, acredita, possam melhorar este quadro. 

É preciso que o professor crie em sala de aula um ambiente que desperte o interesse de seus 

alunos para o que está sendo ensinado, que os mesmos sintam prazer pelo saber e propicie aos 

mesmos uma participação ativa e autônoma no processo de construção do seu próprio 
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conhecimento. Com o intuito de apresentar novas possibilidades para professor tornar o seu 

ambiente de sala de aula mais atrativo para seus alunos, e ao mesmo tempo ter uma ferramenta que 

lhes auxiliem ao trabalhar com os conteúdos matemáticos de uma maneira mais dinâmica, que neste 

trabalho destacaremos a utilização dos jogos nas aulas de Matemática como uma ferramenta útil 

tanto para introdução como para a fixação dos conteúdos. 

Segundo Alves (2001), os jogos como método de ensino tem sido alvo de várias pesquisas, 

no entanto, a grande maioria delas giram em torno dos primeiros anos do Ensino Fundamental, 

enquanto nos anos finais do Fundamental e do Ensino Médio, elas ainda são poucas. Nos anos 

iniciais existe por parte dos pedagogos uma preocupação maior em inserir o lúdico em suas aulas, 

sejam através de brincadeiras, jogos, músicas, manipulação e construção de objetos, entre outras 

situações, mas, com o avançar dos anos, o interesse em trabalhar com o lúdico vai diminuindo, até 

que chegam nos anos finais do Fundamental e Médio e praticamente estas situações já são muito 

poucas ou em muitos casos elas nem existam. Há escolas que negligenciam o uso dos jogos ou 

simplesmente os excluem, pelo fato de vê-los como uma atividade de descanso ou apenas como um 

passatempo. 

      Mas o fato é que já houve um avanço considerável, pois atualmente já foram desenvolvidas 

várias pesquisas abordando este tema, cadernos de jogos abordando os conteúdos do ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio, jogos virtuais que podem ser instalados tanto nos computadores 

como nos celulares e também jogos que estão presentes nos Laboratórios de Matemática das 

escolas. O problema é que muitos professores não se utilizam desta ferramenta e afirmam que os 

jogam são apenas para o divertimento dos alunos e a escola é lugar de estudar e não de brincar, 

defendendo assim que sua utilização é desnecessária, pois levam em consideração o tempo em que 

foram alunos, que não tinham nada disto, porém aprendiam. Esquecem muitas vezes que, no tempo 

presente a geração é diferente e que os alunos aprendem de forma diferente. Apoiada neste ideal, 

discorreremos sobre o porquê da inserção da ludicidade no ambiente escolar, bem como o uso dos 

jogos nas nossas salas de aulas e suas potencialidades enquanto ferramenta educativa. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA SALA DE AULA 

 

As crianças, desde os primeiros anos de vida, usam grande parte de seu tempo brincando, 

jogando e desempenhando outras atividades lúdicas. Apesar de ser algo normal para as crianças, os 
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adultos têm dificuldade de compreender que o brincar e o jogar representam para a criança uma 

necessidade, pois na realidade a criança aprende brincando. E por desconhecer o aspecto educativo 

que as brincadeiras têm, alguns pais e também a própria escola acabam não respeitando o valor que 

a ludicidade tem para a aprendizagem do aluno e a necessidade cognitiva da criança em brincar. 

Muitos têm a ideia de que o jogo e as demais brincadeiras só geram diversão aos 

participantes e não estão atentos que os mesmos potencializam o desenvolvimento de habilidades 

como o raciocínio lógico, comunicação, interação social e estimulam o desenvolvimento do aluno, 

como diz Santos (1999): 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista 

apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural, colaborando para uma boa saúde mental, 

prepara para o estado fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 

construção do conhecimento. 

Santos (1999) também define ludicidade como uma experiência vivenciada que nos dá 

prazer ao executá-la. Por meio da ludicidade a criança se relaciona com o outro e aprende a ganhar 

e a perder, a respeitar a ordem na fila, a aceitar as frustrações e a expressar emoções. Qualquer 

atividade que cause uma experiência positiva, divertida e prazerosa pode-se chamar de lúdica. 

Percebemos a importância de oportunizar ao educando momentos de prazer e de experiências 

lúdicas, experiências que são capazes de contribuir para o convívio social na escola e na sociedade. 

De acordo com o referido autor, as experiências prazerosas, quando nos referimos às aulas, 

especialmente as de matemática, percebemos que a maioria delas estão isentas deste sentimento e o 

que predomina é o temor pela mesma. 

Cada dia é mais comum ouvir dos professores que entre seus alunos poucos apresentam 

interesse em realizar as atividades propostas, que eles são inteligentes, mas o problema é o 

desinteresse em aprender o que está sendo ensinado, e isto se reflete nas avaliações, as quais 

mostram o baixo rendimento de seus alunos, tanto a nível fundamental como no médio quando se 

trata do aprendizado em matemática. Isso nos leva a refletir: será que os alunos são desinteressados 

pelo o que estamos ensinando ou a forma pela qual estamos ensinando não está despertando o 

interesse dos alunos? Será que nossos alunos precisam realmente mudar ou somos nós, professores 

que precisamos repensar nossa prática de ensino? 

Muito se fala atualmente da inserção de atividades lúdicas no ambiente da sala de aula, mas 

o problema é que dificilmente elas estão sendo inseridas e quando inseridas nem sempre estão 
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sendo trabalhadas da maneira correta, pois muitos professores utilizam estes materiais apenas para a 

diversão de seus alunos e não para o aprendizado dos mesmos. Ao comentar sobre isto, Carneiro 

(2011) afirma que, “falta preparo aos profissionais que atuam no mercado, mas acima de tudo, falta 

disponibilidade para mudar”. 

Conforme Grando (1995, p. 92), o professor precisa estar atento as brincadeiras e atividades 

que seus alunos realizam dentro e fora do ambiente da sala de aula e da escola, pois, inúmeras vezes 

“estão impregnadas de conceitos matemáticos e que podem ser aproveitadas pelo professor em 

situações de ensino- aprendizagem”.  

Existe a necessidade da formação lúdica para os professores, pois estes profissionais 

necessitam estar preparados para confrontar-se com a demanda de alunos que irão receber, 

determinados professores se apegam ainda às ideias arcaicas e ao ponto de vista de que essas 

atividades não são necessárias, pois como no passado não utilizaram destas ferramentas para 

aprender, uma vez que o professor só utilizava o quadro negro e o giz, para eles esta implantação é 

desnecessária. E muitos ainda têm a percepção de que as ferramentas lúdicas só servem para a 

diversão dos alunos, e por isso se faz necessário que na sua formação, o professor receba 

capacitação para trabalhar com estas ferramentas e que as utilize em sala de aula como meio para 

que a aprendizagem ocorra de maneira significativa e prazerosa. A geração com a qual estamos 

lidando e convivendo diariamente está cercada de tecnologias, de ferramentas que despertam as 

suas atenções e curiosidades, mas a sala de aula é um ambiente, muitas vezes, desvirtuado de tudo 

isto e, por este fato, os alunos não se sentem atraídos pelo mesmo.  

Surge então a dúvida do professor, o que fazer para conciliar essa necessidade que o aluno 

tem de jogar e de brincar com as suas aulas? A resposta é apenas uma, o professor precisa inseri-los 

em suas aulas, tornando-os um veículo para a aprendizagem. E pela história, podemos ver que esta 

ideia de inserir os jogos no ambiente escolar não é nova e muito menos a de defender que os 

mesmos são uma ferramenta que potencializa o ensino-aprendizagem das crianças, por este fato, 

que a partir de agora iremos estudar um pouco sobre o contexto histórico dos jogos e o uso dos 

mesmos no ambiente escolar.  
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2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS JOGOS 

 

Quando se fala em divertimento, seja individual ou coletivo uma das primeiras opções que 

nos vem à mente sãos os jogos. Tanto no passado, como nos dias atuais eles atraem a atenção de 

pessoas de todas as classes sociais, independentemente da idade, sejam eles em tabuleiros ou 

digitais. Desde a Antiguidade as pessoas em suas horas vagas dispunham de várias maneiras de se 

divertir e uma delas, eram os jogos. Percebe-se então que a paixão por eles não é algo dos dias 

atuais. 

Como o trabalho não ocupava tanto tempo da sociedade antiga, adultos e crianças 

participavam dos mesmos jogos e diversões, os quais constituíam o momento favorável 

para que a sociedade estreitasse seus laços coletivos, a fim de se sentir unida. Os jogos, as 

brincadeiras ocupavam posição importante nessa sociedade (ALVES, 2001, p. 16). 

 

Os jogos possuem um grande potencial na socialização dos indivíduos das mais diferentes 

classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Sobre a 

importância dos jogos, Buriti (2001) diz que é possível perceber o desenvolvimento das relações 

socioafetivas, comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio em 

que vive. Segundo Almeida (1987, Apud, ALVES, 2001), todas as crianças deveriam estudar a 

matemática de forma atrativa, sugerindo como alternativa a forma de jogo. 

O uso de brincadeiras e jogos como estratégia de ensino na escola não é uma ideia nova de 

nossa geração, tal como afirma Starepravo (2009, p. 19): 

ebel defendia a importância dos jogos e brincadeiras na educação 

infantil, salientando seu papel na exteriorização do pensamento e na construção de 

conhecimento. Na chamada Escola Ativa, os jogos e brincadeiras eram tidos como 

instrumentos essenciais de aprendizagem, recebendo papel de destaque na organização do 

trabalho escolar. 

 

Almeida (1987, Apud, ALVES, 2001) relata que também nos povos egípcios, romanos e 

maias, a prática dos jogos era utilizada para que os mais jovens aprendessem valores, 

conhecimentos, normas e padrões de vida com a experiência dos adultos. 

Os jogos de tabuleiro eram muito comuns no antigo Egito e pessoas de todos os níveis 

sociais os jogavam. Muitos desses jogos foram encontrados por arqueólogos, mas as regras que 

diziam como jogá-los não resistiram ou não foram encontradas. Segundo Greca (2010) um desses 

jogos encontrados é o jogo do Senet que, era o mais popular e acessível a todas as camadas sociais, 

podia ser usado tanto em um rico tabuleiro de madeira com materiais preciosos, ou como na maioria 
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das vezes, em uma simples grade riscada no chão, num pedaço de madeira ou numa pedra calcária, 

estndo documentado desde as primeiras dinastias mas, provavelmente, ele já existia desde a pré-

dinastia. Ele aparece em inúmeras cenas pintadas nos túmulos. O tabuleiro mais antigo conhecido e 

identificado, como sendo do Sinet foi encontrado em tumbas da I dinastia (c.2920 a 2770 a.c).  

De acordo com Anjos (2013) os primeiros jogos teriam surgido há cerca de 5.000 anos a.C., 

em regiões da Mesopotâmia e Egito. Tanto o Senet quanto o Jogo Real de Ur, jogo mais antigo para 

o qual se conhecem regras, floresceu na Mesopotâmia, descoberto nos anos 20 do século passado, 

tratava-se de uma corrida entre dois jogadores.  Anjos (2013) também destaca que os mais antigos 

jogos de tabuleiros eram chamados de "jogo de passagem da alma", eram considerados itens 

indispensáveis após a morte, pois os povos daquele período acreditavam que o ato de jogar poderia 

ser uma forma de diversão eterna e por isso, segundo a tradição mesopotâmica, os jogos 

pertencentes aos falecidos eram enterrados juntamente com seus bens pessoais, salvando-lhes do 

tédio infinito.  

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 3:  Reprodução atual do SENET 

FIGURA 2: Tabuleiro do "Jogo Real de Ur" – Museu 

Britânico 

    

Fonte: http//longe.obviousmag.org 

 

 

FIGURA 1: Nefertari esposa de Ramsés II jogando 

SENET, Gravura pintada em sua Tumba 

 

Fonte: http//longe.obviousmag.org 
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Fonte: http//longe.obviousmag.org 

Conforme Alves (2001), os jogos e as brincadeiras eram admitidos e estimulados pela 

grande maioria da sociedade. Porém, para uma minoria poderosa e para a igreja, eram considerados 

como profanos, imorais e sua prática não era admitida de forma alguma. Ainda falando sobre o 

ponto de vista da igreja em relação aos jogos, Kishimoto (1999, Apud, ALVES, 2001), diz que a 

educação era disciplinadora, através da imposição de dogmas, caracterizando-se como uma visão 

tradicionalista da educação em que na sala de aula exigia-se silêncio absoluto, o aluno era passivo e 

o professor autoritário. Nesse ambiente era impossível a expansão dos jogos, que, na época eram 

considerados uma infração da lei, semelhantes à embriaguez e à prostituição. 

Para Alves (2001), o interesse até então demonstrado pelos jogos perdeu o seu crescimento, 

paralelamente à ascensão do cristianismo que ao tomar posse do Império Romano, impôs uma 

educação rígida, disciplinadora, proibindo veementemente os jogos. 

O processo de ensino-aprendizagem sempre sofreu influências do contexto social, como 

vimos anteriormente. Na Idade Média, como a igreja tomou posse do Império Romano, os jogos 

foram proibidos, pois eram considerados como imorais. Já no século XVI, época do Renascimento, 

veio à tona novas ideias e novas concepções pedagógicas, pois o ideal da educação renascentista era 

formar no homem um espírito livre, capaz de dominar todos os campos do conhecimento, desde a 

arte até a ciência, consideravam as brincadeiras e os jogos como uma forma de preservar a 

moralidade das crianças, tidas até então, como adultos em miniaturas. 

A Companhia de Jesus, fundada por Ignácio de Loyola em 1534, compreende a grande 

importância dos jogos como aliados ao ensino, pois verifica não ser possível nem desejável 

suprimi-los, mas, sim, introduzi-los oficialmente por meio do Ratio Studiorum. Desse 

modo, os jesuítas são os primeiros a recolocar os jogos de volta a prática, de forma 

disciplinadora e recomendada (ALVES, 2001, p. 17).  
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No século XVI o jogo educativo surgiu, com o objetivo de ancorar ações didáticas que 

visam à aquisição de conhecimentos. Kishimoto (1994, Apud, ALVES, 2001). A referida autora 

considera que a diversificação dos jogos ocorre a partir do movimento cientifico da Revolução 

Francesa do século XVIII, propiciando a criação, adaptação e a popularização dos jogos no ensino. 

A partir dessa época, observa-se uma crescente valorização do uso dos jogos como recurso 

pedagógico. 

Com o intuito de auxiliar professores e futuros professores, é que neste trabalho estaremos 

estudando um pouco mais sobre as ferramentas lúdicas, em especial os jogos, suas potencialidades, 

como aplicá-los em sala de aula e alguns cuidados que o professor deve ter ao utilizá-los em sala. 

 

2.3  O JOGO NO ENSINO DA MATEMÁTICA E SUAS POTENCIALIDADES 

 

O motivo para a introdução dos jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de motivar 

os alunos e despertar a curiosidade dos mesmos pelo conhecimento. Quando o professor leva para a 

sala de aula Quebra-cabeças, Quiz, Gincanas, Jogos, problemas do seu cotidiano, a reação dos 

alunos diante da aula é diferente, em termos de participação, comportamento, motivação e acima de 

tudo de aprendizagem, se comparado com as aulas em que o professor ministra de forma 

tradicional, em que trabalha exclusivamente com a exposição escrita e oral do conteúdo, exemplos e 

exercícios de fixação.  

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno que gera 

interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, 

cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto 

curricular que se deseja desenvolver. (BRASIL, 2001, Apud, STAREPRAVO, 2009, p. 75).  

  

O aluno, ao aprender com um jogo matemático, o faz com mais entusiasmo e satisfação, por 

mais que ele se esforce, isso será prazeroso e principalmente quando consegue a vitória. Também 

não precisa que o professor a todo tempo esteja chamando a atenção de seus alunos, afinal de contas 

no jogo, todo jogador tem um objetivo que é o de vencer e se cada um não fizer sua parte de 

planejar jogadas, criar estratégias, dominar o conteúdo do jogo abordado, ninguém fará isto por ele, 

e ao mesmo tempo estará divertindo-se. Cabe portanto ao professor, orientá-los e fazê-los perceber 

algo mais do que a brincadeira e a diversão, e que eles visualizem a Matemática do jogo, o conceito 

que está sendo estudado e que o vejam como uma ferramenta que irá lhes auxiliar na aprendizagem. 



56 
 

Segundo Rudnick e Krulik (1998, Apud, Grando, 1995, p.55): “É importante fazer mais do que 

meramente jogar o jogo na classe. Os jogos devem ser discutidos para analisar as estratégias que 

foram usadas, a estratégia que faz o vencedor e o perdedor”. Por isto, nestas atividades o papel do 

professor é tão importante, pois cabe a ele orientar o caminho a ser percorrido. 

Borin (2007) afirma que nessas ocasiões em que o jogo é utilizado como ferramenta para o 

ensino-aprendizado dos alunos, habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração 

estão sempre presentes, as quais são necessárias para que o aprendizado da matemática ocorra. 

Smole (2007, p. 9) acrescenta, que o trabalho com os jogos é um dos recursos que favorece o 

desenvolvimento da linguagem e da socialização dos jogadores, pois normalmente os jogos são 

atividades em que duas ou mais pessoas participam e interagem umas com as outras, há sempre o 

diálogo entre os participantes sobre qual é a melhor jogada, a respeito das regras do jogo. Cada 

jogador tem a possibilidade de acompanhar as jogadas de todos os outros jogadores, defender seus 

pontos de vista, aprender de maneira espontânea, ser crítico e autoconfiante e, ao mesmo tempo, 

aprendem a importância de cumprir as regras, já que se trata de uma forma de organização em que 

cada jogador tem o momento certo de realizar suas jogadas e por isso, estão sempre atentos as 

jogadas de seus adversários. 

Assim, os alunos vão construindo atitudes sociais e morais, aprendendo a controlar sua 

ansiedade, entendendo que não se pode ganhar sempre, a serem críticos e não aceitarem tudo o que 

está sendo feito ou falado. Estimula a argumentação dos participantes, uma vez que eles comentam 

as jogadas realizadas, lamentam as jogadas erradas e dizem como poderiam ter procedido, mesmo 

que seja por pessoas que não se relacionem de maneira muito próxima, sempre existe o diálogo e as 

trocas de experiências relacionadas aos jogos. 

É nos jogos e pelos jogos que os alunos podem vir a aprender sobre o viver em sociedade, 

determinada por regras e padrões de comportamento, de ação. Desta forma, não se pode 

negar a importância dos jogos para o desenvolvimento da interação social entre crianças. 

Além disso, os jogos podem, até mesmo, auxiliar no processo de ajustamento da criança a 

esse meio, a essa sociedade (GRANDO, 1995, p. 93) 

 

De acordo com Smole (2007), os jogos auxiliam também na descentralização de cada aluno, 

pois no jogo ele não atua como o “dono do saber”. Nessas aulas, muitas vezes o aluno que não se 

destaca tanto nas aulas de matemática acaba tendo um melhor desenvolvimento, armando as 

melhores estratégias, descobrindo as melhores jogadas para chegar à vitória do que aqueles alunos 

considerados “bons de matemática”, criando assim, uma atmosfera em que cada indivíduo respeita e 

aprimora seus conhecimentos segundo o ponto de vista de seus colegas, não agindo de maneira 
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individualista, como é comum acontecer no contexto da aula tradicional, quando o professor propõe 

uma questão ou um problema, e é exigido por parte do professor que o aluno  resolva-o 

individualmente e que não compartilhe sua resposta com ninguém, apenas quando o professor for 

corrigi-lo, e quando trabalhamos com jogos, isto não acontece, principalmente quando o mesmo é 

em grupo, onde um aluno atua em função do outro, aprendendo a ouvir o que o outro tem para 

sugerir. 

Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança significativa 

nos processos de ensino aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, 

que muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o 

desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, 

busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, as quais 

estão estreitamente relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. As habilidades 

desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, 

investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, estabelecendo relações 

entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo 

possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativas nas aulas de matemática 

(SMOLE, 2007, p.9). 

 

Um motivo que se destaca para que os professores de matemática, bem como os das demais 

disciplinas insiram os jogos em suas aulas, é a possibilidade de tentar diminuir os bloqueios 

apresentados por muitos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-

la. Como diz Borin (2007. p. 9) “dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva 

e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, 

apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 

aprendizagem”. 

Quando um jogo é bem recebido pelos alunos, quando despertam seu interesse e os levam a 

almejar a vitória, podemos observar assim como diz Florsheim (1982, Apud, Borin, 2007, p.1) que 

eles adotam uma postura semelhante a de um cientista na busca de uma solução para um problema. 

Inicialmente partem para uma experimentação para conhecer o jogo, logo após começam a analisá-

lo melhor, discutem entre si e só após esses passos, constroem hipóteses para se chegar à vitória e, 

quando isto não acontece, o processo é retomado com mais cuidado, para verificar suas hipóteses e 

corrigirem seus erros ou até mesmo, os erros de sua equipe.  

Os jogos são motivadores e fazem parte do cotidiano dos alunos, sejam na forma de 

tabuleiros ou digitais, e quando inseridos no ensino, tem-se a possibilidade que eles sintam mais 

interesse em estudar os conteúdos da Matemática. Conforme mencionado, os alunos irão descobrir e 

utilizar recursos matemáticos para vencer o jogo, tornando-se independentes na busca do 
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conhecimento, levando assim a não só esperarem que o professor lhes apresentem os conteúdos e 

sim, incentivando-os a irem ao encontro dos conteúdos e estudá-los, tornando-os sujeitos 

pesquisadores e autônomos.  

Caso os alunos não consigam perceber por si mesmos que estão utilizando conteúdos 

matemáticos durante o jogo, o professor pode levá-los a observar, pois é preciso que fique claro 

para eles que os jogos nas aulas de matemática é uma ferramenta educativa, seja para introduzir um 

conteúdo ou para finalizá-lo, e o sucesso da sua aplicação está diretamente ligado ao planejamento 

realizado pelo professor. Starepravo (2009, p. 30) afirma que “a utilização dos jogos quando 

devidamente orientada pode propiciar o desenvolvimento de atitudes como a pesquisa, uso da 

argumentação, o julgamento da validade de resultados obtidos, e ainda acrescenta a sua importância 

no desenvolvimento do pensar matemático”. 

Os jogos exercem um papel importante na construção de conceitos matemáticos por se 

constituírem em desafios aos alunos. Por colocar as crianças constantemente diante de 

situações- problemas, os jogos favorecem as (re)elaborações pessoais a partir de seus 

conhecimentos prévios. Na solução dos problemas apresentados pelos jogos, os alunos 

levantam hipóteses, testam a sua validade, modificam seus esquemas de conhecimento e 

avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, p.20). 

 

Outro aspecto que é melhor trabalhado ao se utilizar os jogos, onde podemos associar a 

dimensão lúdica à dimensão educativa, são os erros por parte dos alunos, pois temem o erro e a 

reação de seus colegas de sala diante do mesmo, o erro é visto tanto pelo aluno, como também pela 

escola como algo negativo e vergonhoso, que diminui o potencial do aluno diante de seus colegas 

bem como diante do professor e por este fato muitos preferem o silêncio do que a  expressão de 

suas opiniões, dúvidas e respostas quando questionados pelo professor, isto acontece porque na 

escola o erro é ressaltado por seu aspecto punitivo ao invés de seus aspecto construtivo, mas quando 

estamos utilizando os jogos, isto acontece de maneira diferente, o erro é visto como um item que faz 

parte do jogo, fazendo com que o aluno perceba que nem sempre ele vai acertar todas as jogadas, e 

os erros, portanto, são sempre revistos e corrigidos, seja pelo próprio jogador, pelo adversário ou 

pelas pessoas que estão fora do jogo, como forma de evitá-lo novamente. 

O jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que ele 

desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No fundo o jogo é uma atividade séria 

que não tem consequências frustrantes para quem joga, no sentido de ver o erro como algo 

definitivo ou insuperável. Os erros são revistos de forma natural na ação das jogadas, sem 

deixar marcas negativas, mas propiciando novas tentativas, estimulando previsões e 

checagem. O planejamento de melhores jogadas e a utilização de conhecimentos adquiridos 

anteriormente propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos (SMOLE, 

2007, p.10). 
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Segundo Smole (2007), o jogo permite aos jogadores controlar e corrigir seus erros, seus 

avanços, assim como rever suas respostas. Não é como uma avaliação aplicada na escola, em que os 

alunos estudam e tentam decorar tudo o que estudaram para fazer a avaliação e a nota obtida na 

mesma é o mais importante, seu resultado porém, não tem como ser alterado, só através de outra 

avaliação chamada de recuperação.  Nas atividades da pesquisa, ao observar os encontros do 

Projeto, principalmente nos quais os monitores exploraram os jogos Contato do 1º grau, Corrida das 

Operações e Corrida de Obstáculos, foi notável que os alunos, sempre observavam as jogadas, a 

resolução de cada Equação, de cada expressão, que a equipe adversária fazia, com o intuito de 

verificar se as soluções encontradas estavam corretas, houve casos em que estas correções partiam 

de um dos membros da própria dupla, muitas vezes erros de relação de sinais, de cálculos. Nestes 

momentos eles mesmos dialogavam sobre seus erros, e a partir daquele momento já faziam as 

correções dos mesmos, sem haver nenhuma frustação. Como afirma Starepravo (2009, p. 20): 

Quando jogam, as crianças devem realizar cálculos mentais e eles não são aleatórios nem 

desvinculados de um contexto maior. Há um objetivo para se realizar tais cálculos, objetivo 

este que, nas folhas de intermináveis cálculos, não passa do mero treino dos algoritmos 

convencionais. Nos jogos, os cálculos são carregados de significado porque se referem a 

situações concretas (marcar mais pontos, controlar a pontuação, formar uma quantia que se 

tem por objetivo, etc.). Além disso, o retorno das hipóteses é imediato, pois, se um cálculo 

ou uma estratégia não estiver correta, não se atingem os objetivos propostos ou não se 

cumprem as regras e isso é apontado pelos próprios jogadores. Nas folhas de atividades, 

não se tem este retorno imediato, pois se gasta mais tempo para corrigi-las e, muitas vezes, 

são devolvidas aos alunos uma semana depois de realizadas, quando dificilmente estarão 

interessados em retomá-las para pensar sobre o que fizeram naquela ocasião. 

 

Na situação do jogo, quando um jogador se “dá mal” em uma jogada, isto não resulta em seu 

fracasso, pois ele pode recuperar o resultado em outra partida. O jogo permite ao jogador a 

possibilidade de descobrir onde falhou ou teve sucesso, e a partir do estudo de suas jogadas, o 

jogador tenta corrigi-las. No campo pedagógico, o erro pode ter mais êxito do que o acerto, pois 

gera discussões e reflexões que proporcionarão novos conhecimentos e a formação de novas ideias 

e hipóteses. Essa consciência permite ao jogador compreender seu próprio processo de 

aprendizagem e desenvolver a autonomia para continuar aprendendo. 

O jogo favorece o aprendizado pelo erro e estimula a exploração e a resolução de 

problemas. O jogo por ser livre de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a 

investigação e a busca de soluções. O benefício do jogo está nesta possibilidade de 

estimular a exploração da busca de respostas e em não se constranger quando erra 

(KISHIMOTO, 1994, p. 21). 
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O jogo propicia um ambiente em que os alunos se sentem à vontade para aprender e expor 

suas opiniões. Discordamos com a autora acima citada, quando ela afirma que o jogo é uma 

atividade livre de avaliação. Nosso entendimento é que o aluno não está livre de avaliação, porém  

acontece de maneira diferente, pois ao invés do professor passar listas enormes de exercícios para 

verificar se seus alunos aprenderam o conteúdo dado, ele pode trabalhar com um jogo de fixação, 

onde ao acompanhar seus alunos em suas jogadas, avaliará se os mesmos compreenderam bem o 

conteúdo visto, quais dúvidas são mais frequentes e de maneira mais natural, pois os alunos acima 

de tudo, estão jogando e facilmente buscará esclarecer as dúvidas, pois todos têm o objetivo de 

vencer o jogo, e para que isto aconteça, eles precisam saber o máximo possível. 

 Ainda falando sobre os erros no contexto dos jogos, Grando (1995, p. 42) diz: 

Todo jogo supõe a vontade de ganhar, portanto envolve o saber perder, tendo em vista que 

a oportunidade vem sempre por novas jogadas. É a possibilidade de vencer e a necessidade 

de conhecer suas próprias limitações que estimulam um jogador, muitas vezes consciente 

da sua fraqueza diante do adversário, a querer jogar, arriscando-se.[...] É na ação do jogo 

que o sujeito, mesmo que venha a ser derrotado, pode conhecer-se, estabelecer o limite de 

sua competência enquanto jogador e reavaliar o que precisa ser trabalhado, desenvolvendo 

suas potencialidades, para evitar uma próxima derrota. 

 

A referida autora, defende que uma forma de minimizar os sentimentos de ganho e perda, é 

propor jogos em grupo, assim a frustação pela perda será dividido, bem como o prazer da vitória. 

Cabe ao professor conscientizar seus alunos de que ao jogar estão expostos a essas duas situações: 

da derrota e da vitória, as quais não são definitivas, pois se um jogador vence uma partida, na 

próxima jogada ele pode vir a perder. Faz-se necessário criar um ambiente favorável ao confronto e 

a trocas de ideias entre os jogadores e que esteja bem claro para todos, que todos são vencedores, 

pois estão aprendendo. Conforme D`Ambrosio (1993, p. 37) “Respostas “incorretas” constituem a 

riqueza do processo de aprendizagem e devem ser exploradas e utilizadas de maneira a gerar novo 

conhecimento, novas investigações ou um refinamento das ideias existentes”.  

Por este fato, o papel do professor é muito importante no contexto dos jogos, pois cabe a ele 

planejar seu processo de aplicação, desde a escolha dos jogos que serão trabalhados com os alunos, 

à preparação e organização do ambiente favorável para que a aprendizagem ocorra, bem como a 

exploração do jogo escolhido e a avaliação da aprendizagem dos alunos.  

No próximo tópico discutiremos sobre alguns procedimentos metodológicos do professor, 

uma vez que ele opte por trabalhar com os jogos matemáticos em sala de aula, para que assim, a 
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presença desta ferramenta não sirva apenas para a diversão dos alunos, mas também para a 

aprendizagem dos mesmos. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS AO TRABALHAR COM JOGOS EM AULAS DE 

MATEMÁTICA 

 

O fato de estar utilizando os jogos não garante ao professor que todos os seus alunos irão 

aprender os conteúdos matemáticos abordados, ou que todas as dúvidas irão desaparecer. Não 

defendemos o uso exclusivo dos jogos nas aulas de matemática, mas estamos discutindo sobre 

algumas potencialidades pedagógicas dos mesmos, as quais são possíveis de serem explorados em 

qualquer situação ou contexto educacional. 

 Smole (2007) afirma que é preciso ter alguns cuidados no trabalho com jogos quando for 

propor e explorá-los, tais como: analisar sua potencialidade lúdica assim, como educativa, pois é 

preciso ficar claro para os alunos que eles devem aprender com o jogo e não somente brincar. O 

professor também precisa ter o cuidado para não excluir do jogo seu aspecto lúdico, pelo fato do 

mesmo ser para ele, uma atividade provida com interesse didático, através do qual traça diversos 

objetivos a serem alcançados e conteúdos à serem explorados. A ludicidade é a essência do próprio 

jogo, que leva o jogador a se arriscar, desperta o desejo, o desafio, o querer jogar mais, etc. Quando 

o professor perde de vista o aspecto lúdico do jogo, corre o risco de que o mesmo não seja tão 

interessante para os alunos, que eles percam o interesse e não queiram jogá-lo. Mesmo que para o 

professor o jogo esteja repleto de significados, para os alunos ele é simplesmente um jogo, que eles 

vão fazer de tudo para ganhar, desde que ele seja interessante e que seja motivador. Para Azevedo 

(1993, p.51): 

Quando o professor inclui jogos em seu projeto pedagógico deve garantir que o aspecto 

lúdico do jogo não seja prejudicado por excesso de interferência docente e que o 

entusiasmo e a agitação do jogo não chegue a tal ponto de impedir a concentração. 

 

Segundo Grando (1995, p.35) a ação de jogar deve ser livre e voluntária por parte dos 

alunos, e eles devem jogar somente se estiverem com vontade de jogar. Por este fato, é tão 

importante que o professor não esqueça de investir no aspecto lúdico dos jogos, pois o mesmo 

desperta o interesse e a atenção dos alunos, possibilitando assim que eles aprendam de forma mais 

prazerosa, onde eles se divirtam, discutam suas opiniões, e que acima de tudo, aprendam. Quando 
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os alunos perdem o interesse pelo jogo e o professor obriga-os a jogarem, esta situação se iguala a 

quando o professor leva para a sala de aula, uma lista enorme de exercícios, os quais os alunos não 

sentem o menor prazer de fazê-la, e fazem simplesmente porque têm que fazer. Deste modo, os 

alunos jogam simplesmente porque tem que jogar, porque o professor está dizendo que eles vão 

aprender com aquele jogo, por isso Kishimoto (1994, p.6) diz que “se a atividade não for de livre 

escolha e seu desenvolvimento não depender da própria criança, não se tem jogo, mas trabalho”.  

Nas atividades da nossa pesquisa, ao observar os encontros desenvolvidos em Museu de 

Ciência e Tecnologia nos quais trabalhamos com a aplicação dos jogos, podemos verificar esta 

situação, quando aplicamos o jogo Contato do 1º grau, por exemplo, todos os alunos formaram os 

grupos para começarem a jogar, mas com o decorrer do jogo um dos grupos desistiu de jogar, pois 

afirmaram não saber jogar e nem resolver as Equações do 1º Grau, e mesmo com os monitores 

dispostos a lhes auxiliarem no jogo, não quiseram jogar, logo, a vontade deles foi respeitada e eles 

passaram a observar outros materiais do Laboratório de Matemática onde estávamos e começaram a 

manipular um Quebra-cabeça, entretanto, é importante que o professor tente envolver todos os 

alunos, buscando sempre dar estímulos e levando para a sala de aula jogos que despertem o 

interesse dos alunos. 

O professor precisa considerar o tempo que ele tem para desenvolver as atividades com 

jogos, pois é preciso dispor de tempo necessário, possibilitando aos alunos jogarem de maneira que 

compreendam tanto o jogo, como os conteúdos explorados no mesmo. O professor também precisa 

ter tempo suficiente para explorar o jogo que foi aplicado em sala. E este consiste em um dos 

grandes problemas, pois devido à grande demanda de conteúdos, os professores não dispõe de 

muito tempo em suas aulas, e quando se trabalha com materiais didáticos, jogos, dentre outras 

atividades, o tempo para desenvolve-las é maior, e por este fato, alguns professores optam por não 

trabalhar com os mesmos.  

Levar um jogo simplesmente para que os alunos joguem não tem nada de inovador, pois isto 

eles fazem em casa, é preciso que os alunos disponham de tempo para conhecer o jogo, ler suas 

regras, formar os grupos, e assim comecem a jogar, e que após este momento em que jogaram, eles 

tenham tempo também para discutir juntamente com o professor, a respeito das jogadas, das 

estratégias desenvolvidas para vencer o jogo, das dificuldades encontradas, enfim, que o professor 

juntamente com seus alunos tenham tempo para explorar o jogo, apesar de serem atividades 

demoradas, os resultados obtidos em termos de participação, motivação e socialização em grande 
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parte, são maiores do que quando o professor trabalha simplesmente com a exposição dos 

conteúdos. 

Durante os encontros do Projeto esta situação foi vivenciada, pois tínhamos apenas 1 hora 

em cada encontro para aplicar o jogo, e este tempo na grande maioria era ocupado com a exposição 

por parte dos monitores das regras do jogo aplicado, com a separação dos grupos e com a jogada de 

algumas partidas e esclarecimento das dúvidas surgidas tanto em relação ao próprio jogo como dos 

conteúdos explorados no mesmo. E como nos encontros do museu as turmas só voltavam para o 

museu a cada quinze dias isto quando voltavam, pois a separação das turmas variava, pois dividiam 

em três grupos: Laboratório de Ciências, Laboratório de Física e Laboratório de Matemática, nem 

sempre as turmas que trabalhávamos retornavam para darmos continuidade ao trabalho iniciado, ou 

seja, a exploração dos jogos aplicados.   

Verificar o nível dos jogos que se deseja trabalhar em sala é de extrema importância, 

principalmente quando os mesmos envolvem conteúdos específicos da matemática, é preciso que o 

professor veja para qual ano de ensino ele é indicado, pois, por exemplo, não tem como trabalhar 

com alunos do 6º ano um jogo que explora a resolução de Equações algébricas do 2º grau e ao 

mesmo tempo, não é interessante trabalhar com um jogo que explora a resolução de operações 

simples de adição e subtração em turmas do 9º ano, fato que ocorreu em um dos encontros no 

Projeto. Seguindo o horário do projeto, os monitores iriam receber uma turma do 9º ano, mas 

devido alguns problemas internos da escola na qual a turma pertencia, não foi possível ela vir para o 

projeto naquele dia, e ao invés dela, veio uma turma do 6º ano, e como os monitores não tinham 

tomado conhecimento deste fato, eles aplicaram o jogo Contato do 1º Grau, que explora a resolução 

de Equações do 1º Grau, de início os alunos se interessaram e começaram todos a jogar, só que no 

decorrer do jogo, os alunos não conseguiam mais jogar, pois eles não sabiam resolver operações 

com números inteiros negativos que estavam presentes no jogo, nem algumas Equações do 1º Grau, 

e mesmo buscando adaptar o jogo para os alunos do 6º ano, não foi possível continuar, pois eles 

teriam que alterar todos os tabuleiros do jogo, e como nenhum dos alunos queria mais jogar, os 

monitores mudaram de estratégia e decidiram explorar outro material que tinha no Laboratório de 

Matemática do Museu.  

Assim, é preciso que o professor esteja atento ao nível do jogo que ele irá aplicar em sala, 

não devendo ser muito fácil, de maneira que os alunos não encontrem obstáculos, não se esforcem, 

nem raciocinem para encontrar as soluções, mas também, não pode ser muito difícil, fazendo com 
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que eles logo desistam de encontrar a solução. Grando (1995, p. 47) diz que o desafio é o tempero 

do jogo, sem ele não há motivação, nem interesse pelo jogo por parte dos jogadores. Se o jogo não 

se apresenta como um desafio para o jogador, seja porque ele não compreende as regras, pelo 

conteúdo explorado ou mesmo porque os jogadores acham o jogo muito simples e fácil, eles não 

demostraram interesse em jogá-lo.  

É importante que o professor conheça o jogo que irá usar em suas aulas. Isto só será possível 

mediante o estudo do jogo, para tanto, ele precisa jogar, explorar e analisar as jogadas e refletir 

sobre os erros e acertos, assim o professor poderá aplicar o jogo em sua sala de aula, tendo ideia das 

facilidades e dificuldades que seus alunos enfrentarão durante o mesmo. Dessa forma, o professor 

estará preparado não só para levar o jogo para a sala de aula, mas também para explorá-lo 

juntamente com seus alunos. Nos encontros do Projeto, onde os monitores trabalharam com o jogo 

Corrida de Obstáculos, o qual explora o conceito de Expressões Algébricas, um dos monitores ao 

explicar o jogo afirmou que ele abordava Equações do 1º Grau, e que as letras daquelas Equações 

eram chamadas de incógnitas. Nessa situação, foi notável que o monitor não havia lido o material 

que disponibilizamos sobre o jogo, muito menos estudado, transmitindo assim informações 

incorretas para toda turma, demonstrando não estar preparado para trabalhar com aqueles alunos. 

Segundo Borin (2007, p. 10) o uso de jogos para o ensino representa uma mudança de 

postura do professor em relação ao que é ensinar Matemática, ou seja, o papel do professor é o de 

observador, organizador, mediador, interventor e incentivador da aprendizagem e do processo de 

construção do saber pelo aluno, interferindo no processo de construção do conhecimento de seus 

alunos para que o aprendizado aconteça de forma significativa e avaliando se as estratégias usadas 

pelo aluno condizem a um raciocínio bem elaborado, esta intervenção deve ocorrer em momento 

oportuno, não para dar diretamente a resposta, mas diante dos questionamentos e dúvidas de seus 

alunos, contribuir com a formulação das respostas ou hipóteses certas ou erradas, por meio de 

questionamentos que levem os próprios alunos a chegarem nas respostas. 

A postura de fazer questionamentos que levem os alunos a avançarem no jogo, a refletirem 

sobre suas jogadas e hipóteses só será possível se o professor conhecer bem o jogo. Adotando esta 

postura ele estará incentivando seus alunos a adotarem esta mesma postura de sujeitos críticos e 

reflexivos diante de situações problema do próprio jogo e também nas situações de seu cotidiano. É 

preciso formar alunos que não se contentem somente com a resposta dada pelo professor, mas que 

sejam capazes de questionar.  
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Ainda discutindo sobre a responsabilidade que tem o professor ao trabalhar com os jogos ou 

qualquer outra atividade, Borin (2007, p.10) afirma que cabe ao professor o planejamento da 

atividade que deseja desempenhar junto com seus alunos, é necessário que ele tenha em mente os 

objetivos que almeja alcançar com a utilização do material, e principalmente a exploração dos jogos 

em sala de aula, para que isto aconteça conforme mencionado, é necessário que os mesmos sejam 

escolhidos antecipadamente, que seja estudado os conteúdos que serão explorados, as regras, ou 

seja, que o professor trabalhe com o objetivo de fazer com que os alunos ultrapassem a fase da 

simples diversão e que consiga explorar ao máximo o potencial do jogo.  

 Levar simplesmente um jogo para a sala de aula para que os alunos joguem não é o 

suficiente, é preciso que o professor explore o mesmo, leve os alunos a discutirem sobre seus erros 

e acertos, sobre as estratégias utilizadas, sobre as dificuldades que enfrentaram diante do jogo e 

assim, aprendam e desenvolvam autonomia intelectual e social, bem como outras habilidades 

citadas anteriormente. 

Inclusive, no trabalho que desenvolvemos junto com os monitores do Projeto, havia a etapa 

do planejamento de cada atividade, o qual se dava quinzenalmente, com objetivo que eles pudessem 

ter melhor desenvolvimento e se conscientizassem do que poderiam explorar através dos jogos nos 

encontros, principalmente, porque trabalhamos com alunos monitores e alguns deles ainda estavam 

no início do curso de Licenciatura em Matemática e não possuíam nenhuma experiência prática em 

sala de aula. Logo decidíamos qual seria o conteúdo que exploraríamos nos encontros para as 

turmas do 6º e 9º ano, e após isto decidíamos qual ferramenta metodológica utilizaríamos, isto 

ocorria antes do encontro do planejamento, pois no encontro de planejamento, por exemplo, se os 

monitores iriam utilizar algum jogo para trabalhar a introdução ou a fixação de um conceito, nós 

levávamos alguns tabuleiros do jogo, juntamente com suas regras, e ali jogávamos e debatíamos  

sobre aquele jogo e discutíamos algumas formas de explorá-lo em sala de aula.  

Em conformidade com Grando (1995, p. 83) “o professor precisa estar atento as atividades 

lúdicas de seus alunos, as quais eles realizam tanto dentro como fora da escola. Em muitos casos 

elas estão impregnadas de conceitos matemáticos e que podem ser aproveitadas por ele em 

situações de ensino-aprendizagem”. O professor pode aproveitar as oportunidades que vão surgindo 

e observar quais os jogos mais atraem o interesse dos alunos, os mais jogados e dessa forma 

busquem estudá-los para que se possível sejam inseridos no ambiente da sala de aula. 

Portanto, o professor deve estar atento a estas manifestações dos alunos e valorizar tais 

atitudes, propiciando “espaços” em suas aulas para a ocorrência do resgate cultural. Muitas 
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vezes os jogos em que os alunos estão interessados, executando “clandestinamente” nas 

salas de aula, nos intervalos ou na rua, carregam uma série de conceitos os quais o 

professor vem desenvolvendo em sala de aula, senso que, em muitos momentos, tais 

conceitos fogem da compreensão do aluno na situação escolar, mas são explorados e 

dominados na situação de jogo. Outra situação interessante, e que também pode ser 

explorado pelo professor, é de transformar um jogo, dominado pelos alunos, em útil ao 

processo de ensino-aprendizagem desencadeado pelo professor. É importante que o aluno 

participe dessa “transformação”, vivenciando o conceito explorado durante todo o processo 

(GRANDO, 1995, p. 83). 

 

Muitas vezes fica desapercebido o ambiente da sala de aula, local onde as atividades serão 

desenvolvidas. Grando (1995, p.96) afirma que o ambiente deve ser propício ao desenvolvimento da 

imaginação dos alunos, que possibilitem momentos de diálogos sobre as ações desenvolvidas, 

comparação de jogadas, discussão das hipóteses e dificuldades encontradas durante o jogo. Faz-se 

necessário que exista um diálogo dos alunos entre si e também entre professor e aluno, tornando 

possível a participação de todos os sujeitos presentes na sala de aula.  

A nosso ver, um ambiente adequado para que a aprendizagem ocorra é aquele que encoraja 

os alunos a exporem suas opiniões, justificar as diferentes formas de pensar, questionar, seja com 

seus colegas de classe ou com o professor, enfim, que dê oportunidade de cada aluno se expressar e 

não que os intimide.  

O ambiente necessário para a construção de uma visão da matemática conforme proposta 

pelos construtivistas caracteriza-se por um ambiente em que os alunos propõem, exploram e 

investigam problemas matemáticos. Estes problemas provêm tanto de situações reais 

(modelagem) como de situações lúdicas (jogos e curiosidades matemáticas) e de 

investigações e refutações dentro da própria Matemática (D´AMBROSIO, 1993, p.37). 

  

Outro aspecto bastante importante e que deve ser tratado com muita cautela, é a competição, 

muitos professores não aprovam a utilização dos jogos em sala de aula porque consideram que gera 

discórdias e incentiva a competição entre os alunos. Cabe ao professor, como afirma Grando (1995, 

p.69), “manter a atividade organizada, protegendo os fracos dos mais agressivos e mantendo um 

ambiente favorável ao confronto e à troca de ideias entre os jogadores”. Não é excluindo os jogos 

do ensino que a competição deixa de existir. Mesmo que alguns professores aleguem que os jogos 

estimulam a competitividade, temos uma contradição, pois o próprio sistema educacional é 

competitivo, não se ingressa em um curso de universidade pública sem competição, várias pessoas 

disputam uma vaga em um mesmo curso, e nem por isso se fala em extinguir os exames nacionais e 

vestibulares. Enfim, a competição está presente em muitos sistemas que envolvem pessoas e, até 

mesmo, entre os animais e plantas. 
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Os desafios apresentados pelos jogos vão além do âmbito intelectual, relacionado ao dito 

“conteúdo escolar”, pois, ao trabalhar com jogos, as crianças deparam com regras e 

envolvem-se em conflitos, uma vez que não estão sozinhas, mas em um grupo ou equipe de 

jogadores. Tais conflitos são excelentes oportunidades também para alcançar conquistas 

sociais e desenvolver a autonomia (STAREPRAVO, 2009, p. 19). 

 

Existem algumas atitudes que o professor pode adotar para tentar minimizar os efeitos 

negativos da competição e oportunizar o desenvolvimento do aluno, Starepravo (2009) cita algumas 

delas a seguir: permitir que o jogo seja disputado em duplas ou equipes, assim os efeitos tanto da 

vitória e da derrota serão compartilhados entre todos os membros do grupo; premiar não só os que 

venceram o jogo, mas todos aqueles que se esforçaram e participaram ativamente. Assim, estará 

mostrando que o mais importante não é quem vence o jogo, pois se um jogador ganha uma partida, 

não há garantia que esta vitória se repetirá sempre, o mais importante, é que o aprendizado ocorra. 

De acordo com Kamii e DeVries, (1991, p.272) “os adultos devem lidar com a competição mais 

naturalmente para que a criança também veja o fato de ganhar como nada mais do que ganhar”. 

 Nos jogos trabalhados pelos monitores no Projeto, foi sempre pensado este aspecto da 

competição, por isso buscamos sempre trabalhar com jogos onde a disputa era enfrentada por 

duplas, como no caso do Dominó das operações, ou em equipes, como no caso da Gincana 

Matemática, e o que observamos foi que a competição foi encarada pelos alunos de forma saudável, 

pois quando uma das duplas enfrentava dificuldade no jogo, a dupla adversária muitas vezes tentava 

solucionar o problema ou dúvida surgida, só então quando não conseguiam, era que pediam o 

auxílio dos monitores, e isto ocorreu na grande maioria das duplas dos encontros que observamos. 

Havia sim a vontade de ganhar por parte dos alunos, porém, quando eles não conseguiam a vitória, 

não havia atitudes de revolta, falta de respeito pelos colegas ou abandono do jogo, a derrota na 

partida era encarada com muita naturalidade por parte dos alunos. 

As reações diante de uma vitória ou de uma derrota são muito imprevisíveis de um indivíduo 

para outro, pois o erro pode ser visto como frustação e conduzir o jogador a nunca mais jogar, já 

para outro indivíduo, pode servir como um incentivo para tentar ser melhor, para estudar mais, para 

se aprofundar mais no jogo. Não devemos nos ater apenas aos pontos negativos dos jogos e da 

competição, pois qualquer metodologia apresenta pontos positivos e negativos, o que desperta a 

atenção de um aluno, pode não ser interessante a outro. Alguns se sentem mais motivados para 

aprender através da resolução de problemas, outros preferem a aula tradicional, outros preferem a 

modelagem, por este fato, os professores não devem fazer uso apenas da metodologia de ensino que 

mais gostam ou mais se identificam, mas devem diversificar para que assim alcancem seus 
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objetivos, que é fazer com que todos os alunos aprendam de maneira significativa e prazerosa. 

Sobre a competição nos jogos, Grando (1995, p. 71) afirma que “mais do que efeitos negativos, a 

competição nos jogos garante o dinamismo, o movimento do jogo, propiciando um interesse e 

envolvimento naturais do aluno e contribuindo para o seu desenvolvimento social, intelectual e 

afetivo”. 

Outro aspecto importante para se pensar é, quais os tipos de jogos os professores devem 

trabalhar com seus alunos nas aulas de Matemática. Grando (1995, p.52), estabelece uma 

classificação constituída de características didático-metodológicas, dando ênfase à função que os 

jogos desempenham em um contexto social. Partindo disso, os jogos são divididos da seguinte 

forma:  

 Jogos quebra-cabeças:  São jogos de soluções que a princípio são desconhecidas e por isso, 

o raciocínio exerce um papel importante para o jogador, que na maioria das vezes, joga sozinho. 

São aplicados principalmente nos anos iniciais do ensino, com o objetivo de desenvolver o 

raciocínio das crianças;  

 Jogos de fixação de conceitos: são os jogos utilizados justamente com o objetivo de fixar ou 

aplicar um conceito já estudado. São utilizados após a exposição de algum conceito, podendo 

substituir às extensas listas de exercícios aplicadas para fixação do conteúdo; 

 Jogos computacionais: são os jogos em ascensão no momento, despertando a atenção de 

indivíduos de todas as faixas etárias. Para serem executados necessitam de um ambiente 

computacional;  

 Jogos de azar: são os jogos que o jogador depende apenas da “sorte” para vencê-lo;  

 Jogos de estratégias: são jogos que dependem exclusivamente que o jogador elabore 

estratégias para vencê-lo, pois não conta com o fator sorte;  

 Jogos pedagógicos: são aqueles que possuem seu valor pedagógico, ou seja, que são 

utilizados visando o ensino-aprendizagem. Na verdade, eles podem englobar todos os outros 

tipos de jogos. Os jogos pedagógicos apresentam papel fundamental no ensino. 

Em nossa pesquisa pensamos nos jogos como um meio ou ferramenta para a formação de 

conceitos, introdução e fixação dos conceitos já vistos. Não trabalhamos os jogos simplesmente 

pelos jogos, mas com o fim de promover o aprendizado dos alunos. Por este motivo, reconhecemos 
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a importância de todos os tipos de jogos acima citados, mas utilizaremos em particular os jogos 

pedagógicos em nossa pesquisa.  

O jogo pedagógico é aquele que o professor aplica com a intenção de introduzir ou fixar um 

conceito já dominado. Esta intenção, segundo Moura (1992, p. 53), parte do professor, sendo 

estabelecida segundo seu plano pedagógico que esteja vinculado a um projeto pedagógico da escola 

como um todo.  

Um mesmo jogo pode ser utilizado num determinado contexto como construtor de conceitos 

e, em outro, como aplicador ou fixador de conceitos. Cabe ao professor determinar o objetivo de 

sua ação, pela escolha e determinação do momento apropriado para o jogo. 

 Kamii e DeVries (1991, p. 5) diz que para um jogo ser pedagógico é necessário que ele seja 

útil ao processo educacional, para que isto ocorra, um jogo deve: 

1. Propor alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças resolverem; 

2. Permitir que as crianças possam se auto-avaliar quanto ao desempenho; 

3. Permitir que todos os jogadores possam participar ativamente, do começo ao 

fim do jogo. 

Kishimoto (1994, p. 22) apresenta dois aspectos dos jogos pedagógicos ou educacionais: um 

no sentido mais amplo em que a atividade é desencadeada e orientada pelo professor, permitindo a 

livre exploração da situação e dos materiais que compõe a atividade, visando o desenvolvimento 

geral da criança e o outro, no sentido restrito em que as atividades são direcionadas a um fim ou 

objetivo específico que são a aquisição e/ou aplicação de conceitos e habilidades intelectuais. 

Ainda discutindo sobre os jogos pedagógicos, eles também são úteis para o professor 

diagnosticar as dificuldades apresentadas pelos alunos, pois como já foi discutido, os alunos ao 

jogarem se sentem livres para expressar suas opiniões, estratégias, jogadas e dificuldades 

enfrentadas no próprio jogo, diferentemente de quando estão no ambiente da aula tradicional, onde 

normalmente os alunos tem uma maior dificuldade de se expressar. Por este fato, o professor 

precisa estar atento e acompanhar cada jogador, para fazer este diagnóstico e identificar as 

dificuldades dos alunos, e dessa forma possa trabalhar para que essas dificuldades e dúvidas sejam 

sanadas. 

Durante as observações da nossa pesquisa dos encontros do Projeto, este aspecto do jogo 

como útil para fazer o diagnóstico dos alunos, foi notório, pois no jogo Dominó das Operações, os 

alunos não apresentaram muitas dificuldades ao realizar as operações de adição e subtração, já na 
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multiplicação e divisão as dificuldades foram muitas, e isto serve para o professor ver que precisa 

dar uma atenção maior a resolução destas operações e ver quais são as dificuldades dos alunos em 

aprendê-las. Já no jogo Corrida de Obstáculos e Contato do 1º Grau, foi possível observar a 

dificuldade que os alunos tinham ao trabalhar com operações de Números Inteiros negativos e de 

resolver Equações do 1º grau e como estes assuntos são pré-requisitos para muitos outros, é preciso 

que estas dificuldades sejam trabalhadas, pois caso isto não aconteça, o aluno sofrerá graves 

consequências, daí a importância da identificação por parte do professor dessas e outras 

dificuldades com intuito de sana-las. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) também descrevem que as 

atividades de jogos permitem ao professor analisar e avaliar os seguintes aspectos: 

 Compreensão: facilidade para entender o processo do jogo assim como o autocontrole 

e o respeito a si próprio; 

 Facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora; 

 Possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o procedimento seguido e da 

maneira de atuar; 

 Estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou hipóteses. 

 

O exposto indica que o uso de jogos pode ser um recurso importante para a compreensão de 

conteúdos e para as interações positivas na aula de Matemática.  Por outro lado, o fato de estar 

utilizando os jogos nas aulas de matemática, não garante que todos os alunos irão aprender os 

conteúdos ou que todas as dúvidas serão sanadas. 

 

2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EM SALA DE AULA 

 

No contexto do ensino-aprendizagem utilizando os jogos como ferramenta metodológica 

Grando (1995) mostra uma lista de 12 (doze) vantagens de utilizar os jogos nas aulas, dentre as 

quais destacamos: 

 Fixar os conceitos já aprendidos de uma forma prazerosa e motivadora para o aluno; 

 Possibilitar tanto a introdução, como o desenvolvimento de conceitos de difícil 

compreensão; 
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 Requer a participação ativa do aluno, possibilitando aos mesmos a construção do seu próprio 

conhecimento; 

 Favorecer a socialização entre aluno/aluno e aluno/professor e a conscientização do trabalho 

em equipe; 

 Permitir ao professor identificar, diagnosticar erros de aprendizagem, sem frustrá-los; 

Como desvantagens da utilização dos mesmos na sala de aula, Grando (1995) aponta uma 

lista com 6 (seis) itens, dos quais destacamos: 

 Quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente 

aleatório. Os alunos jogam e se sentem motivados apenas pelo jogo, não identificando os conteúdos 

matemáticos e consequentemente não aprendendo com o mesmo. Neste caso, o jogo deixa de ser 

uma ferramenta que impulsiona o aprendizado dos alunos; 

 É preciso que haja o planejamento por parte do professor, uma vez que, as atividades que 

exploram os jogos demandam um tempo maior, podendo acarretar no sacrifício de outros conteúdos 

pela falta de tempo;  

 O perigo do professor querer ou achar que deve ensinar todos os conceitos através dos jogos. 

Então, as aulas, em geral, transformam-se em verdadeiros cassinos, também sem sentido algum para 

o aluno; 

 O professor exigir que o aluno jogue mesmo que ele não queira, destruindo a voluntariedade 

pertencente a natureza do jogo acarretando assim, um desprazer pelo jogar e ainda mais sério, pelo 

aprender jogando;  

  É importante que o professor esteja consciente das vantagens da aplicação dos jogos e 

também das suas desvantagens, que vão além das citadas acima, como por exemplo, e este caso se 

aplica principalmente nas escolas públicas de nosso país, quando há nas salas de aula com uma 

grande quantidade de alunos, dificultando assim, o acompanhamento da aplicação do jogo, pois é 

difícil um único professor ter o conhecimento das jogadas realizadas por cada aluno, tirar as dúvidas 

e ao mesmo tempo analisar o desenvolvimento e as dificuldades deles durante o jogo. Esse fato 

impede a total eficiência da aplicação do mesmo, pois nesse ambiente de descontração os alunos 

expõem tanto o que sabem, como o que não sabem, tanto os conhecimentos, como as dúvidas se 

tornam mais notáveis e é preciso que o professor esteja atento a isto. 
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Outro fator que muitas vezes é apontado como desvantagem para se utilizar os jogos é o 

barulho provocado pelos alunos quando estão discutindo as jogadas, como os risos e as 

comemorações diante de uma vitória. Mas, cabe ao professor organizar o ambiente, não permitindo 

que o barulho seja tão grande, a ponto de atrapalhar o raciocínio e a concentração dos jogadores, 

mas também, não tentar exclui-lo, querendo que todos os jogadores joguem em silêncio, pois assim, 

o professor estará apagando o dinamismo do jogo, característica essencial do mesmo. 

Quando usamos o jogo em sala de aula, o barulho é inevitável, pois só através de discursões 

é possível chegar-se a resultados convincentes. É preciso encarar esse barulho de uma 

forma construtiva, sem ele, dificilmente, há clima ou motivação para o jogo. Novamente é 

importante o hábito do trabalho em grupo, uma vez que o barulho diminui se seus alunos 

estiverem acostumados a se organizar em equipes. Através do diálogo, com trocas de 

componentes das equipes e, principalmente, enfatizando a importância das opiniões 

contrárias para a descoberta das estratégias vencedoras, conseguimos resultados positivos 

(BORIN, 2007, p. 12). 

 

 Falta de material e de ambiente adequado para a aplicação e o trabalho com os jogos, é 

também uma justificativa para que muitos professores não os utilizem, pois em determinadas 

situações a sala de aula não é o melhor lugar para que os alunos joguem, o ideal seria que cada 

escola tivesse um laboratório de matemática ou um outro ambiente adequado, para trabalhar com a 

manipulação de materiais didáticos. Muitas vezes os professores sabem das potencialidades dos 

jogos, das vantagens de sua utilização, mas na escola nem sempre tem os jogos e os professores 

também não dispõem de tempo necessário para a confecção e por isso, acabam excluindo os 

mesmos de suas aulas e optam por uma aula tradicional, trabalhando apenas com o livro didático.  
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3 -  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo descreveremos a metodologia utilizada na realização da pesquisa, a natureza 

da mesma, o universo da coleta dos dados, os participantes deste estudo, os instrumentos utilizados, 

o levantamento dos dados e a metodologia de análise dos dados. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Optamos por um caminho metodológico inserido na abordagem qualitativa de investigação. 

A nossa escolha se deu por acreditarmos que esse tipo de abordagem nos possibilitaria um melhor 

entendimento em relação às análises dos dados. Hoje em dia a pesquisa qualitativa ocupa um 

reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos e suas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores 

que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 

pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe 

uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista 

aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 

permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34). Os 

pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, 

exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se 

submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e 

se valem de diferentes abordagens. 

De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 

estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo. 
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A adoção de métodos qualitativos era regularmente utilizada pelos Antropólogos e 

sociólogos, só na década de 70 que ela começou a ganhar um espaço reconhecido em outras áreas 

como a Psicologia, Administração de empresas e na educação. E atualmente é cada vez mais 

evidente o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm demonstrando pelo uso das 

metodologias qualitativas. 

Em suma, dizemos que a pesquisa qualitativa é caracterizada pela obtenção de dados 

descritivos, obtidos por meio do contato direto do pesquisador com os sujeitos da pesquisa, ou seja, 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, segundo Bogdan e Biklen (1982), a 

pesquisa qualitativa enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes. 

Ludke e André (1986) fazem uma comparação em relação à pesquisa qualitativa quando 

dizem que o desenvolvimento de um estudo assemelha-se a um funil, pois, no início, há focos de 

interesse muito amplos que, ao final, tornam-se mais específicos e diretos.  

Em seu livro A Pesquisa Qualitativa em Educação, Bogdan e Biklen (1982) discutem sobre 

o conceito de pesquisa qualitativa e também apresentam e discutem sobre as cinco características 

básicas que configuram esse tipo de estudo: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. Segundo os dois autores, a pesquisa qualitativa supõe 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, através do trabalho intensivo de campo. Como os problemas são estudados no ambiente 

em que eles ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação intencional do pesquisador, esse tipo 

de estudo é também chamado de "naturalístico". Para esses autores todo estudo qualitativo é 

também naturalístico. A justificativa para que o pesquisador mantenha um contato estreito e direto 

com a situação onde os fenômenos ocorrem naturalmente é a de que estes são muito influenciados 

pelo seu contexto. Sendo assim, as circunstâncias particulares em que um determinado objeto se 

insere são as essenciais para que se possa entendê-lo. Da mesma maneira, as pessoas, os gestos, as 

palavras estudadas devem ser sempre referenciadas ao contexto onde aparecem.  

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nessas 

pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições de 

entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos. 

Citações são frequentemente usadas para subsidiar uma afirmação ou esclarecer um ponto de vista. 
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Todos os dados da realidade são considerados importantes. O pesquisador deve, assim, atentar para 

o maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois um aspecto 

supostamente trivial pode ser essencial para a melhor compreensão do problema que está sendo 

estudado.  

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos e nas interações cotidianas.  

4. O "significado" que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a "perspectiva dos participantes", 

isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas. Ao 

considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar 

o dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo. O cuidado que o 

pesquisador precisa ter ao revelar os pontos de vista dos participantes é com a acuidade de suas 

percepções. Deve, por isso, encontrar meios de checá-las, discutindo-as abertamente com os 

participantes ou confrontando-as com outros pesquisadores para que elas possam ser ou não 

confirmadas.  

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se 

preocupam em buscar evidencias que comprovem hipóteses definidas antes do início dos estudos. 

As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados num 

processo de baixo para cima. O fato de não existirem hipóteses ou questões específicas formuladas 

a priori não implica a inexistência de um quadro teórico que oriente a coleta e a análise dos dados. 

O desenvolvimento do estudo aproxima-se a um funil: no início há questões ou focos de interesse 

muito amplos, que no final se tornam mais diretos e específicos. O pesquisador vai precisando 

melhor esses focos à medida que o estudo se desenvolve. 

A sequência de fases e tarefas na realização de um estudo qualitativo pode ser representado 

segundo Valles (1997) da seguinte forma: 

Quadro 1 - Sequência de fases e tarefas no desenho e realização de um estudo qualitativo. 

1 – Fase de reflexão. 

1.1 - Identificação de tema e questões a serem investigadas.  

1.2 - Identificação de perspectivas paradigmáticas. 
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2 - Fase de Planejamento.  

2.1 -  Seleção de um contexto. 

2.2 - Seleção de uma estratégia (incluída aqui a possibilidade de triangulação metodológica 

com estratégias quantitativas e qualitativas).  

2.3 - Preparação do investigador. 

2.4 - Redação do projeto.  

3 - Fase de entrada em campo.  

       3.1 - Seleção de informantes ou casos.  

       3.2 - Realização das primeiras entrevistas ou observações.  

4 - Fase de coleta produtiva e análise preliminar de dados. 

5 - Fase de saída de campo e análise intensa de dados.  

6 - Fase de redação dos resultados. 

         Fonte: Baseado em Morse (1994) e Valles (1997) 

 

Para Minayo (1994, p. 30-31) "a contribuição da abordagem qualitativa para a compreensão 

do social pode ser colocada como teoria e método. Enquanto teoria, ela permite desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos, grupos particulares e expectativas sociais em alto grau de 

complexidade. Enquanto método caracterizado pela empírea e pela sistematização, a abordagem 

qualitativa propicia a construção de instrumentos fundamentados na percepção dos atores sociais, 

tornando-se, assim, válida como fonte para estabelecimento de indicadores, índices, variáveis, 

tipológicas e hipóteses. Além disso, ela permite interpretações mais plausíveis dos dados 

quantitativos, auxiliando na eliminação do arbitrário que escorrega pela operacionalização dos 

modelos teóricos elaborados longe das situações empiricamente observáveis".  

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para 

Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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No desenvolver desta pesquisa, inicialmente realizamos um estudo bibliográfico sobre os 

temas, onde estudamos sobre a Formação inicial do professor de matemática e sobre o uso de jogos 

matemáticos educativos por parte dos professores. 

Este estudo teórico junto com a nossa questão de pesquisa nos ajudou a mapear o trabalho 

de campo, o qual foi realizado na sequência e foi dividido em duas partes, no primeiro momento 

estivemos observando a prática de oito estudantes de licenciatura em matemática de uma 

Universidade pública do estado da Paraíba, que fazem parte de um projeto desenvolvido no 

laboratório em matemática de um Museu vivo de ciências e tecnologia no mesmo estado, onde 

atuavam como monitores de matemática trabalhando com jogos matemáticos e com outros materiais 

didáticos de manipulação, com o fim de possibilitar a aprendizagem ou melhorar a compreensão e 

fixar alguns conceitos matemáticos já vistos. Já o segundo momento consistiu em uma entrevista 

semi-estruturada com alguns desses alunos da licenciatura que atuaram no projeto como monitores. 

 Neste primeiro momento estivemos observando a prática de 8 alunos da Licenciatura em 

matemática no projeto, durante  12 encontros, nos quais eles fizeram uso dos jogos matemáticos 

educativos para trabalhar com diversos conteúdos matemáticos, porém, vale ressaltar que neste 

projeto os monitores fizeram uso de vários outros materiais de manipulação, tais como a balança 

para trabalhar o conceito de equações do 1° grau, do Geoplano para trabalhar com área  e perímetro 

de figuras geométricas, dentre outros, mas como nossa pesquisa estava direcionada ao uso dos jogos 

pelos professores de matemática, nosso foco foram os encontros em que eles fizeram uso dos jogos 

para introduzir um conceito matemático, para fixar ou até mesmo para melhorar a compreensão de 

conceitos já vistos. Neste projeto os monitores recebem alunos de várias escolas municipais de um 

município do estado da Paraíba, das turmas do 6° ano e 9° ano. 

Feito isto, passamos a elaborar as questões do instrumento usado para o levantamento de 

dados, que no nosso caso foi a entrevista semi-estruturada como ferramenta, por entendermos ser 

esse instrumento o mais indicado para que alcançássemos nosso objetivo de pesquisa. Elegemos a 

entrevista em detrimento do questionário, porque ela propicia que o pesquisar esteja em contato 

direto com os sujeitos pesquisados, permitindo assim o aprofundamento das respostas e a captação 

de informações via tom de voz, expressão facial, detalhes que são perdidos quando utilizamos o 

questionário.  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um 
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procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico 

ou no tratamento de um problema social. 

Ribeiro (2008, p. 141) trata a entrevista como: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 

Para Goode e Hatt (1969 p. 237), a entrevista "consiste no desenvolvimento de precisão, 

focalização, fidedignidade e validade de certo ato social como a conversação". Trata-se, pois, de 

uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, 

verbalmente, a informação necessária. 

Alguns autores consideram a entrevista como o instrumento por excelência da investigação 

social. Quando realizado por um investigador experiente, "é muitas vezes superior a outros sistemas 

de obtenção de dados", afirma Best (1972 p. 120). A entrevista é importante instrumento de 

trabalho nos vários campos das ciências sociais ou de outros setores de atividades, como da 

Sociologia, da Antropologia, da Psicologia Social, da Política, do Serviço Social, do Jornalismo, 

das Relações Públicas, da Pesquisa de Mercado e outras. 

Segundo Rosa; Arnoldi (2006 p. 87), em relação às outras técnicas de questionários, 

formulários, leitura documentada e observação participativa, as entrevistas apresentam vantagens 

que podem aqui ser evidenciadas:  

 Permitem a obtenção de grande riqueza informativa – intensiva, holística e 

contextualizada – por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, já que 

se utilizam de questionamentos semi-estruturados. 

 Proporcionam ao entrevistador uma oportunidade de esclarecimentos, junto aos 

segmentos momentâneos de perguntas e respostas, possibilitando a inclusão de 

roteiros não previstos, sendo esse um marco de interação mais direta, 

personalizada, flexível e espontânea.  

 Cumprem um papel estratégico na previsão de erros, por ser uma técnica 

flexível, dirigida e econômica que prevê, antecipadamente, os enfoques, as 

hipóteses e outras orientações úteis para as reais circunstâncias da investigação, 

de acordo com a demanda do entrevistado, propiciando tempo para a 

preparação de outros instrumentos técnicos necessários para a realização, a 

contento, da entrevista.  
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Assim como qualquer outra ferramenta de coleta de dados, a entrevista apresenta vantagens 

bem como desvantagens e cientes dos desafios e riscos impostos para a utilização da entrevista para 

levantamento de dados, como a subjetividade da técnica, risco de viés, formulação adequada das 

perguntas e riscos materiais (BELL, 2008, p. 136), procuramos por meio do estudo teórico sobre os 

temas da pesquisa, do planejamento e preparo da entrevista, minimizar ao máximo os riscos de 

trabalhar com a mesma. 

Elegemos a entrevista individual e semi-estruturada por acreditar que ela propicia maior 

liberdade ao entrevistado, resultando em respostas mais espontâneas. Permite também ao 

entrevistador aprofundar as respostas obtidas com novos questionamentos, sempre que ele perceber 

que seja necessário ou até mesmo fazer novas perguntas, as quais irão contribuir para sua pesquisa. 

Ribeiro (2008) aponta como vantagens da utilização da técnica da entrevista, a flexibilidade 

na aplicação, a facilidade de adaptação de protocolo, viabilizar a comprovação e esclarecimento de 

respostas, a taxa de resposta elevada e o fato de poder ser aplicada a pessoas não aptas à leitura. 

Além das vantagens apresentadas, Gil (1999 p.118) considera que, se comparada com a técnica do 

questionário, que também é bastante utilizada nas ciências sociais, apresenta outras vantagens:  

a) possibilita a obtenção de maior número de respostas, posto que é mais fácil 

deixar de responder a um questionário do que negar-se a ser entrevistado;  

b) oferece flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode esclarecer o 

significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às 

circunstâncias em que se desenvolve a entrevista;  

c) possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade 

de voz e ênfase nas respostas. 

 

Para facilitar que a transcrição de cada entrevista fosse realizada na íntegra, escolhemos 

fazer uma entrevista gravada, para tanto, informamos com antecedência aos entrevistados e pedimos 

autorização aos mesmos e posteriormente enviamos a transcrição de cada entrevista para cada um 

dos sujeitos entrevistados, para que os mesmos fizessem uma avaliação sobre as respostas dadas 

para cada pergunta, antes mesmos de iniciarmos as análises. 

Dentro dessa perspectiva elaboramos dez perguntas direcionadas à experiência prática que 

os alunos da licenciatura em matemática, participantes do projeto tiveram ao fazer uso dos jogos 

como ferramenta para ensinar matemática em turmas do 6° ano e 9º ano. 

Antes da realização da primeira entrevista levamos o roteiro para o grupo de estudo e 

Pesquisa de Educação e Pós- modernidade (GEPEP), constituído por alunos do mestrado, mestres, 
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doutorandos e o professor doutor Silvanio de Andrade, o qual é coordenador do grupo. Na reunião 

discutimos sobre nossa pesquisa, sobre o assunto que estaríamos estudando, sobre nossos objetivos 

e logo após os membros do grupo terem conhecido um pouco sobre a mesma, expomos o roteiro da 

entrevista para análise, os quais sugeriram alterações na formulação das perguntas, sugeriram que 

algumas perguntas fossem excluídas, sugeriram novas perguntas, fizeram questionamentos e 

recomendaram que algumas mudanças em relação a ordem das perguntas fossem feitas e assim, 

com a ajuda dos membros do grupo pudemos elaborar a versão final. 

Nosso conjunto de participantes é composto por oito alunos da licenciatura em matemática 

de uma Universidade do estado da Paraíba, dentre esses, alguns já participaram e outros que ainda 

estão participando de um projeto, desenvolvido em um Museu Vivo de Ciências e Tecnologia do 

estado da Paraíba. A princípio eram apenas seis participantes, que consistia no total de alunos da 

licenciatura em matemática que faziam parte deste projeto, só que no decorrer do projeto houve a 

desistência de dois participantes e para substituí-los outros dois novos alunos da licenciatura 

entraram no projeto e por este fato, estivemos observando a prática de todos estes oito participantes.  

Tendo em vista a quantidade de dados que seriam gerados em cada uma das entrevistas, em 

acordo com o orientador da pesquisa, pensamos em um universo composto por quatro entrevistados. 

Todos os participantes nos concederam entrevistas, as quais foram gravadas em áudio, utilizando o 

gravador de voz disponíveis nos Smarphone com sistema Android, as quais foram posteriormente 

transcritos para análise. 

Em todas as entrevistas os sujeitos da pesquisa não tiveram acesso ao roteiro de perguntas da 

entrevista com antecedência, cada um tomou conhecimento de cada pergunta ao passo que eram 

questionados e após a conclusão de uma resposta prosseguíamos com a próxima pergunta. As 

entrevistas duraram em média trinta e um minutos e estão transcritas nos anexos dessa pesquisa, 

tanto as perguntas como também as respostas de cada sujeito entrevistado (Ver anexo 2, 3, 4, 5 e 6). 

 

3.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

Como instrumento para as análises dos dados levantados com a entrevista, utilizamos o 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A qual foi desenvolvida, nos últimos anos, por pesquisadores 
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da Universidade de São Paulo (USP), a saber, Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, e 

tem gradativamente ganhado espaço como metodologia de análise em pesquisas qualitativas. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre e Lefèvre, 2000) é uma metodologia de 

organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos. Consiste 

em apresentar os resultados sob a forma de um ou vários discursos-síntese, escritos na primeira 

pessoa do singular, expediente que visa expressar o pensamento de uma coletividade, como se esta 

coletividade fosse o emissor de um discurso. 

O DSC representa uma mudança nas pesquisas qualitativas porque permite que se conheça 

os pensamentos, representações, crenças e valores de uma coletividade sobre um determinado tema 

utilizando-se de métodos científicos, enfim, constitui um instrumento de pesquisa qualitativa criado 

para fazer uma coletividade falar, como se fosse um só indivíduo. Essa abordagem de pesquisa tem 

tornado-se comum nos trabalhos do grupo GEPEP, tendo já três pesquisadores que fizeram uso 

dessa abordagem. Destacamos os trabalhos de Eleutério (2016) e Silva (2017), os quais fizeram uso 

do DSC para fazer as análises de seus dados. 

Basicamente, a proposta consiste em analisar o material coletado, no caso da nossa pesquisa, 

extraído de cada resposta da entrevista. 

Na técnica do DSC, os depoimentos coletados são metodologicamente tratados, com o 

objetivo de obter o pensamento coletivo. A técnica consiste basicamente em analisar o material 

verbal coletado em pesquisas que têm depoimentos como sua matéria-prima. Para elaborar o 

discurso do sujeito coletivo, são necessários quatro operadores ou figuras metodológicas, que são 

eles: Expressões-chave (ECH), ideias centrais (IC), Ancoragem (AC) e o Discurso do sujeito 

coletivo propriamente dito (DSC) (Lefèvre & Lefèvre, 2005). 

As expressões chave (ECH) são pedaços, trechos do discurso, que devem ser destacados 

pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou a teoria subjacente. A Idéia 

Central (IC) é um nome ou expressão linguística que revela, descreve e nomeia, da maneira mais 

sintética e precisa possível o(s) sentido (s) presentes em cada uma das respostas analisadas e de 

cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar nascimento posteriormente ao DSC, ou seja, 

revelam o tema do depoimento. Ainda a partir das ECH, podemos indicar as Ancoragem (AC) que é 

a expressão de uma dada teoria ou ideologia que o autor do discurso professa e que está embutida 

no seu discurso como se fosse uma afirmação qualquer. Nem sempre é possível em um discurso 

elencar AC, pois para que sejam elencadas é preciso que no discurso haja marcas discursivas 
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explícitas nessas afirmações genéricas. Dessa maneira, o DSC é a reunião das ECH que possuem IC 

e/ou AC com sentido semelhante ou complementar (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2005, p. 17 – 19). 

Conforme Lefèvre & Lefèvre (2005), para a tabulação dos dados é necessário seguir 

rigorosamente alguns passos: 

1º - As questões deverão ser analisadas isoladamente, ou seja, inicialmente, será analisada a questão 

1 de todos os sujeitos que responderam ao questionário; a seguir, a questão 2 de todos, e assim por 

diante. Dessa forma, o primeiro passo consiste em copiar, integralmente, o conteúdo de todas as 

respostas referentes à questão 1 no IAD 1 – Instrumento de Análise do discurso 1. 

2º - Consiste em identificar e sublinhar, em cada uma das respostas, as expressões chaves das ideias 

centrais que, no nosso trabalho, estará em itálico e, quando houver as expressões chaves das 

ancoragens, estará em itálico sublinhado. 

3º - Consiste em identificar as ideias centrais e as ancoragens (quando houver) a partir das 

expressões chave, colocando essas ideias centrais e ancoragens nas colunas correspondentes. 

4º - Nessa etapa, serão identificadas e agrupadas as ideias centrais e as ancoragens de mesmo 

sentido ou de sentido equivalente ou de sentido complementar. Deve-se etiquetar cada grupamento 

com letras A, B, C etc. 

5º - Aqui será denominado cada um dos grupamentos por A, B, C etc., o que, na realidade, consiste 

em criar uma ideia central ou ancoragem que expresse, da melhor forma possível, todas as ideias 

centrais e ancoragens de mesmo sentido. 

6º - Consiste na construção do DSC. Para isso é preciso usar o IAD2 – Instrumento de Análise de 

Discurso 2. Deve-se construir um DSC para cada grupamento identificado no passo anterior. 

Portanto, utilizaremos o IAD 2 quantos forem os grupamentos. Para isso, faz-se necessário copiar 

do IAD 1 todas as expressões chave do mesmo grupamento e colá-los na coluna das expressões 

chave do IAD 2. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é uma reunião num só discurso-síntese redigido na 

primeira pessoa do singular de ECH que têm ICs ou Acs semelhantes ou complementares. 

Estes conteúdos de mesmo sentido, reunidos num único discurso, por estarem 

redigidos na primeira pessoa do singular, buscam produzir no leitor um efeito de 

“coletividade falando”; além disso, dão lugar a um acréscimo de densidade 

semântica nas representações sociais, fazendo com que uma idéia ou 

posicionamento dos depoentes apareça de modo “encorpado”, desenvolvido, 

enriquecido, desdobrado (Lefevre, Lefevre e Marques, 2009, p. 1194). 
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O instrumento de análise do Discurso 1 (IAD 1), é onde são expostos integralmente o 

conteúdo das respostas com as ECH sublinhadas, grifadas, destacadas em negrito ou itálico. Ainda 

no IAD 1, são organizadas as IC e/ou AC, e o instrumento de Análise do Discurso 2 (IAD 2), onde 

são relacionadas as ECH retiradas do discurso e o DSC. A tabulação de cada pergunta da entrevista 

deve ser feita de maneira separada, considerando a resposta de todos os sujeitos de pesquisa, ou 

seja, para cada questão devemos elaborar os IAD‟s separadamente de cada pergunta e vamos 

considerar e analisar todas as respostas dadas para a mesma pergunta, antes de seguir para a 

próxima pergunta. 

Antes da elaboração dos IAD‟s, é preciso fazer a transcrição literal das respostas de cada 

pergunta de todos os sujeitos entrevistados, feito isso, elaboramos o IAD 1. Para a construção do 

mesmo, seguimos alguns procedimentos sequenciados, os quais serão explicitados a seguir. 

 Elaboração do IAD 1. 

Transcrição das entrevistas; 

Destacar as ECH; 

Nomear as IC; 

Identificar a Ancoragem; 

Agrupar as ideias chave. 

 Elaboração do IAD 2. 

Transcrição das ECH; 

Construção do discurso do sujeito coletivo. 

Em nossa pesquisa destacamos as ideias centrais de cada entrevista utilizando o destaque em 

itálico e realçamos as ancoragens utilizando a ferramenta de sublinhar. Em nossa pesquisa cada 

entrevistado apresentou em média três ideias centrais em cada uma de suas respostas. 

Organizamos as Ideias chave e Ancoragens em grupos: A, B e C. Esse processo se repete 

para a tabulação de todas as perguntas e agrupamos e categorizamos as Ideias Centrais e 

Ancoragem de mesmo sentido ou de sentido complementar, etiquetando cada categoria com, por 

exemplo, letras A, B, C, etc. Após elaborar a IAD 1, separamos todas as ECH correspondentes a 

cada categoria etiquetada e para cada categoria elaboramos o Instrumento de Análise do Discurso 2, 
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que deve ser feito para cada grupamento. Um dos caminhos a seguir para a apresentação de dados, e 

foi o que escolhemos na nossa pesquisa, segundo Lefèvre e Lefèvre (2005, p.56), consiste em 

apresentar a pergunta, seguida do quadro síntese de ideias centrais e por fim, o DSC gerado para 

cada Ideias chave ou ancoragem. 

De modo objetivo, a metodologia do DSC consiste em analisar depoimentos e demais 

materiais verbais que constituem seu principal corpus, extraindo-se de cada um deles as ideias 

centrais ou ancoragens a partir de expressões-chave a que se referem. Com base nas ideias 

centrais/ancoragens e expressões-chave correspondentes, compõem-se um ou vários discursos-

síntese que são os discursos do sujeito coletivo. (Gondim & Fischer, 2009, p. 15). As ideias centrais 

extraídas do corpus são interpretadas conforme seus sentidos e significados, considerando o 

contexto no qual estão inseridas, transformando discursos de sentido semelhante em um único 

discurso como algo dito pelo sujeito coletivo em primeira pessoa (Lefèvre, 2003). 

 “De fato, nas pesquisas com o DSC, o pensamento é coletado por entrevistas individuais 

com questões abertas, o que faz com que o pensamento, como comportamento discursivo e fato 

social individualmente internalizado, possa se expressar” (Lefèvre & Lefèvre, 2005, p. 21). Pautado 

na consideração de que o pensamento individual se expressa conforme um processo de 

internalização anteriormente ocorrido e socialmente construído. 

Em nossa pesquisa optamos por apresentar no corpo do texto para cada pergunta: o quadro 

resumo das ideias centrais (IC); O Discurso do Sujeito Coletivo construído para cada uma dessas 

ideias e as Análises dos discursos gerado em cada questão. Exceto a questão um, pelo fato da 

mesma ser para informar apenas o período do curso que os entrevistados estão cursando, então 

decidimos não aplicar nela a ferramenta de análise do DSC. Os instrumentos de análise do discurso, 

IAD – 1 e IAD – 2, estarão disponíveis nos anexos da pesquisa (Ver anexo 7). 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ENCONTROS DESENVOLVIDOS EM UM 

LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DE UM MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA  

 

O trabalho de campo da pesquisa foi realizado dentro de um projeto já existente, o qual se dá 

no Museu Vivo de Ciências e Tecnologia, e surgiu da necessidade de integrar professores 

pesquisadores e estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Química, Física e 
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Matemática de uma Universidade do Estado da Paraíba, bem como os alunos e professores de 

ciências e matemática do 6º e 9º anos do Ensino Fundamental de 08 (oito) escolas. A proposta visa 

basicamente intervir no processo de ensino e aprendizagem de ciências naturais e matemática em 

escolas da rede pública de um município da Paraíba, integrando o ensino experimental aos eixos 

temáticos definidos nos PCN dos anos iniciais, aproximando assim, a experiência em laboratórios 

de matemática, física, química e biologia à realidade visual de professores e alunos, permitindo uma 

aproximação real aos objetos de investigação dessas ciências, favorecendo um aprendizado mais 

significativo para a comunidade escolar.  

Este projeto é uma parceria entre Universidade, Museu e Escolas, e foi desenvolvido em um 

município da Paraíba, com sentido de contribuir com o sistema público de educação básica, 

favorecendo diretamente os alunos que se encontram nas escolas públicas, impulsionando o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores da rede municipal de ensino com a 

oportunidade de interação, com os experimentos elaborados e executados por professores 

pesquisadores da Universidade. Tal experiência possibilitará o uso de novas estratégias de 

utilização de recursos didáticos disponíveis na rede. 

Tem como objetivo intervir/apoiar o processo de ensino-aprendizagem em escolas da rede 

pública municipal de ensino, implementando o ensino experimental e simultaneamente, integrando 

professores, pesquisadores e estudantes das áreas da biologia, física, química e matemática. 

O público alvo foi professores-pesquisadores e estudantes dos cursos de licenciatura em 

Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática da Universidade, bem como alunos e 

professores de ciências e matemática do 6º e 9º anos do ensino fundamental de 08 (oito) escolas, 

que estão localizadas em bairros centrais e periféricos. Além de incluir o atendimento às 

comunidades situadas no perímetro rural, observando-se a perspectiva de inclusão das unidades 

escolares que não contam com espaços ou laboratórios para aulas práticas. Atinge em média 1500 

alunos/mês, ao mesmo tempo que serve como experiência pedagógica para os alunos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Química, Física e Biologia de uma Universidade do Estado da 

Paraíba, que atuam como monitores no programa, ampliando suas experiências acadêmicas no 

estágio supervisionado de licenciatura, interligando processos formais e não formais de ensino-

aprendizagem. 

A pesquisa foi desenvolvida nos turnos da manhã e tarde, durante três (03) dias consecutivos 

de cada semana (de terça à quinta-feira). Foi reservado um (01) dia para o planejamento e 
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avaliações das atividades dos alunos e professores orientadores envolvidos no Programa. 

Semanalmente as atividades correspondem a 20 horas/aula para cada uma das áreas temáticas, 

perfazendo um total de 80 (oitenta) horas semanais. O programa tinha a previsão inicial de um (1) 

ano, observando o calendário da Rede Municipal e podendo ser prorrogado por igual período, 

iniciou em 30/04/2015 e foi prorrogado até 30/06/2016. Para cada duas semanas é definida uma 

unidade temática onde um experimento será trabalhado com os alunos. A estimativa é que seja 

atendido a cada semana, um total de 150 alunos.  

Todos os nossos encontros ocorreram no Laboratório de Matemática do Museu, que dispõe 

de bom espaço para a realização de atividades, contendo mesas e cadeiras em quantidade suficiente 

para comportar todos os alunos de uma forma confortável. Dispõe de uma boa quantidade de 

material pedagógico, tais como: Sólidos Geométricos, Torre de Hanói, Material dourado, Geoplano, 

Aparelho Sólido de Revolução, balanças, jogos, dentre outros. 

 

    

   Figura 04: Material pedagógico do LEM                Figura 05: Quebra- cabeças Matemáticos do LEM 
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Figura 06: Material didático do LEM                              Figura 07: Laboratório de Matemática do Museu                                                                                           

 

Os estudantes da licenciatura em Matemática da Universidade atuaram no projeto 

desenvolvendo as experiências de laboratórios com a orientação do professor coordenador e de 

alunos do Mestrado da mesma instituição. A atuação aconteceu em turno diferente daquele em que 

está na universidade desenvolvendo sua formação acadêmica.  

A equipe executora do projeto compreendia orientadores das quatro áreas: Biologia, Física, 

Matemática e Química, os quais eram professores da Universidade e representantes das quatro 

áreas, professores da Rede pública do Município e 24 alunos da licenciatura, sendo 06 (seis) de cada 

área e 03 Coordenadores, sendo 01 (um) Geral, 01 (um) Técnico e 01 (um) Pedagógico 

Os professores coordenadores juntamente como os alunos da pós-graduação são 

responsáveis por planejar as atividades junto com os alunos monitores que atuavam no museu. 

Além de supervisionar as atividades executadas no museu, é papel dos coordenadores fazer reuniões 

para discutir as atividades desenvolvidas e ver o que precisa ser aprimorado, nesse planejamento era 

feito uma análise da atividade aplicada, considerando o ponto de vista dos monitores, os quais eram 

alunos da graduação e do coordenador e era discutido os pontos positivos e negativos de cada 

atividade.  

A nossa participação se deu com o objetivo de avaliar como os alunos da Licenciatura em 

Matemática fazem uso dos jogos e como este projeto está contribuindo para a formação profissional 

dos mesmos. As descrições a seguir foram feitas a partir de um trabalho com o uso de jogos 
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matemáticos em turmas de 6º e 9º ano do Ensino Fundamental II durante o período da execução do 

projeto, tendo como foco a aprendizagem matemática dos alunos. 

 

4.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS ENCONTROS OBSERVADOS NO MUSEU 

 

Neste trecho apresentamos as descrições e também algumas análises das aulas observadas, 

que ocorreram no Laboratório de Matemática de um Museu de um município do Estado da Paraíba, 

nas aulas observamos diretamente a prática de 8 monitores no decorrer do projeto. Vale salientar 

que durante este período houve a saída de dois dos monitores observados e a entrada de outros dois, 

por este fato, que observamos a prática de 8 monitores, os quais são alunos de uma Universidade do 

Estado da Paraíba, e que identificamos por: Monitor A, Monitor B, Monitor C, Monitor D, Monitor 

E, Monitor F, Monitor G e Monitor H. Ao longo dos encontros foram feitos comentários sobre o 

que captamos em sala de aula e indicamos por C.O. Os encontros descritos a seguir, relatam como 

estes monitores fizeram uso dos jogos matemáticos em sala, sabendo que tinham o objetivo de 

introduzir bem como o de fixar conceitos matemáticos. Os jogos explorados nestes encontros foram 

extraídos de publicações sobre o tema, mas a forma de abordagem de alguns destes jogos foram 

diferenciadas e outros foram elaborados pelo grupo, o qual era formado por licenciandos em 

matemática (atuavam como monitores no projeto), alunos do mestrado e o coordenador do projeto. 

Ao todo foram trabalhados 05 (cinco) jogos, em turmas do 6º e 9º ano de escolas públicas de um 

Município da Paraíba durante 12 (doze) encontros. 

 

4.1.1 Encontro 1: Jogo Dominó das operações  

 

Conteúdos explorados 

 Adição, subtração, multiplicação e divisão com números naturais (Quatro operações básicas) 

Objetivos 

 Desenvolver habilidade no cálculo com os números naturais.  

                                                             
 Jogo elaborado pelo pesquisador e pelo grupo pesquisado, o qual era constituído por licenciandos em matemática e 

alunos do mestrado em Educação matemática. 
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 Desenvolver o cálculo mental. 

Neste encontro, trabalhamos com um jogo denominado de dominó das operações, vide a figura a 

seguir: 

 

Figura 08: Dominó da adição 

 

Este jogo matemático se fundamenta e segue as regras do dominó tradicional. No entanto, 

os monitores trabalharam de forma diferente nos encontros, pois apesar de estarem trabalhando com 

o dominó, em suas fichas havia operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão 

com os números naturais, para serem resolvidas por cada jogador. Foi confeccionado pelos próprios 

monitores com a finalidade de levar o conhecimento matemático para a sala de aula. Este jogo é 

indicado para todas as turmas do Ensino Fundamental II, cabendo ao professor decidir o momento 

mais adequado para sua aplicação em sala de aula.  

Material utilizado  

 Dominó com 28 peças 

Neste encontro em que trabalhamos com o dominó das operações, seguimos as regras do 

dominó tradicional, mudando apenas a forma de se iniciar o jogo, pois pode se iniciar através de um 

sorteio entre os jogadores, ímpar e par ou da melhor maneira que os jogadores decidirem entre si. 

As regras são:  
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1- Podem participar de 2 a 4 jogadores. 

2- Embaralhar as peças com os números voltados para baixo. 

3- Cada participante pega uma peça de cada vez no monte, até completar 7 peças. As sobras 

permanecem no monte. 

4- Um participante sorteado (ou com número maior) começa o jogo, revelando uma peça. 

5- Cada jogador, um a um no sentido horário, calcula o resultado ou vê se está com a operação 

que corresponde ao resultado e aí encaixa a peça que está em mão com a peça do jogo, caso 

não tenha uma peça correspondente, o jogador passará a vez. 

6- Quem não tiver a peça, pega sucessivamente do monte até encontrar a peça procurada; se 

não houver mais peças no monte, passa a vez ao jogador seguinte. 

7- Será o vencedor quem ficar sem as peças do jogo em primeiro lugar. 

8- Os cálculos devem ser realizados mentalmente, sem o uso de papel e lápis, ou mesmo 

calculadora. 

Abaixo encontra-se o modelo do dominó utilizado noste encontro.   

Primeiramente, utilizaram o Dominó da soma e da diferença, para avaliar se os alunos participantes 

dominavam estas duas operações, pois caso os alunos não dominassem as operações de soma e 

subtração, será necessário trabalhar com outros materiais para desenvolver estes conceitos: 

 

Figura 09: Modelo do dominó utilizado 
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Descrição e análise do Encontro 1, desenvolvido no dia (18/08/2015) 

A aula teve início ás 8:00 hs com a recepção dos alunos do 6º ano por parte dos monitores A 

e B e com a apresentação dos mesmos, pois se tratava da primeira turma no projeto, a qual era 

composta por 16 alunos. Iniciando o encontro, os monitores questionaram a turma sobre sua 

vivência com a matemática, se gostavam de estudar a disciplina. Boa parte deles afirmaram que 

gostavam, em seguida o monitor A lhes questionou se eles sabiam as quatro operações básicas. De 

início perguntaram se sabiam somar e todos falaram que “sim”. O mesmo ocorreu com a subtração, 

mas em relação a multiplicação e a divisão o número de alunos que afirmaram saber, diminuiu. O 

monitor B disse para a turma que a primeira atividade desenvolvida seria para explorar o conteúdo 

das operações e esta exploração se daria através do dominó. 

O monitor A solicitou que a turma fosse dividida em equipes com quatro pessoas. Assim, a 

turma se dividiu em quatro equipes, cada uma com quatro participantes. Feito isto, os monitores 

apresentaram os materiais que iriam explorar na aula. De início apresentaram o dominó da soma e 

subtração, e logo em seguida expuseram as regras do jogo, que foram lidas e explicadas pelos 

monitores. O monitor A e o B realizaram a simulação entre si de algumas jogadas para que os 

alunos compreendessem melhor o jogo. 

 Logo em seguida a apresentação do jogo, os alunos começaram a jogar. Durante as jogadas, 

foi constatada poucas dificuldades em relação as operações de adição e subtração, as quais eles 

deveriam calcular mentalmente, sem o uso do papel e lápis, por isso, ao apresentarem dúvidas 

pediam o auxílio dos monitores e eles se prontificavam para ajudá-los. Na maioria das vezes que os 

alunos pediam ajuda para os monitores era para eles dizerem se a resposta encontrada por eles, 

estava correta ou não. Isto também aconteceu no grupo 2, uma das duplas teve dúvida concernente 

ao resultado da operação, então, pediu que o monitor A lhes auxiliassem e assim ele fez, logo 

quando o monitor se aproximou, um dos alunos foi logo lhe perguntando se o valor encontrado por 

ele estava correto, só que ao invés do monitor A dizer diretamente a resposta, ele discutiu entre os 

membros da própria equipe o resultado obtido e assim eles tiveram a dúvida sanada, e também 

acrescentou: 

Monitor A:  vocês não devem sentir vergonha de utilizar na resolução das operações os próprios 

dedos, já que não se trata de operações com números grandes. 

C. O: Segundo Borin (2004, p. 10) o uso de jogos para o ensino representa uma 

mudança de postura em relação ao o que é ensinar matemática, ou seja, o papel 
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do professor muda de comunicador apenas de conhecimento para o de 

observador, organizador, mediador, interventor e incentivador da 

aprendizagem, do processo de construção do saber pelo aluno, interferindo no 

processo de construção do conhecimento de seus alunos, somente quando for 

necessário, nunca para dizer se suas respostas ou hipóteses estão certas ou 

erradas, mais sim, através de questionamentos, criando situações desafiadoras 

que levem seus alunos a refletirem sobre suas próprias hipóteses e jogadas.                                                                                                                                   

Em outro momento o grupo 1 solicitou a ajuda do monitor B, pois havia uma discordância 

em relação a solução encontrada por uma das duplas do grupo e, mesmo os alunos discutindo entre 

si, não conseguiram chegar em um resultado comum, então, eles perguntaram qual das respostas 

que eles haviam encontrado estava correta e o monitor B respondeu e foi para outro grupo.  

 

                           Figura 10: Alunos jogando o Dominó das operações 

 

C. O: Smole (2007) afirma que um dos pressupostos desenvolvidos através do 

trabalho com os jogos é a interação entre os alunos na discussão com seu par 

ou com o seu grupo, o aluno pode desenvolver seu potencial de participação, 

cooperação, respeito mútuo e o pensamento crítico, e é por meio desta troca de 

ideias que a criança vai descentrando-se. Esta interação, onde o aluno discute 

com ele mesmo ou com seus colegas a respeito das soluções encontradas, 

normalmente não é vista no desenvolvimento de outras atividades, 



93 
 

principalmente, na resolução de listas de exercícios, onde o aluno sempre 

solicita o auxílio do professor quando lhe surge alguma dúvida, são orientados 

a resolvê-las de maneira individual, proibindo a discussão com seus colegas de 

classe, já na situação do jogo, quando os alunos estavam com alguma dúvida, 

eles tentavam saná-las no próprio grupo e quando os mesmos não conseguiam 

chegar a um acordo, aí sim o auxílio do monitor era pedido. 

 

Assim como no dominó da soma e da diferença, os monitores procederam de maneira 

semelhante com o dominó da multiplicação e da divisão. De início explicaram as regras e 

simularam entre si algumas jogadas, logo após, os grupos, que eram os mesmos do primeiro 

momento, começaram a jogar.  

C. O: Durante o jogo muitos alunos apresentaram dificuldades, pois não estavam 

conseguindo realizar os cálculos e também não entendiam a multiplicação 

como sendo uma soma de parcelas iguais. As operações mais simples, como 

por exemplo, 2 x 3, 2 x 4, 10 x 7 eles até que conseguiam encontrar o 

resultado, mais as operações maiores, como por exemplo, 8 x 7, poucos 

conseguiram responder. Pelo fato dos alunos apresentarem muitas dificuldades 

para fazer os cálculos mentalmente, foi permitido que eles utilizassem papel e 

lápis. Quando o monitor perguntou quanto era 8 x 7 surgiram os seguintes 

comentários: 

 

Aluno 1: 48 

Monitor B: Porque 48? 

Aluno 2: Não sei, chutei. Rsrsrsrs... 

Monitor B: Alguém sabe quanto é? 

Aluno 2: Acho que é 56.  

Monitor B: Porque 56? 

Aluno 2: Eu fiz 8+ 8+8+8+ 8+8+8 e depois somei tudo.  

Aluno 3: Eu fiz de outra forma e também deu 56. 
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Monitor B: Como você fez? 

Aluno 3: Eu fiz somando também.  

Monitor B: Como? 

Aluno 3: 7+7+7+7+7+7+7+7 quando somei tudo deu 56. 

Monitor B: Também está correto. Alguém sabe dizer qual é a diferença de uma forma para a outra? 

Aluno 4: Foi na forma de somar professor. Porque como era 8 x 7 eu podia fazer o 8 sete vezes e 

somar ou então fazer 7 oito vezes e somar. Que os dois resultados vão dar 56.  

Monitor B: Muito bem, é isso mesmo. Mas se eu fizer 10 x 12 agora, como eu faço? 

Aluno 1: Pelo que ele falou tem que fazer o 10 doze vezes e somar ou então o 12 dez vezes e 

somar.  

Monitor B: Isso mesmo. Estão vendo que a multiplicação não é difícil. Na verdade, o que temos na 

multiplicação é uma soma de parcelas iguais, por isso que quando temos 5 x 9 por exemplo 

podemos fazer 5+5+5+5+5+5+5+5+5 = 45ou fazer 9+9+9+9+9= 45. 

(Descrição da fala dos alunos) 

 Assim, depois da explicação foi possível fazer com que os alunos pudessem compreender 

que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais.  

Aos poucos os monitores foram explicando e mostrando que a multiplicação é a soma de 

parcelais iguais. Em relação a divisão, o monitor A explicou que eles pensassem o número como 

balas ou bombons e que o divisor seria pessoas e que as pessoas deveriam ficar com a mesma 

quantidade de balas ou bombons ou que utilizassem o método que eles achassem melhor.  

 Assim, com uso de papel e lápis os alunos foram fazendo agrupamentos para resolver as 

operações. Por exemplo, se eles queriam multiplicar 7 x 4, havia alunos que faziam 7 grupos de 4 e 

depois somavam tudo. Outros faziam 4 grupos de 7 e depois somavam tudo. O mesmo ocorreu 

também com a divisão, se no caso eles queriam fazer a seguinte divisão 40 ÷ 5, eles faziam 40 

riscos e agrupavam de 5 em 5 e no final contavam quantos grupos tinham formado, e este resultado 

seria o resultado da divisão. 

 C.O: Enfim, durante o jogo de dominó da adição e subtração constatamos poucas 

dificuldades, já quando aplicamos o dominó da multiplicação e da divisão, boa parte 

da turma apresentou dúvidas e dificuldades em resolver as operações solicitadas nas 
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peças, mas o importante é que estes alunos que apresentavam dificuldades, viram 

algumas possibilidades de compreenderem melhor e de conseguirem operar com o 

auxílio dos monitores. 

O jogo despertou um grande interesse por parte de todos os alunos, isso foi possível 

perceber devido a empolgação deles e a concentração deles durante todo o jogo. A 

cada jogada de uma dupla a outra sempre ficava atenta para não efetuar a conta 

errada ou passar a vez. Nesse aspecto o uso do MDM foi importante para podermos 

identificar as dúvidas apresentadas pelos alunos durante o processo de aplicação do 

jogo e ao mesmo tempo podemos perceber a participação, o interesse, o brincar e o 

ensino do conteúdo matemático, tornaram o Laboratório de Ensino de Matemática, 

com diz Lorenzato (2006), “um centro de aprendizagem matemática”. Em suma, 

podemos ressaltar que o jogo proporciona uma melhor relação entre professor e 

alunos, passando a conhecer melhor não somente a disciplina, mas sim podendo 

avaliar os alunos. 

 

4.1.2 Encontros 2, 3, 4 e 5: Jogo contato do primeiro grau.   

 

Conteúdo explorado: 

 Equações algébricas do primeiro grau.  

Objetivos:  

 Fixar o conceito de equação do primeiro grau;  

 Explorar a resolução de equações do 1º grau;  

 Explorar o cálculo mental. 

 O “contato do primeiro grau” é um jogo matemático que deve ser usado para a fixação do 

conteúdo equações do 1º grau e nunca com o objetivo de se introduzir o conteúdo, assim deve ser 

explorado após os alunos já conhecerem o conteúdo. Ele promove a resolução de equações do 1º 

grau e estimula o cálculo mental, a função do jogo é ajudar os alunos a refletirem melhor sobre 

formas de resolução, percebendo quando usar o cálculo mental ou um procedimento escrito.   

                                                             
 Jogo extraído do Caderno do MATHEMA, jogos de matemática de 6º a 9º ano, Smole (2007, p. 81) 
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 Atividade realizada: Aplicação do jogo Contato do 1º Grau 

Materiais utilizados 

 Um tabuleiro; 

 20 fichas; 

 Um dado para cada dupla ou grupo de jogadores; 

 Dois marcadores de cores diferentes. 

Nos encontros em que trabalhamos com o jogo Contato do 1º Grau, seguimos as regras do 

jogo original, as quais estão descritas abaixo:  

1- Decide-se quem começa e os jogadores escolhem um dos campos A ou B; 

2- Todas as cartas são embaralhadas e colocadas sobre a mesa com as faces voltadas para 

baixo; 

3- No início do jogo, os marcadores ficam na posição de saída, A ou B, conforme o campo do 

jogador; 

4- Cada jogador, na sua vez, retira uma carta do monte, resolve a equação e coloca o marcador 

no seu campo, sobre o número que corresponde à raiz (solução) da equação; 

5- Cada jogador poderá avançar o seu marcador uma casa em qualquer uma das quatro direções 

indicadas pelas linhas que unem os números;  

6- O jogador passa sua vez de jogar quando, depois de ter retirado consecutivamente duas 

cartas do monte, não conseguir movimentar o seu marcador; 

7- Vence o jogo quem primeiro posicionar o seu marcador na chegada depois de ter pelo 

menos uma vez, posicionado o seu marcador em qualquer posição do campo adversário.  

Nestes encontros, como já relatamos anteriormente, trabalhamos com o jogo denominado 

Contato do 1º Grau, cujos modelos de cartas e tabuleiro se encontram mais abaixo. É apenas um 

modelo, os professores podem adaptar o jogo, podem criar novas cartas ou aumentar o número de 

cartas, que o mesmo, não perderá o sentido. 
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Figura 11: Modelo de fichas do jogo Contato do 1º Grau 

 

 

Figura 12: Modelo do tabuleiro do jogo Contato do 1º Grau 
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Descrição e análise do Encontro 2, desenvolvido no dia (09/09/2015) 

 

 O encontro iniciou às 14:00hs, com o acolhimento dos alunos do 9º ano por parte dos 

monitores A, D e F, com a apresentação do material que seria utilizado, o qual estava sobre a mesa 

do laboratório e se tratava do jogo denominado Contato do 1º Grau.  Após a apresentação do jogo, 

os monitores solicitaram que a turma formasse duplas ou grupos de quatro pessoas, para que 

iniciassem a leitura das regras. Assim os alunos fizeram, e em seguida foi realizada a leitura 

coletiva das regras e simulações de algumas jogadas no próprio tabuleiro por parte do monitor A e 

F.  

 Após este momento, foi pedido que os alunos dessem início ao jogo e cada grupo deveria 

escolher entre si, quem iria iniciar as jogadas da maneira como achassem melhor. Dessa forma, 

todos os alunos começaram a jogar.   

        

      Figura 13: Alunos jogando o Contato do 1º grau                    Figura 14: Alunos resolvendo as equações do                        

                                                                                                Contato do 1º Grau 

 

C O: Foi observado logo no início do jogo que os alunos apresentavam muitas 

dificuldades na resolução dessas equações, pois mesmo os monitores pedindo 

que eles não utilizassem as fórmulas matemáticas de resolução de equações do 

1° grau vistas na escola, tais como, se o número está positivo quando passa 

para o outro lado da igualdade se torna negativo e vice versa, mas que 

tentassem resolver utilizando o cálculo mental e a ideia do equilíbrio 
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trabalhado na balança , eles continuaram usando lápis, papel e as fórmulas 

vistas nas aulas de matemática e mesmo assim, não conseguiam resolvê-las.  

 Como todos os grupos estavam apresentando muitas dificuldades na resolução das equações 

do 1º grau, o monitor A percebeu que precisava auxiliá-los e tomou uma das cartas de um grupo e 

fez a resolução juntamente com a turma. A carta era a seguinte 2X = 4, então, ele explicou que 

equação é uma igualdade e que ambos os lados da igualdade devem ficar iguais para que a mesma 

seja verdadeira, ou seja, que é preciso deixar um lado da equação com o mesmo valor do outro e 

lembrou os alunos do material utilizado em uma aula anterior que foi a Balança, de como eles 

faziam para deixá-la equilibrada. Afirmou que o mesmo deveria ser feito na resolução dessas 

equações do 1º grau e para isso, nesta carta, era preciso descobrir que número multiplicado por 2 

daria 4, então questionou a turma sobre o valor de X. Sem muita demora os alunos responderam que 

seria 2. Quando o monitor questionou sobre a resposta dada, eles falaram que seria 2, porque 2 x 2 

= 4, então, ambos os lados da igualdade valeria quatro.  Logo concluíram que o valor de X seria 2. 

 C. O: Neste momento fica claro o papel do professor na exploração dos jogos, ele 

não está atuando apenas como um comunicador de conhecimento, que deve 

responder diretamente as perguntas de seus alunos e sim, como um mediador 

do conhecimento, fazendo com que mesmo com dificuldades, os alunos 

conseguissem chegar à solução do problema proposto. Procedendo assim, o 

professor está desenvolvendo a autonomia intelectual do aluno, pois ao invés 

de dar uma resposta pronta ou a confirmação de uma resposta, houve um 

diálogo entre professor e aluno, como também entre aluno e aluno na 

construção das soluções, e consequentemente, do conhecimento. 

 Assim, os alunos deram continuidade ao jogo. Os monitores sempre estavam próximos dos 

grupos observando suas jogadas, suas resoluções e quando necessário, sanando as dúvidas. Em uma 

dessas observações, quanto à resolução das equações, o monitor D percebeu que uma das duplas 

estava apresentando dificuldades na relação de sinais, mesmo resolvendo a equação de forma 

correta. Observemos abaixo como esta dupla procedeu: 

 

 

                                                             
 Foi uma atividade desenvolvida no Museu pelos monitores, utilizando balanças, para trabalhar o conceito de equações 

do 1º grau. 
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Diante dessa observação o monitor D perguntou à dupla se eles tinham certeza do valor 

encontrado, a princípio, a dupla afirmou que estava correta a resolução, depois, observaram um 

pouco mais, e relataram não ter certeza. Neste momento, o monitor falou para a dupla que a maneira 

de resolver estava correta, mas havia uma coisa errada na relação de sinal feita por eles e falou que 

na divisão, quando relacionamos “mais” com “menos”, dá “menos”, logo, a solução encontrada 

seria -4 e não 4. Acrescentou ainda que quando substituímos o valor de X por 4, o resultado é 8 e 

não -8, mas quando substitui-se por -4, o valor obtido é -8. 

         C. O: Neste caso, foi possível perceber que os alunos até compreenderam o 

processo da resolução da equação, mas tiveram dificuldades na relação 

de sinais e o momento que os alunos fizeram uso do jogo foi muito 

importante para percebermos tais dificuldades. Podemos perceber que o 

jogo não é apenas importante para a introdução ou fixação do conteúdo, 

mas também uma ferramenta para diagnosticar o aprendizado dos alunos, 

de forma mais dinâmica e menos traumática.  

 A presença dos monitores foi muito solicitada neste encontro, pois na maioria dos grupos, 

mesmo após terem encontrado a solução das equações, os alunos perguntavam aos monitores se a 

mesma estava correta ou não, isso evidencia insegurança por parte deles quanto aos resultados, 

situação comum em aulas de matemática.  

 As dificuldades encontradas concernentes à resolução eram mais comuns nas cartas como: 

3X – 15 = 0, 3X + 15 = 0, 12 = - 4X, 2X + 4 =0, 2X – 6=0. Mesmo utilizando as regras já vistas na 

escola, não conseguiam resolver as equações mencionadas anteriormente, pois tinham dificuldades 

em trabalhar com os números inteiros negativos, então, quando aparecia uma dessas cartas, as 

duplas paravam a resolução e solicitavam a ajuda de um dos monitores. Pediam que o monitor 

resolvesse, pois eles não sabiam bem como operar com os mesmos.  Isto foi o que ocorreu em um 

dos grupos que retirou a carta , o grupo solicitou o auxílio do monitor F e pediram que 

o monitor calculasse a solução, pois tentaram e não conseguiram. Assim ele fez, e explicou passo a 

passo para o grupo, porém eles não compreenderam muito bem. 
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 Os monitores tentaram auxiliá-los neste trabalho e tirar as dúvidas em relação as operações, 

apresentar o conteúdo de maneira que pudessem aprender de maneira significativa, que não 

esquecessem o que tinham visto ao sair da sala e sim, que onde quer que vissem uma equação eles 

conseguissem resolvê-las, e aos poucos os alunos foram compreendendo melhor a forma de 

resolução de cada equação do 1° grau e conseguiram jogar e resolver as equações sem mais precisar 

do auxílio dos monitores. 

C. O: O entusiasmo da turma foi observado, bem como a interação, pois mesmo 

havendo a disputa que é algo normal quando se trabalha com jogos, as pessoas 

querem ganhar e nunca perder. Eles discutiam as regras para se certificar que a 

dupla adversária não estava descumprindo nenhuma das regras, discutiam as 

soluções e, quando não tinham clareza a respeito da solução, solicitavam o 

auxílio dos monitores e havia persistência no jogo. Mesmo apresentando 

dúvidas e dificuldades eles não desistiam de jogar e mesmo terminando uma 

partida começavam outra, isso durante toda a aula. Algo que chamou a nossa 

atenção e também dos monitores foi a insegurança dos alunos a respeito de 

suas respostas. 

Nesse último momento, foi feito uma reflexão com eles sobre o jogo. Os monitores 

perguntaram para os alunos o que eles acharam do jogo? A maioria dos alunos afirmou ter gostado 

do jogo, dizendo que era “uma forma divertida de aprender e que nunca pensaram que estudar 

matemática, uma disciplina tão chata, pudesse ser legal”.  

Alguns alunos perguntaram se podiam tirar foto do jogo para fazer a reprodução em casa e 

jogar. Um aluno pediu que um dos monitores enviasse para seu e-mail as regras e o tabuleiro para 

também reproduzir o jogo.  

Com relação ao uso do material didático, foi importante para diagnosticar algumas 

dificuldades dos alunos e também para que os alunos compreendessem melhor o conceito.  

 

Descrição e análise do Encontro 3, desenvolvido no dia (15/09/2015) 

 

 O encontro teve início às 8:30hs com a recepção feita pelos monitores B e C, de uma turma 

de alunos do 9º ano, de outra escola municipal que também participa do projeto, fizeram  uma breve 
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revisão da aula do último encontro com esta turma, e para avaliar se eles tinham de fato 

compreendido, o monitor B colocou algumas equações no quadro e pediu que eles resolvessem, 

lembrando sempre que aquelas equações funcionavam como uma balança e tudo que eles tinham 

que fazer era deixar um lado com o mesmo valor que o outro e após a resolução por parte dos 

alunos, os monitores discutiram juntamente com eles sobre como tinham resolvido cada equação.  

Neste encontro o conceito de Equação do 1º Grau foi retomado, através da utilização do jogo 

Contato do 1° grau e trabalharam também com a resolução de problemas matemáticos abordando o 

conteúdo.  

C. O: Ao fazer esta revisão, os monitores perceberam que grande parte dos alunos 

presentes não tinha vindo para o laboratório de matemática, no dia do encontro 

em que começaram a trabalhar o conceito de equações do 1° grau através da 

balança. Apenas alguns alunos estiveram presentes. Este problema é 

consequência do projeto que não tem uma divisão única das diferentes turmas, 

das diferentes escolas que participam do projeto, pois existem três laboratórios, 

então as turmas que vem, são divididas, para o laboratório de matemática, de 

ciências e biologia, cada vez que as turmas visitam o museu, eles dividem essas 

turmas de maneira diferente, ou deixam os alunos escolherem para onde 

querem ir, por este fato alguns alunos já tinham participado do encontro e 

outros não. Mas mesmo assim, os monitores decidiram dar continuidade ao 

encontro conforme haviam planejado e avisaram que qualquer dúvida, eles 

esclareceriam. 

 Foi feita a apresentação do jogo Contato do 1º Grau, cujos tabuleiros já estavam sobre a 

mesa do laboratório juntamente com suas regras. Os monitores fizeram a contagem dos alunos 

presentes na turma, havia 14 alunos e sugeriram que eles formassem duplas ou grupos de quatro 

pessoas. Os alunos assim fizeram. Com os grupos já formados, o monitor B pediu para que cada 

grupo pegasse as regras que estavam sobre a mesa e ele mesmo as leu, explicou e simulou algumas 

delas em um dos tabuleiros. 

 Após este momento, os monitores solicitaram que cada grupo começasse a jogar e que 

decidissem entre si, quem iria iniciar o jogo da maneira como achassem melhor. Eles, assim 

fizeram.   
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 Os monitores explicaram que este jogo era para a fixação do conteúdo já visto, de equações 

do 1º Grau. De início duas duplas resistiram um pouco, afirmando que não sabiam jogar, então os 

monitores se aproximaram desses alunos e pediram que iniciassem o jogo e que eles lhes 

auxiliariam. Outros grupos iniciaram sem problemas, com o decorrer do tempo toda a turma estava 

participando e os alunos jogando sozinhos, sem precisar da intervenção e auxílio dos monitores. 

 Durante o jogo um dos grupos solicitou a ajuda do monitor C (o qual não compareceu ao 

planejamento da aula), para lhes ajudar na resolução da equação , ele explicou a 

resolução através de regras, as quais os alunos teriam que compreender antes de usar e não de 

maneira explorada na balança no encontro. Observemos a resolução feita pelo monitor C: 

,  

Monitor C: Temos que separar o que tem só número de um lado e o que tem número e letra do 

outro, logo vai ficar: 

  

Monitor C: Este 12 ficou positivo porque eu passei ele para o outro lado da igualdade, e quando 

fazemos isso, o número muda de sinal, se ele está positivo fica negativo e se está negativo fica 

positivo, se está multiplicando passa dividindo, sendo assim: 

 

Monitor C: Pois afinal de contas queremos descobrir o valor de X, para isso, a gente precisa deixar 

ele sozinho e como o 3 estava multiplicando o X, ele passou para o outro lado da igualdade 

dividindo. Assim, descobrimos o valor de X. Neste momento, ele questionou o grupo sobre qual 

seria o valor de X e alguns deles afirmaram ser 4. Ele afirmou que a solução estava correta e 

concluindo a resolução ele fez: 

 

   C. O: Ao longo da história da educação, vários educadores defenderam e 

continuam a defender a utilização de uma metodologia de ensino baseada na 

experimentação por parte do aluno, que eles assumam um papel mais ativo 

no processo de construção de seu próprio conhecimento, e frequentemente 

os materiais manipuláveis e os jogos são indicados para tornar as aulas mais 

dinâmicas e para motivar a participação dos alunos. Mas o simples fato de 
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estar utilizando estes materiais nas aulas, não significa que este objetivo 

esteja sendo alcançado. Como podemos ver, no relato apresentado, mesmo 

tendo utilizado o material manipulável e estar utilizando um jogo para 

fixação do conceito de Equações do 1° grau, o monitor insiste em ensinar 

por meio de regras, que normalmente os alunos tem que decorar, pois não 

compreendem, e apenas repetem o que lhes foi ensinado. Em momento 

algum ele explora ou faz menção a balança, que foi o material utilizado para 

a construção do conceito. Como nem todos os alunos haviam participado do 

encontro em que os monitores apresentaram a introdução do conceito de 

Equação utilizando a balança, o material sempre estava sobre a mesa a 

disposição tanto dos monitores como dos alunos. 

  Os alunos apresentaram muita insegurança em relação às respostas obtidas. Como havia 

muitas dúvidas em relação a resolução das equações, o monitor B fez uma pequena amostra 

trabalhando a noção de equilíbrio e a resolução destas equações através da balança. Observemos 

como ele procedeu: 

Monitor B: Para vocês, o que é deixar uma balança equilibrada? 

Aluno 1: Deixar um lado com o mesmo peso que o outro. 

Monitor B: Isso mesmo. Com estas equações do 1º grau precisamos fazer a mesma coisa, deixar 

um lado da igualdade com o mesmo valor do outro. Vejamos, se em um prato da balança eu tenho 

um peso 4 e do outro tenho dois pesos, são eles X e 3, observem que esta balança está equilibrada, 

então X vai pesar quanto, sabendo que X + 3 vai dar 4? 

Aluno 2: X vai ser 1. 

Monitor B: Por que? 

Aluno 2: Porque 3 + 1 é 4. 

Monitor B: Isto mesmo, então nas equações vocês devem fazer o mesmo. 

(Descrição da fala dos alunos e monitor) 

 

C. O: Os conceitos e relações matemáticas são entes abstratos, mas podem encontrar 

ilustrações, representações e modelos em diversos tipos de suportes físicos. 
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Convenientemente orientada, a manipulação de material pelos alunos pode 

facilitar a construção de certos conceitos. Pode também servir para 

representar conceitos que eles já conhecem por outras experiências e 

atividades, permitindo assim a sua melhor estruturação. (PONTE E 

SERRAZINA, 2000, p. 116). Por este fato, que decidimos explorar o conceito 

de equações do 1° grau através da balança, com o objetivo de levar estes 

alunos a compreenderem melhor o conceito estudado através da manipulação 

da mesma, e foi observado que através do uso deste material de manipulação, 

os alunos puderam compreender melhor o significado de uma equação do 1° 

grau, da solução encontrada através da resolução e contribuiu também no 

próprio processo de resolução das mesmas. 

 Logo após, o monitor C propôs que a turma resolvesse a Equação , a qual não fazia 

parte do jogo, mais propôs como um exemplo e orientou que deveriam utilizar a ideia da balança 

para encontrar a solução da mesma. Alguns grupos rapidamente encontraram o resultado e 

continuaram o jogo, outros tiveram dúvidas e solicitaram a ajuda dos monitores.  

 Os alunos não têm o hábito regular de refletirem sobre suas respostas, pois sempre 

perguntavam aos monitores se estavam corretas ou não, como no caso de uma dupla que ao 

responder a equação proposta pelo monitor C, que foi  ,  falaram que o valor de X seria -

5. Nota-se que não é comum nas aulas de matemática um trabalho que leve o aluno a refletir sobre 

as suas próprias respostas. Dado então, a importância de um trabalho que leve os alunos a 

verificarem e refletirem sobre seu próprio pensar, e neste sentido, os jogos contribuíram bastante. 

Por outro lado, percebemos que os monitores também pareciam algumas vezes muito diretos em 

dizer se a solução estava correta ou incorreta, fato este que devemos compreender, pois a maioria 

destes monitores estavam apenas iniciando sua graduação e as únicas experiências que haviam tido 

foi a do tempo que eram estudantes e normalmente a prática predominante entre os professores é 

esta, de dizer se os resultados encontrados pelos alunos estão certos ou errados. 
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Figura 15: Alunos discutindo a resolução de Equações do 1º grau 

 

C. O: Enfim, apesar de enfrentarem dificuldades durante o jogo, os alunos o 

receberam muito bem, estavam atentos, e quando um dos jogadores 

descumpria qualquer uma das regras, eles logo o corrigiam e paravam a 

jogada. Isto mostra que eles estavam concentrados no jogo. Alguns alunos até 

perguntavam aos monitores onde poderiam encontrar o jogo utilizado e suas 

regras, pois queriam construí-lo para jogarem na escola e em casa. Quando os 

monitores o questionaram sobre o jogo, a maioria dos alunos falou que 

tinham gostado. 

Descrição e análise do Encontro 4 desenvolvido no dia (16/09/2015) 

 

 A aula teve início às 8:30hs com a recepção da turma do 9º ano por parte dos monitores B e 

C, sendo observado que a turma presente nesta aula não havia trabalhado o conteúdo de Equações 

do 1º Grau através da balança, pois o correto é cada escola visitar o museu pelo menos duas vezes 

por mês, só que algumas vezes as escolas não trazem seus alunos, e como os monitores recebem 

alunos de diversas escolas municipais, o planejamento é para trabalhar com uma mesma atividade 

durante duas semanas, para atender todos os alunos das diversas escolas participantes do projeto, só 

que os alunos desta escola não visitaram o museu durante estas duas semanas e por este fato, os 
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alunos não trabalharam com este material, então, antes de apresentar e explorar o jogo, foi 

necessário, no entendimento dos monitores, trabalhar o conceito de equação do 1º grau através da 

balança, para depois aplicar o jogo. 

C. O: Esta necessidade de trabalhar com a balança para introduzir o conceito de 

equações, apesar deste conceito já ter sido visto na escola pelos alunos, foi 

justamente o de tentar torná-lo mais compreensível para estes alunos. Como o 

jogo é indicado para fixar o conceito de equação, se fosse aplicado o jogo 

diretamente, eles iriam apenas utilizar as regras que aprenderam na escola, as 

quais muitas vezes não fazem sentido para eles.  

 Então, com as balanças sobre a mesa do laboratório o monitor E solicitou que os alunos 

formassem duplas e que cada dupla pegasse uma balança. A princípio, ele sugeriu que cada dupla 

pegasse a peça referente a letra Y e a colocasse sobre um dos pratos da balança, recomendou 

também que os grupos tentassem descobrir por tentativa o valor do peso do mesmo e, após algum 

tempo de tentativa, os alunos descobriram que o valor do peso de Y era igual a 5. Após isso, ele 

sugeriu que colocassem em um dos pratos as peças X e 3, e que no outro lado colocassem as peças 

que resultassem no valor 9 e assim, todas as duplas fizeram. O monitor ressaltou que eles poderiam 

utilizar qualquer combinação de pesos, feito isto, ele mostrou a seus alunos que suas balanças 

estavam equilibradas, pois ambos os lados possuíam o mesmo peso. Então, ele questionou a turma 

sobre o valor do peso de X, pois eles sabiam que o valor do peso de X somado ao peso 3 resultava a 

um valor igual ao peso 9. Os alunos logo responderam que o valor do peso X era 6. 

C. O: Ao se trabalhar com material didático, é interessante que cada aluno tenha o 

seu próprio material, para que assim, ele consiga manipulá-lo, tal como afirma 

Carvalho (1990, p. 107) “na manipulação do material didático a ênfase não está 

sobre os objetos e sim sobre as operações que com eles se realizam.” Quando 

os alunos compartilham o material é comum que um dos alunos faça uso de 

forma mais ativa do que o outro, gerando assim, desinteresse por parte deste 

aluno pela atividade desenvolvida pelo professor em sala, pois apesar do 

professor estar trazendo algo diferente, o material manipulável, o mesmo não 

está ao seu alcance. Assim, o material didático, segundo Carvalho (1990) terá 

apenas uma função ilustrativa para este aluno, ele só estará vendo os 

experimentos, mas não está operando sobre os mesmos de maneira ativa, mas 
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de forma passiva como atua nas aulas em que ele apenas observa o que o 

professor está fazendo no quadro.  

 Após a exploração da balança, os monitores apresentaram o jogo Contato do 1º Grau à 

turma, explicaram suas regras e simularam algumas jogadas entre si.  Em seguida, os monitores 

pediram que a turma formasse grupos com quatro pessoas e que cada grupo pegasse um tabuleiro do 

jogo, um dado e dois marcadores, porém as regras não foram entregues aos alunos.  

  Os alunos iniciaram o jogo escolhendo quem realizaria a primeira jogada. Logo que 

começaram a jogar foi observado que os alunos estavam com muitas dúvidas em relação a 

resolução das equações presentes nas cartas, impossibilitando assim, que eles avançassem no jogo. 

Neste momento, os monitores interviram para o esclarecimento das dúvidas, mas perceberam que 

quase todos os alunos estavam com dúvidas na resolução das equações presentes nas cartas do jogo, 

então, decidiram fazer uma explicação coletiva. 

  O monitor B pegou uma das cartas do jogo, era 20 = 5X e explicou para os alunos que nesta 

Equação ocorria o mesmo que na balança: 

 Monitor B: Quando a balança está equilibrada é porque ambos os lados possuem o mesmo peso. 

Assim, ocorre também na equação, ou seja, como em um lado da igualdade temos o valor 20, o 

outro lado desta igualdade deve possuir o mesmo valor, pois se assim não ocorrer a igualdade não é 

verdadeira. Então, perguntou a turma: Que valor numérico deve ser atribuído a X para que quando 

ele fosse multiplicado por 5 desse um resultado igual a 20? Após eles pensarem e darem algumas 

respostas, ele verificou junto com a turma cada uma delas até chegar à solução. Observe uma delas: 

Aluno 3: X deve assumir o valor de 3. 

Monitor B: Por que? 

Aluno 3: Não sei. 

Monitor B: Vamos verificar e para fazermos isto é só multiplicar o 5 por 3, vejam: 3 x 5 = 15, logo 

15 ≠ 20, logo a solução correta não é X = 3. 

(Descrição da fala dos alunos e monitor) 

 

 Assim, outras respostas foram consideradas e verificadas, até que um dos grupos chegou ao 

resultado que X = 4, pois 5 x 4 = 20 e 20 = 20. 
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  Os alunos interrogaram e hesitaram um pouco sobre o motivo de estar calculando as 

equações desta maneira, se na escola eles viam diferente, então, um dos monitores lhes explicou que 

era para que eles compreendessem melhor o conteúdo, e não apenas fizessem contas, que muitas 

vezes não tem sentido nenhum para eles e capacitá-los para resolverem equações mais simples sem 

fazer muitos cálculos, pois resolvê-las através do cálculo mental, pode ser mais rápido.  

C. O: Foi perceptível que alguns alunos responderam utilizando as regras vistas na 

escola, já outros não, jogaram conforme as orientações dada pelos monitores, 

ao explorar a balança. Isto não se resumiu apenas aos alunos, um dos monitores 

também, mesmo sabendo do objetivo que tinham em aplicar a balança e o jogo, 

algumas vezes explicava e respondia as equações algebricamente.  

 O trabalho com a balança tem contribuído na compreensão do conceito de equações do 1° 

grau por parte dos alunos, fato este, observado através da aplicação do jogo contato do 1° grau, pois 

os monitores apresentam a equação como se fosse uma balança, que os alunos têm que encontrar o 

valor que vá deixar um lado com mesmo valor que o outro, assim como faziam para pesar alguma 

coisa na balança, para descobrir o peso de determinado objeto que estava na bandeja da balança, era 

necessário, deixar ambos os pratos equilibrados e então se descobria o peso do objeto, e assim eles 

faziam através de tentativas. Quando os monitores trabalharam com a resolução de equações do 1° 

grau através do jogo, o monitor B pediu que os alunos associassem a ideia de equilíbrio trabalhado 

através da balança, para que assim encontrassem a solução da equação, e orientou que para eles 

encontrarem a solução das equações era preciso deixar um lado da equação com o mesmo valor que 

o outro. E quando foi trabalhado o conceito através da balança e a aplicação do jogo logo em 

seguida, foi observado que a maioria dos alunos de fato, tinha compreendido bem o conceito de 

equação, o que era resolver uma equação e o que era a solução de uma equação.   

Descrição e análise do Encontro 5, desenvolvido no dia (23/09/2015) 

 

 O encontro teve início às 8:40hs, com o acolhimento de uma turma do 6º ano por parte dos 

monitores B e E ao invés de uma turma do 9º ano como estavam esperando, isto se deu pelo fato de 

um erro no cronograma do projeto. Mesmo sendo uma turma diferente, os monitores decidiram 

aplicar o jogo Contato do 1º Grau, apesar de explorar um conteúdo que os alunos ainda não tinham 

visto na escola e nem nos encontros no museu.  
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C. O: Smole (2007) diz que quando um professor decide trabalhar com jogos, é 

preciso que ele tenha alguns cuidados quando for propor e explorá-los, tais 

como: analisar a potencialidade lúdica, assim como educativa do jogo, pois é 

preciso ficar claro para os alunos que eles devem aprender com aquele jogo e 

não somente brincar; é preciso dispor de tempo necessário, possibilitando aos 

alunos jogarem de maneira que compreendam tanto o jogo, como os conteúdos 

explorados. Reforçando esta ideia, Borin (2007) diz que é necessário que o 

professor trace os objetivos que deseja alcançar com a aplicação do jogo em 

sala, para assim, fazer a escolha do mesmo e realizar o planejamento de como 

irá trabalhar o jogo em sala, sempre “com o intuito de fazer com que os alunos 

ultrapassem a fase da mera tentativa e erro, ou de jogar pela diversão apenas” 

possibilitando assim, que eles aprendam com o jogo.  

  De início o monitor E explorou o conteúdo no quadro da seguinte maneira: 

                            + 4 = 10,  

a partir deste exemplo, o monitor questionou sobre o valor que  deveria assumir para que os 

dois lados da equação ficassem com o mesmo valor, que número somado a 4 resultaria em 10. Logo 

os alunos concluíram que o valor assumido seria 6 e, juntamente com os alunos, verificaram se a 

igualdade era verdadeira. Desta forma, foram apresentados vários outros exemplos, utilizando 

outros tipos de figuras e por fim, informou-se que essas figuras poderiam ser substituídas por Letras 

do nosso alfabeto e expôs mais alguns exemplos, os quais os alunos conseguiram resolver, pois o 

monitor E lhes apresentou como situações problemas, mas em vez de colocar figuras, utilizou-se de 

letras, como por exemplo, X + 3 = 8 e solicitou que os alunos descobrissem que valor X deveria 

assumir, e eles conseguiram descobrir que o valor de X seria 5, pois 5 + 3 é igual a 8. Em seguida 

concluiu para eles que todos aqueles exemplos abordava um conteúdo chamado de Equação do 1º 

Grau. 

 Após estas exposições no quadro, os monitores apresentaram o jogo Contato do 1º Grau à 

turma, explicaram suas regras e simularam algumas jogadas entre eles no tabuleiro. De início, as 

equações que apareceram para serem resolvidas eram bem parecidas com as vistas nos exemplos, 

então, facilmente os alunos conseguiram encontrar a solução, com exceção de alguns que sentiam 

dificuldades até nas operações mais simples. Este fato pode ser comprovado na seguinte fala de um 

dos alunos: “Pedro tu sabe de conta? Porque eu não sei não”. No decorrer do jogo, dúvidas 
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começaram a surgir e se acumular, pois apesar dos monitores estarem ajudando os grupos, os 

mesmos não conseguiam jogar sozinhos, principalmente nas cartas como: 4X = - 12 e -3X = 15. 

Essas soluções envolviam números Inteiros negativos e exigiam que soubessem operar com os 

mesmos. Conteúdos estes ainda não vistos por estes alunos e nem abordado pelo monitor A ao 

apresentar o conteúdo no quadro.  

 Ao perceber que os alunos não estavam avançando no jogo os monitores tentaram adaptá-lo, 

informando que os alunos não deveriam resolver as cartas cuja solução seria um número negativo, 

mas logo perceberam que isto não seria possível, pois não tinha como eles jogarem sem utilizar os 

números Inteiros negativos e, não havia condições de adaptar o jogo para a turma naquele momento 

pelo fato das dificuldades serem muitas, a maioria dos alunos estava pouco motivada e alguns deles 

pararam de jogar. 

 Então, os monitores decidiram finalizar o trabalho com o jogo e passaram a utilizar a 

balança, material do laboratório que ainda não havia sido explorado nesta turma.  

C. O: Vimos neste encontro, que o simples fato de levar um jogo para uma sala de 

aula não é garantia de uma boa aula. Assim, como na aula tradicional, na aula 

em que o professor irá trabalhar com os jogos, é necessário que haja o 

planejamento da atividade. Smole (2007) afirma que é necessário que o 

professor verifique o nível do jogo que será aplicado, não podendo ser muito 

fácil, de maneira que os alunos não encontrem obstáculos, nem se esforcem, 

nem raciocinem, mas também, não podendo ser muito difícil, fazendo com que 

eles logo desistam de encontrar a solução. Por isso, a importância de estudar o 

jogo antes de aplicá-lo em sala em sala, procurando conhecê-lo e por fim 

avaliar o momento ideal para utilizá-lo.  

 Mesmo com todos os imprevistos que os monitores e alunos tiveram que lidar desde o início 

do encontro, os monitores abordaram o conteúdo de equações do 1° grau de forma ideal para que 

alunos de fato compreendesse, a princípio com a proposição de problemas no quadro e com as 

explicações dos monitores, através do uso da balança como também através do jogo, o problema foi 

que no jogo, se explorava também os números Inteiros e suas operações e como os alunos ainda não 

tinham visto este conteúdo na escola nem no museu, e não era possível também em um único 

encontro explorar todos estes conceitos, os monitores acharam melhor mudar de material, ao invés 

de usar o jogo, utilizar a balança. Assim puderam continuar trabalhando o conceito de equações do 



112 
 

1° grau apenas com os números naturais e houve uma participação intensa por parte dos alunos e 

uma boa aprendizagem, fato este, que facilitará a compreensão desses alunos ao trabalhar com 

qualquer tipo de equação do 1° grau futuramente.  

4.1.3 Encontros 6 e 7: Gincana matemática  

       Atividade trabalhada: Gincana com perguntas de matemática 

 Objetivos 

 Trabalhar o cálculo mental; 

 Desenvolver o raciocínio lógico;  

 Incentivar o trabalho em equipe. 

Conteúdos trabalhados  

 Diversos conteúdos sobre álgebra, geometria e aritmética do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental II. 

Material utilizado  

 Quadro branco; 

 Pincel; 

 Perguntas formuladas pelos monitores, alunos do mestrado e o coordenador (Anexo 1). 

Para que tivéssemos um bom andamento na atividade elaboramos algumas regras, as quais os 

grupos participantes deveriam seguir. Caso a equipe descumprisse, deveria ser punida. 

1- Para começar o jogo as equipes devem tirar par ou ímpar, o vencedor começa;  

2- Cada equipe terá dois minutos para responder cada pergunta; 

3- A cada resposta correta será atribuído cem (100) pontos; 

4- Serão concedidas duas dicas por pergunta sendo que a cada dica a questão perde 25 pontos; 

5- A cada resposta que tenha o raciocínio correto, mas a resposta dada esteja errada serão 

atribuídos 20 pontos; 

                                                             
 Jogo elaborado pelo pesquisador e pelo grupo pesquisado, o qual era constituído por licenciandos em matemática e 

alunos do mestrado em Educação matemática. 
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6- Caso as equipes não consigam responder a pergunta proposta, a mesma deve ser respondida 

pelos monitores;  

7- Não se deve utilizar calculadora para realizar os cálculos; 

8- A equipe que quebrar qualquer uma das regras será penalizada com a perda de 20 pontos; 

9-  A equipe que apresentar maior interação entre os membros será pontuada com mais 50 

pontos. 

 

Descrição e análise do Encontro 6, desenvolvido no dia (29/09/2015) 

 

 A aula se iniciou às 8:30hs, com a recepção da turma do 9º ano pelos monitores A e B, em 

seguida, os monitores solicitaram que a turma se dividisse em duas equipes e informaram que eles 

participariam de uma gincana matemática. A princípio, alguns alunos falaram que estavam no lugar 

errado, pois não sabiam muito de matemática.  

 Dando continuidade ao encontro, os monitores pediram que cada equipe escolhesse um 

nome para lhes representar e o líder da mesma, eles assim fizeram. Logo após, foram lidas as regras 

da gincana pelo monitor A, que explicou uma a uma. Neste momento, os alunos estavam bastante 

atentos e concentrados para o início da gincana. Foi avisado aos grupos que a Gincana seria 

dividida em dois momentos: no primeiro momento seria feita as perguntas para cada grupo, caso o 

grupo para quem a pergunta fosse dirigida não soubesse responder ou desse a resposta incorreta, o 

grupo adversário teria o direito de responder, mas se caso ambos os grupos não soubessem 

responder, os monitores responderiam junto com os alunos. No segundo momento, seria feita uma 

pergunta, a qual era direcionada para os dois grupos ao mesmo tempo, o grupo que desse primeiro a 

resposta, estando a mesma correta, pontuaria. Mas, caso ambos os grupos não soubessem responder, 

os monitores responderiam.    

C. O: As perguntas da gincana (Ver anexo 1) foram estruturadas pelos monitores de 

matemática junto com os alunos do mestrado e o coordenador da área de 

matemática, responsável pelo projeto e elencadas de uma forma que os alunos 

tivessem possibilidade de responder usando apenas o cálculo mental, papel e 

lápis. As perguntas foram impressas e recortadas, e apenas os monitores 

tinham acesso antes de serem escolhidas por uma das equipes, após a escolha, 
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o monitor lia a pergunta e em seguida entregava a equipe, e na hora que uma 

das equipes fossem escolher uma pergunta, escolhia um número entre 1 e 66, 

pois cada número correspondia a uma pergunta, as quais os alunos não 

saberiam se era de aritmética, álgebra ou geometria e nem o nível da questão. 

 Iniciando a Gincana, o monitor A expôs no quadro a numeração que se iniciava em 1 até 66, 

e explicou que cada equipe deveria escolher um número daqueles que estavam expostos no quadro. 

Logo que escolhessem o número, o monitor A pegaria a pergunta que correspondia aquele número, 

lia para a equipe, e em seguida a pergunta era entregue, a equipe teria 2 minutos para respondê-la e 

assim se daria durante todo o primeiro momento. 

  Era regra também que a equipe que não soubesse responder a pergunta ou que errasse a 

resposta, passaria a vez para a equipe adversária e caso esta também não soubesse responder, os 

monitores responderiam a pergunta juntamente com eles.  

C. O: Como vimos, no trabalho com jogos em sala de aula, os erros são vistos como 

um item que faz parte e contribuiu para que o aluno percebesse que não vai 

acertar todas as jogadas sempre e eles podem ser revistos e corrigidos, seja pelo 

próprio jogador, pelo adversário ou pelas pessoas que estão fora do jogo, como 

forma de evitá-lo novamente. Segundo Smole, o jogo reduz a consequência dos 

erros e dos fracassos do jogador, permitindo que ele desenvolva iniciativa, 

autoconfiança e autonomia. (SMOLE, 2007, p.10). Borin (2007, p.3) também 

defende que na situação do jogo a derrota é uma indicação para os jogadores 

reverem suas hipóteses, para que analisem os resultados e, se necessário, 

reformulem as hipóteses e realizem novas verificações através de outras 

jogadas.  

 Houve uma boa interação e colaboração entre os alunos de cada equipe, o que foi 

incentivada pelo fato de que a equipe que conseguisse envolver todos os componentes na resolução 

de suas perguntas iriam ganhar 50 pontos. Houve também interação entre as equipes, pois os 

resultados encontrados sempre eram discutidos e verificados, quando a pergunta era direcionada 

para uma equipe a outra já resolvia.  

 Também houve momentos em que membros das equipes se alteravam um pouco, porém os 

monitores conseguiram acalmá-los, principalmente no momento em que uma das equipes quebrou a 

regra e utilizou a calculadora para encontrar a resposta e os monitores não viram. Assim que a outra 
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equipe denunciou, a denúncia foi avaliada e aceita pelos monitores, pois a calculadora foi 

encontrada e entregue pelo membro da equipe, a qual foi penalizada com o cancelamento da 

pergunta e com a perda de 20 pontos, tal como a regra dizia. 

C. O: Na hora das equipes responderem as questões, foi perceptível que os alunos 

apresentavam muitas dificuldades com questões relacionadas à porcentagem, 

frações e geometria, isto foi observado, quando eles tentaram responder as 

questões: 5, 28, 36, 41, 42, 47 e 48. As perguntas da gincana (Ver anexo 1) iam 

sendo respondidas de acordo com a escolha das equipes, devido ao tempo, nem 

sempre era possível responder todas as 66 perguntas. 

 Um dos grupos escolheu o número 28 e o monitor B abriu a pergunta e lançou para o grupo. 

Monitor B: Resolva a seguinte operação: 1/3 + 1/3. 

Aluno 4: Esta tá difícil. 

Monitor A: Este assunto vocês estão vendo desde do 6º ano até agora. 

Aluno 4: Dá 2/6? 

Monitor A: Como você fez? 

Aluno 4: Somei o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 

Monitor A: Você tem certeza que está certo? 

Aluno 4: Não. 

Monitor A: Realmente não está. Quando somamos frações cujos denominadores, que são estes 

números que ficam em baixo, são iguais, como neste caso, que ambos são 3, nós repetimos este 

denominador e somamos apenas os números de cima, que são os numeradores. E aí o resultado seria 

2/3. 

(Descrição da fala dos alunos e monitores) 

 O segundo momento da Gincana funcionou de forma diferente, neste momento, os próprios 

monitores escolhiam a pergunta e lançavam para as duas equipes, a equipe que respondesse 

primeiro e que a resposta dada estivesse correta, pontuaria. Caso respondesse errado, a equipe 

adversária teria a oportunidade de responder, e caso nenhuma das equipes respondesse 

corretamente, os monitores responderiam e explicariam à turma. 
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C. O: Assim procederam durante a gincana. Houve boa interação dos alunos entre si 

e com os monitores. Foi notável o interesse dos alunos na resolução das 

questões, uma vez que os mesmos discutiam suas respostas entre o grupo e 

quando não conseguiam encontrar as respostas eles ficavam bastante 

interessados e atentos durante a resolução dos monitores. 

 

Descrição e análise do Encontro 7, desenvolvido no dia (07/10/2015) 

  

Material utilizado  

 Data show; 

 Notebook; 

 Perguntas formuladas pelos monitores e coordenador. 

 O encontro teve início às 8:30hs com a recepção de um outra turma do 9º ano por parte dos 

monitores C e E. Os monitores informaram que eles iriam participar de uma gincana matemática, 

que iria abordar conteúdos já estudados pela turma, tanto no ano atual, como também nos anos 

anteriores. Os alunos receberam bem a ideia, mas apontaram um problema do ponto de vista deles, 

pois poderiam não lembrar todos os conteúdos vistos. O monitor C esclareceu que no caso de uma 

das equipes não se lembrar como resolver ou não ter visto o conteúdo para resolver uma 

determinada pergunta, a mesma seria lançada para a equipe adversária e se caso ela também não 

conseguisse responder, os próprios monitores responderiam junto com as equipes e esclareceu que 

este requisito fazia parte das regras da gincana. 

 Em seguida, o Monitor B solicitou que a turma se dividisse em duas equipes e nomeassem 

as equipes, já que se tratava de uma turma pequena, composta por 14 alunos, cada equipe ficaria 

com 7 alunos. Assim, eles fizeram. As equipes foram nomeadas em Demolidores e Fênix. Explicou 

também que toda a equipe deveria participar da resolução das perguntas, e por isso, eles não 

aceitariam que apenas um ou dois alunos dessem as respostas e sim que todos os alunos deveriam 

elaborar e expor suas respostas, cada vez que uma pergunta fosse lançada para a equipe, um 

membro diferente deveria apresentar a resposta e justificar a mesma, mas isso não de forma 

individual, e sim, após terem discutido com os membros da equipe, e ainda reforçou que a equipe 

que apresentasse maior interação entre seus integrantes iria ganhar uma pontuação extra.  
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 Continuando, o monitor E, expôs e explicou todas as regras da gincana e, como tinham a 

opção de diversificar o material utilizado, estes monitores preferiram trabalhar com as regras e as 

perguntas projetadas, permitindo assim a leitura e a discussão coletiva. Ressaltou ainda que a 

gincana seria dividida em dois momentos: no primeiro momento seria feita perguntas diretas para 

cada equipe e no segundo momento, seria feita uma pergunta, a qual era direcionada para as duas 

equipes ao mesmo tempo, a equipe que desse primeiro a resposta, estando a mesma correta, 

pontuaria. Mas se caso ambos os grupos não soubessem responder, os monitores responderiam.  

 Para dar início a gincana, o Monitor E pediu que as equipes escolhessem qual equipe iniciaria 

e assim, fizeram através do “ímpar ou par”. Ele informou que as perguntas estavam enumeradas de 

1 à 66, então, o grupo deveria escolher um número e responder a pergunta correspondente a este 

número, a qual ficaria projeta, facilitando assim, a visibilidade para toda a turma. As perguntas que 

as equipes eram desafiadas a responder envolviam aritmética, álgebra e geometria desde níveis mais 

elementares até níveis mais abstratos do 6º ano até o 9º.  

C. O: Na hora das equipes responderem as questões, percebemos que eles 

apresentaram muitas dificuldades para comunicar os conceitos matemáticos 

para seus colegas e para os monitores, principalmente as questões 

relacionadas a geometria, fração e porcentagem, assim como os alunos do 

encontro 6. Uma questão que fez com que chegássemos a conclusão de que os 

alunos têm muitas dificuldades em geometria foi a questão 42, que 

perguntava qual era a diferença entre paralelogramo e retângulo. Essa 

pergunta foi sorteada para a equipe os Demolidores responderem. Tivemos 

várias respostas, dentre elas destacamos:  

Aluno 5: Um é mais achatado do que o outro. 

Aluno 6: Sei lá. Para mim é tudo igual. 

Aluno 5: O paralelogramo é maior do que o retângulo.  

(Descrição da fala dos alunos) 



118 
 

 

Figura 16: Alunos participando da gincana matemática 

 

 Quando passamos a vez para a equipe Fênix responder apenas um dos alunos respondeu de 

forma correta.  

Aluno 7: A diferença está nos ângulos.  

Monitor C: Como assim, nos ângulos? 

Aluno 7: Sim. Os ângulos do retângulo são ângulos retos. E os do paralelogramo não são. 

Monitor C: Mas o que um ângulo reto?  

Aluno 6: É um ângulo que mede 90º. 

Monitor C: Isso mesmo, muito bem! A diferença entre o retângulo e o paralelogramo está nos 

ângulos. No retângulo obrigatoriamente os ângulos internos devem medir 90º, já no paralelogramo 

isso não é necessário.  

(Descrição da fala dos alunos e monitor) 

  

Depois dessa pergunta, o monitor E perguntou aos alunos se eles já tinham estudado àqueles 

conteúdos de geometria. Alguns disseram que já tinham estudado, mas não lembravam mais, outros 
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disseram que não tinham visto, pois o professor nunca dava o conteúdo de geometria, sempre 

pulava eles.  

C. O: Houve bastante interação entre as equipes. Eles comentavam entre si as 

respostas encontradas, verificavam caso os valores encontrados fossem 

diferentes e, enquanto uma equipe estava tentando responder sua pergunta, a 

equipe adversária fazia o mesmo. Não houve muita discussão, pois se tratava 

de uma turma bastante tranquila e também a comemoração que eles faziam ao 

acertar cada questão. Grando (1995, p. 60) afirma que o trabalho com jogos em 

sala de aula, “apresenta-se como uma atividade dinâmica e de prazer, 

desencadeada por um movimento próprio, desafiando e motivando os 

jogadores à ação. (...) A socialização propiciada por tal atividade não pode ser 

negligenciada, na medida em que a criação e o cumprimento de regras envolve 

o se relacionar com o outro que pensa, age e cria estratégias diferenciadas. O 

jogo propicia ainda o desenvolvimento cognitivo”. 

 No segundo momento da gincana, cada monitor ficou responsável por uma das equipes e a 

pergunta era projetada no telão, a equipe que respondesse primeiro e corretamente pontuaria, mas o 

monitor não poderia dar a resposta a sua equipe, ele só podia auxiliá-la, levando-os a fazerem 

associações para que recordassem os conteúdos e conseguissem encontrar o caminho para chegar à 

resposta correta, advertindo e chamando a atenção dos alunos para que eles verificassem os 

resultados obtidos.  

C. O: A intervenção do professor durante o jogo deve ser reduzida para motivar a 

cooperação entre os alunos, permitindo que eles tomem decisões por si 

mesmos, desenvolvendo assim a sua autonomia intelectual e social. 

(GRANDO, 1995, p.91). Foi assim que os monitores durante o encontro 

desenvolveram sua prática, a todo momento eles estavam presentes  para 

auxiliar todos os alunos, não respondendo diretamente aos questionamentos 

dos alunos, mas indicando o caminho que os mesmos tinha que percorrer para 

chegar a resposta, só quando os alunos realmente não conseguiam compreender 

o caminho para encontrar a resposta, era que os monitores, juntamente com 

eles, elaboravam a resposta e neste momento os alunos questionavam, tiravam 

dúvidas, enfim buscavam de fato compreender o processo da resolução. 
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 Neste momento, assim como no primeiro caso, se nenhuma das equipes encontrasse a 

resposta correta, os monitores resolviam a questão juntamente com os alunos na lousa. 

C. O: Ao final da gincana os alunos encaram como uma atividade divertida, onde 

segundo relatos de alguns alunos “deu para a gente relembrar e aprender alguns 

assuntos que a gente não lembrava mais”. 

 Como foi dito, esta gincana abordava vários conteúdos matemáticos, muitos destes que os 

alunos já tinham visto e outros que até o momento não, mas durante a gincana os alunos tiveram a 

oportunidade de se auto avaliar e ver o que sabiam, o que já tinham esquecido dos conteúdos vistos, 

os que não tinham visto ou não tinham compreendido, mas o interessante foi que neste momento, 

com o trabalho em equipe, eles puderam compartilhar o que sabiam, esclarecer dúvidas, e aprender 

uns com os outros  e também com os monitores que ali estavam. Sempre quando os alunos não 

conseguiam encontrar a resposta da pergunta, o monitor tinha a responsabilidade de respondê-la 

juntamente com seus alunos, e estes tiveram a oportunidade de relembrar conteúdos, compreendê-

los melhor, enfim, houve a  aprendizagem por parte dos mesmos, pois em alguns momentos  não 

conseguiam responder  determinada questão e quando o monitor explicava na lousa para todos e 

questionava se os mesmos tinham compreendido, eles confirmavam e esta aprendizagem foi 

confirmada, porque quando eles se deparavam com uma outra questão da gincana que abordava o 

mesmo conteúdo ou a mesma ideia, eles já não mais buscavam o auxílio do monitor e já 

conseguiam desenvolver sua resposta. 

 O trabalho em grupo desenvolvido através da gincana foi muito importante para o 

desenvolvimento da linguagem dos alunos, pois os monitores não queriam saber apenas das 

respostas das perguntas, pediam sempre que os mesmos justificassem e explicassem para todos os 

outros alunos como tinham chegado aquela resposta, ajudou também na interação entre eles, pois a 

todo momento eles estavam compartilhando e discutindo ideias e opiniões, bem  como na 

socialização e na descentralização, pois na gincana era preciso eles ouvirem as ideias dos outros e 

neste processo muitas vezes os alunos viam que a forma que eles estavam raciocinando ou 

respondendo sua pergunta estava incorreta e ali mesmo, já buscava corrigir seu erro e acatar a 

opinião de seu colega. Enfim, a aplicação deste jogo foi muito importante para o desenvolvimento 

social e reflexivo dos alunos.  
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4.1.4 Encontros 8, 9 e 10: Jogo Corrida de obstáculos.  

 

Atividade realizada: Aplicação do jogo Corrida de Obstáculos 

Conteúdo trabalhado 

 Cálculo com expressões algébricas.  

Objetivo do encontro 

 Desenvolver a capacidade de resolver alguns cálculos algébricos usando o cálculo mental; 

 Desenvolver o conceito de expressões algébricas. 

Material utilizado 

 Um tabuleiro com o jogo corrida de obstáculo; 

 Um dado; 

 Marcadores de cores diferentes;  

 18 cartas com números positivos, sendo três cartas de cada um dos seguintes valores: + 1, + 

2, + 3,  + 4, +5, +6, e 18 cartas de números negativos, sendo 3 cartas um dos valores: -1, -2, 

-3, -4, -5, -6 e 5 cartas zero.   

No trabalho com o jogo Corrida de obstáculos, seguimos as mesmas regras do jogo original, as 

quais estão descritas abaixo: 

1-  As cartas são embaralhadas e colocadas nos respectivos lugares do tabuleiro viradas 

para baixo.  

2- Os jogadores posicionam seus marcadores sobre o tabuleiro no ponto de partida. 

3- Cada jogador, na sua vez, lança o dado e avança o número de casas igual ao número 

obtido no dado e retira uma carta de um dos montes à sua escolha.  

4- Efetuam-se os cálculos e o resultado obtido indica o valor e o sentido do movimento do 

jogador. Se for negativo, recua o número de casas correspondentes ao número obtido. Se 

for positivo avança o número de casas correspondentes ao número obtido e se for zero, 

não se desloca. 

                                                             
 Jogo extraído do Caderno do MATHEMA, jogos de matemática de 6º a 9º ano, Smole (2007, p. 85) 
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5- Se o marcador cair em uma casa que contenha uma instrução, o jogador deverá executá-

la nessa mesma jogada.  

6- Sempre que o jogador escolher um número que anule o denominador da expressão, 

deverá voltar à casa de partida. 

7- O vencedor é o jogador que completar em primeiro lugar duas voltas no tabuleiro. 

8- Caso um dos três montes de cartas esgote-se antes do final do jogo, então as cartas já 

utilizadas devem ser embaralhadas e recolocadas no tabuleiro.  

Neste encontro, trabalhamos com o jogo Corrida de obstáculos, com o objetivo de trabalhar 

melhor o conceito de expressões algébricas, desde a compreensão das letras presentes no tabuleiro 

que na realidade são variáveis, pelo fato de cada uma delas poderem assumir qualquer valor 

presente nas cartas em qualquer um dos três montes do jogo, até a resolução das expressões 

algébricas. O tabuleiro que utilizamos foi semelhante ao da figura a seguir: 

 

                                                  Figura 17: Jogo corrida de obstáculos 

 

Descrição e análise do Encontro 8, desenvolvido no dia (26/04/2016)  

 

 O encontro teve início às 14:00hs com acolhimento de uma turma do 6º ano que possuía 14 

alunos, feito pelos monitores D e E. A princípio lhes informaram que iriam participar de um jogo, 

para isso, solicitou que formassem duplas para jogarem. Assim, os alunos procederam. 
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 Continuando, o monitor D apresentou o jogo que era chamado de Corrida de obstáculos e 

informou que ele abordava um conteúdo que eles ainda não tinham visto na escola, que era 

expressões algébricas, mas que o jogo era fácil. Ele distribuiu os tabuleiros para cada dupla e falou 

algumas regras que eles deveriam seguir, como por exemplo, só venceria o jogo quem completasse 

duas voltas no tabuleiro; que eles deveriam utilizar o dado apenas no início do jogo e que as letras 

das expressões algébricas deveriam ser substituídas por números das cartas que eles pegariam em 

um dos montes, pois eles tinham três montes: um de cartas positivas, outro com cartas com o 

número zero e outro monte com cartas de números negativos e os jogadores iriam andar no 

tabuleiro de acordo com os resultados obtidos em cada expressão resolvida, se ao resolver a 

expressão resultasse em um número positivo, avançariam o número de casas de acordo com o valor, 

se fosse zero, continuaria na mesma casa e se fosse negativo, recuaria. Expondo isso, informou que 

eles deveriam iniciar o jogo. 

C. O: Pelo fato de ficar mais viável, ao invés de trabalharmos com tabuleiros de 

isopor e E.V.A, que demoram mais tempo para serem confeccionados e tem 

custo maior, o coordenador deu a ideia e os monitores aceitaram, de imprimir 

os tabuleiros em papel cartão, possibilitando assim, que cada dupla possuísse o 

seu próprio tabuleiro e no final do encontro cada dupla ganharia o tabuleiro do 

jogo, possibilitando assim, que os mesmos continuassem fazendo uso do jogo 

na escola e/ou em casa. Ajudando assim na compreensão deste conceito pelos 

alunos, bem como no processo de resolução das mesmas. 

 

Figura 18: Alunos jogando o Corrida de Obstáculos 
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 A princípio, os monitores observavam os alunos e os auxiliavam, pois muitos alunos ao tirar 

a carta não sabiam o que fazer, então, eles os orientavam, dizendo que os valores obtidos nas cartas 

deveriam ser substituídos pela letra contida na expressão. Com o auxílio dos monitores eles foram 

jogando, e para facilitar a compreensão de todas as duplas, já que a maioria não estava sabendo 

jogar, o monitor E deu o seguinte exemplo: 

Monitor E: Observem, se eu parar na casa 1 – a, e em seguida eu decidir retirar uma carta para 

substituir o valor de a do monte que só tem cartas com o número zero, então eu faço o seguinte, 

substituo o zero na posição do a, ficando 1 – 0 = 1, então vou andar uma casa para frente e passar a 

vez para o outro jogador. 

C. O: Conforme Grando (1995, p.91) um fator importante que deve ser considerado 

quando se fala na inserção dos jogos no ensino, diz respeito ao papel do 

professor na seleção dos jogos a serem trabalhados com os alunos, no 

acompanhamento e orientação deste trabalho. No caso da aplicação deste jogo 

com uma turma do 6º ano foi uma atitude muito arriscada e tendida ao 

fracasso, pois mesmo o jogo sendo indicado para a introdução do conteúdo de 

expressões algébricas, os alunos do 6º ano ainda não haviam estudado o 

conteúdo dos números inteiros e nem como operar com estes números, por 

este fato, eles já enfrentariam dificuldades de trabalhar com este jogo. Mesmo 

sendo uma falha no cronograma do projeto, pois os monitores estavam 

aguardando uma turma do 9º ano conforme o cronograma recebido do 

coordenador do projeto e não uma turma do 6° ano, no laboratório tinha 

outros materiais e jogos que já tinham sido trabalhados pelos monitores e que 

esta turma ainda não tinha visto, logo, eles poderiam ter mudado de 

estratégia. 

 

 Enquanto os alunos estavam operando apenas com números naturais, as dúvidas não eram 

muitas e as que iam surgindo os monitores foram esclarecendo, mas no momento em que eles 

começaram a retirar cartas com valores negativos, ou que resultava em uma operação com números 

inteiros, os alunos bloquearam e pararam, pois não sabiam como encontrar a resposta. Então os 

monitores foram tentar explicar como deveria ser resolvido, só que eles não conseguiram 

compreender o que estava sendo explicado, como por exemplo nas situações abaixo:  
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Aluno 8: Parou na casa em que havia a expressão - d + 1, e retirou a carta +6 e substituiu na letra d, 

e deparou com a seguinte operação – 6 + 1 

 Monitor D: Qual é o resultado desta operação?  

Aluno 8: 7. 

Monitor D: Por que? 

Aluno 8: Não é sete não, é 5. 

Monitor D: Por que 5? 

Aluno 8: Não sei, mas é porque 6 menos 1 é 5. 

Monitor D: Você deve associar este sinal de menos (-) a uma dívida. Então, se você estava 

devendo 6 reais e pagou apenas 1 real, quanto você ficará devendo? 

Aluno 8: 5. 

Monitor D: Isso, como você continua devendo, então fica -5. 

 Já este outro caso foi quando um aluno parou carta 3 – c, vejamos: 

Aluno 8:  Retirou a carta +5 e substituiu na expressão, e se deparou com a operação 3 – (+5) e 

parou, pois não sabia responder. 

Monitor E: Para você responder esta expressão você deve fazer a relação desses sinais e que pela 

regra (-) por (+) resulta em (-) e que portanto, esta expressão resultaria em 3 – 5.  

(Descrição da fala do aluno e monitor) 

 

C. O: Neste momento o monitor E se retirou e não concluiu a resolução com o aluno 

e ele continuou sem responder, pois ele não sabia como tirar 5 de 3. Aqui 

podemos ver a importância apontada por Kamii & DeVries (Apud, GRANDO, 

1995, p. 91) sobre a responsabilidade do professor selecionar os jogos que irá 

trabalhar com seus alunos: “o professor seleciona os jogos que ele acha mais 

apropriados e desafiadores para os alunos(...) Um bom jogo não é aquele que 

necessariamente a criança pode dominar corretamente. O importante é que a 

criança possa jogar de uma maneira lógica e desafiadora para si mesma e seu 

grupo”. 
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 E essas dúvidas eram frequentes em todas as duplas, sempre que se deparavam com 

expressões desse tipo eles paravam de jogar, e mesmo após as explicações, as dúvidas 

permaneciam, eles não conseguiram realizar essas operações em que envolvia a relação com 

números inteiros e por isso houve um momento em que a turma estava bastante dispersa e poucos 

alunos estavam jogando. 

C. O: De acordo com Grando (2007, p.47) se o jogo não se apresenta como um 

desafio para o sujeito, ou porque ele não compreende as regras ou porque acha 

que o jogo é muito simples, ele não demonstrará interesse em praticá-lo.  

 Foi justamente isto que aconteceu, os alunos não conseguiam compreender o conteúdo 

explorado no jogo e como consequência, não demonstraram interesse em continuar jogando. 

 

Descrição e análise do Encontro 9, desenvolvido no dia (03/05/2016)  

 

 O encontro teve início às 8:10hs, com a recepção de uma turma do 9º ano por parte dos 

monitores B e G, sendo composta por 14 alunos. Os monitores informaram que nesta aula os alunos 

iriam explorar um jogo e para isso solicitaram que a turma se dividisse em duplas. Em seguida 

distribuíram para cada dupla o tabuleiro do jogo, dois marcadores e um dado.  

 Na sequência, o monitor B, apresentou algumas regras do jogo. Ele não tinha imprimido as 

regras para os alunos e não as tinha em mãos, em nenhum momento citou o nome do jogo.  

Informou para a turma que o jogo exploraria o conteúdo de Equação do 1º grau e que eles deveriam 

substituir o valor da letra que estava na equação, a qual era chamada de incógnita por um número 

que os alunos deveriam tirar de um dos montes. Dando seguimento, expôs um exemplo utilizando o 

tabuleiro e pediu que os alunos começassem a jogar. 

   C.O: Borin (2007, p.8) defende “que a atividade de jogar, se bem orientada, tem 

papel importante no desenvolvimento de habilidades de raciocínio como 

organização, atenção e concentração, tão necessárias para o aprendizado, em 

especial da Matemática, e para a resolução de problemas em geral”. A 

referida autora também afirma que um cuidado que o professor deve ter ao 

levar os jogos para a sala de aula é o de estudá-lo antes, o que só é possível 

jogando. Através da exploração, da análise de suas jogadas e da reflexão 



127 
 

sobre seus erros e acertos, o professor terá condições de colocar questões que 

irão auxiliar seus alunos e também para que o professor tenha noção das 

dificuldades que os alunos enfrentarão. 

 A turma se apresentava muito dispersa neste momento, mas mesmo assim, todos iniciaram a 

partida, só que ao lançarem o dado e pararem em uma casa, boa parte deles não sabia como 

continuar, por isso muitos alunos solicitavam o auxílio dos monitores. Uma das duplas estava 

apenas jogando os dados, sem resolver as expressões contidas nas cartas, neste momento o monitor 

G lhes explicou que o jogo não era para ser jogado da forma como eles estavam fazendo, que eles 

teriam que resolver cada expressão. Os monitores estavam junto da turma, lhes auxiliando e tirando 

as dúvidas sempre que os alunos solicitavam. Algumas dúvidas apresentadas foram: 

 A aluna de uma das equipes estava em dúvida em como resolver a expressão “– X”. Ao 

solicitar a ajuda do monitor B ele lhe explicou que ela deveria retirar uma carta de um dos três 

montes e o número obtido deveria ser substituído na expressão, após a explicação, ele questionou a 

aluna a respeito de qual monte ela deveria retirar a carta, após pensar um pouco, ela respondeu que 

seria melhor retirar a carta do monte de cartas negativas, pois, ao relacionar o sinal, o valor obtido 

seria positivo e assim, ela iria andar para frente. 

 Já em outra dupla, um dos alunos estava com dúvida na seguinte expressão “– (e - 2)”, 

então, o monitor G questionou de qual monte seria melhor retirar uma carta para substituir na 

variável e. O aluno afirmou que seria melhor retirar a carta do monte de cartas positivas e assim o 

fez. Após fazer a operação, concluiu que ele não fez a melhor escolha e falou que seria melhor ter 

tirado do monte de cartas negativas, pois ao relacionar os sinais, resultaria em um número positivo e 

assim, poderia andar para frente. 

 Em determinado momento o monitor B sentou-se junto de uma dupla, que desde o início não 

apresentou interesse pelo jogo. Eles até iniciaram o jogo, mas pararam, pois afirmavam que não 

sabiam resolver as expressões. Então, o monitor se aproximou deles e começou a lhes auxiliar, só 

que a dupla não apresentava nenhum interesse em aprender, mesmo com a insistência do monitor a 

dupla se negou a jogar. 

C. O: Huizinga (Apud, GRANDO, 1995, p.33) defende que o jogo é uma atividade 

voluntária, e Grando (1995, p.33) também defende que o jogo deve ser uma 

atividade livre, onde cada jogador joga somente se ele está com vontade de 
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jogar. Tanto as crianças como os adultos são livres para decidir jogar, assim 

como é possível, em qualquer momento, adiar ou suspender o jogo. 

 Já o monitor G, a todo momento estava acompanhando as duplas, conversando com cada 

uma delas e esclarecendo as dúvidas apresentadas, principalmente nas relações de sinais. 

C. O: Após jogarem algumas vezes, os alunos começaram a perceber que o ideal 

seria analisar primeiramente a expressão, para depois analisar de qual monte 

seria melhor pegar a carta. Nas duplas, não houve uma disputa entre os 

integrantes, mas houve uma parceria, em que um aluno ajudava o outro a 

realizar os cálculos ou para escolher a melhor carta, quando surgia uma dúvida, 

quando era possível, eles mesmos esclarecia, quando não, a ajuda dos 

monitores era solicitada. 

 Após os alunos finalizarem o jogo, o monitor B começou a apresentar outros materiais 

presentes no laboratório de matemática do museu, ao invés de explorar o jogo. 

 

Descrição e análise do Encontro 10, desenvolvido no dia (10/05/2016) 

 

O encontro iniciou às 14:30hs com a recepção de uma turma do 9º ano, feita pelos monitores 

D, E e F, sendo composta por 16 alunos. 

 Para o desenvolvimento dessa atividade os monitores dividiram a exposição do jogo em 3 

momentos:  

Momento 1:  

Após os alunos se acomodarem no laboratório, os monitores conversaram um pouco com a 

turma, questionando se eles já tinham vindo ao laboratório de matemática. Alguns relataram que sim, 

e o monitor D perguntou qual experimento eles tinham visto no laboratório, eles disseram que foi o 

dominó das operações.  

Como havia alunos que ainda não tinham ido ao Laboratório de matemática do Museu, o 

monitor D disse que o laboratório de matemática ia ser um local do museu onde eles iriam estudar 

matemática na forma de experimentos. O monitor F questionou a turma se sabiam resolver 
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expressões algébricas. Alguns alunos disseram que sabiam, outros que não lembravam mais e os 

demais ficaram calados.  

Momento 2:  

Nesse momento os monitores perguntaram aos alunos se eles eram bons de fazer cálculos 

mentais, um dos alunos respondeu dizendo que era e os demais ficaram calados.  Desse modo, o 

monitor F disse que o experimento que iriam realizar, era a corrida de obstáculos, um jogo 

matemático que seria utilizado para trabalhar o conceito de expressões algébricas e exercitar o 

cálculo mental.  

Feito isso, o monitor E apresentou o tabuleiro e as regras do jogo, explicando regra por regra 

aos alunos, enfatizando que fizessem mentalmente os cálculos, só em último caso utilizassem lápis 

e papel.  

 

Figura 19: Explicação das regras do jogo corrida de obstáculos 

Momento 3 

 

Figura 20: Alunos jogando o jogo corrida de obstáculos 



130 
 

Dado início ao jogo, foi possível observar algumas dificuldades com relação as operações 

solicitadas pelo jogo. Por exemplo, o jogo tinha a seguinte expressão “–d+ 1”, quando d= -3 uma 

equipe disse que o resultado seria 2.  

C. O: Neste momento, podemos observar como diz  Borin, (2007, p.5), o jogo sendo 

usado também como um instrumento de diagnóstico das dificuldades 

apresentadas pelos alunos, pois jogando, eles não se sentem tão pressionados 

como quando são colocados frente a uma avaliação tradicional, em forma de 

prova ou de exercícios, nos quais eles não podem ter nenhum auxílio, nem 

trocas de ideias, ou seja, eles se veem como uma ilha e, caso erre a resposta, 

deixa de pontuar ou até mesmo é ridicularizado por seus colegas. O jogo é uma 

atividade séria, que não tem consequências frustrantes para quem joga, no 

sentido de ver o erro como algo definitivo ou insuperável. Os erros são revistos 

de forma natural na ação das jogadas, sem deixar marcas negativas, mas 

propiciando novas tentativas, estimulando previsões e checagem (SMOLE, 

2007, p.10). 

 

Outra dificuldade observada foi “- (1-x)”, quando x= -1. Uma equipe disse que o resultado 

era 0, quando monitor E perguntou, o porquê obteve como resposta: 

Aluno 9: O resultado dá zero porque 1-1=0  

Monitor E: Você está esquecendo da relação de sinais.  

Aluno 9: Onde? 

Monitor E: Olha, você tem -1 para substituir por x não é isso? 

Aluno 9: É 

Monitor E: Só que o x é negativo. Nesse caso, você tem que fazer a relação de sinais.  

Aluno 9: Ah... entendi. Então, vai ficar menos por menos aí fica mais, né? 

Monitor E: Isso mesmo. Então, o resultado é quanto? 

Aluno 9: Menos dois.  

Monitor E: Exato! 
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(Descrição da fala do aluno e monitor) 

 

C. O: Outro ponto observado foi a insistência dos alunos em usar caneta e papel na hora de 

resolver os cálculos, até nas expressões mais simples, como no caso de 4- d, quando 

d= -2, eles insistiam em usar.  Poucos alunos não usaram caneta e papel para 

responder as expressões trabalhadas no jogo, isso ocorre porque não faz parte da 

cultura de aula de matemática o cálculo mental das expressões. 

Isso mostra que apesar dos alunos estarem no 9º ano do ensino fundamental II, 

eles apresentam muitas dificuldades, tanto na parte de relação de sinais, quanto na 

parte de resolver as expressões algébricas. À medida que as dúvidas iam surgindo, os 

monitores iam de grupo em grupo e tiravam as dúvidas, quando se percebia que a 

dúvida era geral, iam para o quadro e explicavam para todos. 

O uso dos jogos nesse caso serviu tanto para trabalhar o conceito de expressões, bem como 

para mostrar algumas fragilidades que muitos alunos têm quanto às relações de sinais e nas 

operações a serem realizadas nas expressões algébricas.  

Ao final do jogo, o monitor D fez o seguinte questionamento à turma: 

Monitor D: Estas letras presentes no tabuleiro, recebem o nome de variáveis ou incógnitas? 

Aluno 10: Não sei, mas acho que é incógnita. 

Monitor D: Por que? 

Aluno 10: Não sei. 

Monitor D: Alguém sabe? 

Neste momento toda a turma ficou calada. 

Monitor D: Olhem estas letras que estão no tabuleiro, devem ser substituídas por números, não é? 

Toda a turma afirmou que sim. 

Monitor D: Então, elas podem assumir qualquer valor, depende da carta que tirarmos de um dos 

montes. Logo, dizemos que elas são variáveis, pois assumem valores quaisquer, já no caso da 

incógnita isto não acontece, pois ela assume apenas um valor já determinado, como podemos ver 

nas equações do 1º grau por exemplo. 
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(Descrição da fala do aluno e monitor) 

 

E assim o encontro foi finalizado, mais foi notável uma melhor compreensão do conceito por 

parte dos alunos através do uso do jogo, pois mesmo no início eles tendo dificuldades e dúvidas, no 

decorrer do jogo as mesmas foram esclarecidas e o pensar por parte do aluno foi estimulado pelos 

monitores. 

4.1.5 Encontros 11 e 12: Jogo Corrida das operações  

 

Atividade trabalhada: Jogo Corrida das operações 

Conteúdo trabalhado 

 Cálculo com expressões numéricas.  

Objetivo do encontro 

 Desenvolver a capacidade de resolver expressões numéricas; 

 Desenvolvimento do cálculo mental.  

Material utilizado 

 Um tabuleiro com o jogo corrida das operações; 

 Um dado para cada dupla; 

 Marcadores de cores diferentes;  

Nestes encontros foi trabalhado o jogo Corrida das operações, sendo estabelecidas algumas 

regras, as quais estão descritas abaixo:  

1. Os jogadores posicionam seus marcadores sobre o tabuleiro no ponto de partida. 

2. Cada jogador, na sua vez, lança o dado e avança o número de casas igual ao número 

obtido no dado e escolhe resolver uma das duas operações que se encontra no tabuleiro.  

3. Ao efetuar os cálculos, de acordo com o valor obtido, o jogador avançará para outras 

casas, ou permanecer onde está, se o resultado for igual a zero. 

                                                             
 Jogo elaborado pelo pesquisador e pelo grupo pesquisado, o qual era constituído por licenciandos em matemática e 

alunos do mestrado em Educação matemática. 
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4. O dado só deve ser utilizado no início da partida. 

5. O vencedor é o jogador que completar em primeiro lugar duas voltas completas no 

tabuleiro. 

6. Se o marcador cair em uma casa que contenha uma instrução, o jogador deverá executá-

la nessa mesma jogada. 

Este jogo, intitulado Corrida das operações, foi desenvolvido pelos monitores do projeto 

juntamente com o professor orientador, com o objetivo de trabalhar com a resolução de expressões 

algébricas, o qual pode ser visto na figura abaixo: 

 

 

Figura 21: Jogo corrida das operações 

 

Descrição e análise do Encontro 11, desenvolvido no dia (17/05/16) 

 

 O encontro teve início às 14:15hs, o monitor D fez a recepção da turma do 6º ano, composta 

por 14 alunos. Ele iniciou um diálogo com os alunos a respeito da Matemática e logo foi 

questionando se os mesmos dominavam as quatro operações. Eles responderam que somar e 

subtrair eles sabiam, quando questionado sobre a multiplicação o número de alunos já diminuiu e 

quando se tratou da divisão, o número diminuiu ainda mais, poucos alunos afirmaram saber 

calcular. 
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 Dando continuidade ao encontro, o monitor D informou que neste encontro os alunos iriam 

explorar um jogo chamado de Corrida das operações e solicitou que a turma se dividisse, formando 

duplas. Em seguida, distribuiu para cada dupla o tabuleiro do jogo, as regras, dois marcadores e um 

dado. Após a formação das duplas, o jogo “corrida das operações” foi apresentado juntamente com 

suas regras, as quais foram lidas pelos próprios alunos e explicadas pelo monitor, que simulou 

algumas jogadas no tabuleiro com o monitor G. Informaram também, que os alunos não deveriam 

utilizar papel e lápis, pois este jogo tinha como objetivo desenvolver o cálculo mental. 

C. O: Este jogo “Corrida das operações” foi uma adaptação, do jogo “Corrida de 

obstáculos”, para ser jogado pelos alunos do 6º ano, que ao invés de explorar 

expressões algébricas, explora expressões numéricas. A adaptação se deu por 

parte do coordenador e dos monitores do projeto. 

 Após este momento, os alunos iniciaram o jogo e logo tiveram dificuldades em relação ao 

tabuleiro do jogo, mas os monitores prontamente sanaram as dúvidas e eles continuaram jogando. 

Todos os alunos participaram do jogo ativamente, muitas vezes, eles apresentavam diversas dúvidas 

em relação as operações e sempre questionavam os monitores se as respostas encontradas estavam 

corretas. Dessa maneira, os monitores estavam junto das duplas, esclarecendo as dúvidas e 

observando suas resoluções. 

     

 Figura 22: Alunos jogando o corrida das operações      Figura 23: Alunos resolvendo as operações do jogo 
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C. O: Tanto o monitor G como o D, ao esclarecer as dúvidas dos alunos, evitavam 

dar a resposta direta e quando os alunos questionavam os monitores, eles 

lançavam de volta para o membro da dupla a pergunta, para que tentassem 

encontrar a resposta. Quando isso não ocorria os monitores iam auxiliando os 

alunos até que os mesmos conseguissem responder. 

 As dúvidas foram frequentes em relação as operações de soma, subtração e multiplicação de 

números decimais, porcentagem, e operações com frações, mas os monitores iam até o quadro 

branco e resolviam exemplos junto com a turma, equações que não estavam nas cartas do jogo, para 

que assim eles lembrassem ou até mesmo aprendessem a resolver as operações que estavam no 

tabuleiro. Muitas vezes, criavam situações problemas do cotidiano dos alunos para tornar mais clara 

as explicações. 

C. O: Pelo fato dos alunos apresentarem muitas dificuldades em algumas operações 

presentes no tabuleiro, os monitores permitiram a utilização de lápis e papel. 

 Uma das dificuldades que pôde ser vista no jogo foi quando, um aluno recebeu a carta 2 + 5 

x 3, pois muitos não lembravam das propriedades de resolução das expressões numéricas, como 

podemos ver no diálogo a seguir:  

Monitor G: Qual o resultado desta operação? 

Aluno 11: A resposta é 15. 

Monitor G: Tem certeza que é 15? 

Aluno 11: Tenho, pois 2 + 3 é 5 e 5 x 3 é 15. 

Monitor G: Na resolução de expressões numéricas existe uma propriedade dizendo que quando 

temos adição e multiplicação em uma mesma expressão, resolvemos primeiro a multiplicação, para 

logo após resolvermos a adição. 

Aluno 12: Ah, é mesmo, não me lembrei deste detalhe. Então, o resultado será 11. 

Monitor G: Isso mesmo, sempre lembre disto. 

 Outra operação que o aluno teve dificuldade foi a seguinte “50% de 14”: 

Monitor D: E aí dá quanto? 

Aluno 12: Não sei, não tenho nem ideia. 
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Monitor D: Vou te dar uma dica, o “todo” em porcentagem equivale a 100%, logo 50% equivale a 

quanto de 100%? 

Aluno 12: 50% vale a metade de 100. 

Monitor D: Muito bem, logo 100% equivale a 14. Quanto é 50% de 14? 

Aluno 12: Ficou em silêncio. 

Monitor D: Quanto vale a metade de 14? 

Aluno 12: A metade de 14 é 7. 

Monitor D: Muito bem, agora você avança 7 casas. 

(Descrição da fala do aluno e monitor) 

 

 Enfim, as dúvidas foram muitas, não temos espaço para relatar todas, mas sempre que 

possível, os monitores tentaram sanar cada uma. 

C. O: Algo bastante interessante foi que mesmo em meio a dificuldades e dúvidas, 

todos os alunos estavam motivados e tentando jogar, pediam o auxílio do 

colega do lado quando estava com dúvida, e assim, eles iam ajudando uns ao 

outros. Quando os colegas não conseguiam sanar a dúvida, os monitores eram 

chamados para ajudá-los, pois eles estavam com o desejo de aprender. Como 

afirma Grando (1995, p.86-87) “Quando se propõe a utilização de jogos no 

contexto educacional de ensino-aprendizagem, muitas são as finalidades que 

se quer atingir. Entre elas, destacam-se: a fixação de conceitos, a motivação, a 

construção de conceitos, aprender a trabalhar em grupo, propiciando 

solidariedade entre os alunos, estimular a raciocinar, desenvolver senso 

crítico, a disposição para aprender e descobrir coisas novas, além do 

desenvolvimento da cidadania. Isso não significa que somente os jogos é que 

propiciam tais vantagens para o ensino, mas que eles representam uma das 

formas para que isso ocorra”. Foi notável na aplicação por parte dos 

monitores deste jogo, boa parte destas finalidades sendo alcançadas, e o 

melhor foi que a busca pelo aprendizado por parte dos alunos ocorreu, pois ao 

esclarecer a dúvida de um assunto em uma carta, quando o mesmo estava 
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presente em outra carta, os alunos já resolviam sem precisar do auxílio dos 

monitores.    

 Houve uma disputa saudável e grande motivação por boa parte da turma, com exceção de 

duas duplas que só quiseram jogar uma só vez e já não quiseram mais, mesmo após a insistência do 

monitor D. Para que eles continuassem jogando o monitor afirmou que qualquer dúvida que 

tivessem ele estaria ali para lhes ajudar, mesmo assim se recusaram a jogar. Boa parte dos alunos 

jogaram várias partidas, para ver quem venceria o jogo, foi observado pelo monitor D que uma das 

duplas que estavam jogando, não estava realizando os cálculos corretamente, então o monitor G, 

sentou-se com eles e explicou como deveriam proceder e acompanhou algumas jogadas da dupla e 

após isto, a dupla deu continuidade ao jogo.  

C. O: Algo que foi notório também, foi que no jogo, os alunos tinham a opção de 

escolher uma, das duas operações que estavam na carta, pois em algumas delas, 

o resultado de uma das operações era maior do que a da outra operação e assim 

eles andariam o mesmo número de casa, mas os alunos não atentaram a isto, e 

buscavam resolver as operações mais simples, ou escolhiam qualquer uma, sem 

analisar qual apresentaria o maior resultado. Ao final do jogo, o monitor G, 

revelou isto a eles, e eles se lamentaram por não ter percebido, e o monitor G 

deu o exemplo da carta que tinha duas opções, que eram:  3 x 0 e 5 x 0 + 2, e 

normalmente os alunos escolhiam a primeira opção cujo resultado era 0 ao 

invés da segunda opção, que resultava em 2. 

 

Descrição e análise do encontro 12, desenvolvido no dia (28/05/16) 

  

 O encontro teve iniciou às 14:00hs, com a recepção por parte dos monitores G, da turma do 

6º ano, que era composta por 30 alunos. Em seguida o monitor G, informou aos alunos que nesta 

aula eles iriam explorar um jogo e para isto, solicitou que a turma se dividisse em duplas e em 

distribuiu para cada dupla o tabuleiro do jogo, as regras, dois marcadores e um dado. Com o 

material nas mãos dos alunos, o monitor explicou que o nome do jogo que eles iriam jogar era 

“corrida das operações”, o qual explora a resolução de expressões numéricas.  
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 Após a apresentação do jogo, o monitor G, questionou a turma se eles sabiam fazer as quatro 

operações e operar com frações e porcentagens, mas a maioria dos alunos afirmou ter dificuldades 

nas operações de divisão e multiplicação, e que não se lembravam de como operar com frações. 

Imediatamente o monitor G afirmou que isto não seria problema, pois ele estaria ali para ajudá-los 

no que fosse necessário. Dando continuidade, ele apresentou as regras, que foram lidas 

coletivamente e explicadas por ele e ainda simulou algumas jogadas no tabuleiro com o intuito de 

tornar o jogo mais compreensível. 

C. O: Após este momento, os alunos iniciaram o jogo e imediatamente tiveram 

dificuldades em relação ao tabuleiro do jogo e em algumas operações, mais 

precisamente, as que envolviam frações, números decimais e porcentagem, 

como no momento estava presente apenas um dos monitores, este teve 

bastante dificuldade para sanar todas as dúvidas.  Por este fato, pediu para a 

turma relasse as dúvidas que tinham e que as explicaria de maneira coletiva e, 

assim ocorreu e os alunos puderam dar continuidade ao jogo. Então todos os 

alunos estavam participando da aula.  

 

Figura 24: Alunos jogando e dialogando sobre o Corrida das operações 

 

 Quando o monitor H chegou, ajudou o monitor G no auxílio dos alunos, pois eles sempre 

questionavam os mesmos se as respostas encontradas estavam corretas.  Neste momento os 

monitores estavam junto das duplas, esclarecendo as dúvidas das mesmas e observando a resolução 

dos alunos e sempre fazendo com que eles mesmos descobrissem a resposta e tivessem convicção 

de sua validade. Em uma das duplas, um dos jogadores decidiu resolver a seguinte operação ¾ + ¼ 
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e encontrou como resposta o valor 4/8 e foi então que ele perguntou ao monitor se o valor 

encontrado estava correto. Acompanhe o diálogo:  

Aluno 13: A minha resposta está certa? 

Monitor H: Você não tem certeza da sua resposta. 

Aluno 13: Mais ou menos, o problema vai ser para eu andar as casas, pois não deu um valor 

fechado. 

Monitor H: Olha quando trabalhamos com soma e subtração de frações, devemos analisar o 

denominador da fração, que é o número que fica em baixo, se ele for igual em duas ou mais frações, 

devemos repetí-lo e somar ou subtrair os numeradores, que são os números que ficam em cima. 

Entendeu? 

Aluno 13: Acho que sim. 

Monitor H: Então a resolução que você fez está certa? 

Aluno 13: Não. Pois vai dar 4/4, porque a parte de baixo eu somei e era só para repetir. 

Monitor H: E quanto vai dar o resultado? 4/4 vai dar quanto? 

Aluno 13: 1. 

Monitor H: Isso mesmo. 

(Descrição da fala do aluno e monitor) 

 

C. O: Muitas vezes os monitores fizeram uso do quadro branco para relembrar alguns 

conteúdos que estavam sendo explorados no jogo e que já tinham sido vistos na 

escola, só que os alunos não lembravam mais, então eles colocavam alguns 

exemplos no quadro e pediam que os alunos respondessem. Com isso foi 

observado que esta turma era bastante diversificada em relação ao 

conhecimento dos conteúdos matemáticos, pois quando assim procedemos, 

alguns alunos já sabiam e explicavam como responder, enquanto outros não 

dominavam nem as quatro operações. 

  No caso de porcentagem havia uma carta que pedia que eles calculassem quanto seria 50% 

de 14, então o monitor foi explicando que o “todo” corresponde a 100% e questionou para os alunos 
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que esses 50% correspondiam a quanto de 100%, e alguns afirmaram que seria a metade, o que os 

levou a encontrar que o valor desta operação seria 7, pois se 50% correspondia a metade de 100%, 

então a metade de 14 seria 7. 

 Houve uma disputa bem saudável e grande motivação em boa parte da turma, apesar de 

alguns alunos terem desistido de jogar, muitos jogaram várias partidas, e logo após este momento 

em que os alunos jogaram, os monitores começaram a explorar o jogo, questionando quais foram as 

cartas que eles acharam mais difíceis de resolver as operações, e como já era de se esperar eles 

afirmaram que foram as que tinham números com vírgulas, frações e porcentagens. Como a 

estratégia do jogo era escolher a carta que resultasse em um maior valor, os monitores propuseram 

algumas situações do próprio jogo como por exemplo a carta que continha as operações; 2,37 + 

3,63 e 3 + 2 e o monitor G perguntou a turma qual delas seria a melhor operação a ser resolvida e 

todos os alunos afirmaram que seria 3 + 2, pois era mais fácil de resolver porque a outra tinha 

números com vírgulas, e aí o monitor resolveu as duas operações junto com a turma e eles 

chegaram à conclusão, que nem sempre a operação mais simples de resolver era a mais vantajosa, e 

ficou evidente que os alunos não tinham atentado para isto e buscavam resolver a que apresentava a 

operação mais fácil de resolver, os  monitores ainda questionaram a respeito de como haviam 

encontrado a solução para algumas operações do próprio tabuleiro, mas como o tempo já havia 

acabado, a turma foi liberada e a exploração do jogo foi finalizada. 

4.2  CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

 Como defendemos durante todo o nosso trabalho, para formar um bom professor, não basta 

apenas oferecer uma boa teoria, mais é preciso dar oportunidades para que estes profissionais 

possam colocar em prática o que estão aprendendo, que conheçam o ambiente e os indivíduos com 

os quais irão trabalhar. 

 Sabemos que são poucas as oportunidades práticas que os cursos de licenciatura oferecem, e 

oportunidades estas que normalmente são oferecidas nos últimos anos do curso, através dos 

estágios. 

 Faz-se preciso cada vez mais projetos como estes, os quais oportunizam que alunos que 

estão no início da licenciatura tenham a oportunidade prática de trabalharem em sala de aula com 

alunos da escola básica, utilizar materiais e metodologias diferentes, de planejarem suas aulas, de 

avaliarem seus alunos, enfim, através deste projeto os alunos da licenciatura, logo no início de seu 
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curso, tem uma experiência significativa, a qual lhe dará subsídios para tomar a decisão se querem 

realmente continuar nesta área ou mudar para outra. 

 Para todos os licenciandos que participaram do projeto como monitores de matemática, esta 

foi a primeira experiência prática de trabalharem diretamente com alunos, foi a primeira vez 

também que trabalharam com aulas experimentais em um laboratório de matemática de um museu, 

no qual fizeram uso dos jogos matemáticos para ajudar na compreensão e na fixação de conceitos 

matemáticos por parte dos alunos. 

 Foi notável, tanto para nós pesquisadores como para os monitores que os jogos contribuíram 

para o aprendizado dos alunos, pois muitas vezes eles chegavam no encontro sem saber de um 

determinado conceito, com muitas dúvidas ou até mesmo sem saber se tinham visto um 

determinado conteúdo e durante o encontro, fazendo uso de materiais manipuláveis e jogos, os 

alunos conseguiam compreende-lo, tiravam suas dúvidas e assim afirmavam terem de fato 

aprendido. 

 O trabalho dos monitores não constituiu em apenas aplicar os jogos para os alunos, eles 

escolhiam os jogos que iriam utilizar e como no laboratório normalmente não tinham os jogos 

escolhidos, eles construíam os mesmos, estudavam as regras, jogavam e exploravam os mesmos, 

para enfim aplicar para seus alunos. 

 Identificamos que o uso dos jogos, quando bem conduzido pelo professor com objetivos 

bem elaborados, potencializa: 

 Socialização – Todos os jogos escolhidos eram jogos que deveriam ser jogados em 

grupos de 4 pessoas ou mais, onde havia a necessidade do trabalho em parceria com 

seus colegas, onde um auxiliaria o outro, tiraria dúvidas, argumentava sobre as 

respostas dadas. 

 Um ensino-aprendizagem reflexivo – No movimento de tentar justificar o 

desenvolvimento de cada jogada e no processo de exploração dos conteúdos, 

identificou-se um movimento de justificativa sobre o “como” ou “de que forma” eles 

tinham chegado em uma determinado resultado, estes questionamentos eram feitos 

tantos pelos adversários durante o jogo como pelos monitores. Não bastava apenas 

dar a resposta, era preciso informar passo a passo como haviam encontrado a mesma. 

 Interação – Durante todos os encontros, os alunos trabalhavam em grupos diferentes, 

algumas vezes formados por eles mesmo, outras vezes formados pelos monitores, 

mas em nenhum momento havia reclamações por parte deles por estar no grupo A ou 
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B, todos participavam e auxiliavam uns aos outros, tinham a oportunidade de dar e 

ouvir opiniões, expor suas dúvidas, tirar dúvidas de seus colegas, defender seus 

pontos de vista e suas respostas diante dos adversários e muitas vezes dentro do 

próprio grupo. 

 Diminuição do medo de errar – como em um jogo, é normal ganhar e perder, acertar 

e errar, os alunos não se sentiam constrangidos e espontaneamente expunham suas 

dúvidas, lamentavam suas jogadas erradas, vibravam com as jogadas certas, 

buscavam auxílio tanto dos colegas como dos monitores quando não sabiam de uma 

determinada jogada, pois o objetivo maior era vencer. 

Mas enfim, durante nossa pesquisa podemos ver que muitos são os benefícios do uso dos 

jogos tanto para os alunos como para os professores que estão em formação, uma vez que permitem 

aos mesmos a oportunidade de diversificar as estratégias de ensino, permite a formação de um 

professou mediador, que leve seus alunos a desenvolverem um papel ativo no seu próprio processo 

de construção do conhecimento, desenvolve a autonomia e a prática refletiva. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As perguntas da entrevista foram analisadas utilizando o Discurso do Sujeito Coletivo – DSC 

desenvolvido por Lefèvre & Lefèvre (2005). Para cada pergunta apresentaremos as ideias centrais 

juntamente com o discurso gerado para cada uma delas, seguido da discussão dos resultados de cada 

pergunta. 

 

5.1 PERGUNTA 2: FALE UM POUCO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. COMO FOI 

SUA EXPERIÊNCIA NO MESMO? O QUE VOCÊ CONSIDEROU DE POSITIVO E 

NEGATIVO DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? ESTE PROJETO 

CONTRIBUIU PARA VOCÊ SER UM MELHOR PROFESSOR? 

Ideias centrais 

Proporcionou uma 

experiência prática como 

professor de matemática 

Trabalho com materiais 

manipuláveis e com aulas 

lúdicas 

Contribuição para a Formação 

docente 

 

IC- Proporcionou uma experiência prática como professor de matemática 

DSC 

Participei desde o início do projeto no Laboratório de Matemática do Museu. Desde o início, foi 

uma experiência nova, porque nunca eu tinha tido experiência de trabalhar com alunos em aula, 

nunca havia dado aula para uma turma de alunos, já havia dado aulas particulares, mas de forma 

individual. Primeiro ponto positivo de minha participação no projeto que ressalto, foi minha 

experiência como professor no projeto, pois lá, você está à frente, você tem que usar da sua 

criatividade para que manuseando aqueles materiais e fazendo uso daqueles jogos, os alunos 

adquiram um conhecimento matemático. 

Este projeto contribuiu muito para a minha formação enquanto professor, pois ele possibilitou 

experiência que muitas vezes, eu acredito que não é toda sala de aula que vai proporcionar a 

experiência que eu tive aqui. De acordo com todo o tempo que eu estive aqui, esta experiência foi 
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de grande valor para minha profissão. 

 

IC- Trabalho com materiais manipuláveis e com aulas lúdicas 

DSC 

Sobre minha participação no projeto foi de forma extremamente positiva, pois tive a oportunidade 

de utilizar de aulas experimentais para o ensino de turmas do Fundamental II. Nunca tinha tido 

esta experiência de trabalhar com aulas experimentais, e este é um ponto positivo que agrega 

experiência na minha formação, porque quando você aprende outras Metodologias, isto lhe dá 

mais conhecimento para sua prática docente. Eu achei o projeto interessante, uma vez que auxilia 

o aluno no aprendizado, porque quando eu estudei, até eu falava para eles que eu não tive esta 

oportunidade de ter um Laboratório de Matemática onde eu pudesse ir para aprender os conceitos 

que a gente via na sala de aula, de uma forma mais lúdica, com jogos e com material manipulável 

como eles veem no projeto. Com o material manipulável a gente tanto compreende o conteúdo 

como vê de forma prática, como está fazendo ali o trabalho, no projeto utilizávamos aqueles 

materiais e fazíamos uso daqueles jogos, para que os alunos adquirissem um conhecimento 

matemático que de outra forma, como no caso da aula tradicional, ele adquire, mas não de 

maneira sólida e sim de forma superficial, usando apenas a memorização que é o que acontece 

muito, então essa é uma excelente iniciativa do projeto. A gente percebeu que na maioria dos 

casos das aulas experimentais, despertava sim um maior interesse dos alunos, tinham uma maior 

curiosidade, motivava mais eles pelo gosto da matemática, é uma metodologia que deve ser 

aplicada pelos professores na sua prática docente e que caso isto aconteça, vai sim contribuir com 

a educação dos alunos e também, quando você usa essa metodologia da aula experimental na sua 

prática docente, faz com que o aluno tenha uma mudança de visão em relação a matemática, 

porque as vezes o aluno tem apenas uma noção  da matemática como é apresentada na escola, 

uma matemática fria, pronta e acabada, e ele percebe que a matemática não é aquele “bicho de 

sete cabeças”, mas uma ciência que dá prazer quando você aprende ela. 
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IC- Contribuição para a Formação docente 

DSC 

Este projeto contribuiu muito para minha experiência como professor, pois mudou minha visão 

em relação as aulas experimentais e foi meu primeiro contato com uma turma, então eu já pude 

perceber, como me comportar, o que eu vou encontrar mais na frente, eu pude já perceber através 

deste projeto, para eu saber como é a realidade. 

Esta experiência vai me dar um pouco mais de autoridade, de autonomia para trabalhar com 

determinado tipo de jogo, porque o jogo é muito bom para estimular as crianças, mas você tem 

que ter cuidado para elas não ficarem dispersas. Então essas aulas experimentais faz realmente a 

gente ter um controle muito bom disso e uma noção de como utilizar os materiais manipuláveis, 

porque precisamos de tomar muito cuidado ao trabalhar com os mesmos, porque se não pode 

passar a ser uma brincadeira e não é para acontecer isso, são aulas de matemática, são aulas 

experimentais e a gente tem que cumprir nossos objetivos, e o objetivo de utilizar o jogo e os 

materiais manipuláveis é proporcionar um ensino- aprendizado significativo, um pouco diferente 

e mais dinâmico. 

Os principais pontos positivos foi a questão da experiência, do apoio, das instruções que 

recebemos aqui do Coordenador de matemática, dos mestrandos e dos monitores que trabalham 

junto comigo, o material que a gente prepara é muito bom, é bem interessante e a gente é 

orientado a prepará-los e avaliá-los, discutimos a respeito dos pontos positivos e negativos das 

atividades aplicadas e discutimos sobre uma melhor aplicação das atividades. Até aqui tem sido 

algo bastante inovador, porque enquanto estamos na Graduação, no processo de formação 

docente, nós temos uma visão do que é ser professor, nós passamos mais de 12 anos dentro de 

salas de aula sendo aluno e passamos mais 04 quatro anos dentro de uma Universidade se 

formando como docente, mas você encarar a realidade de ser professor. Por mais que seja um 

ensino experimental e você seja apenas um monitor de Laboratório, já vem somando muito na 

formação. Então a experiência no projeto foi espetacular, foi essencial, para o processo de 

formação docente, para o pensar, não apenas como matemático, mas como educador matemático. 

 

 Todos os licenciandos entrevistados relataram que foi neste projeto que puderam ter a  

primeira experiência de trabalhar com alunos em aula, até então, nunca haviam dado aula para uma 
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turma de alunos, e neste projeto, tiveram a oportunidade prática de desempenhar o papel de 

professor da turma, uma vez que precisavam preparar a aula que ministrariam em cada encontro e o 

material a ser utilizado, contavam ainda com o apoio do coordenador de matemática e dos alunos do 

mestrado para o estudo e desenvolvimento de cada atividade. De início sentiram dificuldades, pois 

tudo era novo para eles, mas no decorrer do projeto, conseguiram avançar e desenvolver suas 

práticas docentes. 

 Por estes relatos, podemos perceber a necessidade que temos de proporcionar momentos 

durante os cursos de licenciatura em que estes alunos exerçam de fato sua prática como professor 

em sala de aula, pois nossos cursos de formação inicial precisam preparar os futuros professores 

para lidar com seu ambiente de trabalho. E sabemos que grande parte dos alunos que saem das 

licenciaturas, apresentam-se inseguros para exercer sua profissão, pois afirmam ter visto muita 

teoria, mas poucas oportunidades práticas, e normalmente estes momentos de prática se dão apenas 

nos estágios supervisionados, outros alunos têm a oportunidade de participarem de projetos, os 

quais proporcionam estes momentos de prática docente, como por exemplo o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o qual possibilita que os integrantes 

tenham um contato direto com o ambiente escolar em geral, estudem metodologias de ensino e 

trabalhe com as mesmas na sala de aula, mas infelizmente são poucos projetos implantados nas 

universidades e consequentemente, o número de alunos que conseguem participar de projetos como 

esses também é pequeno.  

Faz-se necessário preparar os licenciandos para estudar e trabalhar com as metodologias, 

saindo da rotina das aulas expositivas, bem como utilizarem estas metodologias para facilitar o 

aprendizado dos alunos, pois se sabe que existem alunos que aprendem através das aulas 

expositivas, mas existem outros, que se sentem mais motivados para aprender através de aulas 

experimentais e lúdicas, outros, no entanto já preferem trabalhar com a resolução de problemas, 

dessa forma, apesar de não ter como trabalhar com todas estas metodologias em uma mesma aula, 

atendendo a necessidade de cada aluno, faz-se necessário usá-las em nossa prática e assim buscar 

atender a necessidade de cada aluno e despertar a atenção e a curiosidade dos mesmos para o 

conteúdo que está sendo trabalhado. Precisamos de professores que trabalhem com a teoria e a 

prática dos conteúdos, que mostrem a utilidade dos conteúdos que estão vendo em sala de aula, as 

licenciaturas devem formar profissionais críticos e reflexivos, profissionais que busquem cada dia 

mais investir em sua formação, que não se preocupem apenas em dominar os conteúdos de sua área 
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de conhecimento, mas que sejam capazes de refletir sobre sua própria atuação pedagógica. Como 

defende Perrenoud (p.19): 

Por falta de análise das competências e dos recursos que elas exigem, algumas 

formações iniciais de professores levam em consideração apenas uma pequena 

parte dos recursos necessários, limitando-se ao domínio dos saberes a serem 

ensinados e a alguns princípios pedagógicos e didáticos gerais. Está na hora de 

identificar o conjunto das competências e dos recursos das práticas profissionais e 

de escolher estrategicamente os que devem começar a ser construídos na formação 

inicial de profissionais reflexivos. 

 

A formação inicial de professores deve ser organizada de modo que os futuros professores 

possam ir adquirindo as competências necessárias ao bom desempenho profissional. Assim, a 

formação docente não deve consistir em um treinamento de técnicas e métodos apenas, mas sim, 

deve ajudar os futuros professores no seu desenvolvimento e autonomia profissional, deve se 

preocupar em formar profissionais que estejam seguros para exercerem sua prática no ambiente da 

sala de aula, e sabe-se muito bem, que para que estes profissionais sintam-se seguros para praticar é 

preciso ir bem mais além do que simplesmente dominar teoricamente os conteúdos de sua 

disciplina. E como diz Perrenoud, acontece que os alunos que querem se tornar professores têm a 

ilusão de que se deve apenas dominar os saberes para transmitir para as crianças que estão ansiosas 

para aprender, só que a realidade não é esta, e muitas vezes a resistência, a ambivalência, as 

estratégias de fuga e a astúcia dos alunos, o enfrentamento permanente com algumas classes, a 

desorganização do ambiente das escolas, desconcertam os professores novatos, o que acaba 

frustrando-os. 

Nos PCNs (BRASIL, 1998) o papel do professor de Matemática ganha múltiplas 

dimensões: mediador entre o conhecimento matemático e o aluno; organizador da aprendizagem; 

não é mais aquele que expõe os conteúdos, mas aquele que fornece condições necessárias para 

resolver as questões que o aluno não tem condições de obter sozinho; incentivador da 

aprendizagem, estimulando a cooperação; avaliador do processo; alguém que compreende as 

mudanças psicológicas pelas quais os alunos estão passando. 

Cada dia é maior a necessidade de apresentar os conteúdos matemáticos de forma que 

venha despertar a curiosidade dos alunos, e não simplesmente expor estes conteúdos na lousa, de 

forma isolada, sem aplicações em seus cotidianos, faz-se necessário que o professor utilize de 

situações problemas, onde para que os alunos consigam encontrar a solução do problema proposto, 

façam uso do conteúdo que tem visto em sala, utilizem os Laboratórios de matemática, as 



148 
 

tecnologias, os jogos, enfim, que o professor busque motivar seus alunos e mostre a importância da 

aprendizagem de cada conteúdo exposto.  

Ao trabalhar com as aulas experimentais, os alunos da licenciatura que participam de um 

projeto desenvolvido no laboratório de matemática de um Município do estado da Paraíba, 

relataram que os alunos participantes tem um maior interesse para aprender aquilo que está sendo 

exposto. Como declara a fala do entrevistado Igor: 

“a gente percebe que na maioria dos casos das aulas experimentais, despertava sim 

um maior interesse dos alunos, tinham uma maior curiosidade, motivava mais eles 

pelo gosto da matemática, é uma metodologia que deve ser aplicada pelos 

professores na sua prática docente e que caso isto aconteça, vai sim contribuir com 

a educação dos alunos e também, um ponto positivo é que quando você usa essa 

metodologia da aula experimental na sua prática docente, faz com que o aluno 

tenha uma mudança de visão em relação a matemática, porque as vezes o aluno 

tem apenas uma noção  da matemática como é apresentada na escola, uma 

matemática fria, pronta e acabada, e ele percebe que a matemática não é aquele 

“bicho de sete cabeças”, mas uma ciência que dá prazer quando você aprende ela”. 

 

Não defendemos nesta pesquisa que os alunos só se sentirão motivados ou só aprenderão 

utilizando estes materiais de manipulação, pois o simples fato de levar um material de manipulação 

não é garantia de nenhuma aprendizagem, e nem sempre todos os alunos irão realmente se sentir 

mais motivados para aprender através de materiais didáticos de manipulação, por isso, faz-se 

necessário que o professor busque conhecer metodologias diferentes e busque trabalhar com todas, 

pois existe uma diversidade muito grande de alunos em uma sala de aula, e o professor precisa em 

sua prática, buscar atender as necessidades de cada um deles. 

Carvalho (1994), ao analisar a importância do material didático de manipulação, observa a 

necessidade de um cuidado especial com a utilização desses recursos por parte do professor e 

ressalta a dependência fundamental da intervenção da sua intervenção, ele atuará como mediador do 

processo da aprendizagem, e o mesmo será  responsável pelo planejamento das ações 

desenvolvidas, como do estudo do material que irá utilizar e de que forma irá explorar o conteúdo 

matemático através do mesmo.  E falando sobre a ação do professor em torno do uso desses 

materiais didáticos de manipulação, Fiscarelli (2008, p.176) afirma que: 

Os materiais didáticos devem ser, primeiramente, entendidos como objetos, em sua 

materialidade física, incapazes de relacionarem-se ao ensino se não sofrerem uma 

ação humana. Neste sentido, os problemas relativos à utilização dos materiais 

didáticos não estão associados aos objetos em si, já que consideramos que qualquer 

objeto possa tornar-se um material didático se sobre ele for lançada uma ação 

realmente educativa. Esses problemas relacionam-se à forma diferenciada com que 
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cada sujeito da educação olha para esses materiais e os significados que cria em 

torno dos mesmos, de acordo com o contexto em que esse sujeito está inserido. 

 

Dessa forma, o sucesso ou o fracasso da utilização destes materiais de manipulação para a 

aprendizagem dos alunos está ligado diretamente com a ação do professor sobre ele. E é importante 

destacar que a exploração inadequada de um material didático de manipulação pode resultar em 

uma experiência educativa frustrante tanto para os professores como para seus alunos, isso acontece 

quando o professor traça objetivos para a aprendizagem de algum conteúdo específico e na 

realidade a aquisição deste conteúdo não ocorre. Já quando o material é bem utilizado e planejado 

pelo professor, possibilita que ocorra maior interação entre os alunos, no momento em que eles 

discutem a construção em torno do conteúdo explorado, conseguem identificar as aplicações 

daqueles conteúdos em diferentes situações, inclusive do seu cotidiano e sendo assim, acontece uma 

melhor compreensão do conceito estudado. 

E defendendo o uso do material didático de manipulação, Silva (2012, p.29) afirma: “o 

MDM permite o trabalho com diferentes abordagens do conteúdo, além de motivar a criatividade e 

a o do trabalho em grupo, onde o professor assume a função de mediar a relação entre ensino e a 

aprendizagem, contribuindo para que o aluno possa estabelecer conexões entre a Matemática e o 

cotidiano”.  

Muitos professores afirmam que a utilização destes materiais de manipulação não seja 

necessária, relatando que é gasto muito tempo para a confecção, uma vez que várias escolas não 

possuem materiais e para isso eles têm que confeccionar, além do fato de não ter espaço adequado e 

não possuir material para a produção, e ainda, outros afirmam não utilizar porque estudaram a vida 

inteira e conseguiram aprender Matemática através de aulas expositivas, e não utilizavam dessas 

metodologias que hoje se tem a disposição, e que mesmo sem utilizar estes materiais os alunos que 

querem, aprendem. Mas o que estes profissionais muitas vezes esquecem ou não querem relatar é 

que infelizmente a grande maioria dos alunos está saindo das escolas sem saber matemática, podem 

até saber de alguns conteúdos, mas não conseguem compreendê-los ou se relacionar com a 

matemática de forma eficaz. 

Por isso Lopes e Araújo (2007, p.59) ressaltam a necessidade que nossos cursos de 

Formação inicial têm de “capacitar os professores com o conhecimento de metodologias que, 

utilizando os mais diversos materiais manipulativos, possam constituir ambientes de aprendizagem 

alternativos para o ensino dos mais diversos conteúdos da Matemática”. E Bezerra (1962, p. 11-13) 
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também classifica o uso de materiais didáticos de manipulação com quatro funções principais: 

motivadora, auxiliadora na apresentação da matéria, fixadora e verificadora.  

Os professores não devem se satisfazer apenas em dar os conteúdos em sala e no final do 

ano afirmar que cumpriu com toda a grade curricular, é preciso que reflita sobre sua prática docente 

e também sobre a aprendizagem desses alunos, pois é importante que compreendam o que estejam 

vendo em sala de aula, que consigam usar a matemática em seu cotidiano, que aprendam através de 

pesquisas realizadas por eles mesmos, pela manipulação de materiais didáticos, com jogos, com 

problemas, enfim, o professor precisa ir além das aulas simplesmente expositivas, onde apenas 

expõe o que ele sabe para seu público, faz-se necessário que o professor conduza esses alunos a 

irem em busca do conhecimento. 

Hargreaves (2004) aponta que educar na e para a sociedade exige dos professores várias 

competências para que possam utilizar estratégias e metodologias que atendam a nova demanda da 

sociedade: educar não apenas para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, mas também 

para as relações interpessoais, para a interação humana. 

Ainda para o autor, as concepções de ensino exclusivamente verbalista e de aprendizagem 

como acumulação de saberes precisam ser superadas, sendo necessário que o professor exerça papel 

de mediador na relação ativa do aluno com a matéria, considerando os conhecimentos, as 

experiências e os significados que eles trazem à sua sala de aula, seu potencial cognitivo, suas 

capacidades e interesses, seus procedimentos de pensar e o seu modo de trabalhar. 

Para Tedesco (1995), a formação inicial dos professores se apresenta de forma aligeirada e 

insuficiente para suprir os desafios da função docente nesse novo contexto, que exige dos 

profissionais uma série de capacidades e habilidades (pensamento sistemático, criatividade, 

solidariedade, habilidades de resolver problemas, trabalhar em equipes, entre outras) que não estão 

presentes nos cursos de formação. 

A grande maioria dos alunos entrevistados comenta sobre a importância da participação 

neste projeto e das contribuições para a formação de cada um como professor, as quais foram 

adquiridas no decorrer de suas participações, onde tiveram a oportunidade de vivenciar o ambiente 

da sala de aula, ver a diversidade do público que eles têm que trabalhar, se relacionar com estes 

alunos, se relacionarem em equipe, pois neste projeto, ao todo são 6 monitores de matemática, e 

eles têm que trabalhar juntos, em uma mesma turma, realizar os planejamentos, discutir os 

resultados obtidos, elaborar o material que utilizam, avaliar cada atividade, os conteúdos que irão 
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apresentar através desta atividade, e para isso tiveram que usar a criatividade para desenvolver 

atividades que despertassem o interesse dos alunos pelo saber matemático, e são experiências como 

essas que preparam os futuros professores para atuarem em suas próprias salas de aula onde terão 

que vivenciar e vencer muitos desafios, para que a aprendizagem de seus alunos ocorra, e através de 

experiências como essa, os alunos da licenciatura veem a importância tanto da teoria como da 

prática caminharem juntas. 

Portanto, apesar de muitos alunos da licenciatura citarem a importância da experiência 

prática, o conhecimento teórico é essência para toda e qualquer prática, pois não adianta o professor 

ter uma excelente prática, um bom relacionamento com os alunos, se ele não dominar os conteúdos 

de sua disciplina. Então, nossas licenciaturas precisam formar e capacitar alunos tanto teoricamente 

como também proporcionar momentos em que estes alunos possam exercer a prática docente ainda 

na licenciatura, e não devemos colocar esta responsabilidade apenas nos estágios, pois afinal de 

contas, quanto melhor for o curso de licenciatura, mais seguros de sua prática docente serão os 

alunos que sairão dele, mais capazes de atuar no mundo contemporâneo, e para isso Libâneo (2004) 

considera que o professor deve assumir o ensino como mediação entre o conteúdo e os 

conhecimentos, experiências e significados que os alunos já possuem, desenvolvendo sua 

aprendizagem ativa com a sua ajuda profissional. 

A formação inicial deve capacitar os futuros professores para assumirem a tarefa educativa 

em toda a sua complexidade, isto é, deve contemplar conhecimentos, habilidades e atitudes que os 

tornem profissionais críticos e reflexivos, capazes de adaptar-se às situações complexas do 

cotidiano escolar. E no PROJETO, os monitores tiveram a oportunidade de se aperfeiçoarem 

teoricamente e também em sua prática, pois este contato direto com os alunos da escola básica foi o 

primeiro que os monitores tiveram, até então todas as experiências vivenciadas tinham sido de 

forma teórica, com os alunos da própria Universidade, por isso que a participação neste projeto tem 

sido tão significativa para os mesmos, pois tiveram a oportunidade de planejarem aulas e de 

trabalhar com os materiais didáticos de manipulação, como por exemplo, os jogos, com o objetivo 

de proporcionar a aprendizagem e uma melhor compreensão por parte dos alunos dos conceitos 

matemáticos, todas estas experiências têm contribuído bastante no processo de formação de cada 

um dos monitores, visto que o mesmo tem aliado teoria e prática. 
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5.2 PERGUNTA 3: COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DENTRO DO PROJETO, NO QUAL 

VOCÊ ESTEVE TRABALHANDO COM JOGOS MATEMÁTICOS? 

Ideias centrais 

Oportunidade prática de 

trabalhar com os jogos 

matemáticos 

Realização do planejamento de 

cada encontro 

Utilização dos jogos para o 

ensino-aprendizado e para o 

desenvolvimento do pensar 

matemático 

 

IC- Oportunidade prática de trabalhar com os jogos matemáticos 

DSC 

A minha experiência foi muito boa. Os jogos e materiais de manipulação que a gente trabalhou 

no museu, muitas vezes a gente aprendia sobre eles na Universidade, nas disciplinas de 

Laboratório de Matemática I e II, mas algo apenas teórico, nas discursões em sala de aula e 

através de textos, mas a gente dispunha de pouco material e no projeto a gente aprendia muito na 

teoria e na prática também. A experiência que eu tive trabalhando com os jogos matemáticos 

especialmente, foram essenciais, porque a gente vê que os alunos aprendiam de maneira 

diferente. 

Inicialmente não é tão simples não, a gente tem aquele receio em tentar trabalhar com os jogos, 

porque ficava naquela ideia que o aluno iria querer apenas brincar e literalmente, muitas vezes 

eles brincavam mesmo, e tem que ter cuidado para eles não ficarem só brincando, você tem que 

conquistar a criança, e você tem que brincar com a criança e na brincadeira você ensinava, você 

cobrava, trabalhava conteúdos matemáticos, ou seja, na sua aula você utiliza os jogos para 

ensinar e não simplesmente jogava, só para ganhar ou perder, o final não interessa, eu quero que 

eles entendam o que cada coisa significa. 

Gostei muito de trabalhar com os jogos, inclusive é uma das minhas estratégias para a sala de 

aula, porque com o jogo a gente consegue identificar ali a capacidade do aluno, identificar por 

exemplo o cognitivo de cada um, a gente consegue ver quem tem uma habilidade melhor, quem é 

um pouco mais tímido, através do jogo a gente consegue ver quem está melhor em uma atividade 

e quem está com maior dificuldade e aí a gente pode trabalhar mais com esse aluno. O jogo foi 
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muito interessante.  

 

IC- Realização do planejamento de cada encontro 

DSC 

Bem, a minha experiência foi excelente, junto com a turma do projeto e com o coordenador, a 

gente planejava as atividades, sempre tinha um dia reservado para o planejamento, o que a gente 

ia abordar, a forma que a gente ia abordar para que quando a gente fosse para o Laboratório, fosse 

com tudo bem planejado, tudo dentro do que programávamos, se íamos trabalhar com jogos 

naquela semana, a gente planejava antes. E a minha experiência no projeto foi muito interessante 

porque eu pude ver a importância do planejamento, antes eu não dava importância realmente ao 

planejamento nos meus períodos da Universidade, eu achava que planejamento era simplesmente 

eu saber o conteúdo e ir para a sala de aula com livro e dar aula, e isso já era o suficiente, mas eu 

vi o quanto é importante o planejamento, planejar a aula, porque realmente você nunca está 

preparado, sempre tem alguma coisinha a mais, que você vê e aprende no dia a dia, então com o 

planejamento a gente via que poderíamos até prever as possíveis perguntas dos alunos, aquela 

pergunta que poderia surgir, estudávamos o material de forma que dominássemos o mesmo. 

 

IC- Utilização dos jogos para o ensino-aprendizado e para o desenvolvimento do pensar matemático 

DSC 

Como a forma lúdica envolve a turma, envolve a sala, você não precisa estar, como eu já tive 

experiência de trabalhar em sala de aula, você não precisa estar gritando com os alunos para 

chamar a atenção, isso envolve eles, e eles discutem com a gente e eles fazem novos métodos 

para a solução de suas respostas, o pensar matemático é desenvolvido no aluno, então esta 

experiência com jogos foi fundamental, essa forma lúdica de trabalhar, tanto para nós como 

professores, como também para os alunos, pois eles aprenderam de forma mais dinâmica e 

descontraída. De maneira mais abrangente, minha experiência em sala de aula como professor em 

que eu fiz uso dos jogos foi excepcional, porque nós trabalhamos a matemática com eles de uma 

forma lúdica, porque você tem a oportunidade de oferecer uma esperança aos alunos que não 
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gostam de matemática, ele tem fobia a matemática, mas que agora ele passa a gostar, passa a ver 

com outro olhar, porque na aula tem mais do que papel e caneta. 

 

De maneira geral, os monitores entrevistados citaram que esta experiência prática com o uso 

dos jogos no projeto foi muito útil para eles enquanto professor, pois alguns deles relataram que lia 

e aprendia sobre os jogos na Universidade, nas disciplinas de Laboratório de Matemática I e II, mas 

era algo apenas teórico, nas discursões em sala de aula através do estudo de textos, no próprio 

ambiente da sala de aula, e quando era trabalhado um jogo em sala, os alunos da licenciatura 

jogavam entre si, nunca houve experiência de utilizar estes jogos com alunos de uma turma do 

ensino básico. Mas no projeto, houve tanto a oportunidade de estudar sobre alguns teóricos que 

defendem a utilização do material no ambiente da sala de aula, bem como houve a prática, a qual foi 

essencial segundo as falas, para a experiência de cada monitor do projeto. 

Neste projeto os jogos não eram trabalhados apenas para descontrair os alunos, para que eles 

se divertissem, lógico, este aspecto lúdico do jogo é muito importante, e o professor ao trabalhar 

com os mesmos não pode excluir do jogo isto, pois sem a ludicidade dificilmente os alunos sentirão 

interesse em jogá-lo, mas os objetivos de trabalhar com os jogos iam além, ou seja, tinha-se como 

objetivo a aprendizagem dos alunos, e portanto trabalhar conteúdos matemáticos visto em sala 

através de jogos matemáticos. 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno 

que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da 

cultura escolar, cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos 

diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. PCN (BRASIL, 

2001, Apud, STAREPRAVO, 2009, p. 75).  

 

E sem dúvida pôde-se perceber que ao trabalhar com os jogos os alunos se sentiram mais 

motivados para aprender e como narrou o monitor F: “A experiência que eu tive trabalhando com os 

jogos matemáticos especialmente, foram essenciais, porque a gente vê que os alunos aprendiam de 

maneira diferente”, ou seja, o aluno ao aprender com um jogo matemático, de fato, o faz com mais 

entusiasmo e satisfação, por mais que ele se esforce, isso será prazeroso e principalmente quando 

consegue a vitória. 

O desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento independente, bem como 

da capacidade de resolver problemas, só é possível através do ensino da 

Matemática se nos propusermos a realizar um trabalho que vá ao encontro da 
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realidade do/a nosso/a aluno/a onde seja possível, através de diferentes recursos, 

propiciarmos um ambiente de construção do conhecimento. Entre tais recursos, 

destaco o uso de jogos. Os jogos vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas, 

numa tentativa de trazer o lúdico para a sala de aula (LARA, 2003,p. 21). 

 

E Smole (2008, p. 10) também defende que “Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz 

movimento, barulho e certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o 

caderno e o lápis. Essa dimensão lúdica dos jogos não pode ser perdida apenas porque os jogos 

envolvem conceitos de matemática. Ao contrário, ela é determinante para que os alunos sintam-se 

chamados a participar das atividades com interesse”. E sabe-se também que os jogos fazem parte do 

cotidiano dos alunos, eles passam horas jogando, seja nos celulares, cartas ou tabuleiros, e fazem 

isso porque os mesmos despertam suas curiosidades e suas atenções, então, nada melhor do que 

inserir esta ferramenta nas aulas de matemática, de forma que os alunos joguem e ao mesmo tempo, 

aprendam a matemática que está envolvida nos mesmos. 

Por este fato, Grando (1995, p.83) afirma “que o professor precisa estar atento a estas 

atitudes dos alunos, pois muitas vezes os jogos que atraem a atenção deles, a ponto de tirar sua 

concentração para o que está sendo ensinado em sala para jogá-los, muitas vezes carregam uma 

série de conceitos matemáticos, os quais muitas vezes são vistos em sala de aula e são tidos como 

difíceis ou chatos, e são explorados e dominados facilmente e de forma que despertam a atenção 

deles dentro da situação do jogo”. Outra situação que a autora sugere é que o professor transforme 

um jogo que seja conhecido pelos alunos, em um que seja útil para o ensino de um determinado 

conteúdo, isso despertará o interesse dos alunos para o que está sendo ensinado e assim a motivação 

para aprender será maior. 

Borin (2007) afirma que nessas ocasiões em que o jogo é utilizado como ferramenta para o 

ensino-aprendizado dos alunos, habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração 

estão sempre presentes, sendo estas necessárias para que o aprendizado da matemática ocorra. E o 

monitor F em sua fala também apresenta os benefícios da utilização dos jogos para a motivação dos 

alunos e também para o aprendizado da matemática pelos mesmos através do uso dos jogos: 

De maneira mais abrangente, minha experiência em sala de aula como professor 

em que eu fiz uso dos jogos foi excepcional, porque nós trabalhamos a matemática 

com eles de uma forma lúdica, na grande maioria das vezes, claro que não fiz uma 

porcentagem, com probabilidade certa, mas faço estimativa que 90% ou 95% das 

turmas que vem participando no projeto esses dois anos, eles entraram 

desanimados para estudar matemática, e como no Museu são quatro Laboratórios, 

sendo 01 (um) de Matemática, 01 (um) de Física, 01 (um) de Química e 01 (um) de 

Biologia, e os meninos quando chegam, as turmas são divididas, parte vai para 
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Biologia, outra vai para Matemática, e quando eles vinham para o de matemática, 

eles vinham desanimados, porque não conheciam o Laboratório de Matemática e aí 

quando eles chegavam e a gente começava com a aula, utilizando materiais 

manipuláveis, com atividades lúdicas aí eles ficavam bem animados e aí nas outras 

vezes eles já queriam voltar, e muitas vezes, eles não queriam ir mais para os 

outros Laboratórios, queriam ficar no Laboratório de Matemática, então, minha 

experiência como professor utilizando os jogos foi fenomenal, porque você tem a 

oportunidade de oferecer uma esperança aos alunos que não gostam de matemática, 

ele tem fobia a matemática, mas que agora ele passa a gostar, passa a ver com outro 

olhar, porque na aula tem mais do que  papel e caneta.    

 

  Segundo Rudnick e Krulik (1998, Apud, Grando, 1995, p.55): “É importante fazer mais do 

que meramente jogar o jogo na classe. Os jogos devem ser discutidos para analisar as estratégias 

que foram usadas, a estratégia que faz o vencedor e o perdedor”. Por isto, nestas atividades o papel 

do professor é tão importante, pois cabe a ele orientar o caminho a ser percorrido. Não precisa que o 

professor a todo tempo esteja chamando a atenção de seus alunos, afinal de contas no jogo, todo 

jogador tem um objetivo que é o de vencer, e se cada um não fizer sua parte de planejar jogadas, 

criar estratégias, dominar o conteúdo do jogo abordado, ninguém fará isto por ele, e ao mesmo 

tempo estará divertindo-se. Cabe, portanto, ao professor, orientá-los e fazê-los perceber algo mais 

do que a brincadeira e a diversão, fazer com que eles visualizem a Matemática do jogo, o conceito 

que está sendo estudado, e que o vejam como uma ferramenta que irá lhes auxiliar na 

aprendizagem.  

 Para Piaget (1975), os jogos vão além do entretenimento e da descontração. São meios que 

propiciam o desenvolvimento intelectual das crianças, tendo em vista que jogando, sua inteligência 

bem como a assimilação e a compreensão da realidade são desenvolvidas. Dessa forma, o processo 

lúdico do jogo se inter-relaciona com a fantasia criativa do sujeito e possibilita à mesma criar várias 

situações de aprendizagem, mudar formas e conceitos, adquirir novos conhecimentos. O autor 

ressalta também que as atividades lúdicas como os jogos não se constituem apenas em divertimento 

ou gasto de energia, mas contribuem de forma decisiva no desenvolvimento intelectual do 

indivíduo. Ao fazerem parte do cotidiano das crianças, tornam-se instrumentos motivadores do seu 

processo de aprendizagem, além de possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades. 

O jogo é também considerado como um fenômeno cultural que perpassa atividades físicas, 

biológicas e psicológicas e prepara as crianças e adolescentes para uma vida madura, simulando 

atividades, posturas e atitudes presentes na vida futura. O jogo tem um aspecto fascinante que 

envolve os participantes e todos à sua volta, possibilitando uma viagem imaginária que desperta 
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várias emoções como o medo, a ansiedade, a alegria, o prazer, etc. (KISHIMOTO; LUCKESI, 

2000). 

O papel dos jogos como estratégia de ensino e aprendizagem da Matemática tem sido 

salientada em numerosas pesquisas. Os jogos propiciam aprendizagens mais motivadoras e 

interessantes, tanto para o aluno quanto para o professor. Inúmeras habilidades matemáticas podem 

ser desenvolvidas através dos jogos, entre elas, o raciocínio reflexivo, pois é necessário sempre 

pensar muito bem antes de realizar qualquer jogada e a cada nova jogada, um novo raciocínio pode 

surgir. Os raciocínios lógicos utilizados pelos alunos durante o jogo sempre se assemelham à 

resolução de um problema matemático, mesmo que o jogo não seja em relação a um conteúdo 

matemático específico. 

Flemming e Collaço de Mello (2003) destacam, em relação aos jogos didáticos, que: 

 

Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em sala de aula e que a 

aprendizagem de conteúdo poderá acontecer de forma mais dinâmica, menos 

traumática, mais interessante. Acreditamos que o jogo contribui para que o 

processo ensino-aprendizagem seja produtivo e agradável tanto para o educador 

quanto para o educando (FLEMMING, 2003; COLLAÇO DE MELLO, 2003, 
p. 85).  

 

Conforme Vygotsky (1991), durante a pré-escola ou em idade escolar, as habilidades 

conceituais da criança são ampliadas a partir do brinquedo, do jogo, e, portanto, do uso da 

imaginação. Segundo ele, ao brincar, a criança está sempre acima da própria idade, acima de seu 

comportamento diário, maior do que é na realidade. Assim sendo, quando a criança imita os mais 

velhos em suas atividades culturalmente e/ou socialmente padronizadas, ela gera oportunidades para 

o seu próprio desenvolvimento intelectual. 

 Brenelli (1996) também diz que os jogos apresentam várias possibilidades de aprendizagem, 

porque todas as suas etapas exigem um poder de concentração, de seriedade, utilização de 

estratégias, aquisição e aplicação de conhecimentos.  

Os jogos como atividades lúdicas e de aprendizagem promovem a socialização e 

ajudam a criança a se desenvolver, a conviver com outras crianças, a respeitar os 

limites de cada um, obedecer a regras predeterminadas, a expressar sua 

independência e autonomia, mesmo que vigiada de perto pelos adultos CHATEAU 

(1987, Apud, Tenório, 2010, p. 85). 
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A utilização dos jogos no ambiente da sala de aula, ajuda a construir um movimento de troca de 

experiências, fortalece as aspirações dos alunos tanto no âmbito afetivo como no âmbito social e cognitivo. 

Essas habilidades são muito importantes para a aprendizagem de conceitos matemáticos, daí o pressuposto 

que temos de utilizar os jogos como atividades de aprendizagens nesta área.  

Muitos professores trabalham com os jogos apenas para gerar a diversão de seus alunos, ou 

para recompensá-los pelo bom comportamento, ou por terem realizado uma atividade, este trabalho 

com os jogos não tem nada de inovador, pois, para jogar só por jogar, os alunos fazem em casa, é 

preciso que o professor veja possibilidades que vão além da simples diversão, é preciso que através 

do seu uso em sala de aula ele potencialize o aprendizado de seus alunos. 

Muitas vezes os educadores tentam utilizar jogos em sala de aula sem, no entanto, 

entender como dar encaminhamento ao trabalho, depois do jogo em si. Também, 

nem sempre dispõem de subsídios que os auxiliem a explorar as possibilidades dos 

jogos e avaliar os efeitos dos mesmos em relação ao processo ensino-aprendizagem 

da Matemática. A grande maioria ainda vem desenvolvendo as atividades com 

jogos espontaneamente, isto é, com um fim em si mesmo, “o jogo pelo jogo”, ou 

imaginando privilegiar o caráter apenas motivacional. Nota-se certa ausência de 

preocupação em se estabelecer algum tipo de reflexão, registro, pré-formalização 

ou sistematização das estruturas matemáticas subjacentes à ação no jogo 

(BECKEMKAMP E MORAES, 2013, p. 1). 

 

E pelo fato da maioria dos monitores participantes do projeto nunca terem tido a experiência 

de trabalhar com alunos e muito menos com jogos e aulas experimentais foi que antes de qualquer 

atividade era feito o planejamento, pois neste momento, os alunos da licenciatura que atuavam 

como monitores no projeto tinham a oportunidade de discutir a respeito do conteúdo matemático 

que iriam trabalhar no laboratório, e o material que iria utilizar, quando os mesmos iam trabalhar 

com jogos, pesquisava-se a respeito dos jogos que poderiam utilizar, após a escolha do jogo, se 

dava início ao estudo do mesmo e de suas regras, e ali os monitores tinham a oportunidade de jogar 

e de discutir a respeito, para que assim, pudessem estar preparados para aplicá-los e explorá-los 

junto aos alunos no laboratório de matemática. Fato este que pode ser comprovado na fala do 

entrevistado D: 

Sempre antes de aplicarmos o jogo a gente se reunia, os monitores com o 

orientador e os alunos do mestrado, para escolher qual jogo seria aplicado e como 

seria aplicado, e nestas reuniões o que mais se discutia era as várias formas de você 

explorar aquele jogo, porque a gente sabe que um mesmo jogo a gente pode 

explorar aspectos diferentes dele, pode usar um jogo com o objetivo de por 

exemplo, avaliar o conhecimento dos alunos ou você pode usar um jogo como 

início de um assunto, ou seja, para iniciar um assunto, então dependendo do 

objetivo que você tem para com aquele jogo, vai mudar sim o andamento da aula. 
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Então em relação ao uso dos jogos o principal objetivo era fazer que os alunos 

adquirissem conhecimento matemático, e cada jogo tinha sim um conhecimento 

envolvido nele, cada jogo tinha um conhecimento a ser explorado.  

 

O papel do professor é muito importante no contexto dos jogos, pois cabe a ele planejar seu 

processo de aplicação, desde a escolha dos jogos que serão trabalhados com os alunos, a preparação 

e a organização do ambiente favorável para que a aprendizagem ocorra, bem como a exploração do 

jogo escolhido e a avaliação da aprendizagem dos alunos.  

Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 

significativa nos processos de ensino aprendizagem que permite alterar o modelo 

tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados 

seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de matemática, 

quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como 

observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, 

tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente 

relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. As habilidades desenvolvem-se 

porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, investigar e 

descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre 

os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo 

possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativas nas aulas de 

matemática (SMOLE, 2007, p.9). 

 

Outro fator importante no trabalho com os jogos é a questão da realização do planejamento 

por parte do professor, o qual irá desenvolver a atividade com o jogo em sala, pois o fato de estar 

levando um jogo para a sala de aula não garante que seus alunos irão participar da aula, que se 

sentirão motivados para aprender. Para que isto ocorra é preciso que o professor planeje como irá 

trabalhar com este jogo, quais objetivos deseja alcançar, que conteúdos explorar, despertando assim, 

no professor este senso de responsabilidade de planejar suas aulas, seja ela qual for, seja para 

explorar um material didático ou uma aula tradicional, o planejamento é fundamental. 

De acordo com Ribeiro (2017, p.2) o planejamento é um instrumento que possibilita a 

superação de rotinas, visando a organização e a disciplina da ação. É de fundamental importância 

em toda a Educação básica e também no ensino superior, uma vez que será o norte para que o 

professor desenvolva suas ações, pois a qualidade das aulas de uma disciplina ministrada depende 

tanto do conhecimento dele quanto de um bom planejamento, de forma que o tempo seja adequado 

ao aprendizado e atividades do discente. 

Muitas vezes os professores trocam o que seria o seu planejamento pela escolha de 

um livro didático. Infelizmente, quando isso acontece, na maioria das vezes, esses 

professores acabam se tornando simples administradores do livro escolhido. 
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Deixam de planejar seu trabalho a partir da realidade de seus alunos para seguir o 

que o autor do livro considerou como mais indicado (BRASIL, 2006, p. 40). 

 

Para muitos professores o planejamento é algo desnecessário, pois ainda acreditam que 

dominar os conteúdos já é o suficiente e demasiadas vezes pela correria do cotidiano não há tempo 

para realizá-lo, outros decidem que não precisam planejar, talvez porque pensam que não mais 

podem ou necessitam construir algo, e acabam improvisando suas atividades. 

A ausência de um processo de planejamento de ensino nas escolas, aliado às 

demais dificuldades enfrentadas pelos docentes do seu trabalho, tem levado a uma 

contínua improvisação pedagógica das aulas. Em outras palavras, aquilo que 

deveria ser uma prática eventual acaba sendo uma “regra”, prejudicando, assim, a 

aprendizagem dos alunos e o próprio trabalho escolar como um todo (FUSARI, 

2008, p.47). 

 

O processo do planejamento não deve ser em um momento único e sim a cada aula, pois a 

realidade educacional é dinâmica, muitas vezes o professor trabalha de uma determinada forma em 

uma turma, utilizando certa metodologia e consegue alcançar resultados satisfatórios, mas pode 

ocorrer também, que ele aplique esta mesma atividade em outra turma, e talvez não obtenha os 

mesmos resultados, pois o público de cada turma é muito diversificado, e os professores precisam 

analisar isto antes de planejar a atividade que irá aplicar em sala. 

O preparo das aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho do 

profissional de educação escolar. Nada substitui a tarefa de preparação da aula em 

si. (...) Faz parte da competência teórica do professor, e dos compromissos com a 

democratização do ensino, a tarefa cotidiana de preparar suas aulas(...)(FUSARI, 

2008, p.47).  

 

Um problema que em geral acontece nos planejamentos é que o professor em momento 

algum se lembra de seus alunos. Ele só leva em conta o conteúdo, os conhecimentos que ele, o 

professor vai ensinar. Não incluem no seu programa as experiências que o aluno deve viver para 

aprender de forma ativa, criativa, que desenvolva sua pessoa inteira.  

Os professores, em parte, têm um sentimento de descrença em relação ao planejamento, 

muitos defendem que a realização do mesmo seja desnecessária, e sua origem situa-se “em uma fase 

marcada pelo excesso do „possível‟, ou seja, onde tudo parecia muito fácil de realizar.” 

(VASCONCELOS, 2000, p.34). E ainda falando sobre este tema, ele relata que: 

Inicialmente o professor foi seduzido pelas promessas do planejamento, como se 

através dele tudo pudesse ser resolvido. Só que depois, à medida que as coisas não 
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aconteciam, foi desacreditando, se decepcionou, mas continuou cobrado para que 

fizesse: caiu-se no vazio do fazer alienado. Deixou de ser uma autêntica 

elaboração, tornando-se uma prática do fazer por registro.  

 

Não defendemos que ao planejar os professores terão apenas boas aulas, com alunos 

motivados para aprender e consequentemente bons resultados, pois o trabalho do professor está 

inserido em um ambiente, e este ambiente deve proporcionar meios pelos quais os professores 

exerçam sua prática e auxiliá-los, pois a realidade, é que muitas vezes um professor planeja sua aula 

para determinada turma, e acontece de um professor faltar neste dia, e para que os alunos não 

fiquem sem aula, a direção da escola muda todo o horário dos professores daquele dia, e não tem 

como o professor naquele momento realizar o planejamento para estas novas turmas, acontece 

também, que as vezes o professor pode planejar uma aula utilizando determinada metodologia e os 

alunos não se identificarem com a mesma, enfim, são muitos fatores envolvidos, e na docência o 

professor faz experimentos com suas turmas, de conteúdos, de metodologias, de atividades e de 

avaliação, os profissionais desta área precisam aprender que os erros também são fundamentais para 

a  experiência profissional, eles não devem frustrá-los, e mais, que um fracasso em uma turma pode 

ser o sucesso em outras turmas.  

Dentro do próprio projeto, num determinado encontro, os monitores haviam planejado 

aplicar o Jogo Contato do 1º grau, o qual explora a resolução de Equações do 1º grau para uma 

turma do 9º ano, mas por um erro no cronograma, receberam uma turma do 6º ano, e eles 

explicaram o jogo e suas regras, e pediram para que os alunos começassem, mas não demorou 

muito e os problemas foram aparecendo, pois a resolução explorava assuntos que eles ainda não 

tinham visto, como por exemplo, operações com números inteiros negativos, e chegou o momento 

em que os alunos não conseguiam mais jogar, os monitores tentaram adaptar naquela ocasião o 

jogo, mas não foi possível, e como eles não tinham mais como continuar utilizando aquele material, 

decidiram recolhe-lo e trabalhar com um material do Laboratório de matemática que eles já haviam 

explorado com outras turmas. 

Como Guarda (2007, p. 7) defende: 

O planejamento é um guia que orienta a prática pedagógica e que está sempre em 

movimento frente às condições reais que se apresentam. Desta maneira, para 

planejar é necessário que o professor esteja embasado por uma concepção de 

sociedade, escola e aluno que tem e que pretende formar e que, se sirva dos 

conhecimentos do processo didático e das metodologias, bem como de sua própria 

experiência prática e cotidiana. 
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Luckesi (2010) ressalta a estrutura de tópicos e elementos necessários e diretivos para o 

planejamento e são eles: Ementa, objetivos, objetivos gerais, objetivos específicos, conteúdos 

programáticos, metodologia e avaliação.  

Por este fato, o papel do professor é extremamente importante no contexto da utilização dos 

jogos, bem como de qualquer outra metodologia, cabendo a ele planejar seu processo de aplicação, 

desde a escolha das atividades e materiais que serão trabalhados com os alunos, a preparação e a 

organização do ambiente favorável para que a aprendizagem ocorra, até a exploração do material 

escolhido e a avaliação da aprendizagem dos alunos. 

Durante o desenvolvimento do PROJETO, os monitores faziam uso de aulas experimentais 

para abordar os conteúdos matemáticos, e para isso, quinzenalmente havia um encontro, com todos 

os monitores, alunos do mestrado e o coordenador de matemática para escolher o material que seria 

explorado e quais conteúdos seriam abordados com o mesmo, e ali também os monitores estudavam 

e faziam uso do material que iriam utilizar nos encontros, se era com um jogo que iriam trabalhar, 

os monitores estudavam a importância de trabalhar com os mesmos no ambiente escolar na visão de 

alguns autores, analisavam quais conteúdos poderiam explorar, como iriam dividir os alunos para 

jogar e também jogavam e discutiam a respeito das hipóteses que os alunos teriam que levantar e 

das dificuldades que provavelmente os alunos enfrentariam no jogo. Tudo isso só veio a acrescentar 

na experiência prática destes monitores, pois foi no PROJETO que eles tiveram a oportunidade 

prática de trabalhar com os jogos com um fim educativo e não apenas para gerar descontração, e 

viram o quanto a utilização dos jogos contribuiu para o aprendizado, para o desenvolvimento do 

pensar matemático, para o aumento da socialização, concentração e da motivação dos alunos 

participantes, puderam ver também a importância de realizar o planejamento de cada encontro, pois 

alguns monitores afirmaram nunca terem dado muita importância para o planejamento, pois 

achavam que o fato de dominar o conteúdo já era o suficiente para dar uma boa aula e agora esta 

visão foi mudada justamente após a vivência neste projeto.  

 

5.3 PERGUNTA 4: PARA VOCÊ COMO A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS MATEMÁTICOS 

CONTRIBUIU OU NÃO PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS? VOCÊ PODE FALAR 

UM POUCO DISSO COM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA NO PROJETO? VOCÊ TEM 

ALGUMA EXPERIÊNCIA QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR? 
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Ideias centrais 

Os alunos desenvolveram um 

papel ativo no processo de 

aprendizagem 

Desenvolvimento da 

concentração, da socialização 

e da comunicação 

Melhor compreensão dos 

conceitos e maior autonomia 

por parte dos alunos 

 

IC- Os alunos desenvolveram um papel ativo no processo de aprendizagem 

DSC 

Os alunos, eles ficam mais integrados entre si, há uma maior interação entre eles e há um 

compartilhamento de informações e conhecimentos, há uma troca de conhecimentos, quando a 

gente usa jogos, o foco deles deixa de ser mais no professor e passa a ser mais no aluno, não no 

sentido de que o professor ele se torne irrelevante no processo, mas é porque na aula tradicional o 

professor é como se fosse a fonte do saber, é como se na aula tradicional se “endeusasse” o 

professor e aí o aluno ele é como se fosse uma máquina que serve apenas para ouvir e reproduzir 

e quando a gente usa os jogos o aluno se torna um agente ativo do seu processo de aprendizagem, 

o aluno não vai ficar apenas esperando do professor, ele também vai ter que usar da sua 

criatividade, ele vai ter que ter iniciativa, ele vai ter que procurar criar estratégias para conseguir 

o objetivo. Como por exemplo na Torre de Hanói que os alunos gostaram bastante, e houve 

alunos que se empolgaram muito e desenvolveu estratégias de resolução, como por exemplo uma 

aluna que conseguiu descobrir o enigma da Torre de Hanói, ela enumerou os discos de 1 à 6 de 

forma crescente e o número par nunca podia estar junto de um par e nem um ímpar junto de um 

ímpar, e assim ela conseguia passar os discos de um lugar para o outro, utilizando o número 

mínimo de movimentos. 

 

IC- Desenvolvimento da concentração, da socialização e da comunicação 

DSC 

A gente percebe que o aluno melhora com relação a sua concentração porque o aluno se sente 

importante e presente naquela aula, porque na aula tradicional o aluno muitas vezes “entra mudo 

e sai calado”, se ele faltar ninguém sente sua falta, porque ele não tem participação, ele não 
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participa daquela aula. E no jogo não, ele se sente importante, porque o grupo depende dele para 

que alcance o objetivo daquele jogo, ele precisa participar, então em relação ao aluno se sentir 

importante, isso também é um ponto positivo e também a interação do aluno, porque o aluno 

percebe que para que ele alcance o objetivo do jogo ele tem que ouvir o seu colega, ele também 

vai ter que perceber que nem sempre o que ele pensa, é a melhor estratégia, então ele vai trocar a 

experiência com os outros alunos, ele vai ter que ouvir, vai ter que prestar atenção no modo dos 

outros alunos participarem do jogo, porque as regras precisam ser seguidas, então, o aluno precisa 

estar atento ao processo daquele jogo, então ele não fica disperso, ele não se dispersa daquela 

aula. 

Eles ficam mais integrados entre si, há uma maior interação entre eles e há um compartilhamento 

de informações e conhecimentos, há uma troca de conhecimentos quando a gente usa jogos, como 

por exemplo, quando a gente utilizou a Gincana matemática, que a gente dividiu a sala em dois 

grupos, tínhamos cerca de 12 (doze) alunos e dividimos em dois grupos de seis pessoas e fizemos 

as perguntas da gincana matemática e o interessante é que exigia muitas vezes um conhecimento 

prévio de alguns conteúdos matemáticos das séries anteriores como por exemplo do 6º ano, como 

potência por exemplo, mas o interessante é que neste momento, eles realmente aprenderam 

algumas coisas, porque os que sabiam explicavam para aqueles que não sabiam, então ali foi um 

momento de interação mútua, pois enquanto alguns sabiam da resposta de forma bem rápida, 

outros não sabiam, e neste momento era que os alunos que haviam compreendido a questão e 

haviam encontrado a resposta, ensinavam aos que não sabiam da sua equipe e assim todos da 

equipe terminavam sabendo, ou quando uma equipe não conseguia responder corretamente e a 

outra conseguia, então a gente pedia para eles explicarem para a equipe que não tinha conseguido 

responder, e eles explicavam. 

 

 

IC - Melhor compreensão dos conceitos e maior autonomia por parte dos alunos 

DSC 

A gente percebe que quando usa o material manipulável, quando usa o jogo, o aluno perde o 

medo pela matemática e ele adquire confiança e ele consegue aprender melhor o assunto, porque 

se torna facilitador, se torna mais concreto, mais visual para que o aluno possa aprender. Sim é 
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possível os alunos aprenderem utilizando o jogo, e ele aprende, agora como professores temos 

que instruir os alunos, você tem que planejar o que vai fazer, não é só dizer no jogo vai ter isso, 

ou o jogo explora isso, mas sim você como professor tem que ir mostrando e não é utilizar 

qualquer jogo, você tem que selecionar o jogo, tem que utilizar os jogos, mas com objetivos bem 

elaborados.  

Como por exemplo usamos o jogo do quadrado mágico, a gente percebe que aqueles alunos que 

tinham dificuldades com as operações de adição por exemplo, ao finalizar o jogo, a gente 

percebia que eles ficavam mais práticos em fazer as operações e tinham alguns que já estavam 

começando a conseguir fazer os cálculos mentalmente. Porque há uma necessidade real deles 

terem que saber fazer as operações corretas para eles conseguirem alcançar os objetivos do jogo, 

então cada jogo o aluno precisou ter aquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento através 

de perguntas que ele fazia ou através de observações de seus colegas e de uma maneira ou outra, 

ele aprendia alguma coisa. 

No jogo do Tangran também, tinha aluno que não tinha nenhuma noção sobre Geometria, tinha 

alunos que não sabia nem quais eram as figuras geométricas, e através do jogo eles ao menos 

aprenderam ou tiveram a ideia das formas mais comuns na Geometria, que são triângulo, 

paralelogramo, quadrado. 

 

Como se sabe, ensinar matemática é um desafio atualmente nas escolas, tendo em vista que 

a maioria dos alunos apresenta rejeição pela disciplina e pelo seu aprendizado, e poucos são os 

alunos que gostam da matemática e sentem interesse para estudá-la, tal fato deve levar o professor a 

refletir sobre a causa ou as causas que levaram estes alunos a terem este desinteresse e bloqueio 

pelo aprendizado da matemática, deve-se trabalhar a matemática em sala de aula buscando sempre 

resgatar o desejo dos alunos pela aprendizagem matemática, o professor deve buscar utilizar outras 

metodologias, tornando o aluno mais ativo em sua aula, ao invés de chegar e pedir para que todos 

sentem e se calem e prestem atenção nas suas explicações e resoluções de exemplos na lousa, é 

necessário que o aluno faça parte de seu próprio processo de aprendizagem, só assim se tornarão 

mais motivados pelo aprendizado e este será mais significativo para eles, faz-se necessário cada vez 

mais que o professor valorize as ações de seus alunos e crie oportunidades em suas aulas para que 

os mesmos desenvolvam um papel ativo na construção de seu próprio aprendizado. 
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Sem dúvida, o professor precisa mudar sua postura na sala de aula, não basta apenas dar 

uma aula expositiva, onde os alunos fiquem calados e depois passem listas e mais listas de 

exercícios, as quais a grande maioria deles não responde. O professor precisa avaliar se seus alunos 

estão realmente aprendendo o que ele está ensinando e não atribuir o fracasso das notas dos alunos 

apenas a eles, ao desinteresse deles, talvez o problema esteja também no professor, na metodologia 

que ele utiliza em sala, na sua prática em sala de aula. 

Há ênfase no ensino-aprendizagem que valoriza a construção do conhecimento e do 

raciocínio matemático pelo educando, e desaconselha a simples aplicação de regras e 

fórmulas à lista repetitiva de exercícios, frequentemente presentes em boa parte dos livros 

didáticos (REFERENCIAIS CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO DA 

PARAÍBA, 2008, p.91). 

O desinteresse e o temor pela matemática foram vistos pelos monitores durante o projeto, 

muitos alunos quando iam para o Laboratório de matemática já iam insatisfeitos, diziam que não 

queriam estar ali, que queriam ir para os outros laboratórios porque a matemática era muito difícil. 

E este relato do monitor B deixa claro a opinião que os alunos tinham da matemática ao chegar ao 

projeto: 

A matemática é uma disciplina, que ela é um pouco vista diferente pelos alunos, 

eles já tem aquele certo medo da matemática, isso é fato. Poucas pessoas que a 

gente houve falar bem da matemática, dizer que gosta. E no projeto não foi 

diferente, esses alunos quando vinham e sabiam quais eram os laboratórios, 

ficavam fugindo do Laboratório de matemática, e diziam que não iriam para o de 

matemática, porque é muito difícil, mas mesmo assim eles ficavam e aí como era 

uma atividade lúdica no encontro e depois de quinze dias que eles voltariam, os 

mesmos alunos, quando eles viram que era uma forma bem diferente de trabalhar a 

matemática que era através da forma lúdica com jogos, com brincadeiras, com 

materiais manipuláveis, porque era no Laboratório, a gente viu que foi muito 

interessante, porque quando eles voltavam, eles queriam vir para o laboratório, 

porque eles conseguiam compreender e de uma forma bem diferente, por exemplo, 

a gente ensinar Frações, na lousa é aquela complicação para o aluno, eles tem 

aquela dificuldade e a gente foi ensinar Frações através dos jogos, então a gente via 

como eles conseguiam compreender, que não era aquela dificuldade toda, não tinha 

aquela complicação toda, na lousa é um pouco difícil deles perceberem e eles ali 

brincando com o jogo, bem mais simples, se tornou bem mais fácil para eles 

compreenderem.  



167 
 

Como podemos ver, estes alunos chegaram com uma visão da matemática ao iniciar o 

projeto, mas quando participaram do encontro, no qual os monitores utilizam de metodologias 

diferentes, através de jogos, de materiais de manipulação, a visão em relação a matemática já 

mudou. E a participação desses alunos foi satisfatória, pois quase todos os alunos participantes, 

realizavam as atividades, jogavam, faziam uso dos materiais de manipulação, enfim, faziam tudo o 

que os monitores propunham na aula. 

Nestes encontros os alunos não ficavam ouvindo apenas os monitores explicarem os 

conteúdos, eles tinham uma parte ativa no seu aprendizado, pois em todos os encontros, eram 

trabalhados materiais que os alunos através de sua manipulação tinham a oportunidade de 

compreender melhor conceitos matemáticos, faziam uso de jogos em que eles tinham que ter 

conhecimento de conteúdos das séries anteriores a que estavam estudando para poder jogá-lo e 

assim os alunos apresentavam-se ativos e interessados na aula, os monitores eram apenas 

orientadores das atividades, quem tinha o papel principal era os alunos. Dessa forma, quando eles 

apresentavam alguma dúvida, tanto em relação ao material utilizado ou aos conteúdos explorados, 

aí sim consultavam um dos monitores o qual lhe auxiliava. 

E pode-se observar através da fala do monitor D, o quanto a utilização por parte dos alunos 

dos materiais de manipulação e de jogos foi importante para que os alunos compreendessem melhor 

os conteúdos matemáticos. 

Das várias experiências, uma que mais me chamou a atenção foi a da Balança, 

porque a gente sabe que quando a gente vai introduzir a Álgebra no Ensino 

Fundamental para os alunos que não estão acostumados a trabalhar com letras, pois 

eles eram acostumados a trabalhar com números, isso causa um choque, muitos 

deles desistem ou empancam quando chega na Álgebra, e quando a gente fez a 

experiência do equilíbrio (Balança) para introduzir o conceito de Equação, 

introduzir a incógnita, a ideia da Equação, a gente percebeu que ficou muito mais 

fácil do aluno assimilar e dele aprender aquele conceito e aquela definição e 

também a resolução, então a gente percebe que quando usa o material manipulável, 

quando usa o jogo, o aluno perde o medo pela matemática e ele adquire confiança e 

ele consegue aprender melhor o assunto, porque se torna facilitador, se torna mais 

concreto, mais visual para que o aluno possa aprender. 

O mais importante é que em nenhum momento do desenvolvimento das atividades foi visto 

aqueles alunos reclamarem dos desafios, dos cálculos que estavam fazendo, pelo contrário, ao 
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apresentar qualquer dúvida, os alunos buscavam a ajuda dos seus colegas e quando não era 

suficiente, pediam aos monitores para esclarecer as dúvidas e logo em seguida continuavam a 

atividade, sendo a participação dos alunos satisfatória na maioria dos encontros, até aqueles que 

diziam não saber de nada, tentavam e através do auxílio dos monitores eles iam conseguindo se 

desenvolver nas atividades. E falando desta postura por parte dos alunos dentro da situação do jogo, 

Starepravo (2009, p. 20) diz: 

Quando jogam, as crianças devem realizar cálculos mentais e eles não são aleatórios nem 

desvinculados de um contexto maior. Há um objetivo para se realizar tais cálculos, objetivo 

este que, nas folhas de intermináveis cálculos, não passa do mero treino dos algoritmos 

convencionais. Nos jogos, os cálculos são carregados de significado porque se referem a 

situações concretas (marcar mais pontos, controlar a pontuação, formar uma quantia que se 

tem por objetivo, etc.). Além disso, o retorno das hipóteses é imediato, pois, se um cálculo 

ou uma estratégia não estiver correta, não se atingem os objetivos propostos ou não se 

cumprem as regras e isso é apontado pelos próprios jogadores. Nas folhas de atividades, 

não se tem este retorno imediato, pois se gasta mais tempo para corrigi-las e, muitas vezes, 

são devolvidas aos alunos uma semana depois de realizadas, quando dificilmente estarão 

interessados em retomá-las para pensar sobre o que fizeram naquela ocasião. 

 

Apesar de terem que resolver equações, expressões algébricas, os alunos em nenhum 

momento quiseram desistir, pelo contrário, estavam tão interessados no jogo que quando 

apresentavam qualquer dúvida, ao invés de parar o jogo e não querer mais jogar, eles buscavam a 

ajuda dos seus colegas e dos monitores e ali eles tiravam as dúvidas, expunham suas opiniões e 

hipóteses e continuavam jogando, algumas vezes mesmo após a partida ter sido finalizada eles 

iniciavam outra e assim agiram na grande maioria dos encontros. 

Para Borin (2004) o uso dos jogos no ambiente da sala de aula, com o objetivo de trabalhar 

os conteúdos matemáticos “representa uma mudança de postura do professor em relação ao o que é 

ensinar Matemática, ou seja, o papel do professor muda de comunicador de conhecimento para o de 

observador, organizador, mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do 

processo de construção do saber pelo aluno”.  

Flemming e Collaço de Mello (2003) destacam, em relação aos jogos didáticos, que: 

 

Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em sala de aula e que a 

aprendizagem de conteúdo poderá acontecer de forma mais dinâmica, menos 

traumática, mais interessante. Acreditamos que o jogo contribui para que o 

processo ensino-aprendizagem seja produtivo e agradável tanto para o educador 

quanto para o educando (FLEMMING, 2003; COLLAÇO DE MELLO, 2003, 
p. 85). 
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É uma maneira de se estudar os conteúdos de forma atraente e interessante, já que os 

mesmos são motivadores, levando-os assim a sentirem prazer em estudar os conteúdos, e na atitude 

de jogar eles mesmos irão descobrir e utilizar recursos matemáticos para vencer o jogo, tornando-se 

independentes na busca do conhecimento, levando-os também a não só esperarem que o professor 

lhes apresentem os conteúdos como um corpo de conhecimento pronto, e sim incentivando eles a 

irem por si mesmo ao encontro dos conteúdos e estudá-los, tornando-os assim sujeitos 

pesquisadores e independentes, ajudando no desenvolvimento da autonomia por parte do aluno. 

Os jogos exercem um papel importante na construção de conceitos matemáticos 

por se constituírem em desafios aos alunos. Por colocar as crianças constantemente 

diante de situações- problemas, os jogos favorecem as (re)elaborações pessoais a 

partir de seus conhecimentos prévios. Na solução dos problemas apresentados 

pelos jogos, os alunos levantam hipóteses, testam a sua validade, modificam seus 

esquemas de conhecimento e avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, 

p.20). 

Smole (2007, p. 9) também defende que o trabalho com os jogos é um dos recursos que 

favorece o desenvolvimento da linguagem e da socialização dos jogadores, pois normalmente os 

jogos são atividades em que duas ou mais pessoas participam e interagem umas com as outras, há 

sempre o diálogo entre os participantes sobre qual é a melhor jogada, a respeito das regras do jogo. 

Cada jogador tem a possibilidade de acompanhar as jogadas de todos os outros jogadores, defender 

seus pontos de vista, aprender de maneira espontânea, ser crítico e autoconfiante e, ao mesmo 

tempo, aprendem a importância de cumprir as regras, já que se trata de uma forma de organização 

em que cada jogador tem o momento certo de realizar suas jogadas e por isso, estão sempre atentos 

às jogadas de seus adversários. 

A interação e socialização estiveram presentes nos encontros onde os jogos foram usados, 

pois a grande maioria deles eram jogos em grupos, pensados justamente para haver esta troca de 

experiências e o diálogo entre os alunos. Algo que se destacou também foi a autonomia 

desenvolvida pelos alunos, pois, quando uma dúvida surgia em determinada questão e o seu colega 

sabia, este não hesitava em explicar e assim a ação do professor não era necessária e esta foi a 

postura desenvolvida por eles na grande maioria dos encontros, muitas vezes mesmo sendo 

adversários no jogo, uma dupla ajudava a outra, tirava dúvidas, apontava erros, e só quando eles não 

conseguiam ajudar é que os monitores eram solicitados. Fato este, que foi relatado pelo monitor B 

em sua fala, o qual descreve sua experiência no encontro em que aplicou a Gincana Matemática: 

 A gente dividiu a sala em dois grupos, tínhamos cerca de 12 (doze) alunos e 

dividimos em dois grupos de seis pessoas e fizemos as perguntas da gincana 
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matemática e o interessante é que exigia muitas vezes um conhecimento prévio de 

alguns conteúdos matemáticos das séries anteriores como por exemplo do 6º ano, 

como potência por exemplo, mais o interessante é que neste momento, eles 

realmente aprenderam algumas coisas, porque os que sabiam explicavam para 

aqueles que não sabiam, então ali foi um momento de interação mútua, pois 

enquanto alguns sabiam da resposta de forma bem rápida, outros não sabiam, e 

neste momento era que os alunos que haviam compreendido a questão e haviam 

encontrado a resposta, ensinavam aos que não sabiam da sua equipe e assim todos 

da equipe terminavam sabendo, ou quando uma equipe não conseguia responder 

corretamente e a outra conseguia, então a gente pedia para eles explicarem para a 

equipe que não tinha conseguido responder, e eles explicavam. Mas quando ambas 

não sabiam, nós monitores explicávamos, então foi um momento de aprendizagem 

matemática muito rico, a aplicação deste jogo. 

Assim, os alunos vão construindo atitudes sociais e morais, aprendendo a controlar sua 

ansiedade, entendendo que não se pode ganhar sempre, sendo críticos e não aceitando tudo o que 

está sendo feito ou falado. Estimula a argumentação dos participantes, uma vez que eles comentam 

as jogadas realizadas, lamentam as jogadas erradas e dizem como poderiam ter procedido, mesmo 

que seja por pessoas que não se relacionem de maneira muito próxima, sempre existe o diálogo e as 

trocas de experiências relacionadas aos jogos. 

Conforme Smole (2007), os jogos auxiliam também na descentralização de cada aluno, pois 

no jogo não atua como o “dono do saber”. Nessas aulas, muitas vezes o aluno que não se destaca 

tanto nas aulas de matemática acaba tendo um melhor desenvolvimento, armando as melhores 

estratégias, descobrindo as melhores jogadas para chegar à vitória do que aqueles alunos 

considerados “bons de matemática”, criando assim, uma atmosfera em que cada indivíduo respeita e 

aprimora seus conhecimentos segundo o ponto de vista de seus colegas, não agindo de maneira 

individualista, como é comum acontecer no contexto da aula tradicional, quando o professor propõe 

uma questão ou um problema, e é exigido por parte do professor que o aluno resolva-o 

individualmente e que não compartilhe sua resposta com ninguém, apenas quando o professor for 

corrigi-lo, e quando trabalhamos com jogos, isto não acontece, principalmente quando o mesmo é 

em grupo, onde um aluno atua em função do outro, aprendendo a ouvir o que o outro tem para 

sugerir. 

Quando um jogo é bem recebido pelos alunos, quando despertam seu interesse e os levam a 

almejar a vitória, podemos observar assim como diz Florsheim (1982, Apud, Borin, 2007, p.1) que 
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eles adotam uma postura semelhante a de um cientista na busca de uma solução para um problema. 

Inicialmente partem para uma experimentação para conhecer o jogo, logo após começam a analisá-

lo melhor, discutem entre si e só após esses passos, constroem hipóteses para se chegar à vitória e, 

quando isto não acontece, o processo é retomado com mais cuidado, para verificar suas hipóteses e 

corrigirem seus erros ou até mesmo, os erros de sua equipe.  

Outro aspecto que é melhor trabalhado ao se utilizar os jogos, onde podemos associar a 

dimensão lúdica à dimensão educativa, são os erros por parte dos alunos, uma vez que temem o erro 

e a reação de seus colegas de sala, pois o erro é visto tanto pelo aluno, como também pela escola 

como algo negativo e vergonhoso, que diminui o potencial do aluno diante de seus colegas bem 

como diante do professor e por este fato muitos preferem o silêncio do que a  expressão de suas 

opiniões, dúvidas e respostas quando questionados pelo professor, isto acontece porque na escola o 

erro é ressaltado por seu aspecto punitivo ao invés de seu aspecto construtivo, mas quando estamos 

utilizando os jogos, isto acontece de maneira diferente, o erro é visto como um item que faz parte do 

jogo, fazendo com que o aluno perceba que nem sempre ele vai acertar todas as jogadas, e os erros, 

portanto, são sempre revistos e corrigidos, seja pelo próprio jogador, pelo adversário ou pelas 

pessoas que estão fora do jogo, como forma de evitá-lo novamente. 

O jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que ele 

desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No fundo o jogo é uma atividade séria 

que não tem consequências frustrantes para quem joga, no sentido de ver o erro como algo 

definitivo ou insuperável. Os erros são revistos de forma natural na ação das jogadas, sem 

deixar marcas negativas, mas propiciando novas tentativas, estimulando previsões e 

checagem. O planejamento de melhores jogadas e a utilização de conhecimentos adquiridos 

anteriormente propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos (SMOLE, 

2007, p.10). 

Os jogos propiciam um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos objetos 

que o constituem, mas também pelo desafio das regras impostas por uma situação imaginária. 

Mesmo que os professores não se atentem, ao jogar, muitas habilidades são desenvolvidas, as quais 

são essenciais para o aprendizado matemático, como defende Borin (2007) ao dizer que nessas 

ocasiões em que o jogo é utilizado como ferramenta para o ensino-aprendizado dos alunos, 

habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração estão sempre presentes. 

Grando (1995, p.83) afirma também “que o professor precisa estar atento a estas atitudes dos 

alunos, pois muitas vezes os jogos que atraem a atenção deles, a ponto de tirar sua concentração 

para o que está sendo ensinado em sala, muitas vezes carregam uma série de conceitos matemáticos, 

os quais muitas vezes são vistos em sala de aula e são tidos como difíceis ou chatos, e são 

explorados e dominados facilmente e de forma que despertam a atenção deles dentro da situação do 
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jogo”. Outra situação que a autora sugere é que o professor transforme um jogo que seja conhecido 

pelos alunos, em um que seja útil para o ensino de um determinado conteúdo, isso despertará o 

interesse dos alunos para o que está sendo ensinado e assim a motivação para aprender será maior. 

A cada dia os professores precisam estudar o cotidiano dos seus alunos, buscar saber o que 

fazem quando estão fora da escola, enfim, conhecer melhor seus alunos e assim tentar inserir isto no 

seu ensino em sala de aula, buscar apresentar uma matemática cada vez mais integrada com suas 

realidades e que seja útil para os mesmos. Logo, se o jogo é algo que desperta a atenção dos alunos, 

a ponto deles ficarem horas e horas jogando, nada melhor do que inseri-los em nossas aulas e assim 

explorar conteúdos matemáticos através dos mesmos. 

E falando sobre a inserção dos jogos na sala de aula, Rizzo (1996), cita alguns 

procedimentos que auxiliam o professor na realização de atividades com os jogos, sendo que alguns 

destes itens são comuns a qualquer disciplina: 

 incentivar a ação do aluno; 

 apoiar as tentativas do aluno, mesmo que os resultados, no momento, 

não pareçam bons; 

 incentivar a decisão em grupo no estabelecimento das regras; 

 apoiar os critérios escolhidos e aceitos pelo grupo para decisões, 

evitando interferir ou introduzir a escolha destes critérios; 

 limitar-se a perguntar, frente ao erro ou acerto, se concordam com os 

resultados ou se alguém pensa diferente e porquê, evitando apontar ou 

corrigir o erro; 

 estimular a comparação, termo a termo, entre grandezas lineares; 

 estimular a tomada de decisões que envolvam sempre que possível 

avaliação de grandeza; 

 estimular a discussão de ideias entre os jogadores e a criação de 

argumentos para defesa de seus pontos de vista; 

 estimular a criação de estratégias eficientes, discutindo os possíveis 

resultados; 

 estimular a antecipação dos resultados, no encaminhamento que se quer 

dar a partida; 

 incentivar a criação e uso de sistemas próprios de operar (ação mental). 
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Em relação ao trabalho dos professores com os jogos, como já foi discutido e notado através 

das entrevistas dos monitores, faz-se necessário que o professor insira jogos, assim como outros 

materiais didáticos de manipulação em suas aulas, pois os mesmos ajudam a desenvolver a 

motivação dos alunos para aprender matemática, desenvolvem também a socialização e a interação 

dos alunos entre si, bem como com o professor, mas é preciso que o professor tenha conhecimento, 

assim como os monitores participantes do PROJETO tiveram a oportunidade de adquirir, que ao 

trabalhar com os jogos, bem como os demais materiais de manipulação a postura que o professor 

deve assumir é de orientador, de observador, auxiliador de seus alunos e não tome uma postura 

central e ativa como faz na aula expositiva, é preciso deixar os alunos conhecerem o jogo e suas 

regras, permitir que eles estudem o jogo, joguem, criem hipóteses, discutam com seus colegas a 

respeito das jogadas, das hipóteses que desenvolveram, dos erros que cometeram, das regras, enfim, 

que eles assumam uma postura ativa e ainda mais, como no ambiente onde se trabalha com os jogos 

os alunos sentem-se mais à vontade para se relacionar tanto com seus colegas como com o 

professor, é preciso que o professor aproveite essas oportunidades para avaliar seus alunos, pois ao 

jogarem, eles expõe através de suas jogadas o que sabem e o que não sabem, possibilitando assim a 

realização do diagnóstico, o qual poderá nortear suas ações em busca de sanar as dificuldades 

existentes e proporcionar um ensino cada vez mais atrelado de significados e aliado com suas 

necessidades dentro e fora da sala de aula. Faz-se necessário desfazer esta ideia de que jogo é só 

para diversão, no PROJETO, os jogos foram e ainda estão sendo usados para proporcionar uma 

melhor aprendizagem, melhorar a compreensão e fixar conceitos matemáticos já vistos, e como 

resultado, pode-se notar alunos mais participativos e motivados para aprender. 

   

5.4 PERGUNTA 5: COMO O TRABALHO COM OS JOGOS NO PROJETO CONTRIBUIU 

PARA A SUA FORMAÇÃO? 

Ideias centrais 

Oportunizou o conhecimento e o 

trabalho com diversas 

metodologias de ensino 

aprendizado 

Convivência com a 

diversidade do ambiente 

escolar 

Realização dos 

planejamentos de cada 

atividade a ser aplicada e 

reflexão da prática 
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IC- Oportunizou o conhecimento e o trabalho com diversas metodologias de ensino aprendizado 

DSC 

Bem, com relação a minha formação como professor, eu acredito que a maior contribuição foi 

abrir a minha mente para novas metodologias de ensino-aprendizagem, porque você vem de uma 

rede de ensino que você está “bitolado” a ver o ensino apenas de um modo e você quando 

trabalha com material manipulável, com jogos, você percebe que há muitas formas de ensinar, 

não precisa ser apenas aquelas formas descritivas que a gente está acostumado a ver. 

Contribuiu para me indicar outros caminhos para que eu possa ministrar uma aula e uma aula que 

possa cumprir com os objetivos da educação, que é levar o aluno a aprender, levar o aluno a ter 

prazer pela matemática, e levar o aluno a ser autônomo no seu aprendizado, que o aluno perceba 

que ele é importante, que ele pode sim obter o conhecimento, não apenas como ouvinte, mas 

como a gente ativo na aula, acredito que mudou minha mente.  

Esse trabalho com os jogos no projeto contribuiu para mim formar como professor de 

matemática, porque isso me passou mais segurança, porque tem pessoas que dizem que os bons 

resultados de trabalhar com atividades lúdicas, jogos, materiais manipuláveis, só existe no papel, 

nas discursões nas aula de Prática Pedagógica, mas que quando você vai para a prática é outra 

coisa, que é muito diferente do que está na teoria, mas a gente vê que a teoria funciona com a 

prática neste projeto, pude ver o quando estes métodos de ensino são eficazes e tudo isto faz você 

se tornar um profissional mais seguro e ajuda bastante no processo de formação docente. 

 

IC- Convivência com a diversidade do ambiente escolar 

DSC 

Aprendi também a lidar melhor com as diferenças que enquanto professor temos que lidar, 

porque as vezes a gente recebia alunos que têm umas peculiaridades e as vezes nós não sabíamos 

disso, e aí só quando aplicávamos a atividade ou o jogo é que a gente conseguia perceber, e aí a 

gente muitas vezes tinha que mudar a atividade, ou simplificar a atividade para esses alunos, para 

que eles participassem da aula, assim como seus colegas estavam participando. 

Há pessoas que já chegaram para mim dizendo que mesmo saindo de uma graduação, você não se 
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sente seguro para dar uma aula, você faz o estágio e você não se sente seguro, todavia, quando 

vamos para um projeto como este, nós nos sentimos seguros, porque nós já encaramos 

parcialmente o que seria uma sala de aula, por mais que seja um Laboratório, nós aprendemos a 

trabalhar novos métodos de ensino-aprendizagem em Matemática, nós temos esta concepção do 

lúdico e trabalhamos com atividades lúdicas, ou seja, temos a formação. Dentre todos os projetos 

que eu participei, esse foi o mais completo, onde houve mais discursões, onde houve mais 

prática, onde houve um processo de formação mais consistente. 

 

IC- Realização dos planejamentos de cada atividade a ser aplicada e reflexão da prática 

A realização também dos planejamentos de cada atividade, foi muito boa, para mim como 

professor, pois antes de escolher uma atividade, a gente tem o planejamento e fixamos um dia na 

semana para a realização do planejamento e lá planejamos a aula, vê o conteúdo que temos que 

explorar, que material utilizar, a gente discute como aplicar, isso com todo o grupo de monitores, 

e nessas discursões a gente analisa o que seria interessante para o aluno, após essas discursões 

agente aplica o material entre nós e discute sobre o mesmo, agora eu sei que para eu dar uma aula 

eu preciso planejar e conhecer bem o material que eu vou explorar. 

O projeto foi fundamental para mim porque eu pude a cada aula aprender uma técnica melhor, 

uma didática melhor, uma postura melhor, as vezes eu ficava pensando: há eu expliquei assim na 

aula, poderia ter falado de outra forma, eu fiz dessa forma no quadro poderia ter feito dessa outra 

forma, então com certeza contribuiu sim e bastante para a minha formação. A reflexão e a busca 

de melhorias é importante para o professor principalmente, ele está sempre verificando a melhor 

forma de passar um conteúdo. 

 

Como foi visto, todos os entrevistados apresentaram como contribuição da utilização dos 

jogos no projeto, a possibilidade de conhecer e trabalhar com outras metodologias, diferentes das 

que normalmente os professores utilizavam enquanto eles eram alunos na educação básica e 

também em seu curso de formação inicial. Pois dentro do projeto, os licenciandos participantes não 

utilizavam apenas do método expositivo para apresentar os conteúdos, mas trabalhavam com 

materiais manipuláveis, resolução de problemas e jogos, abrindo caminho assim, para que os 
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mesmos percebessem a diversidade de métodos existentes que auxiliam tanto professores como 

alunos no processo de ensino aprendizagem. 

Muito se fala atualmente na mudança da prática do professor dentro da sala de aula, pois a 

maneira como os professores estão dando suas aulas não está despertando a curiosidade dos alunos 

para a aprendizagem, mas mesmo sabendo disso, os cursos de licenciatura em sua grande maioria 

não apresentam nenhuma mudança na sua estrutura e continuam formando professores preparados 

para dar aulas expositivas, onde eles dominam os conteúdos a serem estudados e os alunos devem 

prestar atenção em tudo que eles estão fazendo para que assim possa aprender.  

Muitas das críticas aos processos de formação nas Licenciaturas ocorrem muitas 

vezes por conta do modelo aplicacionista de formação do professor ainda ser uma 

concepção enraizada em muitos docentes de tais cursos, passando pela crença de 

que saber o conteúdo é condição suficiente para ensiná-los. Outra situação ocorrida 

está relacionada com a estruturação dos programas curriculares das disciplinas e 

suas atividades, que são trabalhadas de forma distante dos anseios e demandas da 

realidade das escolas (CAVALCANTE, 2011, p. 20). 

Não é possível que um curso de licenciatura prepare totalmente o profissional, no entanto é 

preciso que ele disponha de subsídios que façam com que estes futuros professores tenham uma 

formação significativa, possibilitando que eles exerçam uma prática de qualidade, que disponha de 

estudos teóricos, mas também que não negligenciem a prática. A maioria dos entrevistados afirmou 

que a experiência neste projeto foi muito importante por ser a primeira experiência prática, porque 

foi neste projeto que tiveram a oportunidade de conhecer outras metodologias e de trabalhar com as 

mesmas, pois até então eles não tinham tido esta experiência em seu curso de licenciatura em 

matemática, alguns só tinham visto de forma teórica estas metodologias, e esta é a realidade, os 

professores formadores, na maioria das vezes aconselham seus alunos a desenvolverem uma prática 

diferenciada, apresentam as várias ferramentas que podem lhes auxiliar, mas continuam na 

licenciatura dando suas aulas expositivas, as quais consistem na leitura e discussão de textos. E 

discutindo sobre esta temática, Leite, Ghedin e Almeida (2008, p.29) afirmam que: 

Vários estudos têm mostrado que os profissionais não estão sendo formados e nem 

recebendo preparo suficiente no processo inicial de sua formação docente, para 

enfrentar a nova realidade da escola pública e as demandas hoje existentes, 

assumindo as novas atribuições que passam a ser cobradas dos professores. 
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E por este fato, muitos profissionais saem de seus cursos de licenciatura e não se sentem 

seguros de sua prática, outros ao se depararem com a realidade vivida no ambiente escolar 

percebem o quanto seu curso foi falho. Não basta formar apenas teoricamente estes profissionais, é 

preciso prepará-los para a prática. E este foi um ponto que os entrevistados frisaram, que a 

participação no projeto lhes auxiliou em suas práticas como professor de matemática, porque a 

experiência serviu para passar mais segurança, contribuiu para indicar outros caminhos para que 

pudessem ministrar as aulas de maneira que cumprissem com os objetivos, que é levar o aluno a 

aprender, levar o aluno a ter prazer pela matemática, levar o aluno a ser autônomo no seu 

aprendizado, fazer com que os alunos desenvolvam um papel ativo na aula. 

 De acordo com Grando (1995) a escola precisa estar atenta às necessidades que a sociedade 

requer dos alunos, pois em uma sociedade que está em constante transformação, o conhecimento 

não fica a par disto, ele também se transforma, ele também muda. Então não adianta o professor 

querer trabalhar em uma turma hoje, utilizando a metodologia de uma turma de dez anos atrás, 

assim como o conhecimento se transforma, os professores precisam estar cientes de que os métodos 

de trabalhar estes conhecimentos em sala de aula também mudam. 

Pensando sobre esta nova realidade escolar Heerdt (2003, p. 69) diz, “o grande desafio, sem 

dúvida, não é o de estar ciente destas transformações, mas sim integrá-las e contemplá-las no 

trabalho educacional”. Assim, a escola precisa promover um resgate da sua função de promotora de 

novos conhecimentos, buscando refletir criticamente sobre as ações e condutas cotidianas, tendo em 

vista desenvolver novas formas de atuar na educação que promova o sucesso do aluno. 

Como se sabe, numa mesma turma existe uma diversidade muito grande de alunos, que 

possuem maneiras e tempos diferentes de aprendizagem, só que infelizmente essas diferenças 

passam despercebidas ou são silenciadas por muitos professores. Historicamente a formação de 

professores, ao enfatizar os processos de desenvolvimento de um tipo padrão de aluno, vem 

estimulando a construção de expectativas e estratégias visando intervenções pedagógicas junto a um 

todo supostamente homogêneo de alunos, uma lista de características bem definidas sobre a qual 

bastaria aplicar uma sequência adequada de procedimentos didático-pedagógicos para obter os 

resultados previstos. Contudo, a realidade é bem diferente, e é por este fato, de não estudar a 

diversidade, por não buscar trabalhar com diferentes metodologias para que o professor busque 

atender a um público maior, que observa-se que embora os alunos estejam indo para a escola, e 

vendo os conteúdos, não estão conseguindo compreendê-los.  
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Quando se fala de diversidade em educação remete-se à ideia de dar oportunidades a todos 

os alunos, de acesso e permanência na escola, pois não basta apenas que o aluno esteja na escola, é 

preciso que se ampliem práticas para que o aprendizado destes alunos seja desenvolvido, bem como 

dos demais alunos ali presentes, com as mesmas igualdades de condições, respeitando as diferenças. 

Atualmente, é grande o acesso da população a escola pública, no entanto o seu desafio é garantir a 

permanência e o sucesso escolar de todos os alunos, por meio de suas aprendizagens. Este avanço 

ocorreu devido a Declaração Mundial sobre Educação para todos (1990), no seu Artigo 3º, quando 

declarou que: é necessário universalizar o acesso à educação e promover a equidade, melhorando 

sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. E diz mais: 

Considerando que a escola pública trabalha com a diversidade e que é necessário 

respeitar as diferenças existentes em sala de aula e em todo o ambiente escolar, não 

é possível que o professor continue desenvolvendo o ensino aplicável a todos os 

alunos. É preciso que se diversifique a prática pedagógica, buscando atender as 

características e as necessidades de cada aluno, criando contextos educacionais que 

permitam atender as especificidades de todos. É primordial que o professor se 

preocupe em desenvolver sua aula reconhecendo as diferenças existentes entre os 

alunos, senão estará desenvolvendo um ensino igual para todos, valorizando 

somente a transmissão de conteúdos, sendo um trabalho descontextualizado, que 

não desafia os alunos, que não os leva a produção de uma verdadeira 

aprendizagem, fazendo com que o ensino se efetive somente para alguns alunos, 

não atingindo o todo. 

 

Sabe-se que um dos grandes desafios dos professores é lidar com a diversidade dentro do 

ambiente de sua sala de aula e dentro do ambiente escolar, mas normalmente esta experiência só é 

vivida após o curso de licenciatura, porém, a experiência neste projeto contribuiu muito segundo o 

monitor C, porque deu oportunidade para que eles vivenciassem esta realidade e buscassem meios 

para que estes alunos também participassem da aula e aprendessem através do material trabalhado. 

E o mesmo diz: 

Aprendi também a lidar melhor com as diferenças que enquanto professor temos 

que lidar, porque as vezes a gente recebia alunos que tem umas peculiaridades e as 

vezes nós não sabíamos disso, e aí só quando aplicávamos a atividade ou o jogo é 

que a gente conseguia perceber, e aí a gente muitas vezes tinha que mudar a 

atividade, ou simplificar a atividade para esses alunos, para que eles participassem 

da aula, assim como seus colegas estavam participando. 

 

Através da atitude deste monitor, pode-se ver o quanto a participação neste projeto foi 

importante para que ele vivenciasse esta experiência no ambiente da sala de aula com alunos, pois 

durante a licenciatura tem-se a oportunidade de estudar uma disciplina de Educação especial, mas 
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de maneira teórica em sua maioria, e neste projeto o aluno da licenciatura teve a experiência prática, 

e é satisfatório o olhar dele para estes alunos, pois ao notar que havia alunos especiais, ou com 

dificuldades no aprendizado ele buscou dar assistência, adaptando as atividades, dando a 

oportunidade deles participarem dos jogos e das atividades, assim como os outros alunos, sempre 

dando auxílio aos que precisavam. De acordo com Gadotti (1992, p. 70) é preciso saber e entender 

que, “todo ser humano é capaz de aprender e de ensinar, e, no processo de construção do 

conhecimento, todos os envolvidos aprendem e ensinam. O processo de ensino-aprendizagem é 

mais eficaz quando o educando participa, ele mesmo, da construção do „seu‟ conhecimento e não 

apenas “aprendendo” o conhecimento”. E não é pelo fato de um aluno possuir uma deficiência, ou 

ter dificuldades no aprendizado que ele não mereça atenção do professor, que ele não irá aprender, 

isto não é verdade, eles aprendem sim, de forma diferente e no tempo diferente, mas aprendem e 

faz-se necessário preparar os professores que irão atuar nas escolas, pois os mesmos se depararão 

com estes alunos, e os mesmos têm direito a educação bem como  os demais. Não uma educação 

onde o professor só atribui notas pelo fato de não conseguir desempenhar nenhuma atividade com 

eles, ou pelo aluno está presente na sala e não interagir com seus colegas e muito menos com o 

conhecimento que está ali sendo exposto, sem que nenhuma ação e atenção sejam voltadas para ele, 

mais uma educação que desenvolva o aprendizado destes alunos. 

De acordo com Carvalho (2000, p. 120), uma escola inclusiva é aquela escola que “inclui a 

todos, que reconhece a diversidade e não tem preconceito contra as diferenças, que atende às 

necessidades de cada um e que promove a aprendizagem”. 

  E tendo em mente a diversidade de alunos que estão presentes nas aulas, é sabido que 

apenas a aula expositiva não supre todas as necessidades e por isso, faz-se necessário que os cursos 

de licenciatura apresentem e deem oportunidades práticas para que os alunos trabalhem com as 

metodologias que irão lhes auxiliar e também aos alunos, tornando sua aprendizagem mais 

significativa. E o trabalho com os jogos foi muito importante dentro do projeto, uma vez que 

despertou nos monitores este olhar para a diversidade existente dentro de uma mesma turma e a 

importância de proporcionar um ensino significativo para todos, através da fala do monitor D, isto 

fica mais claro: 

Quando você usa os jogos através da aula experimental, você tem uma visão mais 

profunda dos seus alunos, porque você através do andamento daquele jogo você vai 

saber se realmente o aluno está sabendo ou não, se o aluno está fazendo uso de 

estratégias ou se ele está jogando aleatoriamente, diferente de uma aula tradicional 

que você só vai saber se o aluno aprendeu ou não, no final do assunto, dias depois, 
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meses depois através da prova [...] Eu achava que o aluno só sabia se ele tirasse 

notas boas nas provas, mas a gente percebe que são diversos fatores que fazem com 

que o aluno aprenda, você não pode, por exemplo, culpar o aluno de não ter 

aprendido determinado conceito quando sua forma de ensinar é que foi errada, é 

que não contribuiu. Porque a gente sabe que cada aluno ele tem a sua 

individualidade, então as vezes, uma forma só de ensinar pode fazer com que um 

aprenda e dez não, e se você não mudar você sempre vai ter prejuízo, então é por 

isso que é bom você usar várias formas de ensinar, várias metodologias, porque se 

uma metodologia não cumprir com o objetivo, outra vai suprir, então isso faz com 

que o aluno aprenda. 

 

  É preciso que os professores estejam de mente aberta e busquem diversificar sua prática para 

atender as necessidades de seus alunos. É preciso que o futuro professor perceba que a matemática 

não precisa apenas ser ensinada a partir de definições e fórmulas, mas que possa ser ensinada a 

partir de problemas envolvendo o cotidiano dos próprios alunos, permitindo assim que os alunos 

aprendam de forma mais dinâmica. E isto os monitores puderam ver ao trabalhar com os jogos nos 

encontros no museu, puderam ver que ao levar um jogo para a aula, os alunos sentiram-se mais 

motivados para aprender e esta aprendizagem foi perceptível pelos mesmos, ficavam mais abertos 

para expor suas dúvidas, suas estratégias e opiniões. Fato este que pode ser notado na fala do 

monitor F: 

Eu acredito que Formação é a construção do profissional, e assim, esse trabalho 

com os jogos no projeto contribuiu para mim formar como professor de 

matemática, porque isso me passou mais segurança, eu já encarei realidades de sala 

de aula que os alunos não estavam conseguindo entender, não foi no projeto, eu fui 

substituir um professor em uma aula de matemática e os alunos não estavam 

conseguindo compreender questões relacionadas a incógnitas, e imediatamente me 

veio à mente as atividades que a gente trabalhava no projeto, e os alunos 

começaram a sentirem-se mais interessados, ou seja, eu consegui despertar o 

interesse deles e teve muitas outras experiências que em sala de aula que eu fiz uso 

de atividades que desenvolvemos no projeto, então tudo isto me torna um 

profissional mais seguro. 

 

E através desta fala, pode-se entender o quanto a participação neste projeto, onde os alunos têm 

a vivência com os jogos, está sendo importante para a prática destes, tanto dentro do projeto como 

fora dele e o quanto os alunos aprenderam, mesmo que o professor estivesse trabalhando com uma 

ferramenta mais dinâmica, isto foi fundamental, pois ao utilizar apenas a aula expositiva os alunos 

não estavam conseguindo compreender o conceito, mas ao utilizar um jogo, este conceito foi 

melhor compreendido por eles. Pode-se ver o quanto a participação neste projeto está contribuindo 

de forma significativa para a formação desses futuros professores, onde eles trabalham teoria e 

prática juntas, onde as diferenças são vistas, as ações são refletidas e estudadas, onde a 
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aprendizagem dos alunos é a prioridade e é assim que eles devem atuar futuramente em suas 

próprias turmas. 

Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 

significativa nos processos de ensino aprendizagem que permite alterar o modelo 

tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados 

seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de matemática, 

quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como 

observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, 

tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente 

relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. As habilidades desenvolvem-se 

porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, investigar e 

descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre 

os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo 

possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativas nas aulas de 

matemática (SMOLE, 2007, p.9). 

 

Um motivo que se destaca para que os professores de matemática, bem como os das demais 

disciplinas insira os jogos em suas aulas, é a possibilidade de tentar diminuir os bloqueios 

apresentados por muitos alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-

la. Como diz Borin (2007. P. 9) “dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva 

e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, 

apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 

aprendizagem”. 

Quando um jogo é bem recebido pelos alunos, quando desperta seu interesse e os levam a 

almejar a vitória, podemos observar assim como afirma Florsheim (1982, Apud, Borin, 2007, p.1) 

que eles adotam uma postura semelhante a de um cientista na busca de uma solução para um 

problema. Inicialmente partem para uma experimentação para conhecer o jogo, logo após começam 

a analisá-lo melhor, discutem entre si e só após esses passos, constroem hipóteses para se chegar a 

vitória e, quando isto não acontece, o processo é retomado com mais cuidado, para verificar suas 

hipóteses e corrigirem seus erros ou até mesmo, os erros de sua equipe.  

Os jogos são motivadores e fazem parte do cotidiano dos alunos, sejam na forma de 

tabuleiros ou digitais, e quando inseridos no ensino, tem-se a possibilidade que eles sintam mais 

interesse em estudar os conteúdos da Matemática. 

E apesar de muitos que estão no setor da educação saberem da necessidade de uma mudança 

na prática, os responsáveis por parte destas mudanças serão os professores, são eles que estão 

diariamente nas salas de aula, apesar desta mudança não estar apenas nas mãos dos professores, é 
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preciso que eles não estejam preocupados apenas em apresentar os conteúdos, é preciso que se 

preocupem também se estes alunos estão aprendendo, faz-se necessário que haja uma mudança de 

postura por parte dos professores, isto não significa que ensinar todos os conteúdos não seja 

importante, mas que devem se preocupar também em “como” apresentar esses conteúdos, de forma 

que os alunos consigam perceber o significado do que estão aprendendo. Mas, o problema é que 

muitos professores, mesmo sabendo do fracasso do ensino desta disciplina, sempre atribuem o 

motivo aos alunos e não fazem nenhuma reflexão sobre sua própria prática de ensino e muitos, 

mesmos percebendo que há necessidades de fazer mudanças em sua prática, ainda são resistentes.  

É preciso que os professores, reflitam na ideia de que para ensinar Matemática basta apenas 

conhecer todos os conteúdos da disciplina e dominá-los, já no século XVIII se havia entendido que 

não é assim, pois muitas vezes as mentes dos alunos são sobrecarregadas ao apresentar todos os 

conteúdos do livro didático, sendo que poucos conseguem compreendê-los.  

O trabalho com jogos é muito importante na formação do professor, e como afirma o 

monitor B, foi fundamental também para que ele pudesse desenvolver a atitude de refletir a respeito 

de sua própria prática e percebesse a importância da mesma: 

O projeto foi fundamental para mim porque eu pude a cada aula aprender 

uma técnica melhor, uma didática melhor, uma postura melhor, as vezes eu 

ficava pensando: eu expliquei assim na aula, poderia ter falado de outra 

forma, há eu fiz dessa forma no quadro poderia ter feito dessa outra forma, 

então com certeza contribuiu sim e bastante para a minha formação. A 

reflexão e a busca de melhorias são importantes para o professor 

principalmente, ele estar sempre verificando a melhor forma de passar um 

conteúdo. 

Os benefícios do uso dos jogos em sala de aula não se resumem apenas aos alunos, mas sua 

contribuição também é notável na formação dos professores, uma vez que oportuniza a formação de 

um professor reflexivo, com a preocupação na compreensão dos alunos dos conceitos matemáticos 

e que não estejam preocupados apenas em cumprir a grade curricular determinada pela escola. Por 

este fato, o professor precisa buscar escolher jogos, bem como atividades que desenvolvam a 

compreensão, aplicar problemas matemáticos e jogos de fixação de conteúdos, no qual os alunos 

resolvem vários exercícios, e como é uma situação de jogo, isto não é cansativo para eles, ao 

contrário da aplicação imensas listas de exercícios, as quais a grande maioria dos alunos não fazem. 
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O conceito de professor reflexivo iniciou-se com os trabalhos de Donald A. Schön, e suas 

ideias são centradas na crise educacional e no conflito entre o saber escolar e reflexão na ação de 

professores e alunos. Suas pesquisas mostram que a maioria dos professores acreditam que são 

dotados de um conhecimento e que precisam transmitir isso aos alunos. O aluno não tem espaço 

para realizar suas próprias reflexões sobre os temas estudados na escola, pois estas reflexões são 

determinadas pelos professores, em um típico ensino transmitivo. Ressalta que o ensino escolar é 

categórico e fragmentado e não permite que o aluno associe diferentes formas de pensamento. Neste 

sentido, defende que é preciso se apropriar de outra visão de ensino, um ensino em que se dá razão 

ao aluno, e permita expressar o seu conhecimento, permita errar, ficar confuso, para então aprender. 

Schön (1992, p. 82) traz alguns pressupostos que caracteriza um professor reflexivo: 

[...] Se o professor quiser se familiarizar-se com este tipo de saber, tem de lhe 

prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e atuar como uma espécie de 

detective que procura descobrir as razões que levam as crianças a dizer certas 

coisas. Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e entender o 

seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento-

na-ação que exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar 

atenção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de 

compreensão e das suas dificuldades. 

 

Pode-se entender que o trabalho com os jogos é muito importante na formação do professor 

reflexivo, pois ao trabalhar com essa ferramenta ele sempre estará avaliando a sua prática no 

desenvolvimento do jogo, as ações que os alunos desempenharam durante e após a aplicação do 

jogo, as estratégias desenvolvidas, a compreensão dos conceitos envolvidos, e através desta 

avaliação, ele irá perceber se a inserção do jogo foi importante ou não, se os alunos aprenderam ou 

não, se gostaram ou não do jogo, se a aplicação do jogo teve algo que não foi bom, na próxima 

aplicação ele já poderá corrigir as falhas da primeira ou se o jogo não foi importante para a 

aprendizagem dos alunos, pensar em outro jogo ou material que seja mais adequado, enfim, ao 

trabalhar com jogos é impossível o professor não refletir sobre seus resultados, ações dos alunos e 

suas próprias ações.  

Não foi apenas na prática do monitor B que foi visível a importância da reflexão, mas 

também na prática do monitor F, que relatou que foi substituir um professor em uma escola, e ao 

apresentar um determinado conteúdo de forma expositiva, os alunos não estavam conseguindo 

compreender, então ele resolveu mudar sua metodologia e trabalhar com um jogo que ele tinha 

trabalhado no projeto e que tinha obtido bons resultados. E assim ele fez, e os alunos começaram a 

compreender melhor o conteúdo através daquela atividade. 
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 Através deste relato, percebe-se que a postura deste monitor foi a de um professor reflexivo, 

uma vez que ao apresentar o conteúdo, ele começou a avaliar sua prática e viu que ela não estava 

desenvolvendo o aprendizado dos alunos naquele determinado conteúdo, e ao percebeu isto, que os 

alunos não estavam compreendendo, então a reflexão indicou que ele deveria mudar sua 

metodologia de imediato e assim, segundo seu relato, os alunos começaram a compreender melhor. 

Este professor não tinha como objetivo apenas transmitir conteúdos, mas sim o aprendizado dos 

alunos.   

O ato de ministrar aulas vai muito além de apenas “saber” o conteúdo a ser ministrado. É 

necessário adquirir o “saber fazer”. Para isso, os cursos de licenciatura precisam ser repensados e 

constantemente aprofundados. Nesse sentido Nóvoa (1992, p. 13), defende que: “[...] a formação 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal”.  O conceito do professor reflexivo reitera que o professor é peça chave dentro da pesquisa 

na educação, e suas ações dentro da escola revelam o conhecimento na ação (prática). Para os 

professores, 

[...] isso significa que o processo de compreensão e de melhoria de seu próprio 

ensino deve começar da reflexão sobre sua própria experiência e que o tipo de 

saber advindo unicamente da experiência de outras pessoas é insuficiente 

(ZEICHNER, 2008, p. 539). 

 

Pode-se concluir que o professor reflexivo não é aquele que apenas reflete sobre sua própria 

prática, sobre as próprias ações desenvolvidas dentro da sala de aula e sobre as ações de seus 

alunos, mas é aquele que ao avaliar sua prática e ver que ela não está atingindo o objetivo, que é a 

aprendizagem dos alunos, ele está disposto a mudar, mudar sua ação dentro de sala de aula, mudar a 

metodologia e a maneira de avaliar, uma vez que ele percebeu que isto era necessário e isto não se 

dá apenas em uma aula, mas sim durante toda a carreira como professor, é preciso que haja por 

parte do professor este processo de reflexão e busca de melhoria de estratégias para ministrar aulas 

cada vez mais interessantes que despertem a atenção dos alunos para o que está sendo ensinado e 

que os alunos de fato compreendam os conteúdos que estão vendo na sala de aula, pois nenhuma 

utilidade tem o professor refletir sobre sua prática, ver que ela não está sendo significativa para os 

alunos e continuar agindo da mesma maneira. 

O papel do professor ao trabalhar com os jogos em sala é justamente a de um professor 

reflexivo, apresentando características diferentes daqueles profissionais que acreditam que ensinar é 
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transmitir conteúdos aos alunos que são totalmente passivos no processo de aprendizagem e que em 

momento algum pensam no aluno ao elaborar suas aulas e aplicar suas atividades, agem como se os 

mesmos fossem objetos inanimados, sem nenhuma ligação com o mundo fora da escola. Ao 

trabalhar com os jogos, a relação do professor com os alunos muda, e a do professor com o 

conhecimento também, pois os alunos desenvolvem um papel ativo, uma vez que eles são os 

jogadores e em relação ao conhecimento também, pois se busca não transmitir conhecimentos e sim 

construí-los de forma que os alunos compreendam o que estão fazendo, seja na situação do jogo ou 

durante um exercício de fixação da aprendizagem, que ele dê significado a cada elemento que a 

compõe, possibilitando sempre a construção do conhecimento por parte do aluno e auxiliado pelo 

professor.  

De acordo com Moro (1998), o papel do professor passa a ser o de orientador, de provedor 

de desafios interessantes para que seus alunos tenham uma aprendizagem significativa no sentido da 

compreensão, do domínio do conhecimento e do próprio processo de conhecer. Por este fato, é tão 

importante que o professor reflita sobre as ações desenvolvidas pelos alunos durante o jogo, as 

hipóteses levantadas, as dificuldades, para que assim ele possa desenvolver uma prática cada vez 

mais significativa para o aprendizado de seus alunos e que eles de fato compreendam o que estão 

estudando em sala e consigam relacionar e aplicar sempre que possível estes conhecimentos ao seu 

cotidiano.  

Dentro do projeto, os monitores destacaram a importância de ter conhecido e de ter tido a 

oportunidade de trabalhar com os alunos metodologias diversificadas e ver na prática as 

potencialidades e limitações de cada uma, todas estas experiências foram muito importantes para a 

formação docente de cada monitor e para formação também de professores reflexivos, que não 

estivessem preocupados apenas em apresentar conteúdos, mas que tivessem suas práticas voltadas 

para o seu público e para a diversidade de alunos que recebiam e buscavam desenvolver suas aulas 

de forma que despertasse o interesse dos seus alunos para o que estava sendo ensinado, e esta forma 

de trabalho gerou bons resultados, pois dentro do projeto, antes mesmo de planejar qualquer aula, 

era pensado à respeito dos alunos, da turma e das necessidades que os mesmos tinham, essas 

necessidades eram analisadas durante os encontros, durante  o trabalho com outras atividades, por 

exemplo, os monitores trabalharam com equações do 1° grau, e perceberam que os alunos tinham 

dificuldades nas operações com os números Inteiros, refletindo sobre isto nos planejamentos, os 

monitores juntamente com os coordenadores e alunos do mestrado, desenvolveram outro encontro 

para trabalhar com estes conteúdos e assim oportunizar o aprendizado e uma melhor compreensão 
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destes alunos nestes conteúdos. Então, todas estas experiências contribuíram tanto para o 

aprendizado como para melhor compreensão por parte dos alunos, sendo muito enriquecedor para 

todos os monitores, alunos da Licenciatura em Matemática que participaram e para os que ainda 

estão participando. 

 

5.5 PERGUNTA 6: DURANTE SEU CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, VOCÊ 

TEVE ALGUMA EXPERIÊNCIA COM O USO DOS JOGOS? VOCÊ PODERIA RELATAR 

UM POUCO DESTA EXPERIÊNCIA? 

Ideias centrais 

Nas disciplinas de laboratório 

de ensino de matemática I e II 

No projeto de iniciação à 

docência 

Monitoria da disciplina de 

laboratório de ensino de 

matemática I 

 

IC- Nas disciplinas de laboratório de ensino de matemática I e II 

DSC 

Bem, nas disciplinas de Laboratório de ensino de matemática I e II, nós tivemos poucas 

experiências, porque o horário é curto, o horário que é disponível para estas disciplinas é curto, 

mas a gente trabalhou e teve uma noção de como é aplicar jogos nas aulas de matemática, os 

professores trabalhavam a parte prática dos jogos e trabalhavam também a parte teórica dos 

jogos, nós jogávamos sim com nossos colegas e muitas vezes apresentávamos jogos nas aulas 

para toda a turma e para isso a gente estudava os jogos que iríamos aplicar com antecedência e foi 

muito bom. 

A experiência que eu tive foi no Laboratório de Matemática I, que eu vi o material dourado. 

Estudamos um pouco sobre a importância dos jogos e dos materiais concretos, mas na prática 

mesmo, fazer uso dos jogos eu não vi no curso de Licenciatura, eu também acho que é porque o 

professor ele quer ensinar a parte teórica, a importância, quais são os teóricos que apoiam os 

jogos e não a parte prática. E em Laboratório II também, mas principalmente em Laboratório I. A 

única maneira de usar os jogos foi apenas expondo o jogo, mas não usando aquele jogo, não 
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jogando. 

Durante o curso a gente utilizava alguns jogos na Disciplina de Laboratório I e fazia algumas 

avaliações, discursões e até dava aula com os jogos, mas na própria turma da Licenciatura. Vimos 

a parte teórica e depois a parte prática e depois voltamos a parte teórica. 

 

IC- No projeto de iniciação à docência 

Na minha Graduação, durante meu processo de formação eu já participei de outro projeto de 

extensão, no qual a gente aplicava jogos para alunos do Fundamental II, já participei de um 

projeto de iniciação à docência, onde utilizamos o jogo Spor para o ensino de Geometria no 

ensino médio.  

 

IC- Monitoria da disciplina de laboratório de ensino de matemática I 

Fui monitor da disciplina de Laboratório de ensino de matemática I durante meu curso de 

Licenciatura e lá a gente também teve experiência em trabalhar com estes materiais manipuláveis. 

 

Como pode ser visto, ao serem questionados se já haviam feito uso dos jogos durante sua 

licenciatura, todos os monitores responderam que já conheciam esta ferramenta metodológica e que 

já tinham estudado um pouco sobre o que alguns autores falavam sobre o uso dos mesmos no 

ambiente da sala de aula. Alguns até falaram que haviam trabalhado de forma prática, pois uma das 

atividades pedidas e desenvolvidas nas disciplinas de Laboratório I e II, era justamente estudar um 

jogo e apresentar este jogo para toda a turma, e para isso eles tinham que estudar o jogo para saber 

que conteúdos matemáticos poderiam ser explorados, joga-lo, para assim conhecê-lo e apresentá-lo. 

Só que estas aplicações dos jogos se davam apenas com seus colegas de curso na grande 

maioria. Houve um caso em que um dos monitores teve a oportunidade de participar de um projeto 

de iniciação à docência, tendo assim, a oportunidade de fazer uso de jogos para trabalhar conteúdos 

matemáticos para alunos da educação básica.  

E aí surge um problema, pois durante o curso de licenciatura, pouco ou nenhum contato 

existe com o público com o qual irão trabalhar, e a forma que as disciplinas são dadas, apesar de 
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algumas serem de Laboratório, de prática pedagógica, elas acabam se resumindo apenas a um 

estudo teórico, ou quando existe uma prática ela não é realizada com o público com o qual esses 

professores irão trabalhar, normalmente eles são aplicados ali mesmo na universidade com seus 

colegas da licenciatura, como pode ser visto através do discurso do monitor C: 

Durante o curso a gente utilizava alguns jogos na Disciplina de Laboratório I e 

fazia algumas avaliações, discursões e até dava aula com os jogos, mas na própria 

turma da Licenciatura. Vimos a parte teórica e depois a parte prática e depois 

voltamos a parte teórica. 

 

E esta aplicação não é tão importante e não muito útil para a experiência dos alunos da 

licenciatura, pois existem inúmeras diferenças entre os alunos de uma licenciatura e os alunos da 

escola básica. Na universidade pode-se estudar um jogo indicado para trabalhar a introdução de um 

conteúdo matemático, mas estes alunos já têm este conhecimento, na turma da escola básica, eles 

não têm este conhecimento ainda, você deve desenvolvê-lo através do jogo, os comportamentos são 

diferentes e as maneiras de abordagem também. 

E por isso muitos professores afirmam que as universidades ensinam algumas coisas que não 

fazem falta e que não serão utilizadas na sua carreira profissional, enquanto esquecem de ensinar 

outras que consideram muito importantes e úteis para o desenvolvimento das suas aulas, para que 

melhor pudessem enfrentar a realidade da sala de aula, e ainda que têm alguns conhecimentos que 

só serão adquiridos somente na prática. 

Não estamos dizendo aqui que a teoria não é importante a ser ensinada nos cursos de 

licenciatura, afinal de contas ela é essencial, é imprescindível que antes que um professor trabalhe 

com um conteúdo ele tenha o conhecimento teórico do mesmo, que antes de aplicar uma 

metodologia, ele busque estudá-la a fim de saber dos benefícios de trabalhar com a mesma, que 

conheçam quais autores defendem o uso de determinadas metodologias e resultados de outros 

professores que trabalharam com elas no ambiente da sala de aula, pois estes conhecimentos 

teóricos são fundamentais para auxiliar a prática de todo professor, como diz o monitor B, que cita 

que o estudo teórico realizado na Universidade sobre os jogos foi muito importante para que ele 

estivesse mais seguro para desenvolver sua prática com os mesmos no projeto que ele estava 

participando. O que é importante é que estes alunos tenham mais oportunidades práticas de 

trabalhar o que estão vendo na teoria, não um grupo de alunos apenas, e sim todos os alunos que 

fazem licenciatura, assim o aprendizado por parte destes será muito mais significativo:  
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Temos a disciplina de Laboratório, onde vimos um pouco mais a teoria, mas aí com 

os trabalhos que a gente tinha que apresentar, tinha que apresentar um certo jogo, aí 

para apresentar a gente tinha que praticar, não dar para ficar só na teoria, 

juntávamos as equipes e íamos para o Laboratório e jogava mesmo uns com os 

outros, para a gente entender como funcionava, dominar, para depois apresentar, e 

aí foi interessante porque eu estava também no projeto, então o que eu via na 

Universidade lá com os alunos, quando eu vinha para o projeto , eu vinha de uma 

forma bem melhor, com mais experiência e com mais conhecimento. 

 

As propostas curriculares para os Cursos de Licenciatura instituem a figura de um novo 

profissional, definido por um conjunto de competências que só podem ser construídas na prática e 

na reflexão coletiva sobre a prática. Lendo a LDB (lei nº 9.394, sancionada em 20 de dezembro de 

1996), percebe-se que a mesma também enfatiza a associação entre teoria e prática, fazendo com 

que os licenciandos entrem em contato com os alunos mais cedo e durante mais tempo em sua 

formação acadêmica. 

Portanto, nota-se que as Diretrizes Curriculares indicam que os profissionais formados nos 

cursos de Matemática devem ter uma visão abrangente do papel social do educador na sociedade; 

capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias; participar de programas de 

formação continuada e trabalhar em equipes multidisciplinares; capacidade de comunicar-se 

matematicamente e compreender Matemática, de estabelecer relações com outras áreas do 

conhecimento, de expressar-se com clareza, precisão e objetividade. Segundo Garcia (2003, p. 64), 

“estas almejam ainda, a valorização da prática e uma nova visão da prática, durante o curso, vista 

como lugar, foco e fonte de pesquisa”. E estas competências, são requeridas de todo professor, ao 

entrar em toda e qualquer escola, e se durante o curso de Licenciatura, eles não tiveram a 

oportunidade de trabalhar com a prática, no desenvolvimento e na aplicação de aulas em turmas de 

alunos da educação básica, onde é que eles vão adquirir todas estas competências? Por isso, é tão 

importante proporcionar estas vivências para os futuros professores. 

Sabendo da importância de proporcionar esta prática aos alunos das licenciaturas, 

desenvolveu-se alguns programas institucionais de bolsas de iniciação à docência, programas estes 

que atendem alunos da licenciatura e alunos da escola básica, que proporciona momentos de prática 

nas escolas, mas que é importante também para estabelecer a relação entre a teoria e a prática, uma 

vez que os alunos da licenciatura têm encontros nas escolas, mas também encontros teóricos na 

Universidade, sendo que estes levam a uma reflexão teórica sobre a prática, sobre tudo o que eles 

observam e vivenciam durante o período em que participam do projeto e trabalham com alunos da 
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escola básica, propiciando ao aluno oportunidades de fazer uma síntese da teoria e da prática, e tem 

de ser visto como uma aproximação da realidade da sala de aula na Universidade com a escola. 

E esta experiência vivida em projetos pode ser observada através do relato do monitor F, o 

qual comenta um pouco da sua participação em um projeto de iniciação à docência, onde trabalhou 

em uma turma de alunos da escola básica: “já participei de um projeto de iniciação à docência, onde 

utilizamos o jogo Spor para o ensino de Geometria no ensino médio”. A participação de alunos da 

licenciatura em projetos como esses é muito importante, pois proporciona uma experiência prática, 

onde eles têm a oportunidade de atuar no seu futuro campo de trabalho, e vivenciar como é dar uma 

aula, escolher uma metodologia para apresentar um determinado conteúdo matemático, avaliar o 

aprendizado dos alunos e sua própria prática como professor, tirar as dúvidas dos alunos, enfim, 

aprendem o que é ser um professor e a importância de sua prática. 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Matemática, dizem que o 

professor egresso de um curso de licenciatura deve ter uma adequada preparação para sua carreira 

onde a Matemática seja utilizada de forma essencial, assim como para um processo contínuo de 

aprendizagem, e ainda, uma formação pedagógica voltada para a sua prática, que possibilite a 

vivência crítica da realidade e uma formação geral complementar envolvendo outros campos do 

conhecimento, necessários ao exercício do magistério. 

Mas, infelizmente o que se sabe é que os cursos de Licenciatura têm focado mais na teoria e 

poucas ou nenhuma oportunidades práticas estes alunos têm de exercerem, a não ser no período dos 

estágios, e através das entrevistas. Pode-se verificar que esta também era a realidade destes 

monitores participantes do PROJETO, pois nenhum dos oito monitores tinham tido experiência 

antes deste projeto, não tiveram experiência de dar aula e muito menos de trabalhar com jogos, 

afirmaram terem conhecido esta metodologia na universidade, de terem trabalhado com a mesma 

com seus colegas de curso, mas a oportunidade de trabalhar com eles com alunos da escola básica, 

nunca tinham tido, no PROJETO, foi onde eles tiveram o primeiro contato com os alunos da escola 

básica e de trabalhar com esta e outras metodologias. Devido a isso, é que na fala dos monitores, 

devem existir mais projetos como estes, que auxiliem tanto os alunos das licenciaturas como 

também os alunos da escola básica. 
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5.6 PERGUNTA 7: COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA, ENQUANTO 

PROFESSOR, NA QUAL VOCÊ FEZ USO DE JOGOS? 

Ideias centrais 

Não tiveram esta experiência Experiência através de 

substituição de professor 

Participação no Programa Mais 

Educação 

 

IC- Não tiveram esta experiência 

DSC 

Ainda não tive experiência na sala de aula como professor. A única experiência que eu tive foi no 

projeto, mas esta experiência que eu tive e estou tendo está sendo muito boa para minha 

formação. 

 

IC- Experiência através de substituição de professor e participação no Programa Mais Educação 

DSC 

Turma minha mesmo eu não tive, mas eu substitui professores que faltavam e pediam para que eu 

desse aula em seu lugar. 

 

IC - Participação no Programa Mais Educação 

DSC 

Já participei do projeto Mais Educação. 

 

Através das respostas das entrevistas, é possível notar que a maioria dos monitores 

participantes do projeto não tiveram até o momento da entrevista, nenhuma experiência em sala de 

aula, enquanto professor, fazendo uso dos jogos. A única experiência que estão tendo até o 

momento está sendo a participação no PROJETO, no qual estão atuando como professores de 
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turmas do 6º ano e do 9º ano de escolas públicas de uma cidade do estado da Paraíba. Como pode 

ser observado através do relato do monitor D: 

Ainda não tive experiência na sala de aula como professor. A única experiência que 

eu tive foi no projeto, mas esta experiência que eu tive e estou tendo está sendo 

muito boa para minha formação. 

 

As únicas experiências descritas por um dos monitores, que atuou em uma sala de aula da 

escola básica, foi substituindo professores que haviam faltado, e aí ele trabalhou com a exposição 

dos conteúdos e com a aplicação de exercícios de fixação da aprendizagem e também participou do 

programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 

pelo Decreto 7.083/10, constituindo-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da 

construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a 

jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades 

optativas nos macrocampos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; 

direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e 

uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.  

As atividades de educação integral compreendem estratégias para o acompanhamento 

pedagógico diário da aprendizagem dos estudantes quanto a linguagens,  matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas; bem como ao desenvolvimento de atividades culturais, da cultura 

digital, artísticas, esportivas e de lazer. 

A reorganização curricular e a ampliação das dimensões que constituem a ação pedagógica 

fomentadas pelo Programa implicam em possibilitar a garantia do direito à aprendizagem 

significativa e ao desenvolvimento desses estudantes. 

Para o desenvolvimento de cada atividade, o Governo Federal repassa recursos para 

ressarcimento de monitores, aquisição dos kits de materiais, contratação de pequenos serviços e 

obtenção de materiais de consumo e permanentes. De acordo com as atividades escolhidas, as 

escolas beneficiárias também podem receber conjuntos de instrumentos para banda fanfarra, hip 

hop e rádio escolar, dentre outros, conforme Manual PDDE – Educação Integral. 

  E neste programa o monitor F atuava na área da matemática e trabalhava diretamente com 

alunos da escola básica de um município do estado da Paraíba e segundo ele, a diretora da escola 

que ele trabalhava não queria que ele saísse do programa, porque trabalhava de um modo diferente, 

não só com a exposição dos conteúdos, mas abordando diferentes metodologias e proporcionando 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
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uma aprendizagem mais significativa para os alunos participantes do programa e tinha como 

referência o projeto no Museu, pois segundo ele, este é um projeto que realmente o professor em 

formação, se forma mesmo, este projeto passa essa segurança para o docente.  

Durante a Formação inicial os alunos são bombardeados por uma gama de conhecimentos 

específicos sobre a matemática. São também apresentados a uma extensa grade de possibilidades 

metodológicas que em teoria facilitarão o ensino aprendizagem, mas, durante boa parte do curso 

não têm oportunidades de praticar os conceitos aprendidos na universidade. 

 E esta falta de experiência enquanto professor ocorre, pois são poucas as oportunidades para 

os alunos participarem de projetos, e quando se tem os projetos, as vagas são limitadas, e alguns até 

tentam conseguir trabalhos em escolas, mas nem sempre é fácil conciliar os horários de trabalho 

com as aulas na Universidade, os estágios são normalmente a única experiência que todos os 

estudantes das Licenciaturas têm de atuar como professores nas escolas, só que estes se iniciam 

normalmente nos últimos dois anos de curso, por este fato, estes monitores que foram entrevistados, 

no momento ainda não estavam estagiando, e não tinham tido nenhuma experiência de longa 

duração, na qual atuaram como professor, a primeira foi através da participação no PROJETO. 

A prática é sem dúvida essencial para a experiência de qualquer professor, por isso, a 

aprendizagem de como ser professor e como ensinar, conforme Mizukami (1996), ocorre, em 

grande parte, nas situações de sala de aula, a partir de um olhar mais centrado e profundo sobre a 

complexidade que se instaura em torno do processo de ensino e aprendizagem. Entende-se, assim, 

que para ser professor é preciso exercitar a profissão, atuar em uma sala de aula, saber conduzir os 

acontecimentos, saber lidar com as incertezas, pluralidade de ideias e diversidades que permeiam 

esse singular espaço, grandioso em suas manifestações (MAISTRO; ARRUDA; OLIVEIRA, 2009). 

Para Tardif (2002, p. 167), “ensinar é entrar numa sala de aula e colocar-se diante de um 

grupo de alunos, esforçando-se para desencadear com eles um processo de formação mediado por 

uma grande variedade de interações”. Isto fará com que os futuros professores estabeleçam um 

exercício de reflexão que contribui para a compreensão do contexto educativo e para a construção 

de novos conhecimentos a partir da realidade escolar, pois é no convívio com os principais sujeitos 

do processo educativo - os alunos da escolarização básica e seus professores - que o licenciando 

mobiliza e produz saberes, constituindo-se profissional (FIORENTINI; CASTRO, 2003). 

Nesse contexto, o Estágio Supervisionado representa a inserção do professor em formação 

no campo da prática profissional, um tempo durante o qual ele passa pela experiência da docência, 
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geralmente pela primeira vez. Nesse tempo, os futuros professores podem observar, participar, 

problematizar e trocar ideias com professores regentes na escola básica, interagir com os alunos e 

conhecer aspectos gerais do ambiente escolar. 

O estágio é o momento em que os alunos têm a oportunidade de aplicar algumas 

possibilidades metodológicas, e conforme Pimenta e Lima (2004, Apud, MENEGHETTI e DIAS, 

2012, p, 13) é o momento de construir a identidade do professor e sua postura diante dos desafios da 

docência. Sendo assim, ainda na concepção das autoras supracitadas, o estágio é uma ferramenta 

indispensável para uma boa formação inicial. 

Isto posto, pode-se concluir que a experiência, tanto como observador das práticas docentes 

quanto exercendo-a, faz do aluno, enquanto graduando, um conhecedor e adquiridor de 

metodologias que pode tomá-las como base para segui-las aperfeiçoando-as para sua própria 

necessidade futura diante das exigências do mercado de trabalho que se torna competitivo onde os 

mais criativos e inovadores podem se destacar. 

Como foi visto, apesar de até o momento muitos dos entrevistados não terem tido nenhuma 

experiência prática enquanto professor, para ministrar aulas e para trabalhar diretamente com os 

alunos da escola básica, através do PROJETO, eles estão conseguindo desenvolver esta experiência, 

tanto na teoria quanto na prática, e segundo eles este projeto realmente está contribuindo muito para 

a formação docente de cada um, propiciando um aprendizado significativo, onde eles têm a 

oportunidade de planejar aulas, escolher conteúdos e metodologias com os quais trabalhar com seus 

alunos, aplicar atividades, esclarecer dúvidas, avaliar a aprendizagem de seus alunos e refletir sobre 

sua própria prática. Enfim, neste projeto a teoria e a prática andam juntas, e por este fato, que ele 

tem contribuído tanto para a formação desses profissionais.   

 

5.7 PERGUNTA 8: PARA VOCÊ COMO FOI O PROJETO? O QUE VOCÊ GOSTOU E O QUE 

VOCÊ NÃO GOSTOU? QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA A MELHORIA DO 

MESMO? 

 

 

Ideias centrais 
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O que gostou: 

Experiência significativa para 

alunos e monitores 

O que não gostou: 

Confecção do material 

O que gostou: 

Oportunizou aos alunos aulas 

experimentais em Laboratórios 

específicos de cada área 

O que não gostou: 

Pouco tempo para desenvolver 

e explorar as atividades 

O que gostou: 

Trabalho com os jogos 

O que não gostou: 

Ausência de 

interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 

 

IC- O que gostou: Experiência significativa para alunos e monitores; O que não gostou: Confecção 

do material 

DSC 

Para mim o projeto foi ótimo, foi o melhor projeto que eu já participei até agora, se fosse falar do 

que eu gostei, gostei de praticamente tudo, o que eu não gostei do projeto foi só, porque a gente 

tinha que confeccionar o material dos jogos, então muitas vezes, eu sei que é um desafio 

extracurricular, é um desafio que todo educador matemático tem, que é de confeccionar o 

material que irá utilizar na aula, e o professor muitas vezes tem que levar trabalho para casa, 

mesmo assim eu não gostei, na minha concepção dava para tê-los já comprados no Laboratório 

do Museu, mas aí a gente tinha que confeccionar e isso demandava tempo, porque não queríamos 

trabalhar apenas com os materiais que tinham no Museu. 

 

IC: O que gostou: Oportunizou aos alunos aulas experimentais em Laboratórios específicos de cada 

área; O que não gostou: Pouco tempo para desenvolver e explorar as atividades 

No meu tempo de escola, de ensino básico, eu não tive esta oportunidade, de ter um laboratório 

como esse para aprender os conceitos matemáticos, com materiais manipulável, porque as escolas 

não tinham, hoje devido a acessibilidade das coisas, é mais simples construir um laboratório em 

todas as escolas, mas as escolas não vai ter e realmente não tem condições de criar para todas as 

áreas e aqui a gente tem o de Matemática, mas tem das outras áreas também. Então o projeto está 
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de parabéns, foi uma iniciativa da prefeitura juntamente com a Universidade, está trazendo os 

alunos do Ensino básico para o laboratório e eu pude ver que não é só para conhecer, eles não 

vem aqui só conhecer, eles vêm para uma aula realmente, uma aula com o tempo resumido, mas 

muito significativa, porque quem ministra as aulas aqui são alunos da Graduação, assessorados 

por alunos do Mestrado e Coordenadores que são Doutores. E o pessoal planeja de fato, eu faço 

isso, eu digo com experiência própria, a gente se prepara, planeja, vem dar uma aula legal, porque 

a gente aprende lá no planejamento, vem tentar passar para eles. 

Questões externas como atraso de ônibus, ou por exemplo uma área liberou antes da hora, então 

você vai ter que liberar também, esses fatores fazem com que a aula se torne muito curta e 

quando a gente está trabalhando com materiais concretos, com jogos, a aula é mais prolongada, 

então o ponto que eu não gostei, que poderia melhorar, era ter mais tempo para que você pudesse 

explorar aquele jogo, aquele material concreto. 

 

IC- O que gostou: Trabalho com os jogos; O que não gostou: Ausência de interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 

DSC 

A experiência é importante por si só, mas no trabalho com os jogos, percebi que a primeira coisa 

que temos que saber é se um jogo é interessante ou não de jogar, antes de você aplicar em sala de 

aula jogue ele ou procure um grupo diversificado e use o jogo com este grupo, peça para eles 

falarem o que é interessante e o que não é, e aí você vai ter uma boa visão para utilizar o jogo em 

sala. 

Eu acredito que uma sugestão que eu poderia fazer era ver a integração entre as áreas do 

conhecimento, porque a gente sabe que os PCN‟s vêm cobrando que a matemática e as outras 

ciências elas trabalhem unidas, então eu vejo assim que essas áreas que são distintas, mesmo elas 

sendo distintas, poderia sim haver uma integração, você usar um material concreto, expor um 

assunto de outra ciência, ou você mostrar a importância da matemática em outra área. Faltou a 

interdisciplinaridade e também faltou a transdisciplinaridade, ou seja, a matemática fazendo uso 

da matemática, porque eu acredito que cada jogo ele não pegava nada do anterior, então cada 

jogo era um assunto completamente diferente do que você já tinha explorado, então não houve 

uma sequência, então você não aproveitava um assunto que você viu no mês anterior para o mês 
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seguinte, então faltou a matemática fazer uso da matemática. 

 

 Observamos através das entrevistas que todos os monitores estão gostando muito de 

participarem deste projeto, pois o mesmo tem proporcionado experiências significativas tanto para 

os monitores quanto para os alunos da escola básica que participam dos encontros no Museu, no 

Laboratório de Matemática. 

 Como se sabe, uma vez que o professor está em sala de aula é possível verificar a 

desmotivação dos alunos em relação ao ensino da matemática. Os motivos que contribuem para esta 

desmotivação são vários, e um deles está no fato de alguns professores primarem por aulas 

tradicionais. 

 A superação dessa situação é um desafio a ser enfrentado pelos professores, por isso, é 

preciso que o docente procure diversificar as modalidades didáticas utilizadas em sala e procurar 

alternativas que torne o aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem, e isso pode ocorrer por 

meio de aulas práticas e experimentais. Foi esta didática utilizada no PROJETO, os alunos não 

vinham para o museu para apenas ver professores diferentes dando sua aula expositiva, o objetivo 

era tornar estes alunos ativos e inseri-los de forma prática no processo da aprendizagem, por isso, 

era trabalhado com materiais manipuláveis, jogos, gincanas e atividades que exploravam o 

raciocínio lógico e os conhecimentos que eles vêm adquirindo ao longo de sua jornada escolar, os 

alunos tinham o papel ativo no desenvolvimento de qualquer atividade, cabia a eles desenvolver 

estratégias, levantar hipóteses, analisar suas respostas, buscar esclarecer suas dúvidas, e o professor 

atuava como orientador, como mediador e não como figura principal como normalmente acontece 

na aula expositiva.  

Essa modalidade didática oportuniza aos alunos um aprendizado mais ativo (HODSON, 

1994), estimulando a imaginação, a curiosidade e o raciocínio, fazendo com que a aprendizagem 

ocorra de forma significativa, proporcionando uma mudança conceitual e a construção do próprio 

conhecimento (SOUZA et al., 2005).  

Sabe-se que para desenvolver estas aulas experimentais e práticas, é necessário dispor de 

mais tempo para o planejamento da atividade, tempo para confeccionar os materiais e de mais aulas 

para trabalhar e explorar os materiais. Por este fato, nem sempre as aulas práticas são bem vistas 

pelos professores, muitos não se agradam desta ideia de confeccionar os materiais e acham que é 
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dever da escola adquiri-los e disponibilizá-los, mas esta não é a realidade da maioria das escolas 

brasileiras, pois grande parte não possuem Laboratórios de matemática. 

Esta resistência e desagrado para confeccionar os materiais, pode ser notada na fala do 

monitor F, ao dizer: 

o que eu não gostei  do projeto foi só, porque a gente tinha que confeccionar o 

material dos jogos, então muitas vezes, eu sei que é um desafio extracurricular, é 

um desafio que todo educador matemático tem, que é de confeccionar o material 

que irá utilizar na aula, e o professor muitas vezes tem que levar trabalho para casa, 

mesmo assim eu não gostei, na minha concepção dava para tê-los já comprados no 

Laboratório do Museu, mas aí a gente tinha que confeccionar e isso demandava 

tempo. 

 

 Mas, uma vez que o objetivo do professor seja proporcionar o aprendizado de seus alunos, 

ele vai superar os desafios e vai trabalhar com as aulas práticas e fazer uso de materiais didáticos de 

manipulação, pois de acordo com Lorenzato (2006), o professor tem um papel muito importante no 

sucesso ou fracasso escolar do aluno. Para este autor, não basta o professor dispor de um bom 

material didático para que se tenha a garantia de uma aprendizagem significativa. Mais importante 

do que isso é saber utilizar corretamente estes materiais em sala de aula (LORENZATO, 2006). 

 No trabalho desenvolvido pelos monitores, a maioria dos encontros eram elaborados e 

planejados de forma que os alunos trabalhassem com os materiais didáticos de manipulação, tanto 

para introduzir conceitos, como também fixar conceitos já vistos e assim fazer com que os alunos 

compreendessem melhor. No trabalho com os materiais didáticos de manipulação, o papel do 

professor é essencial, visto que a eficiência do material depende muito da forma como o professor 

irá fazer uso dos mesmos no momento em que está a mediar uma atividade, pois muitos utilizam 

estes materiais apenas para descontrair seus alunos e não traçam nenhum objetivo para o trabalho 

com os mesmos. 

Em relação a isso, Lorenzato (2006) ainda alerta para o fato de que: [...] convém termos 

sempre em mente que a realização em si de atividades manipulativas ou visuais não garante a 

aprendizagem. Para que esta efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, 

por parte do aluno. E o material didático pode ser um excelente catalisador para o aluno construir 

seu saber matemático (LORENZATO, 2006, p. 21). Matos e Serrazina (1996) também concordam 

que somente a manipulação do material não garante uma aprendizagem significativa. Para eles, o 

papel do professor é de suma importância nesse processo, uma vez que ele deverá escolher o 

material adequado, de forma cuidadosa, para que se tenha o devido sucesso durante a atividade 
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manipulativa. Ainda, de acordo com Matos e Serrazina (1996) “mais importante que os materiais 

com que está a trabalhar, a experiência que o aluno está a realizar deve ser significativa pra ele” 

(MATOS E SERRAZINA, 1996, p. 197).  

Diante do exposto, Rêgo e Rêgo (2006) destacam que a aprendizagem não reside na 

estrutura física do material concreto ou na simples manipulação do mesmo, devendo resultar de 

reflexões sobre as operações impostas sobre a ação manipulativa. Segundo Kaleff (2006), muitos 

professores que utilizam o MD sem nenhuma finalidade a mais, priorizam em suas aulas apenas as 

características lúdicas e estéticas destes materiais, sem refletir sobre qual conceito matemático eles 

poderiam estar representando, bem como os obstáculos cognitivos que existem em relação a 

utilização. Assim, ainda em relação aos materiais didáticos, Passos (2006) revela que qualquer 

material pode servir para apresentar situações nas quais os alunos enfrentam relações entre objetos 

que poderão fazê-los refletir, conjecturar, formular soluções, fazer novas perguntas, descobrir 

estruturas. Entretanto, os conceitos matemáticos que eles devem construir, com a ajuda do 

professor, não estão em nenhum dos materiais de forma a ser abstraídos deles empiricamente. “Os 

conceitos serão formados pela ação interiorizada do aluno, pelo significado que dão às ações, às 

formulações que enunciam, às verificações que realizam” (PASSOS, 2006, p. 81).  

A autora defende, portanto, que aluno não aprende Matemática apenas manipulando objetos, 

isto é, os conceitos matemáticos não residem somente no material, ou na simples ação sobre ele. É 

preciso, então, que haja uma atividade mental por parte do aluno mediado pelo professor, permeada 

de reflexões sobre a ação manipulativa, que deve permitir ao aluno o reconhecimento de relações 

que o levem a pensar, analisar e agir (PASSOS, 2006). Em relação a isso, o professor poderá 

formular questões adequadas que permitam ao aluno passar do concreto ao abstrato por meio de 

construções racionais bem elaboradas. 

 Como se sabe, o simples fato de levar um jogo ou outro material didático manipulável não é 

o suficiente para que os alunos consigam compreender melhor os conceitos matemáticos estudados, 

para trabalhar com aulas prática é necessário dispor de mais tempo do que na aula expositiva, pois 

os alunos a princípio querem conhecer o material, o professor irá trabalhar juntamente com os 

alunos os conteúdos através daqueles objetos e é necessário que haja esta exploração do material 

estudado. Nos encontros do PROJETO, um dos pontos negativos citados por um dos monitores foi 

justamente este, do tempo que eles tinham disponível para desenvolver o encontro, pois 

normalmente só dava para apresentar o material e os alunos começarem a manipular, ou jogar 
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algumas partidas, mas explorar o material, nunca se tinha tempo suficiente para isto. Como 

podemos ver no relato do monitor D: 

Questões externas como atraso de ônibus, ou por exemplo uma área liberou antes 

da hora, então você vai ter que liberar também, esses fatores fazem com que a aula 

se torne muito curta e quando a gente está trabalhando com materiais concretos, 

com jogos, a aula é mais prolongada, então o ponto que eu não gostei, que poderia 

melhorar, era ter mais tempo para que você pudesse explorar aquele jogo, aquele 

material concreto. 

 

Mas mesmo assim, era notável, segundo os monitores, que os alunos compreendiam melhor 

os conceitos estudados ali através do material manipulável, pois algumas vezes eram trabalhados 

conceitos que os alunos já tinham visto na escola, só que quando os monitores trabalharam no 

projeto, os alunos apresentaram muitas dúvidas, não compreendiam muito bem por que faziam 

algumas coisas, e quando perguntados, eles diziam que tinham aprendido daquele jeito na escola, no 

entanto, durante o trabalho com o material didático manipulável e após o trabalho, era notável que 

eles tinham uma melhor compreensão, isto pôde ser visto no encontro onde os monitores usaram a 

balança para trabalhar o conceito de Equação do 1º grau.   

Não é fácil trabalhar com estes materiais didáticos de manipulação, mas a participação dos 

alunos da licenciatura em matemática neste projeto tem ajudado muito cada um deles, porque antes 

de qualquer encontro, todo grupo de monitores se encontravam com o coordenador e dois alunos do 

mestrado e ali era realizado o planejamento da atividade que iriam aplicar no encontro, era feito o 

estudo teórico do material, do conteúdo que iriam explorar e como iriam explorar, além dos 

monitores manipularem o material ou até jogarem, e a partir dali eram elaboradas estratégias de 

aplicação, tiradas dúvidas e levantados questionamentos. Daí o projeto, segundo os monitores, ter 

contribuído tanto para a formação docente de cada um deles. 

Tem sido muito importante tanto para os alunos da Graduação como também para os alunos 

da escola básica, pois estão tendo a oportunidade de estarem em um laboratório de matemática e de 

terem aulas experimentais, pois nas escolas que eles estudam não tem laboratório de matemática e 

nem de nenhuma área, e no museu eles têm a oportunidade de estudar em laboratórios específicos 

de cada área. E no PROJETO, outro ponto positivo destacado pelos entrevistados, foi o trabalho 

com os jogos, uma vez que possibilitou um ensino aprendizado mais dinâmico, onde os alunos 

ficavam mais à vontade para aprender, para tirar suas dúvidas, para expor suas opiniões. 
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O trabalho com os jogos foi muito importante também para os monitores, uma vez que 

nunca tinham tido a experiência de trabalhar com tal material, e neste projeto, eles tiveram a 

experiência de trabalhar de forma prática com jogos para explorar os conteúdos matemáticos no 

ambiente de sala de aula, juntamente com seus alunos, proporcionando aprendizado, como relata o 

monitor C: 

A experiência é importante por si só, mas no trabalho com os jogos, percebi que a 

primeira coisa que temos que saber é se um jogo é interessante ou não de jogar, 

antes de você aplicar em sala de aula jogue ele ou procure um grupo diversificado e 

use o jogo com este grupo, peça para eles falarem o que é interessante e o que não 

é, e aí você vai ter uma boa visão para utilizar o jogo em sala. 

 

Os alunos da Graduação tiveram a oportunidade não só de aplicar os jogos, mas de estudar 

sobre eles, de realizar planejamentos de atividades explorando os mesmos e por fim, trabalhar com 

eles na sala de aula, e logo após, sempre no encontro de planejamento era realizado uma discussão 

sobre a experiência prática de cada um dos monitores, enfim, é realizado um trabalho completo, e 

por isso, tão importante para a experiência destes monitores e para os alunos participantes. 

Grandro (2000) ressalta que o jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução 

de problemas na medida em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração do conceito através 

da estrutura matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, 

elaborando estratégias e testando-as a fim de vencer o jogo. Tais habilidades desenvolvem-se 

porque ao jogar, o aluno tem a oportunidade de resolver problemas, investigar e descobrir a melhor 

jogada, refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os 

conceitos matemáticos. Pode-se dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem 

significativa nas aulas de matemática (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007).  

Na concepção de Smole, Diniz e Milani (2007), o trabalho com jogos é um dos recursos que 

favorece o desenvolvimento da linguagem e de diferentes processos de raciocínio, promove também 

a interação e a socialização entre os alunos, uma vez que durante um jogo, cada jogador tem a 

possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender pontos de vista e aprender a 

ser crítico e confiante em si mesmo. Borin (1998) corrobora com os autores acima, afirmando que 

dentro da situação de jogo, é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, nota-se que, ao 

mesmo tempo em que estes alunos falam de matemática, apresentam também um melhor 

desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. 
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 Ainda na visão de Borin (1998), à medida que os alunos vão jogando, estes percebem que o 

jogo não tem apenas o caráter lúdico e que deve ser levado a sério e não encarado como brincadeira. 

Ao analisar as regras do jogo, certas habilidades se desenvolvem no aluno, e suas reflexões o levam 

a relacionar aspectos desse jogo com determinados conceitos matemáticos. Também é necessário 

que o jogo tenha regras pré-estabelecidas que não devem ser mudadas durante uma partida. Caso 

ocorra necessidade de serem feitas alterações nas regras, estas podem ser discutidas entre uma 

partida e outra. A negociação entre os alunos também contribui para o aprendizado significativo. 

Starepravo (1999) também defende essa ideia, afirmando que os desafios dos jogos vão além do 

âmbito cognitivo, pois, ao trabalhar com jogos, os alunos se deparam com regras e se envolvem em 

conflitos, uma vez que não estão sozinhos, mas em um grupo ou equipe de jogadores.  

Tais conflitos são excelentes oportunidades para alcançar conquistas sociais e desenvolver 

autonomia. Os jogos, na educação matemática, são vistos pelos documentos oficiais de formas 

distintas, como relacionado a seguir. Para as Diretrizes (BRASIL, 2006), os jogos são eficientes 

para a memorização e sugerem que há vários tipos de jogos que podem ser utilizados para instigar a 

memorização. Além desse fato, os PCN (BRASIL, 1997) enfatizam que os jogos são um aspecto 

que leva a criança a se interessar, se estimular, e a se desenvolver para resolver dificuldades ou 

problemas. Também informam que, além de ser um objeto sociocultural em que a matemática está 

presente, o jogo é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos e 

supõe um “fazer sem obrigação externa e imposta”, embora demande exigências, normas e controle. 

No jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, desenvolve-se o 

autoconhecimento e o conhecimento dos outros. Por esse motivo que é tão importante que os jogos 

sejam inseridos no ambiente escolar, e no decorrer deste projeto os monitores estão vendo na prática 

a importância e os benefícios para a aprendizagem dos alunos do trabalho com os mesmos. Neste 

projeto, faziam-se o uso dos jogos para a introdução, para fixação, como também para melhorar a 

compreensão de conceitos matemáticos por parte dos alunos, os jogos utilizados exploravam 

sempre conteúdos matemáticos. 

Mas um dos pontos negativos apresentados pelo monitor D do projeto, foi a ausência da 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, segundo, ele: 

porque a gente sabe que os PCN vem cobrando que a matemática e as outras 

ciências elas trabalhem unidas, então eu vejo assim que essas áreas que são 

distintas, mesmo elas sendo distintas, poderia sim haver uma integração, você usar 

um material concreto, expor um assunto de outra ciência, ou você mostrar a 

importância da matemática em outra área. Faltou a interdisciplinaridade e também 
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faltou a transdisciplinaridade, ou seja, a matemática fazendo uso da matemática, 

porque eu acredito que cada jogo ele não pegava nada do anterior, então cada jogo 

era um assunto completamente diferente do que você já tinha explorado, então não 

houve uma sequência, então você não aproveitava um assunto que você viu no mês 

anterior para o mês seguinte, então faltou a matemática fazer uso da matemática. 

 

De acordo com este monitor, todos os jogos explorados, abordavam um ou mais conteúdos 

matemáticos, mas o problema segundo ele foi que não houve uma sequência de conteúdos, o que 

era trabalhado em um jogo ou com um material manipulável uma semana, na maioria das vezes, os 

alunos não utilizavam no encontro posterior, para ele faltou isso, o aluno fazer uso do que tinham 

aprendido nos encontros anteriores, pois os monitores normalmente estão acostumados a seguir um 

cronograma, onde todos os conteúdos e atividades seguem uma ordem, e pelo fato de no PROJETO, 

o trabalho não seguir esta mesma linha, eles acreditam que os alunos não faziam uso do que 

estavam estudando através dos experimentos e dos jogos.   

Mas os alunos faziam uso dos conceitos aprendidos, pois em um dos encontros, os alunos 

trabalharam um jogo chamado de jogo do juiz, onde eles tinham que resolver várias operações, para 

assim avançar no jogo, já em outro encontro posterior, o monitor fez uso da balança para trabalhar o 

conceito de Equação do 1° grau, já no encontro seguinte trabalharam um jogo denominado Contato 

do 1° grau, o qual abordava a resolução de Equações do 1° grau, e explorava também as operações 

com os números inteiros, pois sem saber somar, subtrair, dividir, enfim, operar com os números 

inteiros não tem como resolver uma equação do 1° grau e assim os conteúdos eram trabalhados, não 

se tinha um livro para segui-lo, as propostas de trabalhar com os conteúdos e quais metodologias 

utilizar para fazer a exploração, eram discutidos nos encontros de planejamento juntamente com os 

monitores, alunos do mestrado e o coordenador da área, e algumas vezes os professores das turmas 

até sugeriam conteúdos para que os monitores trabalhassem no Laboratório, algumas vezes 

conteúdos estes que os alunos até já tinham visto na escola, mas que não tinham compreendido 

muito bem e que apresentavam muitas dúvidas, como por exemplo as operações com os números 

inteiros, os alunos tinham muitas dúvidas e por isso procuravam sempre trabalhar jogos e atividades 

que exploravam estes conceitos e desenvolver o cálculo mental destes.    

Como foi dito por ele, no projeto não houve oportunidade de trabalhar com as demais 

disciplinas, todos os encontros eram focados apenas em desenvolver conteúdos específicos da 

disciplina, os monitores de matemática desenvolviam atividades de matemática, os de ciência 

desenvolviam experimentos para desenvolver conteúdos de ciência e assim aconteciam com as 
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demais disciplinas. A integração entre estas disciplinas não houve, a qual é chamada de 

interdisciplinaridade. 

Conforme Ivani Fazenda (1994), a interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália em 

meados da década de 60, num período marcado pelos movimentos estudantis que, dentre outras 

coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, 

política e econômica da época. A interdisciplinaridade teria sido uma resposta a tal reivindicação, 

na medida em que os grandes problemas da época não poderiam ser resolvidos por uma única 

disciplina ou área do saber. No final da década de 60, a interdisciplinaridade chegou ao Brasil e 

logo exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua 

presença no cenário educacional brasileiro tem se intensificado e, recentemente, mais ainda, com a 

nova LDB Nº 9.394/96 e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas mais variadas 

áreas. Sendo importante, pois, abrangem temáticas e conteúdos permitindo dessa forma recursos 

inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. O conceito fica mais claro quando se 

considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 

conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, 

de ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos (BRASIL, 2000, p.75). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) orientam o 

desenvolvimento de um currículo que contemple a interdisciplinaridade como algo que vá além da 

justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das mesmas de modo a se perder em 

generalidades. O trabalho interdisciplinar precisa “partir da necessidade sentida pelas escolas, 

professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma 

disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 1999, p. 88-89). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

(...) É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, 

que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 

intervenção. Nesse sentido ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, 

professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 

Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem um 

conhecimento que vai além da descrição da realidade mobiliza competências 

cognitivas para deduzir, tirar inferências ou fazer previsões a partir do fato 

observado (BRASIL, 2002, p. 88 e 89). 
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A interdisciplinaridade acontece naturalmente se houver sensibilidade para o contexto, mas 

sua prática e sistematização não são tão fáceis, pois demandam trabalho didático e disponibilidade 

de um ou mais professores. Por falta de tempo, interesse ou preparo, o exercício docente na maioria 

das vezes ignora a intervenção de outras disciplinas e os professores em sua maioria se contentam 

em trabalhar de forma isolada com os conteúdos de sua própria disciplina. 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 

causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 

necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 

significados e registro sistemático dos resultados (BRASIL,1999, p.89). 

 

De acordo com Veiga-Neto (1994, p. 145), dentre as várias contribuições pertinentes ao 

ensino interdisciplinar, temos:  

a) um maior diálogo entre professores, alunos, pesquisadores etc., de diferentes 

áreas do conhecimento; b) um melhor preparo profissional e uma formação mais 

integrada do cidadão; c) uma Ciência mais responsável, já que seria possível trazer 

a problematização ética para dentro do conhecimento cientifico; d) a reversão da 

tendência crescente de especialização, de modo que se desenvolveria uma visão 

holística da realidade; e) a criação de novos conhecimentos, graças a fecundação 

mútua de áreas que até então se mantinham estanques; f) reverter um suposto 

desequilíbrio ontológico de que padece a Modernidade, isto é, reverter o  

descompasso entre uma pretensa natureza última das coisas e as ações humanas 

que tem alterado tal natureza. 

 

Muitos professores conhecem muito bem os benefícios de se trabalhar com a 

interdisciplinaridade, uma vez que o trabalho com a mesma contribui para a aprendizagem dos 

alunos e também para a formação crítica e social dos mesmos. Apesar de realmente ter havido esta 

possibilidade de trabalhar com as demais disciplinas, no momento este não era o objetivo do 

PROJETO, a finalidade era intervir/apoiar o processo de ensino-aprendizagem em escolas da rede 

pública municipal de ensino da cidade Campina Grande/PB, implementando o ensino experimental 

e, simultaneamente, integrando professores, pesquisadores e estudantes das áreas da biologia, física, 

química e matemática, não de forma interdisciplinar, portanto, o trabalho interdisciplinar é uma boa 

sugestão para os monitores trabalharem futuramente dentro do projeto e para a melhoria do 

andamento do mesmo. 
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5.8 PERGUNTA 9: COMO VOCÊ AVALIA O SEU CRESCIMENTO COMO PROFESSOR 

DENTRO DO PROJETO? APONTE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SUA 

PARTICIPAÇÃO NO MESMO, ENQUANTO FUTURO PROFESSOR? 

Ideais centrais 

Mudança de visão em relação ao 

que é ser um professor 

Reflexão da prática docente Formação prática qualificada 

 

IC- Mudança de visão em relação ao que é ser um professor 

DSC 

Eu acredito que houve o crescimento como professor, mudou minha visão de mundo, mudou 

minha visão para a Educação Matemática. Eu percebi que a forma tradicional ela não é a única 

forma e ela não é a mais adequada, e eu percebi também que metodologia como o uso de 

materiais concretos e jogos, faz com que haja uma maior aprendizagem, então, em relação a 

minha formação como professor, esse projeto contribuiu para que houvesse uma mudança em 

minha visão de mundo como professor na minha prática docente e eu acredito que eu vou levar 

para minha vida como professor, porque a gente sabe que quando a gente faz uso de uma nova 

metodologia, quando a gente faz algo diferente, isso motiva e traz novas experiências tanto para 

nós professores, como também para os alunos. 

 

IC- Reflexão da prática docente 

DSC 

É interessante porque a gente discute sobre os encontros no Museu, os monitores nota os pontos 

mais importantes das aulas, porque geralmente agente aplica uma atividade a um número 

considerável de turmas, aí cada monitor faz alguma descrição da aula e como ocorreu a aula e 

leva para o planejamento e a gente discute os resultados e decide se vai continuar com o material 

manipulável ou jogo, nada passa em branco, a gente decide o que vai fazer, como vai fazer, ou 

seja, planeja o que vai acontecer nos encontros, pois eu vi no decorrer da minha experiência, se 
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aplicarmos o mesmo jogo em uma mesma turma não é tão interessante, tanto que no Museu, não 

se tratava de aulas contínuas, como na escola, nossas atividades tinham que ter um início e fim 

em um encontro. Isto me ajudou muito como professor e na minha prática no projeto. 

 

IC- Formação prática qualificada 

DSC 

O projeto como eu já tinha falado também, foi muito importante para minha formação porque eu 

pude corrigir alguns pontos que a gente vê inclusive na sala de aula, o professor cometendo, uma 

forma de passar um conteúdo e que você não compreendeu e quando você viu outras formas de 

trabalhar aquele conteúdo você mesmo disse, se ele tivesse feito isto eu teria compreendido, então 

no projeto eu tive a oportunidade de fazer, de ser o professor, então o que eu via na sala que eu 

não achava interessante, eu corrigia automaticamente dentro do projeto, tendo como referência o 

meu tempo de estudante. 

Para mim como professor foi fundamental, porque eu tive a oportunidade de dar meus primeiros 

passos ali e praticar da forma que eu tento me colocar no lugar do aluno, então se quanto aluno 

acho que é ruim de compreender determinado conteúdo utilizando apenas a aula expositiva, se eu 

achei ruim de aprender enquanto aluno, então vou fazer diferente, então sem dúvida foi 

fundamental. 

No projeto somos apoio, a gente trabalha com o material juntamente com os alunos de 

escolas públicas, não é como na Universidade, porque quando você está na Universidade com um 

grupo de colegas estudando um material é muito diferente de quando você trabalha com alunos da 

Escola Básica, pois a manipulação ali é simples, todo mundo já adulto, já domina na grande 

maioria das vezes os conteúdos que o material explora. Mas com as crianças é mais importante, 

agente apresenta o material, deixar eles conhecerem o material, explorar o conteúdo através 

daquele material.  

Olha só, como eu avalio o meu crescimento dentro do projeto, como eu tinha dito 

anteriormente, eu não tinha nenhuma concepção do que seria, nenhuma experiência do que seria 

lidar com crianças do 6º ano e com os adolescentes do 9º ano, hoje eu tenho concepção do que  é 

trabalhar com eles, hoje eu tenho mais segurança para trabalhar e para desenvolver atividades 
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com materiais didáticos de manipulação, hoje eu tenho uma formação que eu digo que é mais 

qualificada, em relação aos meus colegas que estão passando os 04 (quatro) anos do curso, sem 

entrar e sem participar de nenhum projeto, estão se formando para ser professor, mas não têm 

nenhuma concepção da prática em sala de aula. 

 

 Como já foi discutido ao longo de todo texto, a participação neste projeto foi a primeira 

experiência prática que todos os monitores tiveram de ministrar aulas para alunos da escola básica, 

por isso que esta experiência foi tão significativa para eles, porque além disso, foi a primeira 

experiência que eles tiveram de ministrar aulas utilizando os materiais didáticos de manipulação 

para introduzir e fixar conteúdos matemáticos, até então, todos os alunos já tinham estudado 

diferentes metodologias, diferentes autores, já haviam participado de alguns projetos, enfim, tinham 

a experiência teórica, mas careciam da experiência prática, de ter a vivência no ambiente da sala de 

aula, ambiente este onde desenvolverá sua prática futuramente como professor de uma ou mais 

turmas. O monitor D, declara em sua fala, como o projeto contribuiu para a sua prática: 

Eu percebi que a forma tradicional ela não é a única forma e ela não é a 

mais adequada, e eu percebi também que metodologia como o uso de 

materiais concretos e jogos, faz com que haja uma maior aprendizagem, 

então, em relação a minha formação como professor, esse projeto contribuiu 

para que houvesse uma mudança em minha visão de mundo como professor 

na minha prática docente e eu acredito que eu vou levar para minha vida 

como professor, porque a gente sabe que quando a gente faz uso de uma 

nova metodologia, quando a gente faz algo diferente, isso motiva e traz 

novas experiências tanto para nós professores, como também para os alunos. 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Matemática mostram que o 

professor egresso de um curso de licenciatura deve ter uma adequada preparação para sua carreira 

onde a Matemática seja utilizada de forma essencial, assim como para um processo contínuo de 

aprendizagem, e ainda, uma formação pedagógica voltada para a sua prática, que possibilite a 

vivência crítica da realidade e uma formação geral complementar envolvendo outros campos do 

conhecimento, necessários ao exercício do magistério. 

Foi durante esta vivência no PROJETO, que os monitores puderam observar a importância 

de dominar os conteúdos que irão ministrar em sala, de escolher a melhor metodologia para abordar 
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determinado conteúdo, pois muitos alunos que estão na graduação pensam que dominar 

teoricamente os conteúdos que tem que ministrar é o suficiente, que basta apenas copiar no quadro 

o conteúdo, explicar alguns exemplos e aplicar uma lista de exercícios que isso já será o suficiente, 

e no projeto eles tiveram a oportunidade prática de ver que a metodologia tradicional não supre 

todas as necessidades do ensino e para isso eles tiveram a oportunidade de conhecer e trabalhar com 

outras metodologias e puderam compreender o quanto as mesmas são importantes para a 

aprendizagem dos alunos, desfrutaram da oportunidade de trabalhar e ver o quanto o público que o 

professor recebe é diversificado, e eles tiveram o desafio de planejar as suas aulas tendo em mente 

esta diversidade. 

Em concordância com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em 

Matemática, o professor egresso deve ter, além do aporte conceitual sobre conteúdos matemáticos, 

uma formação pedagógica direcionada para a própria prática, possibilitando dessa forma uma visão 

crítica na sociedade e uma autonomia na formação complementar que envolve indissoluvelmente 

todas as áreas do conhecimento. 

Foi durante o projeto que os monitores perceberam, o quanto é importante o professor 

conhecer e fazer uso de diversas metodologias, pois no projeto foi notável que os alunos gostavam 

muito das aulas experimentais, das aulas onde se exploravam jogos matemáticos, gincanas, mas 

nem sempre isso atraia a atenção de todos, pois houve caso, de os monitores estarem explorando um 

jogo junto com os alunos e alguns não quiseram jogar, afirmando, que não sabiam jogar, e mesmo o 

monitor se prontificando para auxiliar, eles recusaram, e passaram a observar e tentar resolver um 

quebra-cabeça que tinha no laboratório de matemática do Museu, ou seja, para estes alunos, já foi 

outro material que despertou suas atenções, e o professor deve avaliar isto, e em outra aula, buscar 

trabalhar com estes materiais. Existe também a diversidade em relação ao aprendizado da 

matemática, pois alguns alunos tem um raciocínio mais rápido, compreendem bem os conteúdos, já 

outros possuem dificuldades de aprendizagem, ou não compreenderam bem o conteúdo quando o 

professor apresentou e por isso possuem muitas dúvidas, e os monitores tiveram a oportunidade de 

vivenciar estas e muitas outras experiências, que serão comuns em sua prática futuramente como 

professor.  

E para tentar atender e suprir a necessidade de todos os alunos, era necessário adaptar as 

atividades na hora do encontro, visto que os monitores a princípio não conheciam os alunos que 

iriam receber, tendo que explicar diversas vezes o conteúdo explorado no jogo ou no material 
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didático, houve caso, em que os monitores estavam aguardando uma turma do 9° ano e para isso 

haviam trazido um jogo intitulado de Contato do 1° grau, o qual abordava Equações do 1° grau, e 

ao invés de receberem esta turma receberam uma turma do 6° ano, eles aplicaram mesmo assim o 

jogo, mas no decorrer das jogadas os alunos não conseguiam resolver as equações, já que explorava 

também operações com números inteiros, os monitores tentaram adaptar o jogo ali na hora mesmo, 

mas não foi possível, e tiveram que substitui-lo por ouro material que havia no laboratório de 

matemática do museu. 

A vivência que estes monitores tiveram neste projeto é algo bem próximo da realidade que 

eles vão enfrentar futuramente como professores, em consequência disto que os monitores 

afirmaram ter sido o melhor projeto que eles participaram dentre todos os outros projetos, o monitor 

F disse que  “esse foi o mais completo, onde houve mais discursões, onde houve mais prática, onde 

houve um processo de formação mais consistente”. E para confirmar o que está sendo discutido até 

aqui, temos o relato dele, que diz: 

Olha só, como eu avalio o meu crescimento dentro do projeto, como eu tinha dito 

anteriormente, eu não tinha nenhuma concepção do que seria, nenhuma experiência 

do que seria lidar com crianças do 6º ano e com os adolescentes do 9º ano, hoje eu 

tenho concepção do que  é trabalhar com eles, hoje eu tenho mais segurança para 

trabalhar e para desenvolver atividades com materiais didáticos de manipulação, 

hoje eu tenho uma formação que eu digo que é mais qualificada, em relação aos 

meus colegas que estão passando os 04 (quatro) anos do curso, sem entrar e sem 

participar de nenhum projeto, estão se formando para ser professor, mas não têm 

nenhuma concepção da prática em sala de aula, como eu já disse, eu já substitui 

professores em algumas escolas e já participei do projeto Mais Educação e a 

diretora da escola disse que não queria que eu saísse porque eu trabalhava de um 

modo diferente, e a minha referência era o projeto no Museu, ele era aminha 

referência, pois é um projeto que realmente o professor em formação, ele se forma 

mesmo, este projeto passa essa segurança para o docente.  

Além de proporcionar esta experiência com os alunos da escola básica, outro fator muito 

importante, foram os encontros de planejamento, onde os monitores se reuniam para planejar as 

aulas dos encontros, escolher conteúdos e metodologias com os quais iriam trabalhar com seus 

alunos, estudar o material e as atividades que aplicariam com os alunos, esclareciam dúvidas a 

respeito do material, avaliavam o material utilizado nos encontros anteriores e a aprendizagem de 

seus alunos e refletiam sobre suas próprias práticas, pois cada monitor fazia algumas anotações e 



211 
 

observações dos encontros e ali compartilhavam como tinha sido os encontros e eles discutiam os 

resultados, e assim buscavam corrigir algumas falhas na prática, ou buscavam aperfeiçoar aquilo 

que já estava bom, e toda a discussão tinha intuito de levar os monitores a refletirem sobre a própria 

prática docente. Em suma, neste projeto a teoria e a prática andam juntas, e por este fato, que ele 

tem contribuído tanto para a formação desses profissionais, como afirma o monitor B em sua fala:                               

O projeto como eu já tinha falado também, foi muito importante para minha 

formação porque eu pude corrigir alguns pontos que a gente vê inclusive na 

sala de aula, o professor cometendo, uma forma de passar um conteúdo e 

que você não compreendeu e quando você viu outras formas de trabalhar 

aquele conteúdo você mesmo disse, há se ele tivesse feito isto eu teria 

compreendido, então no projeto eu tive a oportunidade de fazer, de ser o 

professor, então o que eu via na sala que eu não achava interessante, eu 

corrigia automaticamente dentro do projeto, tendo como referência o meu 

tempo de estudante. 

Sabe-se que estágio é muito importante, mas os alunos normalmente só participam nos 

últimos anos, e no PROJETO os alunos tiveram a oportunidade de irem para a sala de aula logo no 

início do curso. De acordo com Nóvoa (1997), a formação de professores é influenciada por 

inúmeros fatores que devem ser estudados adequadamente, para que assim se possa intervir de 

maneira construtiva na formação dos acadêmicos que futuramente estarão regendo atividades 

didáticas em sala de aula. Essa formação, “deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-

formação participada” (NÓVOA, 1997, p.25). 

Como afirma Garcia, 

Os profissionais formados nos cursos de Matemática devem ter uma visão 

abrangente do papel social do educador na sociedade; capacidade de compreender, 

criticar e utilizar novas ideias e tecnologias; participar de programas de formação 

continuada e trabalhar em equipes multidisciplinares; capacidade de comunicar-se 

matematicamente e compreender Matemática, de estabelecer relações com outras 

áreas do conhecimento, de expressar-se com clareza, precisão e objetividade 

GARCIA (2003, Apud, LUDWIG 2007, p. 3). 

 

 Enfim, através da prática destes monitores, podemos ver o quanto é importante a existência 

de projetos como esses, os quais dão oportunidade para que alunos que ainda cursam a graduação, 

tenham a oportunidade prática de atuarem como professores e ministrarem aulas experimentais com 
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alunos da escola básica, contribuindo assim para a formação profissional e social dos alunos 

participantes, pode-se ver que projetos como esses vem sanar a necessidade que muitos cursos de 

licenciatura têm, que é o de aliar teoria à prática, e como resultado da participação neste projeto 

pode-se notar que os monitores que participaram e os que ainda estão participando, estão bastante 

seguros para atuar em sala de aula e bem mais preparados, pois durante o projeto tiveram a 

oportunidade de desenvolver uma formação teórica e prática,  uma vez que usufruíram da 

oportunidade  de estudar metodologias e aplicar as mesmas junto aos alunos, planejar aulas, avaliar 

os alunos, avaliar e refletir suas próprias práticas e buscar sempre desenvolver uma melhor prática e 

possibilitar uma aprendizagem consistente para todos os alunos participantes, respeitando sempre a 

diversidade existente no ambiente escolar. 

 

5.9 PERGUNTA 10: COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO E O INTERESSE DOS 

ALUNOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS, AS QUAIS EXPLORAVAM O USO DOS 

JOGOS MATEMÁTICOS? ESTAS ATIVIDADES AJUDARAM OU NÃO NO 

APRENDIZADO DOS ALUNOS? 

Ideias centrais 

As atividades despertaram 

uma maior participação e 

interação dos alunos 

Despertaram uma maior 

curiosidade e interesse pela 

matemática e pela 

aprendizagem 

Desenvolvimento da 

autonomia por parte dos 

alunos 

 

IC- As atividades despertaram uma maior participação e interação dos alunos 

DSC 

Olha só, primeiro, a participação dos alunos era boa, ótima, salvo alguns alunos de algumas 

escolas, mas em geral a participação deles foi muito boa, porque tínhamos poucos alunos em cada 

encontro, no máximo 16 alunos, mas na grande maioria das vezes recebíamos 12 alunos e eram 

normalmente 02 (dois) monitores, então dava para a gente assistencializar direitinho os alunos e 

eles participavam bem direitinho, mas assim, havia alunos de algumas escolas que não 

demonstravam nenhum interesse, mas em relação a grande maioria dos alunos, eles 



213 
 

demonstravam contentamento por estarem participando das atividades que envolviam os jogos 

matemáticos, e olha só, essas atividades ajudaram no aprendizado dos alunos e eu não sou 

suspeito de falar, porque eram atividades para verificação do aprendizado da matemática e 

algumas outras para a introdução dos conceitos, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e 

eles diziam que aprendiam, mas a continuidade das atividades a gente não tinha, porque 

trabalhamos em uma dinâmica de Museu. 

Todos os alunos participavam, a gente também tinha esse dever, essa obrigação, preocupação de 

fazer com que todos que tivessem ali se interessassem, então, eles interagiam um com o outro, até 

aqueles que estavam um pouquinho mais afastados, mas a gente conversava, sentava, brincava, 

fazia parte do grupo, porque quando a gente montava os grupos e ficava só observando eles 

jogarem, víamos que sempre havia um grupo desinteressado, que não estava jogando, então a 

gente ia e fazia parte do grupo. 

A gente achava interessante porque sempre nas atividades uns alunos se saem melhor que outros, 

isso é normal, sempre tem um com capacidade cognitiva melhor, então quando um conseguia 

aprender e compreender, era automático ele já querer ensinar o outro, querer mostrar, aí a gente 

via que muitos ficavam com dificuldade e pedíamos que o que havia compreendido ensinasse ao 

outro que não tinha compreendido, por exemplo, no jogo do quadrado mágico, o qual é 

sensacional, e aí um sempre consegue fazer mais rápido que o outro, e quando eles faziam e 

conseguiam montar todo o quadrado mágico, aí a gente já pedia para eles ajudarem os outros, que 

não estavam conseguindo. Então essa interação existia sim e muito positiva. 

Eles deixavam esta questão de grupinho, de afinidade de lado e ia jogar, o interessante é que eles 

iam jogar e se relacionavam muito bem, não precisava eu formar os grupos, se falasse apenas, 

forme duas equipes, tinha o alvoroço todo para formar, mas eles não ficavam escolhendo em qual 

grupo ficar, eles formavam a equipe e garantiam a participação no jogo e pronto. Eles se 

comunicavam. Se intrometiam, expunha suas opiniões, se envolviam muito.  

 

IC- Despertaram uma maior curiosidade e interesse pela matemática e pela aprendizagem 

DSC 

Bem, em relação a participação e interesse dos alunos eu acredito que 90% dos jogos fizeram 
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com que os alunos tivessem mais interesse naquela aula. Porque como o aluno está trabalhando 

em equipe, então ele tem a consciência de que se ele ficar de braços cruzados a sua equipe vai 

sofrer, a sua equipe vai sentir a falta dele porque para ganhar, que esse é o objetivo do aluno, ele 

precisa participar, então isso faz com que ele tenha um maior interesse por aquela aula. Mas a 

gente sabe que de uma vez ou outra sempre aparece aquele aluno que não quer participar de jeito 

nenhum. Em 90% dos casos, essa aula experimental fez com que o aluno tivesse um maior 

interesse e fez com que ele participasse mais, interagisse mais naquela aula, principalmente jogos, 

tipo Gincana, então isso faz com que o aluno com certeza ele tenha um maior interesse, uma 

maior participação, justamente porque ele quer obter a vitória e com a vitória obter uma 

premiação, no demais todos os jogos despertaram um maior interesse e um maior gosto pela 

matemática, porque a gente percebia que quando o aluno chegava, ele já vinha com más 

impressões, usava aquelas frases bem conhecidas: “vixe matemática, logo matemática”, “eu 

queria ir para a outra sala”, mas a gente percebia que quando o jogo estava terminando, o aluno já 

mudava totalmente sua forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais tempo, que tinha 

gostado muito e que queria que tivesse isso na sua escola. A gente percebe que o uso do jogo 

muda a visão preconceituosa do aluno para uma visão prazerosa da matemática. 

Como eu falei, a gente trabalha com rodízio aqui no projeto, então as turmas sempre voltam, e 

quando eles voltavam a gente via o entusiasmo bem maior, eles queriam vir, alunos que 

chegavam na escola contando como era a experiência, outros alunos que não queriam vir, já 

vinham também, alunos que pediam o jogo que estávamos utilizando no Laboratório para jogar 

na escola, então isso é muito legal, agente vê que eles aprendem com os jogos. Os jogos serviram 

bastante para auxiliar os alunos. 

Os jogos foi fundamental, porque a gente pôde através dos jogos estimular um pouco mais os 

alunos no conteúdo, na disciplina como eu falei antes, a Matemática é a disciplina que o pessoal 

foge um pouquinho, mas a forma que foi trabalhada aqui e que ainda é trabalhada aqui com os 

jogos, se torna um pouco mais divertido, você vê que o aluno aprende da mesma forma, ele 

aprende e ao mesmo tempo se sente estimulado a vir novamente. 
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IC- Desenvolvimento da autonomia por parte dos alunos 

DSC 

O que a gente fazia era a princípio deixar eles jogarem, explicava as regras e ia regulando para 

eles não ficarem dispersos, tirava as dúvidas e dávamos a oportunidade para que eles 

descobrissem as estratégias e ficávamos observando o que os alunos estavam fazendo, porque é 

interessante observar o que o aluno faz, como ele faz, ou se o aluno simplesmente joga sem criar 

nenhuma estratégia, e não o professor ensinar o jogo, dizer como joga, como ganhar, dizer as 

estratégias. 

Como por exemplo a Torre de Hanói, a gente orientava, para que eles utilizassem o colega para 

contar o movimento dos discos, para verificar se seu adversário estava fazendo algo de errado e a 

gente ia orientando, passo a passo da aula, orientava e deixava eles seguirem sozinhos. Somos o 

apoio dos alunos nas aulas. 

 

Percebe-se pelas falas dos monitores entrevistados, que os alunos participaram de forma 

intensa de cada encontro do PROJETO, a princípio os monitores enfrentaram uma resistência por 

parte dos alunos porque eles não queriam participar das atividades desenvolvidas no laboratório de 

Matemática, eles queriam ir para os demais laboratórios, menos para o de matemática. Mas no 

decorrer das atividades realizadas nos encontros, a visão que eles tinham da matemática foi 

mudando, e a grande maioria dos alunos começou a participar de forma intensa das atividades e dos 

jogos, e ao invés de fugirem dos encontros no laboratório de Matemática, eles passaram a querer ir, 

queriam levar os jogos para a escola para jogar com seus amigos e isto foi atraindo os alunos que 

não queriam vir para o Museu, fato este que pode ser visto através da fala do monitor D: 

Em 90% dos casos, essa aula experimental fez com que o aluno tivesse um maior 

interesse e fez com que ele participasse mais, interagisse mais naquela aula, 

principalmente, jogos tipo Gincana, então isso faz com que o aluno com certeza ele  

tenha um maior interesse, uma maior participação, justamente porque ele quer 

obter a vitória e com a vitória obter uma premiação, então isso faz com que o aluno 

tenha um maior interesse, no demais todos os jogos despertaram um maior 

interesse e um maior gosto pela matemática, porque a gente percebia que quando o 

aluno chegava, ele já vinha com más impressões, usava aquelas frases bem 

conhecidas: “vixe matemática, logo matemática”, “eu queria ir para a outra sala”, 

mas a gente percebia que quando o jogo estava terminando, o aluno já mudava 

totalmente sua forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais tempo, que 

tinha gostado muito e que queria que tivesse isso na sua escola. A gente percebe 

que o uso do jogo muda a visão preconceituosa do aluno para uma visão prazerosa 
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da matemática. [...]a gente trabalha com rodízio aqui no projeto, então as turmas 

sempre voltam, e quando eles voltavam a gente via o entusiasmo bem maior, eles 

queriam vir, alunos que chegavam na escola contando como era a experiência, 

outros alunos que não queriam vir, já vinham também, alunos que pediam o jogo 

que estávamos utilizando no Laboratório para jogar na escola, então isso é muito 

legal, agente ver que eles aprendem com os jogos. Os jogos serviram bastante para 

auxiliar os alunos. 

 

O motivo para a introdução dos jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de motivar 

os alunos e despertar a curiosidade dos mesmos pelo conhecimento. Quando o professor leva para a 

sala de aula Quebra- cabeças, Quiz, Gincanas, Jogos, problemas do seu cotidiano, a reação dos 

alunos diante da aula é diferente, em termos de participação, comportamento, motivação e acima de 

tudo de aprendizagem, se comparado com as aulas em que o professor ministra de forma 

tradicional, em que trabalha exclusivamente com a exposição escrita e oral do conteúdo, exemplos e 

exercícios de fixação.  

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno que gera 

interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, 

cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto 

curricular que se deseja desenvolver. PCN (BRASIL, 2001, Apud, STAREPRAVO, 2009, 

p. 75).  

  

O aluno, ao aprender com um jogo matemático, o faz com mais entusiasmo e satisfação, por 

mais que ele se esforce isso será prazeroso e principalmente quando consegue a vitória. Também 

não precisa que o professor a todo tempo esteja chamando a atenção de seus alunos, afinal de 

contas, no jogo todo jogador tem um objetivo que é o de vencer e se cada um não fizer sua parte de 

planejar jogadas, criar estratégias, dominar o conteúdo do jogo abordado, ninguém fará isto por ele, 

e ao mesmo tempo estará divertindo-se. Cabe portanto, ao professor orientá-los e fazê-los perceber 

algo mais do que a brincadeira e a diversão, que eles visualizem a Matemática do jogo, o conceito 

que está sendo estudado e que o vejam como uma ferramenta que irá lhes auxiliar na aprendizagem. 

E através da fala do monitor B, entende-se que isto não é só teoria: 

No laboratório é bem melhor de aprender alguns conceitos, e os jogos foi 

fundamental, porque a gente pôde através dos jogos estimular um pouco mais os 

alunos no conteúdo, na disciplina, como eu falei antes, a Matemática é a disciplina 

que o pessoal foge um pouquinho, mas a forma que foi trabalhada aqui e que ainda 

é trabalhada aqui com os jogos, se torna um pouco mais divertido, você vê que o 

aluno aprende da mesma forma, ele aprende e ao mesmo tempo se sente estimulado 

a vir novamente. 

Outro fator muito importante foi a interação dos alunos ao longo do trabalho com os jogos, 

tanto a interação com seus colegas como também com os monitores durante todos os encontros, os 
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alunos dialogavam com os monitores, tiravam suas dúvidas, e isto também ocorreu entre os próprios 

alunos, pois como normalmente os jogos eram em dupla ou em grupo, os alunos sempre dialogavam 

entre si a respeito das jogadas, dos conteúdos explorados, muitas vezes um aluno não estava 

compreendendo, e as vezes até o aluno da equipe adversária lhe auxiliava, tirava suas dúvidas. 

Pode-se constatar como os alunos se relacionavam através dos discursos dos monitores B e F: 

Monitor B 

A gente achava interessante porque sempre nas atividades uns alunos se saem 

melhor que outros, isso é normal, sempre tem um com capacidade cognitiva 

melhor, então quando um conseguia aprender e compreender, era automático ele já 

querer ensinar o outro, querer mostrar, aí a gente via que muitos ficavam com 

dificuldade e pedíamos que o que havia compreendido ensinasse ao outro que não 

tinha compreendido, por exemplo, no jogo do quadrado mágico, o qual é 

sensacional, e aí um sempre consegue fazer mais rápido que o outro, e quando eles 

faziam e conseguiam montar todo o quadrado mágico, aí a gente já pedia para eles 

ajudarem os outros, que não estavam conseguindo. Então essa interação existia sim 

e muito positiva. 

Monitor F 

Eles tiraram dúvidas conosco que éramos os monitores, eles ficavam bem 

tranquilos em nos perguntar e eram mais no sentido de tirar dúvidas em relação aos 

conteúdos explorados, as vezes tinham dúvidas em relação ao material, mais 

sempre a gente explicava a todos os que nos questionava, e eles diziam que depois 

da explicação tinham entendido e sempre trabalhávamos com atividades onde os 

alunos tinham que trabalhar em duplas ou grupos e assim um ia construindo e 

desenvolvendo o conhecimento ao lado do outro, um ia esclarecendo as dúvidas 

um do outro, ensinando um ao outro. Tratavam bem a gente, o pessoal gostava 

bastante da gente e a gente sempre tratou eles bem e assim deu tudo certo. 

 

Borin (2007) afirma que nessas ocasiões em que o jogo é utilizado como ferramenta para o 

ensino-aprendizado dos alunos, habilidades de raciocínio como organização, atenção e concentração 

estão sempre presentes, sendo estas necessárias para que o aprendizado da matemática ocorra. 

Smole (2007, p. 9) acrescenta que o trabalho com os jogos é um dos recursos que favorece o 

desenvolvimento da linguagem e da socialização dos jogadores, pois normalmente os jogos são 
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atividades em que duas ou mais pessoas participam e interagem umas com as outras, há sempre o 

diálogo entre os participantes sobre qual é a melhor jogada, a respeito das regras do jogo. Cada 

jogador tem a possibilidade de acompanhar as jogadas de todos os outros jogadores, defender seus 

pontos de vista, aprender de maneira espontânea, ser crítico e autoconfiante e, ao mesmo tempo, 

aprendem a importância de cumprir as regras, já que se trata de uma forma de organização em que 

cada jogador tem o momento certo de realizar suas jogadas e por isso, estão sempre atentos as 

jogadas de seus adversários. 

Assim, os alunos vão construindo atitudes sociais e morais, conseguindo controlar sua 

ansiedade, entendendo que não se pode ganhar sempre, aprendendo a ser críticos e não aceitarem 

tudo o que está sendo feito ou falado. Estimula a argumentação dos participantes, uma vez que eles 

comentam as jogadas realizadas, lamentam as jogadas erradas e dizem como poderiam ter 

procedido, mesmo que seja por pessoas que não se relacionem de maneira muito próxima, sempre 

existe o diálogo e as trocas de experiências relacionadas aos jogos. 

É nos jogos e pelos jogos que os alunos podem vir a aprender sobre o viver em sociedade, 

determinada por regras e padrões de comportamento, de ação. Desta forma, não se pode 

negar a importância dos jogos para o desenvolvimento da interação social entre crianças. 

Além disso, os jogos podem, até mesmo, auxiliar no processo de ajustamento da criança a 

esse meio, a essa sociedade (GRANDO, 1995, p. 93). 

 

De acordo com Smole (2007), os jogos auxiliam também na descentralização de cada aluno, 

pois no jogo ele não atua como o “dono do saber”. Nessas aulas, muitas vezes o aluno que não se 

destaca tanto nas aulas de matemática acaba tendo melhor desenvolvimento, armando as melhores 

estratégias, descobrindo as melhores jogadas para chegar a vitória do que aqueles alunos 

considerados “bons de matemática”, criando assim, uma atmosfera em que cada indivíduo respeita e 

aprimora seus conhecimentos segundo o ponto de vista de seus colegas, não agindo de maneira 

individualista, como é  comum  acontecer no contexto da aula tradicional, quando o professor 

propõe uma questão ou um problema, e é exigido por parte do professor que o aluno  resolva-o 

individualmente e que não compartilhe sua resposta com ninguém, apenas quando o professor for 

corrigi-lo, e quando trabalhamos com jogos, isto não acontece, principalmente quando o mesmo é 

em grupo, onde um aluno atua em função do outro, aprendendo a ouvir o que o outro tem para 

sugerir. 

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 

elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, na sociabilidade entre os alunos, 

na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
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transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja 

assegurado (FIALHO, 2007, p. 16). 

 

Os jogos possuem um grande potencial na socialização dos indivíduos das mais diferentes 

classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Sobre a 

importância dos jogos, Buriti (2001) diz que é possível perceber o desenvolvimento das relações 

socioafetivas, comunicabilidade, sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio em que 

vive. Almeida (1987, Apud, ALVES, 2001), expõe que todas as crianças deveriam estudar a 

matemática de forma atrativa, sugerindo como alternativa a forma de jogo. 

O uso de brincadeiras e jogos como estratégia de ensino na escola não é uma ideia nova de 

nossa geração, tal como afirma Starepravo (2009, p. 19): 

ebel defendia a importância dos jogos e brincadeiras na 

educação infantil, salientando seu papel na exteriorização do pensamento e na 

construção de conhecimento. Na chamada Escola Ativa, os jogos e brincadeiras 

eram tidos como instrumentos essenciais de aprendizagem, recebendo papel de 

destaque na organização do trabalho escolar. 

 

A matemática deve formar cidadãos para a vida profissional e uma relação com o meio 

social, por isso o professor deve pesquisar e estudar o cotidiano de seus alunos de forma 

intencional, buscando sempre estabelecer relações da sua metodologia com a realidade escolar dos 

alunos, deve observar quais os interesses de seus alunos, deve buscar saber o que atrai a curiosidade 

de seus alunos e buscar sempre que possível inserir isto no ensino, que o professor busque 

estabelecer relações entre os conteúdos que ele ministra em sala com o mundo fora das paredes da 

escola, que façam com que os alunos enxerguem a importância da matemática em suas vidas. 

D`Ambrósio (1993, p.40) afirma que “compreender como pensam as crianças, como analisar 

o pensamento delas, como gerar seu entusiasmo e curiosidade é essencial no sucesso do futuro 

professor de Matemática. Essa compreensão provém da experiência dos futuros professores com 

alunos”. Não há como pensar o ato de ensinar e de aprender que não seja baseado no diálogo, pois 

através do mesmo, pode-se respeitar o saber do aluno e promover sua autonomia intelectual. O 

professor precisa demonstrar para seus alunos que ele se preocupa com cada um deles e tentar 

desenvolver uma relação amigável. A responsabilidade da escola, bem como de cada educador, não 

é só transmitir conhecimentos, mas sim, formar cidadãos críticos e reflexivos. 

Pensando nisso, foi que os jogos foram inseridos no PROJETO, com o objetivo de trabalhar 

conteúdos matemáticos de forma mais dinâmica e que despertasse a atenção, o interesse e a 
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curiosidade dos alunos, já que os jogos, é uma das ferramentas que está presente no cotidiano de 

quase todo indivíduo da atualidade, sejam eles na forma de tabuleiros ou digitais, e sabendo disso, 

foi decidido inseri-los no ensino-aprendizado da matemática. Os jogos são muito importantes no 

desenvolvimento de estratégias, para auxiliar o aluno na resolução de problemas, estimular e 

motivar a criatividade, investigação para realizar a melhor jogada e desenvolver o raciocínio lógico. 

Por intermédio do jogo educativo que caracteriza o aprender pensado e não 

mecanizado, pode-se observar uma maior interação dos alunos envolvidos, uma 

melhor concentração, uma maior rapidez e precisão no raciocínio, desenvolvimento 

do caráter social de ajuda mútua e cooperação e um nível menor de stress 

relacionado à rotina escolar (BORIN, 1996, p. 25). 

 

Determinados professores têm a ideia de que os jogos são úteis apenas para descontrair os 

alunos, para Piaget, “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para 

desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”. Através 

do jogo se processa a construção de conhecimento, principalmente nos períodos sensório-motor e 

pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e seu 

tempo, desenvolvendo a noção de casualidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. As 

crianças ficam mais motivadas para usar a inteligência, pois querem jogar bem, esforçam-se para 

superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais (Piaget, 1967). E para desmistificar esta ideia 

de que os jogos são úteis apenas para a diversão dos alunos, Batllori (2006, p. 15) cita algumas das 

capacidades, conhecimentos, atitudes e habilidades que podem ser desenvolvidas com o uso dos 

jogos, as quais são: 

  Estimular a comunicação. 

 Ajudar a desenvolver a comunicação. 

 Facilitar a aquisição de novos conhecimentos 

 Fomentar a diversão individual e em grupo. 

 Desenvolver a lógica e o sentido comum. 

 Ajudar a explorar potencialidades e limitações. 

 Estimular a aceitação de hierarquias e o trabalho em equipe. 

 Incentivar a confiança e a comunicação. 

 Agilizar o raciocínio verbal, numérico, visual e abstrato. 

 Incentivar o respeito às demais pessoas e culturas. 

 Aprender a resolver problemas ou dificuldades e procurar 

alternativas. 

 Estimular a aceitação de normas.  
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Diante das dificuldades enfrentadas no ensino da matemática, os professores devem buscar 

priorizar não a reprodução, mas sim a construção dos conhecimentos, sendo que, para tanto, devem 

procurar atividades que despertam o interesse e a motivação dos alunos, permitindo uma interação 

entre professor, aluno e saber matemático e possibilitando a busca de significação dos conceitos a 

serem construídos, dentre tantas ferramentas que auxilia os professores e alunos, destaca-se os jogos 

matemáticos, que têm valores educacionais intrínsecos, assim, acredita-se que a utilização deste 

recurso em sala de aula é uma excelente alternativa para desenvolver a capacidade dos alunos de 

atuarem como sujeitos ativos na construção de seus conhecimentos. O aluno dentro da situação do 

jogo, não fica esperando o professor dizer o que eles têm que fazer e como fazer, a ação parte do 

aluno, desenvolvendo assim a autonomia, ele que tem que saber das regras, tem que raciocinar à 

respeito das jogadas, levantar hipóteses, criar estratégias para vencer o jogo, e por isso, os alunos 

ficam tão concentrados e tão interessados. 

 A utilização dos jogos no ambiente da sala de aula contribui na formação de sujeitos 

autônomos, como foi comentado mais acima, os alunos nestas aulas têm um papel ativo na 

construção ou na fixação dos conceitos trabalhados. [...] os jogos podem ser empregados em uma 

variedade de propósitos dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito 

importantes é a possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da motivação. 

[...] um método eficaz que possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo aprendido 

(SILVEIRA, 1998, p.02). 

Os desafios apresentados pelos jogos vão além do âmbito intelectual, relacionado ao dito 

“conteúdo escolar”, pois, ao trabalhar com jogos, as crianças deparam com regras e 

envolvem-se em conflitos, uma vez que não estão sozinhas, mas em um grupo ou equipe de 

jogadores. Tais conflitos são excelentes oportunidades também para alcançar conquistas 

sociais e desenvolver a autonomia (STAREPRAVO, 2009, p. 19). 

 

 O papel do professor é alterado, pois sua ação durante o jogo deve ser reduzida para motivar 

a cooperação entre os alunos, permitindo que eles tomem decisões por si mesmos, desenvolvendo 

assim a sua autonomia intelectual e social (Grando, 1995, p.91). 

O jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que ele 

desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No fundo o jogo é uma atividade séria 

que não tem consequências frustrantes para quem joga, no sentido de ver o erro como algo 

definitivo ou insuperável. Os erros são revistos de forma natural na ação das jogadas, sem 

deixar marcas negativas, mas propiciando novas tentativas, estimulando previsões e 

checagem. O planejamento de melhores jogadas e a utilização de conhecimentos adquiridos 

anteriormente propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos (SMOLE, 

2007, p.10). 
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A interação e socialização estiveram presentes nos encontros onde os jogos foram usados, 

pois a grande maioria deles eram jogos em grupos, pensados justamente para haver esta troca de 

experiências e o diálogo entre os alunos. Algo que se destacou também foi a autonomia 

desenvolvida pelos alunos, porque quando uma dúvida surgia em determinada questão e o seu 

colega sabia, ele não hesitava em explicar e assim a ação do professor não era necessária e esta foi a 

postura desenvolvida por eles na grande maioria dos encontros, muitas vezes mesmo sendo 

adversários no jogo, uma dupla ajudava a outra, tirava dúvidas, apontava erros, e só quando eles não 

conseguiam ajudar é que os monitores eram solicitados. Fato que foi relatado pelo monitor B em 

sua fala, o qual descreve sua experiência no encontro em que aplicou a Gincana Matemática: 

 A gente dividiu a sala em dois grupos, tínhamos cerca de 12 (doze) alunos e 

dividimos em dois grupos de seis pessoas e fizemos as perguntas da gincana 

matemática e o interessante é que exigia muitas vezes um conhecimento prévio de 

alguns conteúdos matemáticos das séries anteriores como por exemplo do 6º ano, 

como potência por exemplo, mais o interessante é que neste momento, eles 

realmente aprenderam algumas coisas, porque os que sabiam explicavam para 

aqueles que não sabiam, então ali foi um momento de interação mútua, pois 

enquanto alguns sabiam da resposta de forma bem rápida, outros não sabiam, e 

neste momento era que os alunos que haviam compreendido a questão e haviam 

encontrado a resposta, ensinavam aos que não sabiam da sua equipe e assim todos 

da equipe terminavam sabendo, ou quando uma equipe não conseguia responder 

corretamente e a outra conseguia, então a gente pedia para eles explicarem para a 

equipe que não tinha conseguido responder, e eles explicavam. Mas quando ambas 

não sabiam, nós monitores explicávamos, então foi um momento de aprendizagem 

matemática muito rico, a aplicação deste jogo. 

Isto posto, os alunos vão construindo atitudes sociais e morais, aprendendo a controlar sua 

ansiedade, entendendo que não se pode ganhar sempre, a serem críticos e não aceitarem tudo o que 

está sendo feito ou falado. Estimula a argumentação dos participantes, uma vez que eles comentam 

as jogadas realizadas, lamentam as jogadas erradas e dizem como poderiam ter procedido, mesmo 

que seja por pessoas que não se relacionem de maneira muito próxima, sempre existe o diálogo e as 

trocas de experiências relacionadas aos jogos. 

 É muito importante que o professor busque sempre trabalhar com ferramentas e 

metodologias diferenciadas, tendo em mente a diversidade do seu público, buscando diversificar 

suas aulas e torná-las mais interessantes e atraentes para os alunos. O trabalho com os jogos 
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educativos vem atender essa necessidade como opção diferenciada, que pode ser utilizado como 

reforço, como recurso para introduzir um conteúdo, ou para tentar melhorar a compreensão por 

parte dos alunos de conceitos matemáticos já vistos. Os jogos neste projeto foram muito 

importantes, pois colaborou para que os alunos se tornassem mais participativos nos encontros, uma 

vez que motivam os alunos, ajudam na interação e socialização, tanto na relação aluno/ aluno como 

também professor/aluno, pois os mesmos ficavam bem à vontade para expor suas dúvidas, opiniões, 

corrigiam os erros uns dos outros, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia, amplia 

nos alunos um papel ativo no processo de sua própria aprendizagem e colaborando principalmente 

para o aprendizado destes alunos participantes do projeto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dissertaremos a seguir sobre nossas reflexões e compreensões proporcionadas a partir de 

nossa pesquisa, a qual teve como objetivo identificar como estudantes da licenciatura em 

Matemática participantes de um projeto desenvolvido em um Museu Vivo de Ciência e Tecnologia 

do estado da Paraíba, fazem uso dos jogos matemáticos no processo de ensino-aprendizagem e 

como o uso dos mesmos contribuem para o processo de formação docente desses licenciandos. 

A presente pesquisa destaca a importância da Formação inicial para os professores e também 

a importância dos mesmos inserirem os jogos e outras metodologias em seus ambientes de aula, 

buscando sempre dar significado para o que está sendo trabalhado em sala de aula, uma vez que os 

mesmos colaboram para a aprendizagem de seus alunos, bem como para o processo de ensino por 

parte do professor.  

Formar um professor vai muito além de simplesmente cursar uma licenciatura, cursar 

algumas disciplinas e ler alguns textos, é preciso que o professor e o futuro professor conheçam o 

seu ambiente de trabalho, ele precisa acompanhar as tendências, em síntese, tentar conhecer o 

contexto que seus alunos estão inseridos. É cobrado do professor que ele vá além de simplesmente 

dar todos os conteúdos de sua disciplina, é preciso que ele crie situações onde os alunos construam 

seu próprio conhecimento e crie pontes ligando e associando o que está sendo visto em sala de aula 

com o mundo fora da escola, fazendo com que os alunos vejam significado e utilidade no que estão 

estudando e tornem-se agentes ativos no processo de ensino aprendizagem e cidadãos críticos e 

reflexivos na sociedade. 

Para D‟ Ambrósio (Apud, ALVES 2001, p. 23), a verdadeira educação é uma ação 

enriquecedora para todos os que com ela se envolvem, e sugere que em vez de despejarmos 

conteúdos desvinculados da realidade nas cabeças dos alunos, devemos aprender com eles, 

reconhecer seus saberes e, juntos, buscarmos novos conhecimentos.  

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou uma discussão importante a respeito 

dos cursos de formação inicial, bem como a respeito do uso dos jogos e suas contribuições, uma vez 

que são inseridos no contexto escolar, tanto para a aprendizagem dos alunos como também para a 

formação do professor. Como sabemos todo indivíduo sente a necessidade de se divertir, e os jogos 

sejam de diferentes maneiras, tanto em tabuleiros, de cartas ou digitais sempre atraem a atenção e 

são escolhidos por todos. E como os jogos despertam tanto a atenção, inclusive dos alunos e fazem 
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parte do contexto deles, é de suma importância que a escola agregue os jogos a seu ambiente e 

incentive os professores a fazerem uso dos mesmos, não apenas para gerar diversão para os alunos, 

mais sim como uma ferramenta pedagógica, através da qual os alunos possam aprender.  

Diversos professores devem tirar seu foco de suas aulas tradicionais, onde eles são vistos 

como os “donos” do conhecimento, e em vez disso, incentivarem e motivarem seus alunos a irem a 

busca do saber, devendo trazer para suas aulas ferramentas que despertem a curiosidade dos 

mesmos e o prazer pelo saber, principalmente o Matemático, cabe aos professores mostrarem a 

aplicação dos conteúdos vistos em sala em seus dia a dia, mostrando para eles sua importância, para 

que assim, os alunos não vejam a Matemática apenas como algo abstrato e sem utilidade. E, através 

dos estudos e das experiências vivenciadas durante nossa pesquisa, podemos perceber os benefícios 

e os percursos metodológicos que os professores devem seguir ao ensinar a matemática através dos 

jogos. Pois, os mesmos propiciam aulas mais interativas, descontraídas, permitindo uma maior 

socialização, tanto entre os próprios alunos como também entre professor/aluno, havendo assim 

maior entusiasmo por parte dos alunos, tendo em vista que os mesmos além de estudar estão se 

divertindo. 

Durante nossa pesquisa podemos concluir que o uso dos jogos contribuem em vários 

aspectos na aprendizagem dos alunos, além de motivá-los, desperta a curiosidade para o saber, a 

autonomia, a interação e a socialização. Em todos os encontros observados e também através das 

entrevistas com os monitores do projeto, os quais são alunos da licenciatura em matemática, 

notamos que os alunos, sempre buscavam participar dos jogos, mesmo tendo dificuldades em 

relação aos conteúdos abordados no jogo ou ao próprio jogo e suas regras, eles sempre buscavam o 

auxílio de seu colega, e quando os alunos não conseguiam sanar as dúvidas e dificuldades entre si, 

eles solicitavam o auxílio dos monitores, e durante o jogo, eles dialogavam sobre a resolução, sobre 

as estratégias que deveriam utilizar, sobre as regras e buscavam sempre justificar e argumentar suas 

respostas. 

Como vimos, os jogos têm muitas potencialidades para o ensino-aprendizagem, por isso 

cabe aos professores, buscar inseri-los em suas aulas, de forma que desperte a motivação de seus 

alunos para o saber matemático e não somente levar os jogos para proporcionar a diversão dos 

mesmos, sem ter nenhum objetivo traçado, pois muitos professores têm conhecimento e até 

defendem que os jogos ajudam no desenvolvimento social, intelectual e afetivo do aluno, mas na 

grande maioria dos casos, não os utilizam em sala com seus alunos. 
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Foi notável durante as observações dos encontros, tanto no museu como nos planejamentos 

com os monitores participantes do Projeto, que a grande maioria deles, tinha a concepção das 

potencialidades dos jogos educacionais, como ferramenta pedagógica, por proporcionar um maior 

dinamismo e por despertar um interesse maior pelas aulas. Porém, o que conheciam a respeito dos 

jogos como elementos pedagógicos não passavam, muitas vezes, dos casos de teoria, eles nunca 

tinham tido a experiência de ministrarem aulas para alunos da escola básica fazendo uso de jogos 

para trabalhar os conteúdos matemáticos, nunca tinham tido a experiência de explorar os jogos após 

a sua aplicação, de discutirem a respeito dos mesmos juntamente com seus alunos, não tinham ideia 

de que trabalhar com jogos não é simplesmente levá-los para a sala de aula, sem nenhum 

planejamento e objetivos traçados, contudo, em alguns casos é compreensível, porque se tratavam 

de alunos no início da Licenciatura em Matemática. 

Entretanto, no decorrer da nossa pesquisa acompanhamos a prática de alguns alunos 

Licenciandos em Matemática, que atuavam como monitores dos encontros do projeto, o qual 

buscava integrar professores pesquisadores e estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, Química, Física e Matemática de uma Universidade do Estado da Paraíba, bem como os 

alunos e professores de ciências e matemática, sempre buscando auxiliá-los em suas práticas, para 

isso, sempre antes dos monitores aplicarem uma atividade com seus alunos, realizava-se um 

encontro para o planejamento das atividades, que consistia, quando se trabalhava com jogos, da sua 

aplicação, onde os monitores tinham a oportunidade de conhecer o jogo e de jogá-lo, e também se 

fazia a exploração do jogo, e a partir dali, eles deveriam realizar seus planejamentos de como iriam 

trabalhar com seus alunos no projeto. 

Esta experiência foi muito significativa para os licenciandos, e através da fala do monitor B 

podemos concluir isto: 

A minha experiência no projeto foi muito interessante porque eu pude ver a 

importância do planejamento, antes eu não dava importância realmente ao 

planejamento nos meus períodos da Universidade, eu achava que planejamento era 

simplesmente eu saber o conteúdo e ir para a sala de aula com livro e dar aula, e 

isso já era o suficiente, mas eu vi o quanto é importante o planejamento, planejar a 

aula, porque realmente você nunca está preparado, sempre tem alguma coisinha a 

mais, que você ver e aprende no dia a dia, então com o planejamento a gente via 

que poderíamos até prever as possíveis perguntas dos alunos, aquela pergunta que 

poderia surgir, estudávamos o material de forma que dominássemos o mesmo. 

 

Apesar disto, em alguns casos, percebemos que alguns monitores não realizaram o 

planejamento de suas atividades e nem estudaram o jogo a ser aplicado, fato que pode ser visto na 
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prática de um dos monitores no encontro que ele aplicou o jogo Corrida de Obstáculos, e que 

informou que o jogo explorava Equações do 1º Grau, e que as letras presentes em cada cartinha era 

chamada de incógnitas e no decorrer da aplicação vimos que ele não estava dominando as regras do 

jogo, logo, concluímos que o mesmo não estudou  o jogo antes de aplicá-lo em sala. 

E como exposto durante todo o nosso trabalho, o jogo assim como qualquer outra ferramenta 

pedagógica deve ser utilizado com o fim de auxiliar o professor em seu processo de ensino, bem 

como auxiliar seus alunos no processo de aprendizagem, porém a ação do professor é fundamental 

para o êxito, pois cabe a ele o planejamento de suas atividades, e o mesmo no trabalho com jogos 

desempenha um papel fundamental, devendo atuar não como o dono do conhecimento, mas sim 

para orientar as ações de seus alunos, questionar suas jogadas e hipóteses, ser o mediador, mas para 

isto, ele precisa dominar tanto o jogo como os conteúdos abordados, pois, como ele pode orientar, 

argumentar e ser mediador de algo que ele não conhece? Mas na grande maioria dos encontros 

observados, podemos constatar também que os monitores não tinham tempo de explorar os jogos, 

apenas poucos deles, isso devido ao tempo ser curto, na maioria das vezes apenas 1h para cada 

encontro, assim eles acabavam apenas aplicando o jogo, e durante as aplicações eles esclareciam 

dúvidas dos alunos e relembravam conteúdos que eles não lembravam mais, mas não tinham tempo 

de explorar o jogo juntamente com os alunos. 

Os benefícios do uso dos jogos não se resumem apenas aos alunos, também contribuem para 

a formação docente do professor, como vimos anteriormente, mesmo dentro de uma Universidade, 

um dos alunos ainda não sabia a importância do planejamento, e através da prática dentro do 

projeto, no qual fizeram uso dos jogos e materiais de manipulação, ele pôde compreender a 

importância do planejamento das atividades. O importante foi que todos os licenciandos 

compreenderam a importância de trabalhar com os jogos e ao trabalhar com os mesmos, sabiam que 

era para proporcionar a aprendizagem dos alunos. A autonomia desses licenciandos foi estimulada, 

pois uma vez que eles diagnosticavam, ou lhes era informado que os alunos tinham dificuldades na 

compreensão de um determinado conteúdo, cabia a eles elaborarem a estratégia de aula que 

utilizariam, qual material ou jogo seria utilizado, com o fim de sanar as dificuldades destes alunos, 

o que constatamos através da fala do monitor C: 

Este projeto contribuiu muito para minha experiência como professor, porque vai 

me dar um pouco mais de autoridade, de autonomia para trabalhar com 

determinado tipo de jogo, porque o jogo é muito bom para estimular as crianças, 

mas você tem que ter cuidado para elas não ficarem dispersas. Então essas aulas 

experimentais faz realmente a gente ter um controle muito bom disso e uma noção 
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de como utilizar os materiais manipuláveis, porque precisamos de tomar muito 

cuidado ao trabalhar com os mesmos, porque se não pode passar a ser uma 

brincadeira e não é para acontecer isso, são aulas de matemática, são aulas 

experimentais e a gente tem que cumprir nossos objetivos, a gente tem que usar das 

propriedades da matemática, dos conteúdos, tem que dar aula utilizando aquele 

material, aquele jogo e não jogar apenas. Pois o objetivo de utilizar o jogo é 

proporcionar um ensino-aprendizado um pouco diferente e mais dinâmico. 

 

Contribuiu também para a formação de professores reflexivos, professores que não se 

preocupem apenas em apresentar para seus alunos os conteúdos da grade curricular, sem fazer 

nenhuma reflexão a respeito de sua prática e a respeito da aprendizagem de seus alunos. E dentro do 

projeto, sempre havia as discursões dos resultados dos encontros nos quais eles trabalharam com os 

jogos e materiais manipuláveis e ali havia uma troca de experiências, os licenciandos discutiam 

como haviam trabalhado com o material, o comportamento dos alunos durante o encontro, as 

dúvidas dos alunos, e através da conversa entre si, entre o coordenador e os alunos do mestrado, 

eles podiam enxergar em que aspectos estavam bons e também em quais aspectos precisavam 

melhorar. E isto pode ser comprovado através da fala do monitor B: 

O projeto foi fundamental para mim porque eu pude a cada aula aprender uma 

técnica melhor, uma didática melhor, uma postura melhor, as vezes eu ficava 

pensando: eu expliquei assim na aula, poderia ter falado de outra forma, eu fiz 

dessa forma no quadro poderia ter feito dessa outra forma, então com certeza 

contribuiu sim e bastante para a minha formação. A reflexão e a busca de 

melhorias é importante para o professor principalmente, ele estar sempre 

verificando a melhor forma de passar um conteúdo. 

Durante nossa pesquisa, nos preocupamos em não apenas apresentar os aspectos teóricos a 

respeito do trabalho com jogos em sala de aula, mas também propiciar uma experiência prática aos 

licenciandos, e não simplesmente uma experiência aonde eles iam ao museu e aplicavam uma 

atividade qualquer, consistia em uma atividade planejada, onde se estudavam metodologias, 

materiais eram escolhidos e estudados e encontros eram dedicados para a discussão da prática 

desses licenciandos. Nesse contexto, segundo os monitores, foi o melhor projeto, o mais completo 

que já participaram e conforme o monitor D, ajudou, porque proporcionou uma experiência prática 

com seu futuro ambiente de trabalho, e através desta, eles podem decidir se realmente é esta área 

onde querem atuar: 

É importante para que você tenha esta experiência de sala de aula, se você ainda 

não teve, para que se sinta motivado a continuar sua carreira ou não, porque aí você 
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tem a experiência se é aquilo que você quer ou não, e muitas vezes, um aluno de 

graduação que não tenha essa experiência, ele pode até se formar, mas quando ele 

chega na sala de aula, ele pode desistir, pois descobre que não é aquilo que ele quer 

fazer por toda a sua vida, e assim ele acaba perdendo cerca de quatro anos que 

esteve cursando sua licenciatura, porque ele não teve nenhuma experiência anterior 

no seu curso de Graduação, então eu acredito que esta experiência faz com o 

professor conheça o que lhe espera no futuro e que ele conheça as formas corretas, 

as melhores formas de você ensinar matemática para que seu aluno aprenda e se 

interesse. 

Faz-se necessário cada vez mais projetos como estes, que ofereça oportunidade de nossos 

professores em formação, terem a oportunidade de atuar e desenvolver sua prática, pois esta 

experiência prática, na grande maioria dos casos se dá apenas nos Estágios Supervisionados, e o 

mais importante deste projeto, assim como de muitos que existem, é a oportunidade que oferecem 

aos alunos da Licenciatura, conhecer e trabalhar com outas metodologias, as quais são estudadas 

teoricamente na Universidade, e nestes projetos, os alunos têm a oportunidade de trabalhar com as 

mesmas, e analisar suas potencialidades bem como suas limitações. 

É importante que os cursos de formação inicial foquem na formação de professores 

transformadores e inovadores, capazes de trabalhar com diferentes metodologias, que conheçam as 

necessidades dos alunos e busquem desenvolver práticas que supram estas necessidades, que sejam 

capazes de integrar conhecimentos específicos, pedagógico e social em prol da formação de um 

cidadão crítico e ativo na sociedade. 

Os licenciandos que fizeram parte da pesquisa reconheceram as contribuições do uso dos 

jogos, uma vez que sejam bem planejados, para o aprendizado dos alunos, e foram além ao afirmar 

que o trabalho com os jogos contribuiu também para a formação docente, tendo despertado neles a 

importância de planejar cada aula, de traçar objetivos para cada uma de suas aulas, para desenvolver 

a autonomia e para formação de professores reflexivos. A atuação neste projeto foi muito relevante, 

pois oportunizou a estes licenciandos a experiência prática de atuarem como professores em turmas 

de alunos da escola básica e de trabalhar com diferentes metodologias, incluindo os jogos. 

Toda as experiências vivenciadas durante nossa pesquisa foi muito significativa para minha 

prática em sala de aula como professora e foi muito significativa para todos que participaram da 

mesma, no sentido de conhecer e trabalhar com novas metodologias. Na realidade fui incentivada a 
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sair da zona de conforto e tentar mudar a prática que até então, eu vinha desenvolvendo em sala de 

aula e fui instigada a refletir sobre a mesma. 

Outro aspecto muito importante durante minha experiência no projeto está relacionada ao 

planejamento, durante a qual pude perceber o quanto foi importante realizar atividades a partir de 

um planejamento, no qual você escolhe os conteúdos que irá explorar em sala, qual material utilizar, 

quais objetivos deseja alcançar e logo após a aplicação da atividade, realizar uma reflexão tanto 

relacionada ao aprendizado e comportamento dos alunos durante a aplicação da atividade, bem 

como a respeito de sua própria prática enquanto professor. 

Vimos durante o desenvolvimento dos encontros que o uso dos jogos no ambiente da sala de 

aula se justifica quando temos uma clara compreensão teórica e prática do material que estamos 

utilizando, de suas potencialidades bem como de suas limitações, dos nossos objetivos, do potencial 

e das limitações em relação a sua exploração adequada. 

Podemos ver que não basta confeccionar qualquer jogo ou outro material qualquer e levá-lo 

para a sala de aula, sem ter nenhum conhecimento teórico nem prático do mesmo. Ter um bom 

domínio em relação aos fundamentos teóricos e práticos da sua docência permite que o professor 

desenvolva sua prática junto a seus alunos com mais segurança, agindo como pesquisador de sua 

prática, refletindo sobre a mesma e explorando todas as ferramentas que estão a sua disposição para 

tornar o ensino- aprendizado cada dia mais significativo para seus alunos.   

É importante que os atuais cursos de formação inicial foquem na formação de professores 

inovadores e transformadores, capazes de inovar suas práticas, de integrar conhecimentos 

específicos, pedagógicos e social, em prol de uma formação de um cidadão crítico e ativo na 

sociedade. 

Dessa forma, esse trabalho pode iluminar caminhos para a construção de práticas formativas 

para o professor de matemática. As observações, encontros de planejamentos, entrevistas e as 

discursões desenvolvidas neste trabalho são de grande valia para orientar na direção de uma 

formação inicial mais sólida nos cursos de licenciatura em matemática, bem como das demais 

disciplinas. 
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Anexo – 1: Perguntas da gincana matemática 
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Anexo – 2: Roteiro de Entrevista 

1. Período:___________ 

2. Fale um pouco da sua participação no projeto. Como foi sua experiência no mesmo? O que 

você considerou de positivo e negativo durante a sua participação no projeto? Este projeto 

contribuiu para você ser um melhor professor? 

3. Como foi sua experiência dentro do projeto, no qual você esteve trabalhando com jogos 

matemáticos? 

4. Para você como a utilização dos jogos matemáticos contribui ou não para o aprendizado dos 

alunos? Você pode falar um pouco disso com relação a sua experiência no projeto? Você 

tem alguma experiência que gostaria de compartilhar? 

5. Como o trabalho com os jogos no projeto contribuiu para sua Formação? 

6. Durante seu curso de Licenciatura em Matemática, você teve alguma experiência com o uso 

dos jogos? Você poderia relatar um pouco desta experiência? 

7. Como foi sua experiência em sala de aula, enquanto professor, na qual você fez uso de 

jogos? 

8. Para você como foi o projeto? O que você gostou e o que você não gostou? Que sugestões 

você daria para a melhoria do mesmo? 

9. Como você avalia o seu crescimento como professor dentro do projeto? Aponte algumas 

contribuições da sua participação no mesmo, enquanto futuro professor?  

10. Como você avalia a participação e o interesse dos alunos nas atividades realizadas, as quais 

exploravam os jogos matemáticos? Estas atividades ajudaram ou não no aprendizado dos 

alunos? 
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Anexo – 3: entrevista com o Monitor D 

1. PERÍODO: 

 

No fim do 1º período e início do 2º. 

 

2. FALE UM POUCO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. COMO FOI SUA 

EXPERIÊNCIA NO MESMO? O QUE VOCÊ CONSIDEROU DE POSITIVO E 

NEGATIVO DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? ESTE PROJETO 

CONTRIBUIU PARA VOCÊ SER UM MELHOR PROFESSOR? 

 

Participei desde o início do projeto no Laboratório de Matemática do Museu. Desde o início, foi 

uma experiência nova, porque nunca eu tinha tido experiência de trabalhar com alunos em aula, 

nunca havia dado aula para uma turma de alunos, já havia dado aulas particulares, mas de forma 

individual. Primeiro ponto positivo de minha participação no projeto que ressalto, foi minha 

experiência como professor e outra, foi ministrar aulas experimentais. Pois sempre estive 

acostumado enquanto aluno a receber aulas expositivas, aulas tradicionais, na escola e na 

Universidade. Nunca tinha tido esta experiência de trabalhar com aulas experimentais, e este é um 

ponto positivo que agrega experiência na minha formação, porque quando você aprende outras 

Metodologias, isto lhe dá mais conhecimento para sua prática docente e também outro ponto 

positivo foi o uso de jogos e materiais concretos, que já tinha visto de maneira superficial nas 

Disciplinas de Laboratório no meu Curso de Licenciatura, mas não foi a mesma coisa, porque no 

projeto você está à frente, você tem que usar da sua criatividade para que manuseando aqueles 

materiais e fazendo uso daqueles jogos, os alunos adquiram um conhecimento matemático que de 

outra forma, na aula tradicional, ele adquire, mas não de maneira sólida e sim de forma superficial, 

usando apenas a memorização que é o que acontece muito. 

Um dos pontos negativos é a falta de interesse dos alunos, pois não é todo jogo, nem todo material 

concreto que atrai a atenção do aluno, e isto depende muito da forma como ele é aplicado, porque as 

vezes o jogo pode ser interessante, mas o modo como ele é usado e dependendo do nível de 

conhecimento dos alunos ele pode se tornar não tanto atrativo para os alunos.  Eu acredito que a 

Torre de Hanói, ela faltou um pouco de chamar essa atenção dos alunos, porque a maioria deles 

fazia a mudança dos discos da Torre , mas de maneira aleatória, sem está fazendo uso de estratégias, 

embora a gente as vezes perguntasse, para despertar a curiosidade deles para que eles criassem 

alguma estratégia, como é muito individual, as vezes ele não consegue atingir esse objetivo, e se 
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torna apenas um jogo de manusear, onde eles ficam apenas manuseando o jogo sem adquirir 

nenhum conhecimento matemático. Porque eles estão também muito acostumados que o professor 

faça tudo para eles, diga o que ele vai fazer e como ele vai fazer, e falta esta vontade dele ser um 

agente ativo para adquirir conhecimento. Houve casos de aulas assim, mas no demais foi muito 

positivo. 

Contribuiu sim para eu ser um melhor professor. Acredito que mudou minha visão porque a gente 

percebe que na maioria dos casos das aulas experimentais, despertava sim um maior interesse dos 

alunos, tinham uma maior curiosidade, motivava mais eles pelo gosto da matemática, é uma 

metodologia que deve ser aplicada pelos professores na sua prática docente e que caso isto 

aconteça, vai sim contribuir com a educação dos alunos e também, um ponto positivo é que quando 

você usa essa metodologia da aula experimental na sua prática docente, faz com que o aluno tenha 

uma mudança de visão em relação a matemática, porque as vezes o aluno tem apenas uma noção  da 

matemática como é apresentada na escola, uma matemática fria, pronta e acabada, e ele percebe que 

a matemática não é aquele “bicho de sete cabeças”, mas uma ciência que dá prazer quando você 

aprende ela. 

3. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DENTRO DO PROJETO, NO QUAL VOCÊ ESTEVE 

TRABALHANDO COM JOGOS MATEMÁTICOS? 

 

Sempre antes de aplicarmos o jogo a gente se reunia, os monitores com o orientador e os alunos do 

mestrado, para escolher qual jogo seria aplicado e como seria aplicado, e nestas reuniões o que mais 

se discutia era as várias formas de você explorar aquele jogo, porque a gente sabe que um mesmo 

jogo a gente pode explorar aspectos diferentes dele, pode usar um jogo com o objetivo de por 

exemplo, avaliar o conhecimento dos alunos ou você pode usar um jogo como início de um assunto, 

ou seja, para iniciar um assunto, então dependendo do objetivo que você tem para com aquele jogo, 

vai mudar sim o andamento da aula. Então em relação ao uso dos jogos o principal objetivo era 

fazer que os alunos adquirissem conhecimento matemático, e cada jogo tinha sim um conhecimento 

envolvido nele, cada jogo tinha um conhecimento a ser explorado.  

 

4. PARA VOCÊ COMO A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS MATEMÁTICOS CONTRIBUIU OU 

NÃO PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS? VOCÊ PODE FALAR UM POUCO DISSO 

COM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA NO PROJETO? VOCÊ TEM ALGUMA 

EXPERIÊNCIA QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR? 
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Na maioria das vezes, quando a gente aplicava um jogo e os jogos eram feitos não individualmente, 

mas em grupo. Então os pontos positivos é que os alunos, eles ficam mais integrados entre si, há 

uma maior interação entre eles e há um compartilhamento de informações e conhecimentos, há uma 

troca de conhecimentos, quando a gente usa jogos, o foco deles deixa de ser mais no professor e 

passa a ser mais no aluno, não no sentido de que o professor ele se torne irrelevante no processo, 

mas é porque na aula tradicional o professor é como se fosse  a fonte do saber, é como se na aula 

tradicional se “endeusasse” o professor e aí o aluno ele é como se fosse uma máquina que serve 

apenas para ouvir e reproduzir e quando a gente usa os jogos o aluno se torna um a gente ativo do 

seu processo de aprendizagem, o aluno não vai ficar apenas esperando do professor, ele também vai 

ter que usar da sua criatividade, ele vai ter que ter iniciativa, ele vai ter que procurar criar estratégias 

para conseguir o objetivo. E aí das várias experiências, uma que mais me chamou a atenção foi a da 

Balança, porque a gente sabe que quando a gente vai introduzir a Álgebra no Ensino Fundamental 

para os alunos que não estão acostumados a trabalhar com letras, pois eles eram acostumados a 

trabalhar com números, isso causa um choque, muitos deles desistem ou empancam quando chega 

na Álgebra, e quando a gente fez a experiência do equilíbrio (Balança) para introduzir o conceito de 

Equação, introduzir a incógnita, a ideia da Equação, a gente percebeu que ficou muito mais fácil do 

aluno assimilar e dele aprender aquele conceito e aquela definição e também a resolução, então a 

gente percebe que quando usa o material manipulável , quando usa o jogo, o aluno perde o medo 

pela matemática e ele adquire confiança e ele consegue aprender melhor o assunto, porque se torna 

facilitador, se torna mais concreto, mais visual para que o aluno possa aprender. 

O uso dos jogos contribuiu sim, a gente sabe que sempre tem aqueles alunos que eles dão mais 

trabalho, tem menos interesse, mas a gente percebe que, mesmo que o jogo ele não consiga cumprir 

todos os seus objetivos, mas algum objetivo ele cumpriu, então, em relação, por exemplo a 

conhecimento mesmo, um aluno que ele não tem facilidade com algoritmos, não tem habilidade de 

fazer cálculos, ou ele acha desnecessário, ele não se sente motivado para aprender, tem determinado 

jogo que o aluno, ele precisa fazer o cálculo, para que eles possa avançar, então isso por exemplo, já 

motiva ao aluno, a ele ter que fazer aquela determinada conta, então o aluno deixa de ser um pouco 

preguiçoso, porque quando o aluno ele está em sua sala de aula tradicional ele tem preguiça de fazer 

algum exercício porque não tem motivação, as vezes para motivar o aluno o professor dá ponto ou 

ameaça, se caso ele não faça ele vai perder ponto. Quando você usa o jogo, você não precisa fazer 

isso, porque a motivação é o aluno vencer aquele jogo, então o aluno se sente motivado a fazer uso 
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dos conhecimentos adquiridos e também através da troca de informações, ele aprende a adquirir 

novos conhecimentos para que ele possa avançar naquele jogo e possa concluir aquele jogo. Em 

relação a esses objetivos, sim, o jogo tem melhorado o aprendizado do aluno. 

A gente percebe que o aluno melhora com relação a sua concentração, porque o aluno se sente 

importante e presente naquela aula, porque na aula tradicional o aluno muitas vezes “entra mudo e 

sai calado”, se ele faltar ninguém sente sua falta, porque ele não tem participação, ele não participa 

daquela aula. E no jogo não, ele se sente importante, porque o grupo depende dele para que alcance 

o objetivo daquele jogo, ele precisa participar, então em relação ao aluno se sentir importante, isso 

também é um ponto positivo e também a interação do aluno, porque o aluno percebe que para que 

ele alcance o objetivo do jogo ele tem que ouvir o seu colega, ele também vai ter que perceber que 

nem sempre o que ele pensa, é a melhor estratégia, então ele vai trocar a experiência com os outros 

alunos, ele vai ter que ouvir, vai ter que prestar atenção no modo dos outros alunos participarem do 

jogo, porque as regras precisam ser seguidas, então, o aluno precisa estar atento ao processo daquele 

jogo, então ele não fica disperso, ele não se dispersa daquela aula. 

Há uma relação bem amigável, o aluno cria este vínculo de amizade com o professor, porque em 

uma aula tradicional, as vezes para o professor manter o aluno atento, ele se torna as vezes muito 

tirano, muito severo, para que ele chame a atenção do aluno, ele as vezes precisa gritar, bater em 

uma porta, expulsar um aluno da sala, então, isso atrapalha a relação do aluno com o professor , em 

vez do aluno admirar o professor, o aluno fica com medo do professor, e nestas aulas experimentais 

isso não aconteceu, o aluno ele vai ter esta relação mais amigável com o monitor, porque o aluno 

percebe que aquele monitor na aula experimental, ele está ali apenas para indicar o caminho melhor 

para ele conseguir alcançar aquele objetivo, então ele vê na figura do monitor alguém que ele pode 

contar com a ajuda, que qualquer dúvida em relação ao andamento da atividade o monitor ele vai 

estar ali pronto para ouvir. Eles ficavam bem a vontade para tirar as dúvidas, mas a gente percebe 

que muitas vezes o que atrapalha esse modo deles ficarem a vontade são os alunos também, porque 

as vezes os alunos fazem chacota quando alguém vai perguntar ou tirar alguma dúvida, mas em 

relação ao professor o aluno se sentiu motivado porque o monitor estava ali justamente para isto, 

para tirar dúvidas, para explicar as regras do jogo, para mostrar os melhores modos de como 

alcançar o objetivo daquele jogo, o aluno se sentiu mais a vontade do que se fosse em uma aula 

tradicional, porque além da desmotivação por parte dos outros alunos tem também a desmotivação 

do professor, e na aula experimental só tinha a desmotivação por parte  do aluno, porque o professor 

não desmotiva ninguém  na aula experimental, pelo contrário, ele motiva o aluno a continuar e a 
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não desistir do jogo, embora ele perca algumas vezes, sempre tem como ele jogar novamente para 

ele vencer. 

Pronto, por exemplo, o jogo do quadrado mágico, a gente percebe que aqueles alunos que tinham 

dificuldades com as operações de adição por exemplo, ao finalizar o jogo, a gente percebia que eles 

ficavam mais práticos em fazer as operações e tinham alguns que já estavam começando a 

conseguir fazer os cálculos mentalmente. Porque há uma necessidade real deles terem que saber 

fazer as operações corretas para eles conseguirem alcançar os objetivos do jogo, então cada jogo o 

aluno precisou ter aquele conhecimento, adquirir aquele conhecimento através de perguntas que ele 

fazia ou através de observações de seus colegas e de uma maneira ou outra, ele aprendia alguma 

coisa. 

No Tangran, tinha aluno que não tinha nenhuma noção sobre Geometria, tinha alunos que não sabia 

nem quais eram as figuras geométricas. No jogo do Tangran o aluno, ao menos aprendeu ou teve a 

ideia das formas mais comuns na Geometria, triângulo, paralelogramo, quadrado. Então, isso aí faz 

com que o aluno aprenda as figuras geométricas e a gente sabendo que dependendo de como você 

explora o Tangran, ele pode aprender mais coisas, você pode explorar Fração, Área, Perímetro, 

então, dependendo do objetivo cada jogo traz sim um conhecimento, uma aprendizagem nova para 

o aluno. 

 

5. COMO O TRABALHO COM OS JOGOS NO PROJETO CONTRIBUIU PARA SUA 

FORMAÇÃO? 

Bem, com relação a minha formação como professor, eu acredito que a maior contribuição foi abrir 

a minha mente para novas metodologias de ensino-aprendizagem, porque você vem de uma rede de 

ensino que você está “bitolado” a ver o ensino apenas de um modo e você quando trabalha com 

material manipulável, com jogos, você percebe que há muitas formas de ensinar, não precisa ser 

apenas aquelas formas descritivas que a gente está acostumado a ver. Acredito que para minha 

formação como professor o que mais contribuiu foi me indicar outros caminhos para que eu possa 

ministrar uma aula e uma aula que possa cumprir com os objetivos da educação, que é levar o aluno 

a aprender, levar o aluno a ter prazer pela matemática, e levar o aluno a ser autônomo no seu 

aprendizado, que o aluno perceba que ele é importante, que ele pode sim obter o conhecimento, não 

apenas como ouvinte, mas como a gente ativo na aula, acredito que mudou minha mente. 
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HOUVE ALGUMA AULA EM QUE VOCÊ APLICOU UM JOGO E DEPOIS VOCÊ 

COMEÇOU A PENSAR QUE PODERIA APLICAR DE UMA FORMA DIFERENTE? 

Sim. Porque a gente sabe que em uma aula só, você não tem como cumprir com todos os objetivos 

daquela aula, as vezes você planeja as coisas, mas não saem da maneira que você queria. Então, por 

exemplo, determinado jogo, dependendo do nível de conhecimento do aluno, faz com que ele fique 

desestimulado, como a gente já viu em alguns artigos, que o jogo nem pode ser fácil demais para 

que o aluno não se sinta motivado e o jogo também não pode ser difícil demais. Então por exemplo 

a Torre de Hanói, pra determinados alunos, se torna muito fácil quando ele aprende a estratégia, ele 

percebe que pode concluir aquele jogo de uma maneira muito fácil e aí já tem outros alunos, mesmo 

na mesma série que ele não consegue criar nenhuma estratégia e aí ele não consegue passar do 

desafio de 4 ou 5 discos, então ele fica empancado.  E aí o que acontece, você deixa de trabalhar, 

explorar mais o jogo por causa que o tempo é usado com tentativa e erros dos alunos, então você 

deixa de explorar o jogo porque o aluno, não consegue passar de uma determinada fase daquele 

jogo. Então isso faz com que a gente perceba que a gente deve sim mudar a forma de trabalhar o 

jogo, para que não fique em um só objetivo, mas possa explorar outras facetas daquele jogo, para 

que não fique só naquilo. Quando você usa o Tangran só para o aluno formar figuras, isso restringe 

muito os vários campos que você poderia explorar daquele jogo, então teve momentos que a aula 

passou todinha só o aluno formando figuras com aquele Tangran e isso aí faz com que o aluno, em 

vez de adquirir conhecimento matemático, ele apenas transforme aquele jogo em uma atividade 

lúdica, então a gente percebe que este jogo desta maneira, ele podia ser feito de outra maneira, a 

gente poderia ter explorado outros conceitos com aquele jogo para não ficar só naquilo . 

O que eu acho interessante é que o professor tem que ter várias formas de avaliar seu aluno e eu 

acredito que quando você usa os jogos através da aula experimental, você tem uma visão mais 

profunda dos seus alunos, porque você através do andamento daquele jogo você vai saber se 

realmente o aluno está sabendo ou não, se o aluno está fazendo uso de estratégias ou se ele está 

jogando aleatoriamente, diferente de uma aula tradicional que você só vai saber se o aluno aprendeu 

ou não, no final do assunto, dias depois, meses depois através da prova. Então, eu acredito que 

quando você está fazendo uso de jogos a sua maneira de avaliar ela muda e porque você sabe que o 

mais importante não é apenas o aluno fazer isto ou aquilo, mas sim todo um conjunto, a gente tem 

que ver tudo aquilo possível que o aluno faz. Eu achava que o aluno só sabia se ele tirasse notas 

boas nas provas, mas a gente percebe que são diversos fatores que fazem com que o aluno aprenda, 

você não pode, por exemplo, culpar o aluno de não ter aprendido determinado conceito quando sua 
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forma de ensinar é que foi errada, é que não contribuiu. Porque a gente sabe que cada aluno ele tem 

a sua individualidade, então as vezes, uma forma só de ensinar pode fazer com que um aprenda e 

dez não, e se você não mudar você sempre vai ter prejuízo, então é por isso que é bom você usar 

várias formas de ensinar, várias metodologias, porque se uma metodologia não cumprir com o 

objetivo, outra vai suprir, então isso faz com que o aluno aprenda. 

6. DURANTE SEU CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, VOCÊ TEVE 

ALGUMA EXPERIÊNCIA COM O USO DOS JOGOS? VOCÊ PODERIA RELATAR UM 

POUCO DESTA EXPERIÊNCIA? 

Com os jogos na prática não, só de forma teórica. A experiência que eu tive foi no Laboratório de 

Matemática I, que eu vi o material dourado. Estudamos um pouco sobre a importância dos jogos e 

dos materiais concretos, mas na prática mesmo, fazer uso dos jogos eu não vi no curso de 

Licenciatura, eu também acho que é porque o professor ele quer ensinar a parte teórica, a 

importância, quais são os teóricos que apoiam os jogos e não a parte prática. E em Laboratório II 

também, mas principalmente em Laboratório I. A única maneira de usar os jogos foi apenas 

expondo o jogo, mas não usando aquele jogo, não jogando. 

7. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA, ENQUANTO PROFESSOR, NA 

QUAL VOCÊ FEZ USO DE JOGOS? 

Ainda não tive experiência na sala de aula como professor. A única experiência que eu tive foi no 

projeto, mas esta experiência que eu tive e estou tendo está sendo muito boa para minha formação. 

VOCÊ APLICARIA JOGOS NA SUA SALA DE AULA?  

Com certeza. Eu acredito que o jogo ele tem sim muitos pontos positivos, mas eu acredito que o 

jogo não cumpre todos os objetivos, então você não pode apenas usar e supervalorizar o jogo, em 

detrimento de outras metodologias, porque a gente sabe que essa é das metodologias e a gente sabe 

que tem outras metodologias, outras tendências matemáticas, então a gente não pode focar e fazer 

uso apenas de uma, mas com certeza o jogo tem sim vários pontos positivos e com certeza eu usaria 

sim o jogo nas minhas aulas. 

8. PARA VOCÊ COMO FOI O PROJETO? O QUE VOCÊ GOSTOU E O QUE VOCÊ NÃO 

GOSTOU? QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA A MELHORIA DO MESMO? 

Bem, em relação ao projeto eu acredito que o que eu gostei foi justamente ter esse espaço, ter esse 

Laboratório da matemática, porque a gente sabe que é muito importante haver o Laboratório de 
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matemática, eu acredito que todas as escolas deveria ter, então eu gostei sim de fazer uso do 

Laboratório de matemática, mas a gente sabe que tem alguns fatores externos que faz com que 

aquela aula não cumpra com todos os objetivos, ou que ela não seja tão boa como você queria que 

fosse. Então questões externas como atraso de ônibus ou, por exemplo, uma área liberou antes da 

hora, então você vai ter que liberar também, esses fatores fazem com que a aula se torne muito curta 

e quando a gente está trabalhando com materiais concretos, com jogos, a aula é mais prolongada, 

então o ponto que eu não gostei, que poderia melhorar, era ter mais tempo para que você pudesse 

explorar aquele jogo, aquele material concreto.  Então essa é a minha sugestão e também eu 

acredito que uma sugestão que eu poderia fazer era ver a integração entre as áreas do conhecimento, 

porque a gente sabe que os PCN vêm cobrando que a matemática e as outras ciências elas trabalhem 

unidas, então eu vejo assim que essas áreas que são distintas, mesmo elas sendo distintas, poderia 

sim haver uma integração, você usar um material concreto, expor um assunto de outra ciência, ou 

você mostrar a importância da matemática em outra área. Faltou a interdisciplinaridade e também 

faltou a transdisciplinaridade, ou seja, a matemática fazendo uso da matemática, porque eu acredito 

que cada jogo ele não pegava nada do anterior, então cada jogo era um assunto completamente 

diferente do que você já tinha explorado, então não houve uma sequência, então você não 

aproveitava um assunto que você viu no mês anterior para o mês seguinte, então faltou a 

matemática fazer uso da matemática. Eu acredito que poderia sim a gente escolher jogos que 

trabalhe assuntos correlacionados, isso faz com que melhore aprendizagem. 

9. COMO VOCÊ AVALIA O SEU CRESCIMENTO COMO PROFESSOR DENTRO DO 

PROJETO? APONTE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO 

MESMO, ENQUANTO FUTURO PROFESSOR?  

Eu acredito que houve o crescimento como professor, mudou minha visão de mundo, mudou minha 

visão para a Educação Matemática. Eu percebi que a forma tradicional ela não é a única forma e ela 

não é a mais adequada, e eu percebi também que metodologia como o uso de materiais concretos e 

jogos, faz com que haja uma maior aprendizagem, então, em relação a minha formação como 

professor, esse projeto contribuiu para que houvesse uma mudança em minha visão de mundo como 

professor na minha prática docente e eu acredito que eu vou levar para minha vida como professor, 

porque a gente sabe que quando a gente faz uso de uma nova metodologia, quando a gente faz algo 

diferente, isso motiva e traz novas experiências tanto para nós professores, como também para os 

alunos, a gente sabe que se houve pontos positivos, houve pontos negativos também, com a prática, 
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com o uso mais frequente do jogo, a gente pode melhorar o que precisa ser melhorado, então isso eu 

vou levar para a minha vida. 

10. COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO E O INTERESSE DOS ALUNOS NAS 

ATIVIDADES REALIZADAS, AS QUAIS EXPLORAVAM OS JOGOS MATEMÁTICOS? 

ESTAS ATIVIDADES AJUDARAM OU NÃO NO APRENDIZADO DOS ALUNOS? 

Bem, em relação a participação e interesse dos alunos eu acredito que 90% dos jogos fizeram com 

que os alunos tivessem mais interesse naquela aula. Porque como o aluno está trabalhando em 

equipe, então ele tem a consciência de que se ele ficar de braços cruzados a sua equipe vai sofrer, a 

sua equipe vai sentir a falta dele porque para ganhar, que esse é o objetivo do aluno, ele precisa 

participar, então isso faz com que ele tenha um maior interesse por aquela aula. Mas a gente sabe 

que de uma vez ou outra sempre aparece aquele aluno que não quer participar de jeito nenhum. Em 

90% dos casos, essa aula experimental fez com que o aluno tivesse um maior interesse e fez com 

que ele participasse mais, interagisse mais naquela aula, principalmente, jogos tipo Gincana, então 

isso faz com que o aluno com certeza ele tenha um maior interesse, uma maior participação, 

justamente porque ele quer obter a vitória e com a vitória obter uma premiação, então isso faz com 

que o aluno tenha um maior interesse, no demais todos os jogos despertaram um maior interesse e 

um maior gosto pela matemática, porque a gente percebia que quando o aluno chegava, ele já vinha 

com más impressões, usava aquelas frases bem conhecidas: “vixe matemática, logo matemática”, 

“eu queria ir para a outra sala”, mas a gente percebia que quando o jogo estava terminando, o aluno 

já mudava totalmente sua forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais tempo, que tinha 

gostado muito e que queria que tivesse isso na sua escola. A gente percebe que o uso do jogo muda 

a visão preconceituosa do aluno para uma visão prazerosa da matemática. Contribuiu para a 

aprendizagem sim, mas a gente percebe que determinado jogo que ele exige um conhecimento 

prévio do aluno, se aquele aluno tem muita dificuldade no conhecimento que ele precisa ter para 

cumprir o objetivo daquele jogo, isso faz com que ele fique desmotivado, mas para um aluno que 

tem interesse em aprender, mesmo ele com essas dificuldades, no decorrer do jogo ele pode adquirir  

aquele conhecimento seja por questionamento, seja pela explicação do monitor, seja pela 

observação do seu colega ao praticar determinada ação para cumprir aquele objetivo do jogo, então 

o aluno ele querendo, o aluno estando motivado, ele não tem como sair desta aula sem ele adquirir 

algum conhecimento. Teve aluno que, por exemplo, na Gincana, no começo ele não sabia de nada, 

bem dizer ele só ficava pegando carona no seu colega, mas com a motivação, com as dicas dos 

monitores, porque, por exemplo, quando tinha alguma questão que nenhuma equipe sabia resolver, 
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aí o monitor ia explicar aquela questão, então eles faziam com que o aluno adquirisse conhecimento 

e no decorrer da Gincana, quando aparecia uma questão semelhante a ela, o aluno já sabia resolver, 

porque eles viram a explicação anterior do monitor, então isso fez com que o aluno que chegou com 

dúvida, com conhecimento zero sobre determinado assunto, saísse com conhecimento a respeito 

daquele assunto, então teve sim aprendizagem por parte do aluno. Eu concluo com este discurso, 

indicando que esta experiência ela deve ser vivida nas escolas, porque este projeto ele é muito 

particular, ele é muito fechado, ele é muito limitado, a gente, por exemplo, só trabalha com turmas 

de 6º e 9º anos, e as outras? Então esse projeto poderia sim ser ampliado, e a gente está trabalhando 

apenas com escolas do município, e as escolas estaduais? Eu acredito que cada monitor, cada aluno 

graduando em matemática, que está participando deste projeto, tem por obrigação levar essa 

experiência para a sala de aula nas escolas para que os alunos percebam que a matemática, ela não é 

aquela ciência fria, seca que eles estão vendo, que muitos alunos desistem até de estudar por conta 

da matemática. Eu acredito que se o professor levar esta experiência para a sala de aula, os alunos 

vão ser mais motivados, eles vão se interessar mais pela matemática e eles vão aprender mais, com 

isso a gente pode ter futuros professores de matemática e futuros cidadãos, porque a matemática ela 

não desperta apenas o conhecimento teórico do aluno com relação a determinado conceito, mas a 

matemática faz com que o aluno ele tenha um senso crítico sobre a visão global, principalmente 

quando a gente faz uso da matemática com outras ciências seguindo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

VOCÊ ACREDITA QUE SEJA IMPORTANTE QUE EXISTA PROJETOS COMO ESTE NA 

GRADUAÇÃO? 

Se esse projeto tivesse não só nesta cidade, mas em outras cidades, eu acredito que daria um 

impulso para que o conhecimento da matemática crescesse, porque a gente percebe que as 

avaliações que tem, por exemplo, a OBMEP, Prova Brasil, a gente percebe que os índices deles são 

muito baixos, porque a aula tradicional ela faz com que o aluno que vem com a base boa ele consiga 

avançar e o aluno que vem com a base ruim, ele estanque, ele não avance, então ou o aluno avança 

ou ele retrocede. São poucos os que avançam, porque a gente sabe que as vezes o aluno vem com a 

base muito ruim da série anterior, que na aula tradicional o professor muitas vezes, ele não tem 

preocupação se o aluno aprendeu ou não. É importante para que você tenha esta experiência de sala 

de aula, se você ainda não teve, para que se sinta motivado a continuar sua carreira ou não, porque 

aí você tem a experiência se é aquilo que você quer ou não, e muitas vezes, um aluno de graduação 

que não tenha essa experiência, ele pode até se formar, mas quando ele chega na sala de aula, ele 
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pode desistir, pois descobre que não é aquilo que ele quer fazer por toda a sua vida, e assim ele 

acaba perdendo cerca de quatro anos que esteve cursando sua licenciatura, porque ele não teve 

nenhuma experiência anterior no seu curso de Graduação, então eu acredito que esta experiência faz 

com o professor conheça o que lhe espera no futuro e que ele conheça as formas corretas, as 

melhores formas de você ensinar matemática para que seu aluno aprenda e se interesse.  
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Anexo – 4: entrevista com o Monitor B 

1. PERÍODO: 

No início estava no 4º período e atualmente estou no 7º período. 

2. FALE UM POUCO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. COMO FOI SUA 

EXPERIÊNCIA NO MESMO? O QUE VOCÊ CONSIDEROU DE POSITIVO E 

NEGATIVO DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? ESTE PROJETO 

CONTRIBUIU PARA VOCÊ SER UM MELHOR PROFESSOR? 

O projeto eu achei interessante, uma vez que auxilia o aluno no aprendizado, porque quando eu 

estudei, até eu falava para eles que eu não tive esta oportunidade de ter um Laboratório de 

Matemática onde eu pudesse ir aprender os conceitos que a gente vê na sala de aula, de uma forma 

mais lúdica, com jogos e com material manipulável, aprender alguns conceitos que a gente não 

consegue ver, consegue compreender, mas não vê. Com o material manipulável a gente tanto 

compreende como vê, como está fazendo ali o trabalho, então é uma excelente iniciativa do projeto, 

superinteressante e tem sido muito proveitoso e auxiliou sim, tanto para a minha formação 

profissional, porque foi meu primeiro contato com a sala, posso dizer que é uma sala de aula, 

porque é uma aula normal, onde eles vem do colégio, eles têm um transporte que vem deixar  e 

buscar, eles têm uma aula normal aqui no museu, o tempo resumido e voltam para o colégio, então 

aqui a gente procurava aperfeiçoar o que eles viam lá, por exemplo, se eles estavam vendo Funções, 

aqui a gente trabalhava alguma coisa que envolvesse função de forma lúdica, através de jogos, 

então é como eu falei, foi meu primeiro contato com uma turma, então eu já pude perceber, como se 

comportar, o que eu vou encontrar mais na frente, eu pude já perceber através deste projeto, para eu 

saber como é a realidade. 

3. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DENTRO DO PROJETO, NO QUAL VOCÊ ESTEVE 

TRABALHANDO COM JOGOS MATEMÁTICOS? 

 

Bem, a minha experiência foi excelente, junto com a turma do projeto e com o coordenador, a gente 

planejava as atividades, sempre tinha um dia reservado para o planejamento, o que a gente ia 

abordar, a forma que a gente ia abordar para que quando a gente fosse para o Laboratório, fosse 

com tudo bem planejado, tudo dentro do que programávamos, se íamos trabalhar com jogos naquela 

semana, a gente planejava antes. E a minha experiência no projeto foi muito interessante porque eu 
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pude ver a importância do planejamento, antes eu não dava importância realmente ao planejamento 

nos meus períodos da Universidade, eu achava que planejamento era simplesmente eu saber o 

conteúdo e ir para a sala de aula com livro e dar aula, e isso já era o suficiente, mas eu vi o quanto é 

importante o planejamento, planejar a aula, porque realmente você nunca está preparado, sempre 

tem alguma coisinha a mais, que você vê e aprende no dia a dia, então com o planejamento a gente 

via que poderíamos até prever as possíveis perguntas dos alunos, aquela pergunta que poderia 

surgir, estudávamos o material de forma que dominássemos o mesmo. Gostei muito de trabalhar 

com os jogos, inclusive é uma das minhas estratégias para a sala de aula, porque com o jogo a gente 

consegue identificar ali a capacidade do aluno, identificar, por exemplo, o cognitivo de cada um, a 

gente consegue vê quem tem uma habilidade melhor, quem é um pouco mais tímido, através do 

jogo a gente consegue vê quem está melhor em uma atividade e quem está com maior dificuldade e 

aí a gente pode trabalhar mais com esse aluno. O jogo foi muito interessante.  

 

4. PARA VOCÊ COMO A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS MATEMÁTICOS CONTRIBUIU OU 

NÃO PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS? VOCÊ PODE FALAR UM POUCO DISSO 

COM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA NO PROJETO? VOCÊ TEM ALGUMA 

EXPERIÊNCIA QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR? 

 

Sim. Os jogos para os alunos, a gente também pode avaliar, porque a matemática é uma disciplina, 

que ela é um pouco vista diferente pelos alunos, eles já têm aquele certo medo da matemática, isso é 

fato. Poucas pessoas que a gente houve falar bem da matemática, dizer que gosta. E no projeto não 

foi diferente, esses alunos quando vinham e sabiam quais eram os laboratórios, ficavam fugindo do 

Laboratório de matemática, e diziam que não iriam para o de matemática, porque é muito difícil, 

mas mesmo assim eles ficavam e aí como era uma atividade lúdica no encontro e depois de quinze 

dias que eles voltariam, os mesmos alunos, quando eles viram que era uma forma bem diferente de 

trabalhar a matemática que era através da forma lúdica com jogos, com brincadeiras, com materiais 

manipuláveis, porque era no Laboratório, a gente viu que foi muito interessante, porque quando eles 

voltavam, eles queriam vir para o laboratório, porque eles conseguiam compreender e de uma forma 

bem diferente, por exemplo, a gente ensinar Frações, na lousa é aquela complicação para o aluno, 

eles têm aquela dificuldade e a gente foi ensinar Frações através dos jogos, então a gente via como 

eles conseguiam compreender, que não era aquela dificuldade toda, não tinha aquela complicação 
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toda, na lousa é um pouco difícil deles perceberem e eles ali brincando com o jogo, bem mais 

simples, se tornou bem mais fácil para eles compreenderem. Então até para a gente mesmo na 

academia, quando a gente participa das disciplinas de Laboratório, a gente vê que muita coisa que 

realmente no quadro, na lousa é complicado e quando a gente vê através uso do material 

manipulável se tornava bem mais fácil. Então esta experiência para eles eu achei fundamental, 

muito importante os jogos para o aprendizado dos alunos. 

O jogo do juiz, é um jogo fundamental, excelente, ele pode ser praticado em qualquer nível, vai 

depender do exercício, porque a gente escolheu o jogo do juiz, mas tanto o juiz como os demais que 

estão jogando tem que saber as operações, então a gente colocava ali por exemplo, vamos ver como 

está o nível de conhecimento dos alunos em funções, a gente trabalhava no jogo do Juiz funções, 

então a gente colocava várias funções , funções simples e a gente conseguia verificar como estava o 

nível do pessoal, então através do jogo tanto a gente ia ensinar como a gente ia perceber como 

estava o nível dos alunos, para após isso poder trabalhar, então eu achei o jogo interessante no 

sentido de por exemplo, vou avaliar uma turma pela primeira vez, aí eu posso iniciar esse jogo com 

o conteúdo, por exemplo, Funções mesmo, vou verificar como está a compreensão do pessoal, então 

vou trabalhar com Funções e vou só avaliar, no primeiro contato que eles tiverem com o jogo eu 

vou estar avaliando o que eles fazem, porque teve uma hora em que eu coloquei lá a pergunta como 

era o nome do gráfico de uma Função do 1º grau, apenas uma reta e do segundo grau que era uma 

parábola, então o pessoal já tinha visto, quando recebemos eles no Laboratório, era uma turma do 9º 

ano, afirmaram já terem visto Funções do 2º grau, mas não sabiam o nome do gráfico, que era 

exatamente uma parábola, então aí a gente já viu como foi importante o jogo para compreensão dos 

alunos, e para perceber como estava o nível de conhecimento deles. Utilizamos o mesmo jogo no 6º 

ano explorando as quatro operações, de soma, subtração, multiplicação e divisão e deu para 

perceber que o pessoal tem uma complicação em dividir, dar aquela pausa, então a gente vai e dar 

uma dica, faz o cálculo mental com eles, então se torna bem mais prático. 

Como eu falei, esse jogo é muito interessante para avaliar, se você quer iniciar um conteúdo com 

uma turma, então você questiona o que eles viram, e você pode aplicar este jogo para verificar 

como é que está o conhecimento deles. 

A gente sempre fazia depois aquele resumo e ia para o quadro e perguntava sobre o que eles tinham 

visto e a gente via que eles respondiam sozinhos aos nossos questionamentos sobre o que havíamos 

trabalhado em sala e víamos que eles tinham aprendido.  
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5. COMO O TRABALHO COM OS JOGOS NO PROJETO CONTRIBUIU PARA SUA 

FORMAÇÃO? 

 

O projeto contribuiu para a minha formação, como eu já mencionei antes, pelo fato de ter sido o 

primeiro contato com a sala de aula, a gente que estuda Licenciatura, se forma professor, esse vai 

ser nosso trabalho, nosso dia a dia, vai ser a sala de aula e realmente a gente tem aquela 

preocupação com a postura, com a didática e o mais importante que é fazer com que o aluno 

aprenda e compreenda. E o projeto foi fundamental para mim porque eu pude a cada aula aprender 

uma técnica melhor, uma didática melhor, uma postura melhor, as vezes eu ficava pensando: eu 

expliquei assim na aula, poderia ter falado de outra forma, eu fiz dessa forma no quadro poderia ter 

feito dessa outra forma, então com certeza contribuiu sim e bastante para a minha formação. A 

reflexão e a busca de melhorias é importante para o professor principalmente, ele está sempre 

verificando a melhor forma de passar um conteúdo. 

 

6. DURANTE SEU CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, VOCÊ TEVE 

ALGUMA EXPERIÊNCIA COM O USO DOS JOGOS? VOCÊ PODERIA RELATAR UM 

POUCO DESTA EXPERIÊNCIA? 

Teve sim, temos a disciplina de Laboratório, onde vimos um pouco mais a teoria, mas aí com os 

trabalhos que a gente tinha que apresentar, tinha que apresentar um certo jogo, aí para apresentar a 

gente tinha que praticar, não dá para ficar só na teoria, juntávamos as equipes e íamos para o 

Laboratório e jogava mesmo uns com os outros, para a gente entender como funcionava, dominar, 

para depois apresentar, e aí foi interessante porque eu estava também no projeto, então o que eu via 

na Universidade lá com os alunos, quando eu vinha para o projeto, eu vinha de uma forma bem 

melhor, com mais experiência e com mais conhecimento. 

 

7. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA, ENQUANTO PROFESSOR, NA 

QUAL VOCÊ FEZ USO DE JOGOS? 

Não. A primeira experiência foi aqui no projeto. 

8. PARA VOCÊ COMO FOI O PROJETO? O QUE VOCÊ GOSTOU E O QUE VOCÊ NÃO 

GOSTOU? QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA A MELHORIA DO MESMO? 



260 
 

O projeto teve uma iniciativa muito legal, a prefeitura juntamente com a universidade. Eu falaria 

como melhoria ter mais projetos como esse, porque como eu falei antes, no meu tempo de escola, 

de ensino básico, eu não tive esta oportunidade, de ter um laboratório como esse para aprender os 

conceitos matemáticos, com materiais manipulável, porque as escolas não tinham, hoje devido a 

acessibilidade das coisas, é mais simples construir um laboratório em todas as escolas, mas as 

escolas não vai ter e realmente não tem condições de criar para todas as áreas e aqui a gente tem o 

de Matemática, mas tem das outras áreas também. Então o projeto está de parabéns, foi uma 

iniciativa da prefeitura juntamente com a Universidade, está trazendo os alunos do Ensino básico 

para o laboratório e eu pude ver que não é só para conhecer, eles não vem aqui só conhecer, eles 

vem para uma aula realmente, uma aula com o tempo resumido, mas muito significativa, porque 

quem ministra as aulas aqui são alunos da Graduação, assessorados por alunos do Mestrado, 

Coordenadores que são Doutores. E o pessoal planeja de fato, eu faço isso, eu digo com experiência 

própria, a gente se prepara, planeja, vem dar uma aula legal, porque a gente aprende lá no 

planejamento, vem tentar passar para eles. Então o projeto não é só de trazer eles para vir conhecer, 

eles vem aprender, porque é uma aula, então eu achei muito importante. 

 

9. COMO VOCÊ AVALIA O SEU CRESCIMENTO COMO PROFESSOR DENTRO DO 

PROJETO? APONTE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO 

MESMO, ENQUANTO FUTURO PROFESSOR?  

O projeto como eu já tinha falado também, foi muito importante para minha formação porque eu 

pude corrigir alguns pontos que a gente vê inclusive na sala de aula, o professor cometendo, uma 

forma de passar um conteúdo e que você não compreendeu e quando você viu outras formas de 

trabalhar aquele conteúdo você mesmo disse, se ele tivesse feito isto eu teria compreendido, então 

no projeto eu tive a oportunidade de fazer, de ser o professor, então o que eu via na sala que eu não 

achava interessante, eu corrigia automaticamente dentro do projeto, tendo como referência o meu 

tempo de estudante. 

Por exemplo, uma coisa simples, que muitas pessoas acham sem importância, é a escrita no quadro, 

as letras, não dá importância para a estética e eu acho muito importante, uma letra bonita, uma 

estética bem legal no quadro, ter organização, tudo isso faz parte da didática. Para mim como 

professor foi fundamental, porque eu tive a oportunidade de dar meus primeiros passos ali e praticar 

da forma que eu tento me colocar no lugar do aluno, então se enquanto aluno acho que é ruim de 
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compreender determinado conteúdo utilizando apenas a aula expositiva, se eu achei ruim de 

aprender enquanto aluno, então vou fazer diferente, então sem dúvida foi fundamental. 

 

10. COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO E O INTERESSE DOS ALUNOS NAS 

ATIVIDADES REALIZADAS, AS QUAIS EXPLORAVAM OS JOGOS MATEMÁTICOS? 

ESTAS ATIVIDADES AJUDARAM OU NÃO NO APRENDIZADO DOS ALUNOS? 

 

A minha avaliação da participação dos alunos no projeto é uma avaliação muito positiva, porque 

você aprender com o material manipulável é bem diferente, você dar um conceito ali de um 

triângulo no quadro, explicando, falando e depois você pegar o material manipulável pedir para o 

pessoal fazer, eles veem porque se forma um triângulo, então no projeto, no laboratório é bem 

melhor de aprender alguns conceitos, e os jogos foi fundamental, porque a gente pôde através dos 

jogos estimular um pouco mais os alunos no conteúdo, na disciplina, como eu falei antes, a 

Matemática é a disciplina que o pessoal foge um pouquinho, mas a forma que foi trabalhada aqui e 

que ainda é trabalhada aqui com os jogos, se torna um pouco mais divertido, você vê que o aluno 

aprende da mesma forma, ele aprende e ao mesmo tempo se sente estimulado a vir novamente. 

Como eu falei, a gente trabalha com rodízio aqui no projeto, então as turmas sempre voltam, e 

quando eles voltavam a gente via o entusiasmo bem maior, eles queriam vir, alunos que chegavam 

na escola contando como era a experiência, outros alunos que não queriam vir, já vinham também, 

alunos que pediam o jogo que estávamos utilizando no Laboratório para jogar na escola, então isso 

é muito legal, agente vê que eles aprendem com os jogos. Os jogos serviram bastante para auxiliar 

os alunos. 

Todos os alunos participavam, a gente também tinha esse dever, essa obrigação, preocupação de 

fazer com que todos que tivessem ali se interessassem, então, eles interagiam um com o outro, até 

aqueles que estavam um pouquinho mais afastados, mas a gente conversava, sentava, brincava, 

fazia parte do grupo, porque quando a gente montava os grupos e ficava só observando eles 

jogarem, víamos que sempre havia um grupo desinteressado, que não estava jogando, então a gente 

ia e fazia parte do grupo. Eles aceitavam e a gente estimulava eles, errava para ver o que eles 

diriam, e normalmente eles notavam que tínhamos errado e fazíamos isso para realmente estimular 

eles, porque é muito importante a empatia com o professor, como também com a disciplina, fazer 

com que o aluno tenha empatia. Essa é uma parte que eu particularmente vejo como fundamental, 
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fazer com que o aluno tenha empatia pelo professor, porque ele tendo empatia pelo professor, vai 

despertar normalmente um interesse maior na disciplina, ele vai querer voltar para a aula, porque o 

professor é legal, ensina bem. Eu acho particularmente na minha formação uma das partes muito 

importante para a formação do professor. 

A gente achava interessante porque sempre nas atividades uns alunos se saem melhor que outros, 

isso é normal, sempre tem um com capacidade cognitiva melhor, então quando um conseguia 

aprender e compreender, era automático ele já querer ensinar o outro, querer mostrar, aí a gente via 

que muitos ficavam com dificuldade e pedíamos que o que havia compreendido ensinasse ao outro 

que não tinha compreendido, por exemplo, no jogo do quadrado mágico, o qual é sensacional, e aí 

um sempre consegue fazer mais rápido que o outro, e quando eles faziam e conseguiam montar todo 

o quadrado mágico, aí a gente já pedia para eles ajudarem os outros, que não estavam conseguindo. 

Então essa interação existia sim e muito positiva. 
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Anexo – 5: entrevista com o monitor C 

 

1. PERÍODO:  

6º período 

2. FALE UM POUCO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. COMO FOI SUA 

EXPERIÊNCIA NO MESMO? O QUE VOCÊ CONSIDEROU DE POSITIVO E 

NEGATIVO DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? ESTE PROJETO 

CONTRIBUIU PARA VOCÊ SER UM MELHOR PROFESSOR? 

Sobre minha participação no projeto foi de forma extremamente positiva, pois aqui adquiri 

experiência e tive a oportunidade de utilizar de aulas experimentais para o ensino de turmas do 

Fundamental II. 

Este projeto contribuiu muito para a minha formação enquanto professor, pois ele possibilitou 

experiência que muitas vezes, eu acredito que não é toda sala de aula que vai proporcionar a 

experiência que eu tive aqui. De acordo com todo o tempo que eu estive aqui foi de grande valor 

para minha profissão. 

Os principais pontos positivos foi a questão da experiência, a questão do apoio, das instruções que 

recebemos aqui do Coordenador de matemática e dos monitores que trabalham junto comigo, o 

material que a gente prepara é muito bom, é bem interessante e a gente é orientado a prepará-los e 

avaliá-los, discutimos a respeito dos pontos positivos e negativos das atividades aplicadas e 

discutimos sobre uma melhor aplicação das atividades. 

Especificamente a gente tem problemas, que são inevitáveis, mas nada que seja ou que estivesse no 

projeto, foram eventuais, o ônibus atrasar, ou algo do tipo, mas é irrelevante, porque não é 

responsabilidade do programa. 

Este projeto contribuiu muito para minha experiência como professor, porque vai me dar um pouco 

mais de autoridade, de autonomia para trabalhar com determinado tipo de jogo, porque o jogo é 

muito bom para estimular as crianças, mas você tem que ter cuidado para elas não ficarem 

dispersas. Então essas aulas experimentais faz realmente a gente ter um controle muito bom disso e 

uma noção de como utilizar os materiais manipuláveis, porque precisamos de tomar muito cuidado 

ao trabalhar com os mesmos, porque se não pode passar a ser uma brincadeira e não é para 

acontecer isso, são aulas de matemática, são aulas experimentais e a gente tem que cumprir nossos 
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objetivos, a gente tem que usar das propriedades da matemática, dos conteúdos, tem que dar aula 

utilizando aquele material, aquele jogo e não jogar apenas. Pois o objetivo de utilizar o jogo é 

proporcionar um ensino- aprendizado um pouco diferente e mais dinâmico. 

3. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DENTRO DO PROJETO, NO QUAL VOCÊ ESTEVE 

TRABALHANDO COM JOGOS MATEMÁTICOS? 

Inicialmente não é tão simples não, a gente tem aquele receio em tentar trabalhar com os jogos, 

porque ficava naquela ideia que o aluno iria querer apenas brincar e literalmente, muitas vezes eles 

brincavam mesmo e tem que ter cuidado para eles não ficarem só brincando, você tem que 

conquistar a criança, e você tem que brincar com a criança e na brincadeira você ensinava, você 

cobrava, trabalhava conteúdos matemáticos, ou seja, na sua aula você utiliza os jogos para ensinar e 

não simplesmente jogava, só para ganhar ou perder, o final não interessa, eu quero que eles 

entendam o que cada coisa significa, eu não quero saber o valor de uma expressão apenas, eu quero 

que o aluno entenda o que ela significa, o que eles tem que fazer com uma expressão, para que ela 

serve, e o jogo tem isso, o objetivo do jogo não é só alguém vencer, o objetivo do jogo é jogar para 

ver como funciona, trabalhar estratégias, cálculo mental, isso é de extrema importância. 

Eu aplicaria sim os jogos nas minhas aulas, não necessariamente dar aulas só com os jogos, mas 

sim, eventualmente é muito importante você utilizar dos jogos, principalmente quando você tem um 

jogo realmente complexo, porque você pode incentivar o aluno, não é necessariamente dar uma aula 

diferente, mas continuar sua aula com o jogo, pois como é comum para as crianças brincarem com 

as outras pessoas, e se essa brincadeira envolve um conteúdo matemático, eu acho que tem uma 

relevância considerável e é importante agente utilizar isso. 

4. PARA VOCÊ COMO A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DOS JOGOS MATEMÁTICOS 

CONTRIBUIU OU NÃO PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS? VOCÊ PODE FALAR 

UM POUCO DISSO COM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA NO PROJETO? VOCÊ TEM 

ALGUMA EXPERIÊNCIA QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR? 

A utilização dos jogos contribuiu sim para o aprendizado dos alunos, pois qualquer coisa que você 

faz com os alunos eles aprendem, a gente tem que ter cuidado para não trabalhar muito só com os 

jogos, pois estamos utilizando o jogo e não estamos só jogando e devemos ter cuidado para não 

sobrecarregar o jogo devido aos nossos objetivos e ele não despertar o interesse dos alunos. Sim é 

possível os alunos aprenderem utilizando o jogo, e ele aprende, agora como professores temos que 

instruir os alunos, você tem que planejar o que vai fazer, não é só dizer no jogo vai ter isso, ou o 
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jogo explora isso, mas sim você como professor tem que ir mostrando e não é utilizar qualquer 

jogo, você tem que selecionar o jogo, tem que utilizar os jogos, mas com objetivos bem elaborados.  

Teve um jogo que a gente fazia uma corrida, o qual era chamado de Corrida de Obstáculos e 

neste jogo, que utilizamos durante um ciclo, foi muito importante, porque cada casinha que ele 

parava, ele tinha que responder uma pergunta explorando expressões algébricas, ele tinha a opção 

de substituir a variável por valores positivos, negativos ou por zero, o aluno não sabia quanto ia dar 

a resposta porque ele não sabia que número ia pegar, só sabia se era positiva, negativa ou zero, pois 

estavam em um monte de cartas viradas para baixo, ele podia aí ele podia regular, aí de acordo com 

a carta que eles pegavam, eles substituíam o valor na expressão, resolvia e de acordo com o 

resultado, ele avançava ou recuava. E é interessante ver o que aquilo significava para eles, e eles 

terem a oportunidade de escolher e eles tinham que raciocinar para saber qual carta seria melhor, e 

as vezes eles não entendiam e pegavam qualquer uma carta ou achava que pegar uma carta positiva 

era melhor e aí eles depois de resolver a expressão via que com aquela carta ele não tinha avançado 

e via que tinha sido uma má jogada. E se fosse um simples exercício, talvez eles não iam ter a 

paciência de fazer pela segunda vez a mesma coisa ou até a terceira e quarta vez e até explicar para 

o colega. Foi uma experiência incrível. 

Todos os jogos são legais, basta você explorar ele de uma forma interessante. Até agora dos jogos 

aplicados, nenhum deu errado, teve alguns resultados que não foram satisfatórios, mais foram 

importantes e foi devido a esses resultados insatisfatórios que a gente buscava melhorar no próximo 

encontro, porque a gente não pegou o jogo e aplicou em uma só turma, mas sim aplicamos o mesmo 

jogo em um número considerável de turmas, e se em alguma turma não foi tão interessante, não foi 

satisfatório, a gente não pode dizer que o problema está apenas no jogo, porque era o mesmo para 

ambas as turmas. Existiu coisas que poderiam ter sido diferente, poderíamos como monitores ter 

sido mais flexíveis, mas analisávamos isto em nossos encontros de planejamento e buscávamos 

sempre melhorias. Inicialmente nas atividades, existe coisas que deixamos a desejar, mas assim que 

aprendemos, isso é corrigido imediatamente.  

5. COMO O TRABALHO COM OS JOGOS NO PROJETO CONTRIBUIU PARA A SUA 

FORMAÇÃO? 

Com certeza os jogos vão contribuir para a minha formação e contribuiu, o que acontece, não foi só 

a experiência de você utilizar o jogo, e dizer que trabalhou com jogos e que agora sabe trabalhar 

com jogos, não é só isso, principalmente saber o jogo que é legal utilizar e o jogo que não vai ser 
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legal, como utilizar, as possibilidades, isso foi o melhor que a prática no Laboratório nos 

proporcionou. A realização também dos planejamentos de cada atividade, foi muito boa, para mim 

como professor, pois antes de escolher uma atividade, a gente tem o planejamento e fixamos um dia 

na semana para realizarmos este planejamento e lá planejamos a aula, vê o conteúdo que temos que 

explorar, que material utilizar, a gente discute como aplicar, isso com todo o grupo de monitores, e 

nessas discursões a gente analisa o que seria interessante para o aluno, após essas discursões agente 

aplica o material entre nós e discute sobre o mesmo, agora eu sei que para eu dar uma aula eu 

preciso planejar e conhecer bem o material que eu vou explorar. Quando aplicamos o material no 

Museu, a gente apresenta o material, traz uma abordagem histórica de como ele surgiu, o que eles 

têm que fazer com aquele material, explicamos as regras, como por exemplo a Torre de Hanói, 

fizemos isto, e eles vão manipulando, e conforme eles vão fazendo, explicamos que eles têm que 

atender as regras. 

Aprendi também a lidar melhor com as diferenças que enquanto professor temos que lidar, porque 

as vezes a gente recebia alunos que tem umas peculiaridades e as vezes nós não sabíamos disso, e aí 

só quando aplicávamos a atividade ou o jogo é que a gente conseguia perceber, e aí a gente muitas 

vezes tinha que mudar a atividade, ou simplificar a atividade para esses alunos, para que eles 

participassem da aula, assim como seus colegas estavam participando. 

6. DURANTE SEU CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, VOCÊ TEVE 

ALGUMA EXPERIÊNCIA COM O USO DOS JOGOS? VOCÊ PODERIA RELATAR UM 

POUCO DESTA EXPERIÊNCIA? 

Durante o curso a gente utilizava alguns jogos na Disciplina de Laboratório I e fazia algumas 

avaliações, discursões e até dava aula com os jogos, mas na própria turma da Licenciatura. Vimos a 

parte teórica e depois a parte prática e depois voltamos a parte teórica. 

7. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA, ENQUANTO PROFESSOR, NA 

QUAL VOCÊ FEZ USO DE JOGOS? 

Ainda não tive esta experiência. 

8. PARA VOCÊ COMO FOI O PROJETO? O QUE VOCÊ GOSTOU E O QUE VOCÊ NÃO 

GOSTOU? QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA A MELHORIA DO MESMO? 

A experiência é importante por si só, mas no trabalho com os jogos, percebi que a primeira coisa 

que temos que saber é se um jogo é interessante ou não de jogar, antes de você aplicar em sala de 
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aula jogue ele ou procure um grupo diversificado e use o jogo com este grupo, peça para eles 

falarem o que é interessante e o que não é, e aí você vai ter uma boa visão para utilizar o jogo em 

sala. Em relação ao projeto, sabemos que nada é perfeito, acredito que não precisa mudar, está bom 

como está. 

9. COMO VOCÊ AVALIA O SEU CRESCIMENTO COMO PROFESSOR DENTRO DO 

PROJETO? APONTE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO 

MESMO, ENQUANTO FUTURO PROFESSOR? 

Sim. Estou no projeto desde o início, e a participação no mesmo é muito importante, pois a gente 

recebeu muitos tipos de alunos diferentes e a gente viu a reação deles, os que conseguimos cativar 

mesmo sendo difícil, e os que não conseguimos, e esta realidade a gente não esquece, nunca vai 

passar em branco. A questão da avaliação não muito. Na realidade analisamos e tentamos descrever 

o que é bom e o que ruim, e porque foi bom e porque foi ruim. Porque quando a gente avalia, a 

gente quer atribuir pontos, então a gente não avaliou os alunos, a gente fazia gincanas que tinha 

competição, mas avaliação específica para os alunos não, avaliamos o projeto e as aulas, sobre isso 

discutimos. 

No projeto somos apoio, a gente trabalha com o material juntamente com os alunos de 

escolas públicas, não é como na Universidade, porque quando você está na Universidade com um 

grupo de colegas estudando um material é muito diferente de quando você trabalha com alunos da 

Escola Básica, pois a manipulação ali é simples, todo mundo já adulto, já domina na grande maioria 

das vezes os conteúdos que o material explora. Mas com as crianças é mais importante, agente 

apresenta o material, deixa eles conhecerem o material, explora o conteúdo através daquele 

material.  

Temos que avaliar o nível do jogo, porque para o aluno, se a atividade for muito difícil pode 

ser tedioso para ele e se for muito fácil pode não despertar a curiosidade dos alunos para jogar. 

Você tem que regular muito bem isso, o nível de dificuldade do jogo que irá utilizar em sala. E com 

o jogo você pode aprofundar mais o nível de dificuldade e mesmo que seja difícil, pelo fato de ser 

um joguinho, ele tem uma maior expectativa para aprender, sendo assim, devemos inseri-los em 

nossas aulas. 

É interessante porque a gente discute sobre os encontros no Museu, os monitores anotam os 

pontos mais importantes das aulas, porque geralmente agente aplica uma atividade a um número 

considerável de turmas, aí cada monitor faz alguma descrição da aula e como ocorreu a aula e leva 
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para o planejamento e a gente discute os resultados e decide se vai continuar com o material 

manipulável ou jogo, nada passa em branco, a gente decide o que vai fazer, como vai fazer, ou seja, 

planeja o que vai acontecer nos encontros, pois eu vi no decorrer da minha experiência, se 

aplicarmos o mesmo jogo em uma mesma turma não é tão interessante, tanto que no Museu, não se 

tratava de aulas contínuas, como na escola, nossas atividades tinham que ter um início e fim em um 

encontro. Isto me ajudou muito como professor e na minha prática no projeto. 

10. COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO E O INTERESSE DOS ALUNOS NAS 

ATIVIDADES REALIZADAS, AS QUAIS EXPLORAVAM O USO DOS JOGOS 

MATEMÁTICOS? ESTAS ATIVIDADES AJUDARAM OU NÃO APRENDIZADO DOS 

ALUNOS? 

A participação deles foi de forma extrema, muito boa, muito, muito boa. Principalmente quando 

eles começam uma atividade, eles ficam muito entusiasmados, mas quando eles não conhecem, eles 

ficam curiosos, então a gente dava o momento para eles conhecerem o jogo ou o material 

manipulável. 

Agente acredita que estas atividades contribuiu para o aprendizado dos alunos, através das respostas 

dos alunos, pois ao serem questionados, eles diziam que tinha sido bom, que foi importante, que 

entenderam o assunto, eu não tenho autonomia para dizer se eles aprenderam ou não, eu acho que 

eu teria que avaliá-los de outra forma.  

Teve atividades que agente aplicava e as vezes a gente fazia coisas que não era necessária, as vezes 

aprofundamos pouco e depois a gente vê que poderia ter aprofundado mais, e no segundo encontro 

com a mesma atividade a gente utilizava o resultado do encontro anterior. Muitas vezes o professor 

subestima o aluno, não leva uma atividade, ou aborda a atividade de forma mais simples, pois diz 

que aquela atividade vai ser muito difícil para os seus alunos, e ele é aluno, ele está indo ali para 

aprender, faça a atividade, se ele não entender explique, mas a pior coisa que você faz enquanto 

professor, é subestimar o aluno. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no projeto, tanto em relação a 

alunos do 6º ano, do 9º ano, como do Ensino Médio. 

Eles deixavam esta questão de grupinho, de afinidade de lado e ia jogar, o interessante é que eles 

iam jogar e se relacionavam muito bem, não precisava eu formar os grupos, se falasse apenas, 

forme duas equipes, tinha o alvoroço todo para formar, mas eles não ficavam escolhendo em qual 

grupo ficar, eles formavam a equipe e garantiam a participação no jogo e pronto. Eles se 

comunicavam. Se intrometiam, expunha suas opiniões, se envolviam muito. Em relação a nós 
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também. O que a gente fazia era a princípio deixar eles jogarem, explicava as regras e ia regulando 

para eles não ficarem dispersos, tirava as dúvidas e dávamos a oportunidade para que eles 

descobrissem as estratégias e ficávamos observando o que os alunos estavam fazendo, porque é 

interessante observar o que o aluno faz, como ele faz, ou se o aluno simplesmente joga sem criar 

nenhuma estratégia, e não o professor ensinar o jogo, dizer como joga, como ganhar, dizer as 

estratégias. 

Como por exemplo a Torre de Hanói, a gente orientava, para que eles utilizassem o colega para 

contar o movimento dos discos, para verificar se seu adversário estava fazendo algo de errado e a 

gente ia orientando, passo a passo da aula, orientava e deixava eles seguirem sozinhos. Somos o 

apoio dos alunos nas aulas. 

A existência de projetos como esses é extremamente importante porque aqui a gente está em 

contato em larga escala com a comunidade deste município, a gente recebe muitas escolas da rede 

municipal e dessas escolas, a gente recebe todos os alunos do 6º ano e do 9º ano, e isso é muito 

importante, é como se uma geração mais à frente, todas as turmas soubessem do projeto e tenham 

participado do projeto. Como eu já falei a experiência é tremenda, muito boa. E existindo mais 

projetos como esses, mais alunos da Universidade terão mais oportunidades para atuarem como 

professores, antes de concluírem seu curso, como também os alunos da escola básica terão a 

oportunidade de estudarem de maneira mais dinâmica e mais atrativa, através de jogos e materiais 

manipuláveis. 
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Anexo – 6: entrevista com o monitor F 

 

1. Período:  

6º período 

2. FALE UM POUCO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. COMO FOI SUA 

EXPERIÊNCIA NO MESMO? O QUE VOCÊ CONSIDEROU DE POSITIVO E 

NEGATIVO DURANTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO? ESTE PROJETO 

CONTRIBUIU PARA VOCÊ SER UM MELHOR PROFESSOR? 

Bem, eu dei início ao projeto em Abril de 2015 e até aqui tem sido algo bastante inovador, porque 

enquanto estamos na Graduação, no processo de formação docente, nós temos uma visão do que é 

ser professor, nós passamos mais de 12 anos dentro de salas de aula sendo aluno e passamos mais 

04 quatro anos dentro de uma Universidade se formando como docente, mas você encarar a 

realidade de ser professor. Por mais que seja um ensino experimental e você seja apenas um 

monitor de Laboratório, já vem somando muito na minha formação. Então a minha experiência no 

projeto foi espetacular, foi essencial para mim, para o meu processo de formação docente, para meu 

pensar, não apenas como matemático, mas como educador matemático. Bem eu acho que foi muitas 

coisas porque a discussão com o professor orientador e os mestrandos, as discursões, as aplicações 

do projeto, e além do mais os materiais que agente expõe lá no Laboratório, a equipe de monitores é 

muito boa, a experiência que temos das aplicações, a experiência que temos com os alunos, o 

retorno que a gente tem dos alunos, tudo isso foi fundamental e como negativo, foi que no começo 

como a gente não tinha muita experiência como professor, a gente não tinha ideia de que materiais 

trabalhar, como trabalhar, as atividades, mas no decorrer da nossa vivência no projeto, com as 

orientações do coordenador e dos mestrandos, nós conseguíamos juntamente com eles elaborarmos 

as atividades e aplicá-las.  

3. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA DENTRO DO PROJETO, NO QUAL VOCÊ ESTEVE 

TRABALHANDO COM JOGOS MATEMÁTICOS? 

A minha experiência foi muito boa. Os jogos e materiais de manipulação que a gente trabalhou no 

museu, muitas vezes a gente aprendia sobre eles na Universidade, nas disciplinas de Laboratório de 

Matemática I e II, mas algo apenas teórico, nas discursões em sala de aula e através de textos, mas a 

gente dispunha de pouco material e no projeto a gente aprendia muito na teoria e na prática também. 
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A experiência que eu tive trabalhando com os jogos matemáticos especialmente, foram essenciais, 

porque a gente vê que os alunos aprendiam de maneira diferente e como a forma lúdica envolve a 

turma, envolve a sala, você não precisa estar, como eu já tive experiência de trabalhar em sala de 

aula, você não precisa está gritando com os alunos para chamar a atenção, isso envolve eles, e eles 

discutem com a gente e eles fazem novos métodos para a solução de suas respostas, o pensar 

matemático é desenvolvido no aluno, então esta experiência com jogos foi fundamental, essa forma 

lúdica de trabalhar, tanto para nós como professores, como também para os alunos, pois eles 

aprenderam de forma mais dinâmica e descontraída. De maneira mais abrangente, minha 

experiência em sala de aula como professor em que eu fiz uso dos jogos foi excepcional, porque nós 

trabalhamos a matemática com eles de uma forma lúdica, na grande maioria das vezes, claro que 

não fiz uma porcentagem, com probabilidade certa, mas faço estimativa que 90% ou 95% das 

turmas que vem participando no projeto esses dois anos, eles entraram desanimados para estudar 

matemática, e como no Museu são quatro Laboratórios, sendo 01 (um) de Matemática, 01 (um) de 

Física, 01 (um) de Química e 01 (um) de Biologia, e os meninos quando chegam, as turmas são 

divididas, parte vai para Biologia, outra vai para Matemática, e quando eles vinham para o de 

matemática, eles vinham desanimados, porque não conheciam o Laboratório de Matemática e aí 

quando eles chegavam e a gente começava com a aula, utilizando materiais manipuláveis, com 

atividades lúdicas aí eles ficavam bem animados e aí nas outras vezes eles já queriam voltar, e 

muitas vezes, eles não queriam ir mais para os outros Laboratórios, queriam ficar no Laboratório de 

Matemática, então, minha experiência como professor utilizando os jogos foi fenomenal, porque 

você tem a oportunidade de oferecer uma esperança aos alunos que não gostam de matemática, ele 

tem fobia a matemática, mas que agora ele passa a gostar, passa a ver com outro olhar, porque na 

aula tem mais do que  papel e caneta.    

4. PARA VOCÊ COMO A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS DOS JOGOS MATEMÁTICOS 

CONTRIBUIU OU NÃO PARA O APRENDIZADO DOS ALUNOS? VOCÊ PODE 

FALAR UM POUCO DISSO COM RELAÇÃO A SUA EXPERIÊNCIA NO PROJETO? 

VOCÊ TEM ALGUMA EXPERIÊNCIA QUE GOSTARIA DE COMPARTILHAR? 

Como eu disse anteriormente, a utilização dos jogos matemáticos contribuiu e muito para a 

aprendizagem dos alunos e para a minha experiência no projeto. A dinâmica da sala de aula e a 

forma lúdica que envolve os alunos e envolve a gente também e o aprendizado se torna algo mais 

prazeroso e a experiência que eu gostaria de compartilhar, houve uma experiência recente onde nós 

trabalhamos um jogo do tipo de um Quebra-cabeça, para que eles descobrissem os valores 
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matemáticos de algumas incógnitas e a gente dava três equações, por exemplo, 3 maçãs dá igual a 

30, uma maçã mais duas bananas é igual a 20 e assim sucessivamente, e a quarta equação era para 

eles calcularem a soma das três incógnitas, maçã, banana e uva, e para isso eles teriam que 

descobrir o valor de cada uma delas, para assim efetuar a soma e aí eles tentavam descobrir, e tinha 

alguns alunos que conseguiam resolver rápido outros já demoravam, alguns resolviam de um jeito 

que até nos surpreendiam, e os alunos se empolgavam muito para finalizar a atividade, e à medida 

que eles iam conseguindo responder, o nível de dificuldade da atividade ia aumentando. Teve 

também a Torre de Hanói que os alunos gostaram bastante, e houve alunos que se empolgaram 

muito e desenvolveu estratégias de resolução, como por exemplo, uma aluna que conseguiu 

descobrir o enigma da Torre de Hanói, ela enumerou os discos de 1 à 6 de forma crescente e o 

número par nunca podia estar junto de um par e nem um ímpar junto de um ímpar, e assim ela 

conseguia passar os discos de um lugar para o outro, utilizando o número mínimo de movimentos. 

Teve também a Gincana matemática, que a gente dividiu a sala em dois grupos, tínhamos cerca de 

12 (doze) alunos e dividimos em dois grupos de seis pessoas e fizemos as perguntas da gincana 

matemática e o interessante é que exigia muitas vezes um conhecimento prévio de alguns conteúdos 

matemáticos das séries anteriores como por exemplo do 6º ano, como potência por exemplo, mais o 

interessante é que neste momento, eles realmente aprenderam algumas coisas, porque os que sabiam 

explicavam para aqueles que não sabiam, então ali foi um momento de interação mútua, pois 

enquanto alguns sabiam da resposta de forma bem rápida, outros não sabiam, e neste momento era 

que os alunos que haviam compreendido a questão e haviam encontrado a resposta, ensinavam aos 

que não sabiam da sua equipe e assim todos da equipe terminavam sabendo, ou quando uma equipe 

não conseguia responder corretamente e a outra conseguia, então a gente pedia para eles explicarem 

para a equipe que não tinha conseguido responder, e eles explicavam. Mas quando ambas não 

sabiam, nós monitores explicávamos, então foi um momento de aprendizagem matemática muito 

rico, a aplicação deste jogo. 

5. COMO O TRABALHO COM OS JOGOS NO PROJETO CONTRIBUIU PARA A SUA 

FORMAÇÃO? 

Eu acredito que Formação é a construção do profissional, e assim, esse trabalho com os jogos no 

projeto contribuiu para mim formar como professor de matemática, porque isso me passou mais 

segurança, eu já encarei realidades de sala de aula que os alunos não estavam conseguindo entender, 

não foi no projeto, eu fui substituir um professor em uma aula de matemática e os alunos não 
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estavam conseguindo compreender questões relacionadas a incógnitas, e imediatamente me veio à 

mente as atividades que a gente trabalhava no projeto e eu fiz os desafios que eu citei na pergunta 

anterior, e os alunos começaram a sentirem-se mais interessados, ou seja, eu consegui despertar o 

interesse deles e teve muitas outras experiências que em sala de aula que eu fiz uso de atividades 

que desenvolvemos no projeto, então tudo isto me torna um profissional mais seguro. Há pessoas 

que já chegaram para mim dizendo que mesmo saindo de uma graduação, você não se sente seguro 

para dar uma aula, você faz o estágio e você não se sente seguro, todavia, quando vamos para um 

projeto como este, nós nos sentimos seguros, porque nós já encaramos parcialmente o que seria uma 

sala de aula, por mais que seja um Laboratório, nós aprendemos a trabalhar novos métodos de 

ensino-aprendizagem em Matemática, nós temos esta concepção do lúdico e trabalhamos com 

atividades lúdicas, ou seja, temos a formação, porque tem pessoas que dizem que os bons resultados 

de trabalhar com atividades lúdicas, jogos, materiais manipuláveis, só existe no papel, nas 

discursões nas aula de Prática Pedagógica, mas que quando você vai para a prática é outra coisa, 

que é muito diferente do que está na teoria, mas a gente vê que a teoria funciona com a prática neste 

projeto, pude ver o quando estes métodos de ensino são eficazes e tudo isto faz você se tornar um 

profissional mais seguro e ajuda bastante no processo de formação docente. 

Dentre todos os projetos que eu participei, esse foi o mais completo, onde houve mais discursões, 

onde houve mais prática, onde houve um processo de formação mais consistente, agradeço ao 

coordenador e aos mestrandos que nos ajudaram nas discursões e na confecção dos jogos e das 

outras atividades que aplicávamos em sala. 

6. DURANTE SEU CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, VOCÊ TEVE 

ALGUMA EXPERIÊNCIA COM O USO DOS JOGOS? VOCÊ PODERIA RELATAR 

UM POUCO DESTA EXPERIÊNCIA? 

Bem, nas disciplinas de Laboratório de ensino de matemática I e II, nós tivemos poucas 

experiências, porque o horário é curto, o horário que é disponível para estas disciplinas é curto, mas 

a gente trabalhou e teve uma noção de como é aplicar jogos nas aulas de matemática, os professores 

trabalhavam a parte prática dos jogos e trabalhavam também a parte teórica dos jogos, nós 

jogávamos sim com nossos colegas e muitas vezes apresentávamos jogos nas aulas para toda a 

turma e para isso a gente estudava os jogos que iríamos aplicar com antecedência e foi muito bom. 

Na minha Graduação, durante meu processo de formação eu já participei de outro projeto de 

extensão, no qual a gente aplicava jogos para alunos do Fundamental II, já participei de um projeto 
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de iniciação à docência, onde utilizamos o jogo Spor para o ensino de Geometria no ensino médio, 

fui monitor da disciplina de Laboratório de ensino de matemática I durante meu curso de 

Licenciatura e lá a gente também teve experiência em trabalhar com estes materiais manipuláveis. 

7. COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA, ENQUANTO PROFESSOR, 

NA QUAL VOCÊ FEZ USO DE JOGOS? 

Turma minha mesmo eu não tive, mas eu substitui professores que faltavam e pediam para que eu 

desse aula em seu lugar e já participei do projeto Mais Educação. 

 

8. PARA VOCÊ COMO FOI O PROJETO? O QUE VOCÊ GOSTOU E O QUE VOCÊ 

NÃO GOSTOU? QUE SUGESTÕES VOCÊ DARIA PARA A MELHORIA DO 

MESMO? 

Para mim o projeto foi ótimo, foi o melhor projeto que eu já participei até agora, se fosse falar do 

que eu gostei, gostei de praticamente tudo, o que eu não gostei do projeto foi só, porque a gente 

tinha que confeccionar o material dos jogos, então muitas vezes, eu sei que é um desafio 

extracurricular, é um desafio que todo educador matemático tem, que é de confeccionar o material 

que irá utilizar na aula, e o professor muitas vezes tem que levar trabalho para casa, mesmo assim 

eu não gostei, na minha concepção dava para tê-los já comprados no Laboratório do Museu, mas aí 

a gente tinha que confeccionar e isso demandava tempo, porque não queríamos trabalhar apenas 

com os materiais que tinham no Museu. 

9. COMO VOCÊ AVALIA O SEU CRESCIMENTO COMO PROFESSOR DENTRO DO 

PROJETO? APONTE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO 

MESMO, ENQUANTO FUTURO PROFESSOR? 

Olha só, como eu avalio o meu crescimento dentro do projeto, como eu tinha dito anteriormente, eu 

não tinha nenhuma concepção do que seria, nenhuma experiência do que seria lidar com crianças do 

6º ano e com os adolescentes do 9º ano, hoje eu tenho concepção do que  é trabalhar com eles, hoje 

eu tenho mais segurança para trabalhar e para desenvolver atividades com materiais didáticos de 

manipulação, hoje eu tenho uma formação que eu digo que é mais qualificada, em relação aos meus 

colegas que estão passando os 04 (quatro) anos do curso, sem entrar e sem participar de nenhum 

projeto, estão se formando para ser professor, mas não têm nenhuma concepção da prática em sala 

de aula, como eu já disse, eu já substitui professores em algumas escolas e já participei do projeto 
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Mais Educação e a diretora da escola disse que não queria que eu saísse porque eu trabalhava de um 

modo diferente, e a minha referência era o projeto no Museu, ele era aminha referência, pois é um 

projeto que realmente o professor em formação, ele se forma mesmo, este projeto passa essa 

segurança para o docente.  

10. COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO E O INTERESSE DOS ALUNOS NAS 

ATIVIDADES REALIZADAS, AS QUAIS EXPLORAVAM O USO DOS JOGOS 

MATEMÁTICOS? ESTAS ATIVIDADES AJUDARAM OU NÃO APRENDIZADO DOS 

ALUNOS? 

Olha só, primeiro, a participação dos alunos era boa, ótima, salvo alguns alunos de algumas escolas, 

mas em geral a participação deles foi muito boa, porque tínhamos poucos alunos em cada encontro, 

no máximo 16 alunos, mas na grande maioria das vezes recebíamos 12 alunos e eram normalmente 

02 (dois) monitores, então dava para a gente assistencializar direitinho os alunos e eles participavam 

bem direitinho, mas assim, havia alunos de algumas escolas que não demonstravam nenhum 

interesse, mas em relação a grande maioria dos alunos, eles demonstravam contentamento por 

estarem participando das atividades que envolviam os jogos matemáticos, e olha só, essas 

atividades ajudaram no aprendizado dos alunos e eu não sou suspeito de falar, porque eram 

atividades para verificação do aprendizado da matemática e algumas outras para a introdução dos 

conceitos, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e eles diziam que aprendiam, mas a 

continuidade das atividades a gente não tinha, porque trabalhamos em uma dinâmica de Museu, 

então não sei se esses alunos aprenderam direitinho o conteúdo e se eles aplicaram em sala de aula, 

mas no momento que a gente aplicava eles entenderam, eles muitas vezes entravam não entendendo 

e saiam entendendo, na Torre de Hanói mesmo, o pensar matemático foi desenvolvido, eles 

construíram estratégias, então ajudou bastante no aprendizado dos alunos, mas eu não tenho como 

mensurar ainda exatamente a quantidade e a qualidade deste aprendizado, como foi esse 

aprendizado, se foi muito, porque o tempo que a gente passa com eles é estourado 1h:30mim e não 

tem como a gente acompanhar eles em sala de aula. Eles tiraram dúvidas conosco que éramos os 

monitores, eles ficavam bem tranquilos em nos perguntar e eram mais no sentido de tirar dúvidas 

em relação aos conteúdos explorados, as vezes tinham dúvidas em relação ao material, mais sempre 

a gente explicava a todos os que nos questionava, e eles diziam que depois da explicação tinham 

entendido e sempre trabalhávamos com atividades onde os alunos tinham que trabalhar em duplas 

ou grupos e assim um ia construindo e desenvolvendo o conhecimento ao lado do outro, um ia 
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esclarecendo as dúvidas um do outro, ensinando um ao outro. Tratavam bem a gente, o pessoal 

gostava bastante da gente e a gente sempre tratou eles bem e assim deu tudo certo. 
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Anexo – 7: Instrumentos de análise do discurso (IAD- 1 e IAD- 2) 

 

Pergunta 2: Fale um pouco da sua participação no projeto. Como foi sua experiência no mesmo? O 

que você considerou de positivo e negativo durante a sua participação no projeto? Este projeto 

contribuiu para você ser um melhor professor? 

 

Ideias centrais 

Proporcionou uma 

experiência prática como 

professor de matemática 

Trabalho com materiais 

manipuláveis e com aulas 

lúdicas 

Contribuição para a Formação 

docente 

 

Pergunta 1 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS CENTRAIS ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Participei desde o início do projeto no 

Laboratório de Matemática do Museu. Desde o início, foi uma 

experiência nova, porque nunca eu tinha tido experiência de 

trabalhar com alunos em aula, nunca havia dado aula para 

uma turma de alunos, já havia dado aulas particulares, mas de 

forma individual. Primeiro ponto positivo de minha 

participação no projeto que ressalto, foi minha experiência 

como professor, e outra foi ministrar aulas experimentais. Pois 

sempre estive acostumado enquanto aluno a receber aulas 

expositivas, aulas tradicionais, na escola e na Universidade. 

Nunca tinha tido esta experiência de trabalhar com aulas 

experimentais, e este é um ponto positivo que agrega 

experiência na minha formação, porque quando você aprende 

outras Metodologias, isto lhe dá mais conhecimento para sua 

prática docente e também outro ponto positivo, foi o uso de 

jogos e materiais concretos, que já tinha visto de maneira 

superficial nas Disciplinas de Laboratório no meu Curso de 

Licenciatura, mas não foi a mesma coisa, porque no projeto 

você está à frente, você tem que usar da sua criatividade para 

que manuseando aqueles materiais e fazendo uso daqueles 

jogos, os alunos adquiram um conhecimento matemático que de 

outra forma, na aula tradicional, ele adquire, mas não de 

(1ª ideia) Experiência 

prática como professor 

de matemática através 

do projeto 

(A) 

(2ª ideia) 

Oportunidade de 

desenvolver aulas 

experimentais de 

matemática para alunos 

do ensino básico 

(B) 

(3ª ideia) 

Mudança de visão em 

relação ao ensino e ao 

uso das diferentes 

metodologias 

(C) 
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maneira sólida e sim de forma superficial, usando apenas a 

memorização  que é o que acontece muito. 

Um dos pontos negativos é a falta de interesse dos alunos, pois 

não é todo jogo, nem todo material concreto que atrai a atenção 

do aluno, e isto depende muito da forma como ele é aplicado, 

porque as vezes o jogo pode ser interessante, mas o modo como 

ele é usado e dependendo do nível de conhecimento dos alunos 

ele pode se tornar não tanto atrativo para os alunos.  Eu acredito 

que a Torre de Hanói, ela faltou um pouco de chamar essa 

atenção dos alunos, porque a maioria deles fazia a mudança dos 

discos da Torre, mas de maneira aleatória, sem está fazendo uso 

de estratégias, embora a gente as vezes perguntasse, para 

despertar a curiosidade deles para que eles criassem alguma 

estratégia, como é muito individual, as vezes ele não consegue 

atingir esse objetivo, e se torna apenas um jogo de manusear, 

onde eles ficam apenas manuseando o jogo sem adquirir 

nenhum conhecimento matemático. Porque eles estão também 

muito acostumados que o professor faça tudo para eles, diga o 

que ele vai fazer e como ele vai fazer, e falta esta vontade dele 

ser um agente ativo para adquirir conhecimento. Houve casos de 

aulas assim, mas no demais foi muito positivo. 

Contribuiu sim para eu ser um melhor professor. Acredito que 

mudou minha visão porque a gente percebe que na maioria dos 

casos das aulas experimentais, despertava sim um maior 

interesse dos alunos, tinham uma maior curiosidade, motivava 

mais eles pelo gosto da matemática, é uma metodologia que 

deve ser aplicada pelos professores na sua prática docente e 

que caso isto aconteça, vai sim contribuir com a educação dos 

alunos e também, um ponto positivo é que quando você usa essa 

metodologia da aula experimental na sua prática docente, faz 

com que o aluno tenha uma mudança de visão em relação a 

matemática, porque as vezes o aluno tem apenas uma noção  da 

matemática como é apresentada na escola, uma matemática fria, 

pronta e acabada, e ele percebe que a matemática não é aquele 

“bicho de sete cabeças”, mas uma ciência que dá prazer quando 

você aprende ela. 

Entrevistado 2: O projeto eu achei interessante, uma vez que 

auxilia o aluno no aprendizado, porque quando eu estudei, até 

(2ª ideia) 

Aprendizagem através 
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eu falava para eles que eu não tive esta oportunidade de ter um 

Laboratório de Matemática onde eu pudesse ir aprender os 

conceitos que a gente ver na sala de aula, de uma forma mais 

lúdica, com jogos e com material manipulável, aprender alguns 

conceitos que a gente não consegue ver, consegue 

compreender, mas não vê. Com o material manipulável a gente 

tanto compreende como vê, como está fazendo ali o trabalho, 

então é uma excelente iniciativa do projeto, superinteressante e 

tem sido muito proveitoso e auxiliou sim, tanto para a minha 

formação profissional, porque foi meu primeiro contato com a 

sala, posso dizer que é uma sala de aula, porque é uma aula 

normal, onde eles vem do colégio , eles tem um transporte que 

vem deixar  e buscar, eles tem uma aula normal aqui no museu, 

o tempo resumido e voltam para o colégio, então aqui a gente 

procurava aperfeiçoar o que eles viam lá, por exemplo, se eles 

estavam vendo Funções, aqui a gente trabalhava alguma coisa 

que envolvesse função de forma lúdica, através de jogos, então 

é como eu falei, foi meu primeiro contato com uma turma, 

então eu já pude perceber, como se comportar, o que eu vou 

encontrar mais na frente, eu pude já perceber através deste 

projeto, para eu saber como é a realidade. 

do uso de materiais 

concretos 

(B) 

(1º ideia) 

Auxilio na formação 

docente através do 

contato direto com os 

alunos 

(A) 

(3ª ideia) 

Familiarização com o 

futuro ambiente de 

trabalho 

(C) 

Entrevistado 3: Sobre minha participação no projeto foi de 

forma extremamente positiva, pois aqui adquiri experiência e 

tive a oportunidade de utilizar de aulas experimentais para o 

ensino de turmas do Fundamental II. 

Este projeto contribuiu muito para a minha formação enquanto 

professor, pois ele possibilitou experiência que muitas vezes, eu 

acredito que não é toda sala de aula que vai proporcionar a 

experiência que eu tive aqui. De acordo com todo o tempo que 

eu estive aqui foi de grande valor para minha profissão. 

Os principais pontos positivos foi a questão da experiência, a 

questão do apoio, das instruções que recebemos aqui do 

Coordenador de matemática e dos monitores que trabalham 

junto comigo, o material que a gente prepara é muito bom, é 

bem interessante e a gente é orientado a prepará-los e avaliá-

los, discutimos a respeito dos pontos positivos e negativos das 

atividades aplicadas e discutimos sobre uma melhor aplicação 

das atividades. 

(1ª ideia) 

Participação 

extremamente positiva 

dentro do projeto 

(A) 

(2ª ideia) 

Aprendizagem sobre 

como desenvolver e 

trabalhar com aulas 

experimentais por 

partes dos licenciandos 

(B)  

(3ª ideia) 

Desenvolvimento da 

autoridade e da 

autonomia por parte 

dos licenciandos para 
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Especificamente a gente tem problemas, que são inevitáveis, 

mais nada que seja ou que estivesse no projeto, foram eventuais, 

o ônibus atrasar, ou algo do tipo, mas é irrelevante, porque não 

é responsabilidade do programa. 

Este projeto contribuiu muito para minha experiência como 

professor, porque vai me dar um pouco mais de autoridade, de 

autonomia para trabalhar com determinado tipo de jogo, 

porque o jogo é muito bom para estimular as crianças, mas 

você tem que ter cuidado para elas não ficarem dispersas. 

Então essas aulas experimentais faz realmente a gente ter um 

controle muito bom disso e uma noção de como utilizar os 

materiais manipuláveis, porque precisamos de tomar muito 

cuidado ao trabalhar com os mesmos, porque se não pode 

passar a ser uma brincadeira e não é para acontecer isso, são 

aulas de matemática, são aulas experimentais e a gente tem que 

cumprir nossos objetivos, a gente tem que usar das 

propriedades da matemática, dos conteúdos, tem que dar aula 

utilizando aquele material, aquele jogo e não jogar apenas. 

Pois o objetivo de utilizar o jogo é proporcionar um ensino- 

aprendizado um pouco diferente e mais dinâmico. 

trabalhar com os jogos 

e materiais 

manipuláveis 

(C) 

 

Entrevistado 4: Bem, eu dei início ao projeto em Abril de 2015 

e até aqui tem sido algo bastante inovador, porque enquanto 

estamos na Graduação, no processo de formação docente, nós 

temos uma visão do que é ser professor, nós passamos mais de 

12 anos dentro de salas de aula sendo aluno e passamos mais 04 

quatro anos dentro de uma Universidade se formando como 

docente, mas você encarar a realidade de ser professor. Por 

mais que seja um ensino experimental e você seja apenas um 

monitor de Laboratório, já vem somando muito na minha 

formação. Então a minha experiência no projeto foi 

espetacular, foi essencial para mim, para o meu processo de 

formação docente, para meu pensar, não apenas como 

matemático, mas como educador matemático. Bem eu acho que 

foi muitas coisas porque a discussão com o professor 

orientador e os mestrandos, as discursões, as aplicações do 

projeto, e além do mais os materiais que agente expõe lá no 

Laboratório, a equipe de monitores é muito boa, a experiência 

que temos das aplicações, a experiência que temos com os 

(3º ideia) 

Essencial para 

desenvolver o pensar 

como educador 

matemático 

(C) 

(1ª ideia) 

Experiência 

enriquecedora através 

das discursões com a 

equipe do projeto e 

com a prática no 

desenvolvimento dos 

encontros 

(A) 

(2ª ideia) 

Ensino de conceitos 

matemáticos através de 
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alunos, o retorno que a gente tem dos alunos, tudo isso foi 

fundamental e como negativo, foi que no começo como a gente 

não tinha muita experiência como professor, a gente não tinha 

ideia de que materiais trabalhar, como trabalhar, as atividades, 

mas no decorrer da nossa vivência no projeto, com as 

orientações do coordenador e dos mestrandos, nós 

conseguíamos juntamente com eles elaborarmos as atividades e 

aplicá-las.  

materiais manipuláveis 

(B) 

 

IAD 2 

GRUPO A - Proporcionou uma experiência prática como professor de matemática 

Entrevistado 1: Desde o início, foi uma experiência 

nova, porque nunca eu tinha tido experiência de 

trabalhar com alunos em aula, nunca havia dado aula 

para uma turma de alunos, já havia dado aulas 

particulares, mas de forma individual. Primeiro ponto 

positivo de minha participação no projeto que ressalto, 

foi minha experiência como professor e outra, foi 

ministrar aulas experimentais. 

Entrevistado 2: Auxiliou sim, tanto para a minha 

formação profissional, porque foi meu primeiro contato 

com a sala, posso dizer que é uma sala de aula, porque é 

uma aula normal, onde eles vem do colégio , eles têm um 

transporte que vem deixar  e buscar, eles têm uma aula 

normal aqui no museu, o tempo resumido e voltam para 

o colégio, então aqui a gente procurava aperfeiçoar o 

que eles viam lá, por exemplo, se eles estavam vendo 

Funções, aqui a gente trabalhava alguma coisa que 

envolvesse função de forma lúdica, através de jogos. 

Entrevistado 3: Sobre minha participação no projeto foi 

de forma extremamente positiva, pois aqui adquiri 

experiência e tive a oportunidade de utilizar de aulas 

experimentais para o ensino de turmas do Fundamental 

II. 

Entrevistado 4: Bem eu acho que foi muitas coisas 

porque a discussão com o professor orientador e os 

mestrandos, as discursões, as aplicações do projeto, e 

além do mais os materiais que agente expõe lá no 

Participei desde o início do projeto no Laboratório de 

Matemática do Museu. Desde o início, foi uma 

experiência nova, porque nunca eu tinha tido 

experiência de trabalhar com alunos em aula, nunca 

havia dado aula para uma turma de alunos, já havia 

dado aulas particulares, mas de forma individual. 

Primeiro ponto positivo de minha participação no 

projeto que ressalto, foi minha experiência como 

professor no projeto, pois lá, você está à frente, você tem 

que usar da sua criatividade para que manuseando 

aqueles materiais e fazendo uso daqueles jogos, os 

alunos adquiram um conhecimento matemático. 

Este projeto contribuiu muito para a minha formação 

enquanto professor, pois ele possibilitou experiência que 

muitas vezes, eu acredito que não é toda sala de aula 

que vai proporcionar a experiência que eu tive aqui. De 

acordo com todo o tempo que eu estive aqui, esta 

experiência foi de grande valor para minha profissão. 
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Laboratório, a equipe de monitores é muito boa, a 

experiência que temos das aplicações, a experiência que 

temos com os alunos, o retorno que a gente tem dos 

alunos, tudo isso foi fundamental. 

 

GRUPO B - Trabalho com materiais manipuláveis e com aulas lúdicas 

Entrevistado 1: Nunca tinha tido esta experiência de 

trabalhar com aulas experimentais, e este é um ponto 

positivo que agrega experiência na minha formação, 

porque quando você aprende outras Metodologias, isto 

lhe dá mais conhecimento para sua prática docente e 

também outro ponto positivo , foi o uso de jogos e 

materiais concretos, que já tinha visto de maneira 

superficial nas Disciplinas de Laboratório no meu Curso 

de Licenciatura, mas não foi a mesma coisa, porque no 

projeto você está à frente, você tem que usar da sua 

criatividade para que manuseando aqueles materiais e 

fazendo uso daqueles jogos, os alunos adquiram um 

conhecimento matemático. 

Entrevistado 2: Eu falava para eles que eu não tive esta 

oportunidade de ter um Laboratório de Matemática onde 

eu pudesse ir aprender os conceitos que a gente vê na 

sala de aula, de uma forma mais lúdica, com jogos e 

com material manipulável, aprender alguns conceitos 

que a gente não consegue ver, consegue compreender, 

mas não vê. Com o material manipulável a gente tanto 

compreende como vê, como está fazendo ali o trabalho, 

então é uma excelente iniciativa do projeto, 

superinteressante e tem sido muito proveitoso. 

Entrevistado 3: Os principais pontos positivos foi a 

questão da experiência, a questão do apoio, das 

instruções que recebemos aqui do Coordenador de 

matemática e dos monitores que trabalham junto 

comigo, o material que a gente prepara é muito bom, é 

bem interessante e a gente é orientado a prepará-los e 

avaliá-los, discutimos a respeito dos pontos positivos e 

negativos das atividades aplicadas e discutimos sobre 

uma melhor aplicação das atividades. 

Sobre minha participação no projeto foi de forma 

extremamente positiva, pois tive a oportunidade de 

utilizar de aulas experimentais para o ensino de turmas 

do Fundamental II. Nunca tinha tido esta experiência de 

trabalhar com aulas experimentais, e este é um ponto 

positivo que agrega experiência na minha formação, 

porque quando você aprende outras Metodologias, isto 

lhe dá mais conhecimento para sua prática docente. Eu 

achei o projeto interessante, uma vez que auxilia o aluno 

no aprendizado, porque quando eu estudei, até eu falava 

para eles que eu não tive esta oportunidade de ter um 

Laboratório de Matemática onde eu pudesse ir para 

aprender os conceitos que a gente via na sala de aula, 

de uma forma mais lúdica, com jogos e com material 

manipulável como eles veem no projeto. Com o material 

manipulável a gente tanto compreende o conteúdo como 

vê de forma prática, como está fazendo ali o trabalho, 

no projeto utilizávamos aqueles materiais e fazíamos uso 

daqueles jogos, para que os alunos adquirissem um 

conhecimento matemático que de outra forma, como no 

caso da aula tradicional, ele adquire, mas não de 

maneira sólida e sim de forma superficial, usando 

apenas a memorização que é o que acontece muito, 

então essa é uma excelente iniciativa do projeto. A gente 

percebeu que na maioria dos casos das aulas 

experimentais, despertava sim um maior interesse dos 

alunos, tinham uma maior curiosidade, motivava mais 

eles pelo gosto da matemática, é uma metodologia que 

deve ser aplicada pelos professores na sua prática 

docente e que caso isto aconteça, vai sim contribuir com 

a educação dos alunos e também, quando você usa essa 

metodologia da aula experimental na sua prática 
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Entrevistado 4: No começo como a gente não tinha 

muita experiência como professor, a gente não tinha 

ideia de que materiais trabalhar, como trabalhar, as 

atividades, mas no decorrer da nossa vivência no 

projeto, com as orientações do coordenador e dos 

mestrandos, nós conseguíamos juntamente com eles 

elaborarmos as atividades e aplicá-las. 

docente, faz com que o aluno tenha uma mudança de 

visão em relação a matemática, porque as vezes o aluno 

tem apenas uma noção  da matemática como é 

apresentada na escola, uma matemática fria, pronta e 

acabada, e ele percebe que a matemática não é aquele 

“bicho de sete cabeças”, mas uma ciência que dá prazer 

quando você aprende ela. 

 

 

 

GRUPO C - Contribuição para a Formação docente 

Entrevistado 1: Contribuiu sim para eu ser um melhor 

professor. Acredito que mudou minha visão porque a 

gente percebe que na maioria dos casos das aulas 

experimentais, despertava sim um maior interesse dos 

alunos, tinham uma maior curiosidade, motivava mais 

eles pelo gosto da matemática, é uma metodologia que 

deve ser aplicada pelos professores na sua prática 

docente e que caso isto aconteça, vai sim contribuir com 

a educação dos alunos e também, um ponto positivo é 

que quando você usa essa metodologia da aula 

experimental na sua prática docente, faz com que o 

aluno tenha uma mudança de visão em relação a 

matemática 

Entrevistado 2: foi meu primeiro contato com uma 

turma, então eu já pude perceber, como se comportar, o 

que eu vou encontrar mais na frente, eu pude já perceber 

através deste projeto, para eu saber como é a realidade. 

Entrevistado 3: projeto contribuiu muito para minha 

experiência como professor, porque vai me dar um 

pouco mais de autoridade, de autonomia para trabalhar 

com determinado tipo de jogo, porque o jogo é muito 

bom para estimular as crianças, mas você tem que ter 

cuidado para elas não ficarem dispersas. Então essas 

aulas experimentais faz realmente a gente ter um 

controle muito bom disso e uma noção de como utilizar 

os materiais manipuláveis, porque precisamos de tomar 

muito cuidado ao trabalhar com os mesmos, porque se 

Este projeto contribuiu muito para minha experiência 

como professor pois mudou minha visão em relação as 

aulas experimentais e foi meu primeiro contato com uma 

turma, então eu já pude perceber, como me comportar, o 

que eu vou encontrar mais na frente, eu pude já perceber 

através deste projeto, para eu saber como é a realidade. 

Esta experiência vai me dar um pouco mais de 

autoridade, de autonomia para trabalhar com 

determinado tipo de jogo, porque o jogo é muito bom 

para estimular as crianças, mas você tem que ter 

cuidado para elas não ficarem dispersas. Então essas 

aulas experimentais faz realmente a gente ter um 

controle muito bom disso e uma noção de como utilizar 

os materiais manipuláveis, porque precisamos de tomar 

muito cuidado ao trabalhar com os mesmos, porque se 

não pode passar a ser uma brincadeira e não é para 

acontecer isso, são aulas de matemática, são aulas 

experimentais e a gente tem que cumprir nossos 

objetivos, e o objetivo de utilizar o jogo e os materiais 

manipuláveis é proporcionar um ensino-aprendizado 

significativo, um pouco diferente e mais dinâmico. 

Os principais pontos positivos foi a questão da 

experiência, do apoio, das instruções que recebemos 

aqui do Coordenador de matemática, dos mestrandos e 

dos monitores que trabalham junto comigo, o material 

que a gente prepara é muito bom, é bem interessante e a 

gente é orientado a prepará-los e avaliá-los, discutimos 
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não pode passar a ser uma brincadeira e não é para 

acontecer isso, são aulas de matemática, são aulas 

experimentais e a gente tem que cumprir nossos 

objetivos, a gente tem que usar das propriedades da 

matemática, dos conteúdos, tem que dar aula utilizando 

aquele material, aquele jogo e não jogar apenas. Pois o 

objetivo de utilizar o jogo é proporcionar um ensino- 

aprendizado um pouco diferente e mais dinâmico. 

Entrevistado 4: Por mais que seja um ensino 

experimental e você seja apenas um monitor de 

Laboratório, já vem somando muito na minha formação. 

Então a minha experiência no projeto foi espetacular, foi 

essencial para mim, para o meu processo de formação 

docente, para meu pensar, não apenas como 

matemático, mas como educador matemático. 

a respeito dos pontos positivos e negativos das 

atividades aplicadas e discutimos sobre uma melhor 

aplicação das atividades. Até aqui tem sido algo 

bastante inovador, porque enquanto estamos na 

Graduação, no processo de formação docente, nós temos 

uma visão do que é ser professor, nós passamos mais de 

12 anos dentro de salas de aula sendo aluno e passamos 

mais 04 quatro anos dentro de uma Universidade se 

formando como docente, mas você encarar a realidade 

de ser professor. Por mais que seja um ensino 

experimental e você seja apenas um monitor de 

Laboratório, já vem somando muito na formação. Então 

a experiência no projeto foi espetacular, foi essencial, 

para o processo de formação docente, para o pensar, 

não apenas como matemático, mas como educador 

matemático. 

 

Pergunta 3: Como foi sua experiência dentro do projeto, no qual você esteve trabalhando com jogos 

matemáticos? 

 

Ideias centrais 

Oportunidade prática de 

trabalhar com os jogos 

matemáticos 

Realização do planejamento de 

cada encontro 

Utilização dos jogos para o 

ensino-aprendizado e para o 

desenvolvimento do pensar 

matemático 

 

Pergunta 2 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Sempre antes de aplicarmos o jogo a gente se 

reunia, os monitores com o orientador e os alunos do mestrado, 

para escolher qual jogo seria aplicado e como seria aplicado, e 

nestas reuniões o que mais se discutia era as várias formas de 

você explorar aquele jogo, porque a gente sabe que um mesmo 

jogo a gente pode                                                                                                                                                                                                                   

explorar aspectos diferentes dele, pode usar um jogo com o 

(2ª ideia) 

Encontros para 

realização dos 

planejamento das 

atividades 

(B) 

(3ª ideia) 
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objetivo de por exemplo, avaliar o conhecimento dos alunos ou  

você pode usar um jogo como início de um assunto, ou seja, 

para iniciar um assunto, então dependendo do objetivo que 

você tem para com aquele jogo, vai mudar sim o andamento da 

aula. Então em relação ao uso dos jogos o principal objetivo 

era fazer que os alunos adquirissem conhecimento matemático, 

e cada jogo tinha sim um conhecimento envolvido nele, cada 

jogo tinha um conhecimento a ser explorado.  

Utilização de jogos 

para a introdução de 

conceitos matemáticos 

e para avaliação do 

conhecimento dos 

alunos 

(C) 

Entrevistado 2: Bem, a minha experiência foi excelente, junto 

com a turma do projeto e com o coordenador, a gente planejava 

as atividades, sempre tinha um dia reservado para o 

planejamento, o que a gente ia abordar, a forma que a gente ia 

abordar para que quando a gente fosse para o Laboratório, 

fosse com tudo bem planejado, tudo dentro do que 

programávamos, se íamos trabalhar com jogos naquela 

semana, a gente planejava antes. E a minha experiência no 

projeto foi muito interessante porque eu pude ver a importância 

do planejamento, antes eu não dava importância realmente ao 

planejamento nos meus períodos da Universidade, eu achava 

que planejamento era simplesmente eu saber o conteúdo e ir 

para a sala de aula com livro e dar aula, e isso já era o 

suficiente, mas eu vi o quanto é importante o planejamento, 

planejar a aula, porque realmente você nunca está preparado, 

sempre tem alguma coisinha a mais, que você vê e aprende no 

dia a dia, então com o planejamento a gente via que 

poderíamos até prever as possíveis perguntas dos alunos, 

aquela pergunta que poderia surgir, estudávamos o material de 

forma que dominássemos o mesmo. Gostei muito de trabalhar 

com os jogos, inclusive é uma das minhas estratégias para a 

sala de aula, porque com o jogo a gente consegue identificar ali 

a capacidade do aluno, identificar por exemplo, o cognitivo de 

cada um, a gente consegue ver quem tem uma habilidade 

melhor, quem é um pouco mais tímido, através do jogo a gente 

consegue ver quem está melhor em uma atividade e quem está 

com maior dificuldade e aí a gente pode trabalhar mais com 

esse aluno. O jogo foi muito interessante.  

(1ª ideia) 

Mudança de visão por 

parte dos licenciandos 

em relação ao papel do 

planejamento no ensino 

(B)   

(1ª ideia) 

Satisfação ao trabalhar 

com os jogos, uma vez 

que os mesmos ajuda 

na avaliação do 

aprendizado dos alunos 

(A) 

(3ª ideia) 

O uso dos jogos 

matemáticos para o 

 desenvolvimento de 

habilidades cognitivas 

(C)                            

 

Entrevistado 3: Inicialmente não é tão simples não, a gente tem 

aquele receio em tentar trabalhar com os jogos, porque ficava 

(3ª ideia) 

Utilização dos jogos 
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naquela ideia que o aluno iria querer apenas brincar e 

literalmente, muitas vezes eles brincavam mesmo e tem que ter 

cuidado para eles não ficarem só brincando, você tem que 

conquistar a criança, e você tem que brincar com a criança e 

na brincadeira você ensinava, você cobrava, trabalhava 

conteúdos matemáticos, ou seja, na sua aula você utiliza os 

jogos para ensinar e não simplesmente jogava, só para ganhar 

ou perder, o final não interessa, eu quero que eles entendam o 

que cada coisa significa, eu não quero saber o valor de uma 

expressão apenas, eu quero que o aluno entenda o que ela 

significa, o que eles têm que fazer com uma expressão, para que 

ela serve, e o jogo tem isso, o objetivo do jogo não é só alguém 

vencer, o objetivo do jogo é jogar para ver como funciona, 

trabalhar estratégias, cálculo mental, isso é de extrema 

importância. 

Eu aplicaria sim os jogos nas minhas aulas, não necessariamente 

dar aulas só com os jogos, mas sim, eventualmente é muito 

importante você utilizar dos jogos, principalmente quando você 

tem um jogo realmente complexo, porque você pode incentivar 

o aluno, não é necessariamente dar uma aula diferente, mas 

continuar sua aula com o jogo, pois como é comum para as 

crianças brincarem com as outras pessoas, e se essa brincadeira 

envolve um conteúdo matemático, eu acho que tem uma 

relevância considerável e é importante agente utilizar isso. 

pra ensinar conceitos 

matemáticos e para 

incentivar o 

desenvolvimento do 

pensar matemático por 

parte dos alunos 

(C) 

Entrevistado 4: A minha experiência foi muito boa. Os jogos e 

materiais de manipulação que a gente trabalhou no museu, 

muitas vezes a gente aprendia sobre eles na Universidade, nas 

disciplinas de Laboratório de Matemática I e II, mas algo 

apenas teórico, nas discursões em sala de aula e através de 

textos, mas a gente dispunha de pouco material e no projeto a 

gente aprendia muito na teoria e na prática também. A 

experiência que eu tive trabalhando com os jogos matemáticos 

especialmente, foram essenciais, porque a gente vê que os 

alunos aprendiam de maneira diferente e como a forma lúdica 

envolve a turma, envolve a sala, você não precisa está, como eu 

já tive experiência de trabalhar em sala de aula, você não 

precisa estar gritando com os alunos para chamar a atenção, 

isso envolve eles, e eles discutem com a gente e eles fazem 

(1ª ideia) 

Desenvolvimento de 

experiências teóricas e 

práticas ao trabalhar 

com os jogos no 

projeto 

(A) 

(3ª ideia) 

O uso dos jogos 

proporciona uma 

aprendizagem mais 

dinâmica e 

descontraída e 

contribui para o 

Mudança de visão por 

parte dos alunos em 

relação a aprendizagem 

de conceitos 

matemáticos 

(C) 
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novos métodos para a solução de suas respostas, o pensar 

matemático é desenvolvido no aluno, então esta experiência 

com jogos foi fundamental, essa forma lúdica de trabalhar, 

tanto para nós como professores, como também para os alunos, 

pois eles aprenderam de forma mais dinâmica e descontraída. 

De maneira mais abrangente, minha experiência em sala de aula 

como professor em que eu fiz uso dos jogos foi excepcional, 

porque nós trabalhamos a matemática com eles de uma forma 

lúdica, na grande maioria das vezes, claro que não fiz uma 

porcentagem, com probabilidade certa, mas faço estimativa que 

90% ou 95% das turmas que vem participando no projeto esses 

dois anos, eles entraram desanimados para estudar matemática, 

e como no Museu são quatro Laboratórios, sendo 01 (um) de 

Matemática, 01 (um) de Física, 01 (um) de Química e 01 (um) 

de Biologia, e os meninos quando chegam, as turmas são 

divididas, parte vai para Biologia, outra vai para Matemática, e 

quando eles vinham para o de matemática, eles vinham 

desanimados, porque não conheciam o Laboratório de 

Matemática e aí quando eles chegavam e a gente começava com 

a aula, utilizando materiais manipuláveis, com atividades 

lúdicas aí eles ficavam bem animados e aí nas outras vezes eles 

já queriam voltar, e muitas vezes, eles não queriam ir mais para 

os outros Laboratórios, queriam ficar no Laboratório de 

Matemática, então, minha experiência como professor 

utilizando os jogos foi fenomenal, porque você tem a 

oportunidade de oferecer uma esperança aos alunos que não 

gostam de matemática, ele tem fobia a matemática, mas que 

agora ele passa a gostar, passa a ver com outro olhar, porque 

na aula tem mais do que  papel e caneta.    

desenvolvimento do 

pensar matemático 

(C) 

 

 

IAD 2 

GRUPO A – Oportunidade prática de trabalhar com os jogos matemáticos 

Entrevistado 2: Gostei muito de trabalhar com os jogos, 

inclusive é uma das minhas estratégias para a sala de 

aula, porque com o jogo a gente consegue identificar ali 

a capacidade do aluno, identificar por exemplo o 

cognitivo de cada um. 

Entrevistado 4: A minha experiência foi muito boa. Os 

A minha experiência foi muito boa. Os jogos e materiais 

de manipulação que a gente trabalhou no museu, muitas 

vezes a gente aprendia sobre eles na Universidade, nas 

disciplinas de Laboratório de Matemática I e II, mas 

algo apenas teórico, nas discursões em sala de aula e 

através de textos, mas a gente dispunha de pouco 



288 
 

jogos e materiais de manipulação que a gente trabalhou 

no museu, muitas vezes a gente aprendia sobre eles na 

Universidade, nas disciplinas de Laboratório de 

Matemática I e II, mas algo apenas teórico, nas 

discursões em sala de aula e através de textos, mas a 

gente dispunha de pouco material e no projeto a gente 

aprendia muito na teoria e na prática também. Minha 

experiência como professor utilizando os jogos foi 

fenomenal, porque você tem a oportunidade de oferecer 

uma esperança aos alunos que não gostam de 

matemática, ele tem fobia a matemática, mas que agora 

ele passa a gostar, passa a ver com outro olhar, porque 

na aula tem mais do que papel e caneta. 

material e no projeto a gente aprendia muito na teoria e 

na prática também. A experiência que eu tive 

trabalhando com os jogos matemáticos especialmente, 

foram essenciais, porque a gente vê que os alunos 

aprendiam de maneira diferente. 

Inicialmente não é tão simples não, a gente tem aquele 

receio em tentar trabalhar com os jogos, porque ficava 

naquela ideia que o aluno iria querer apenas brincar e 

literalmente, muitas vezes eles brincavam mesmo, e tem 

que ter cuidado para eles não ficarem só brincando, 

você tem que conquistar a criança, e você tem que 

brincar com a criança e na brincadeira você ensinava, 

você cobrava, trabalhava conteúdos matemáticos, ou 

seja, na sua aula você utiliza os jogos para ensinar e 

não simplesmente jogava, só para ganhar ou perder, o 

final não interessa, eu quero que eles entendam o que 

cada coisa significa. 

Gostei muito de trabalhar com os jogos, inclusive é uma 

das minhas estratégias para a sala de aula, porque com 

o jogo a gente consegue identificar ali a capacidade do 

aluno, identificar, por exemplo, o cognitivo de cada um, 

a gente consegue ver quem tem uma habilidade melhor, 

quem é um pouco mais tímido, através do jogo a gente 

consegue ver quem está melhor em uma atividade e 

quem está com maior dificuldade e aí a gente pode 

trabalhar mais com esse aluno. O jogo foi muito 

interessante. 

 

GRUPO B – Realização do planejamento de cada encontro 

Entrevistado 1: Sempre antes de aplicarmos o jogo a 

gente se reunia, os monitores com o orientador e os 

alunos do mestrado, para escolher qual jogo seria 

aplicado e como seria aplicado, e nestas reuniões o que 

mais se discutia era as várias formas de você explorar 

aquele jogo. 

Entrevistado 2: Bem, a minha experiência foi excelente, 

junto com a turma do projeto e com o coordenador, a 

gente planejava as atividades, sempre tinha um dia 

Bem, a minha experiência foi excelente, junto com a 

turma do projeto e com o coordenador, a gente 

planejava as atividades, sempre tinha um dia reservado 

para o planejamento, o que a gente ia abordar, a forma 

que a gente ia abordar para que quando a gente fosse 

para o Laboratório, fosse com tudo bem planejado, tudo 

dentro do que programávamos, se íamos trabalhar com 

jogos naquela semana, a gente planejava antes. E a 

minha experiência no projeto foi muito interessante 
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reservado para o planejamento, o que a gente ia 

abordar, a forma que a gente ia abordar para que 

quando a gente fosse para o Laboratório, fosse com tudo 

bem planejado, tudo dentro do que programávamos, se 

íamos trabalhar com jogos naquela semana, a gente 

planejava antes. E a minha experiência no projeto foi 

muito interessante porque eu pude ver a importância do 

planejamento, antes eu não dava importância realmente 

ao planejamento nos meus períodos da Universidade, eu 

achava que planejamento era simplesmente eu saber o 

conteúdo e ir para a sala de aula com livro e dar aula, e 

isso já era o suficiente, mas eu vi o quanto é importante 

o planejamento, planejar a aula, porque realmente você 

nunca está preparado, sempre tem alguma coisinha a 

mais, que você vê e aprende no dia a dia, então com o 

planejamento a gente via que poderíamos até prever as 

possíveis perguntas dos alunos. 

porque eu pude ver a importância do planejamento, 

antes eu não dava importância realmente ao 

planejamento nos meus períodos da Universidade, eu 

achava que planejamento era simplesmente eu saber o 

conteúdo e ir para a sala de aula com livro e dar aula, e 

isso já era o suficiente, mas eu vi o quanto  é importante 

o planejamento, planejar a aula, porque realmente você 

nunca está preparado, sempre tem alguma coisinha a 

mais, que você vê e aprende no dia a dia, então com o 

planejamento a gente via que poderíamos até prever as 

possíveis perguntas dos alunos, aquela pergunta que 

poderia surgir, estudávamos o material de forma que 

dominássemos o mesmo. 

 

GRUPO C – Utilização dos jogos para o ensino-aprendizado e para o desenvolvimento do pensar 

matemático 

Entrevistado 1: Porque a gente sabe que um mesmo jogo 

a gente pode                                                                                                                                                                                                                   

explorar aspectos diferentes dele, pode usar um jogo 

com o objetivo de por exemplo, avaliar o conhecimento 

dos alunos ou  você pode usar um jogo como início de 

um assunto, ou seja, para iniciar um assunto, então 

dependendo do objetivo que você tem para com aquele 

jogo, vai mudar sim o andamento da aula. Então em 

relação ao uso dos jogos o principal objetivo era fazer 

que os alunos adquirissem conhecimento matemático, e 

cada jogo tinha sim um conhecimento envolvido nele, 

cada jogo tinha um conhecimento a ser explorado. 

Entrevistado 2: a gente consegue ver quem tem uma 

habilidade melhor, quem é um pouco mais tímido, 

através do jogo a gente consegue ver quem está melhor 

em uma atividade e quem está com maior dificuldade e 

aí a gente pode trabalhar mais com esse aluno. O jogo 

foi muito interessante. 

Como a forma lúdica envolve a turma, envolve a sala, 

você não precisa estar, como eu já tive experiência de 

trabalhar em sala de aula, você não precisa estar gritando 

com os alunos para chamar a atenção, isso envolve eles, 

e eles discutem com a gente e eles fazem novos métodos 

para a solução de suas respostas, o pensar matemático é 

desenvolvido no aluno, então esta experiência com jogos 

foi fundamental, essa forma lúdica de trabalhar, tanto 

para nós como professores, como também para os 

alunos, pois eles aprenderam de forma mais dinâmica e 

descontraída. De maneira mais abrangente, minha 

experiência em sala de aula como professor em que eu 

fiz uso dos jogos foi excepcional, porque nós 

trabalhamos a matemática com eles de uma forma lúdica, 

porque você tem a oportunidade de oferecer uma 

esperança aos alunos que não gostam de matemática, ele 

tem fobia a matemática, mas que agora ele passa a 

gostar, passa a ver com outro olhar, porque na aula tem 
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Entrevistado 3: tem que ter cuidado para eles não 

ficarem só brincando, você tem que conquistar a 

criança, e você tem que brincar com a criança e na 

brincadeira você ensinava, você cobrava, trabalhava 

conteúdos matemáticos, ou seja, na sua aula você utiliza 

os jogos para ensinar e não simplesmente jogava, só 

para ganhar ou perder, o final não interessa, eu quero 

que eles entendam o que cada coisa significa, eu não 

quero saber o valor de uma expressão apenas, eu quero 

que o aluno entenda o que ela significa, o que eles têm 

que fazer com uma expressão, para que ela serve, e o 

jogo tem isso, o objetivo do jogo não é só alguém vencer, 

o objetivo do jogo é jogar para ver como funciona, 

trabalhar estratégias, cálculo mental, isso é de extrema 

importância. 

Entrevistado 4: A experiência que eu tive trabalhando 

com os jogos matemáticos especialmente, foram 

essenciais, porque a gente vê que os alunos aprendiam 

de maneira diferente e como a forma lúdica envolve a 

turma, envolve a sala, você não precisa estar, como eu 

já tive experiência de trabalhar em sala de aula, você 

não precisa estar gritando com os alunos para chamar a 

atenção, isso envolve eles, e eles discutem com a gente e 

eles fazem novos métodos para a solução de suas 

respostas, o pensar matemático é desenvolvido no aluno, 

então esta experiência com jogos foi fundamental, essa 

forma lúdica de trabalhar, tanto para nós como 

professores, como também para os alunos, pois eles 

aprenderam de forma mais dinâmica e descontraída. 

mais do que papel e caneta. 

 

Pergunta 4: Para você como a utilização dos jogos matemáticos contribuiu ou não para o 

aprendizado dos alunos? Você pode falar um pouco disso com relação a sua experiência no projeto? 

Você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar? 

 

Ideias centrais 

Os alunos desenvolveram um 

papel ativo no processo de 

Desenvolvimento da 

concentração, da socialização 

Melhor compreensão dos 

conceitos e maior autonomia 
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aprendizagem e da comunicação por parte dos alunos 

 

Pergunta 4 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Na maioria das vezes, quando a gente aplicava 

um jogo e os jogos eram feitos não individualmente, mas em 

grupo. Então os pontos positivos é que os alunos, eles ficam 

mais integrados entre si, há uma maior interação entre eles e 

há um compartilhamento de informações e conhecimentos, há 

uma troca de conhecimentos, quando a gente usa jogos, o foco 

deles deixa de ser mais no professor e passa a ser mais no 

aluno, não no sentido de que o professor ele se torne irrelevante 

no processo, mas é porque na aula tradicional o professor é 

como se fosse  a fonte do saber, é como se na aula tradicional 

se “endeusasse” o professor e aí o aluno ele é como se fosse 

uma máquina que serve apenas para ouvir e reproduzir e 

quando a gente usa os jogos o aluno se torna um a gente ativo 

do seu processo de aprendizagem, o aluno não vai ficar apenas 

esperando do professor, ele também vai ter que usar da sua 

criatividade, ele vai ter que ter iniciativa, ele vai ter que 

procurar criar estratégias para conseguir o objetivo. E aí das 

várias experiências, uma que mais me chamou a atenção foi a da 

Balança, porque a gente sabe que quando a gente vai introduzir 

a Álgebra no Ensino Fundamental para os alunos que não estão 

acostumados a trabalhar com letras, pois eles eram acostumados 

a trabalhar com números, isso causa um choque, muitos deles 

desistem ou empancam quando chega na Álgebra, e quando a 

gente fez a experiência do equilíbrio (Balança) para introduzir o 

conceito de Equação, introduzir a incógnita, a ideia da Equação, 

a gente percebeu que ficou muito mais fácil do aluno assimilar e 

dele aprender aquele conceito e aquela definição e também a 

resolução, então a gente percebe que quando usa o material 

manipulável , quando usa o jogo, o aluno perde o medo pela 

matemática e ele adquire confiança e ele consegue aprender 

melhor o assunto, porque se torna facilitador, se torna mais 

concreto, mais visual para que o aluno possa aprender. 

(2ª ideia) 

Interação entre os 

alunos e troca de 

informações e 

conhecimentos 

(B) 

(1ª ideia) 

Atuaram como agentes 

ativos no processo de 

aprendizagem  

(A) 

(3ª ideia) 

Desenvolvimento da 

autonomia por parte 

dos alunos 

(C) 

(4ª ideia) 

Contribui para o 

aprendizado e para 

melhorar a 

compreensão de 

conceitos matemáticos 

já vistos pelos alunos 

(C) 

(5ª ideia) 

Desenvolvimento da 

concentração e da 

participação dos alunos 

nos encontros 

(B) 

(6ª ideia) 

Socialização entre 
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O uso dos jogos contribuiu sim, a gente sabe que sempre tem 

aqueles alunos que eles dão mais trabalho, tem menos interesse, 

mas a gente percebe que, mesmo que o jogo ele não consiga 

cumprir todos os seus objetivos, mas algum objetivo ele 

cumpriu, então, em relação por exemplo a conhecimento 

mesmo, um aluno que ele não tem facilidade com algoritmos, 

não tem habilidade de fazer cálculos, ou ele acha desnecessário, 

ele não se sente motivado para aprender, tem determinado jogo 

que o aluno, ele precisa fazer o cálculo, para que eles possa 

avançar, então isso por exemplo, já motiva ao aluno, a ele ter 

que fazer aquela determinada conta, então o aluno deixa de ser 

um pouco preguiçoso, porque quando o aluno ele está em sua 

sala de aula tradicional ele tem preguiça de fazer algum 

exercício porque não tem motivação, as vezes para motivar o 

aluno o professor dá ponto ou ameaça, se caso ele não faça ele 

vai perder ponto. Quando você usa o jogo, você não precisa 

fazer isso, porque a motivação é o aluno vencer aquele jogo, 

então o aluno se sente motivado a fazer uso dos conhecimentos 

adquiridos e também através da troca de informações, ele 

aprende a adquirir novos conhecimentos para que ele possa 

avançar naquele jogo e possa concluir aquele jogo. Em relação 

a esses objetivos, sim, o jogo tem melhorado o aprendizado do 

aluno. 

A gente percebe que o aluno melhora com relação a sua 

concentração, porque o aluno se sente importante e presente 

naquela aula, porque na aula tradicional o aluno muitas vezes 

“entra mudo e sai calado”, se ele faltar ninguém sente sua 

falta, porque ele não tem participação, ele não participa 

daquela aula. E no jogo não, ele se sente importante, porque o 

grupo depende dele para que alcance o objetivo daquele jogo, 

ele precisa participar, então em relação ao aluno se sentir 

importante, isso também é um ponto positivo e também a 

interação do aluno, porque o aluno percebe que para que ele 

alcance o objetivo do jogo ele tem que ouvir o seu colega, ele 

também vai ter que perceber que nem sempre o que ele pensa, é 

a melhor estratégia, então ele vai trocar a experiência com os 

outros alunos, ele vai ter que ouvir, vai ter que prestar atenção 

no modo dos outros alunos participarem do jogo, porque as 

professor e alunos 

(B) 

(7ª ideia) 

Ajudou a sanar 

dificuldades e a 

desenvolver a 

compreensão de 

conceitos algébricos e 

geométricos 

(C)  
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regras precisam ser seguidas, então, o aluno precisa estar atento 

ao processo daquele jogo, então ele não fica disperso, ele não se 

dispersa daquela aula. 

Há uma relação bem amigável, o aluno cria este vínculo de 

amizade com o professor, porque em uma aula tradicional, as 

vezes para o professor manter o aluno atento, ele se torna as 

vezes muito tirano, muito severo, para que ele chame a atenção 

do aluno, ele as vezes precisa gritar, bater em uma porta, 

expulsar um aluno da sala, então, isso atrapalha a relação do 

aluno com o professor , em vez do aluno admirar o professor, o 

aluno fica com medo do professor, e nestas aulas experimentais 

isso não aconteceu, o aluno ele vai ter esta relação mais 

amigável com o monitor, porque o aluno percebe que aquele 

monitor na aula experimental, ele está ali apenas para indicar 

o caminho melhor para ele conseguir alcançar aquele objetivo, 

então ele vê na figura do monitor alguém que ele pode contar 

com a ajuda, que qualquer dúvida em relação ao andamento da 

atividade o monitor ele vai estar ali pronto para ouvir. Eles 

ficavam bem a vontade para tirar as dúvidas, mas a gente 

percebe que muitas vezes o que atrapalha esse modo deles 

ficarem a vontade são os alunos também, porque as vezes os 

alunos fazem chacota quando alguém vai perguntar ou tirar 

alguma dúvida, mas em relação ao professor o aluno se sentiu 

motivado porque o monitor estava ali justamente para isto, para 

tirar dúvidas, para explicar as regras do jogo, para mostrar os 

melhores modos de como alcançar o objetivo daquele jogo, o 

aluno se sentiu mais a vontade do que se fosse em uma aula 

tradicional, porque além da desmotivação por parte dos outros 

alunos tem também a desmotivação do professor, e na aula 

experimental só tinha a desmotivação por parte  do aluno, 

porque o professor não desmotiva ninguém  na aula 

experimental, pelo contrário, ele motiva o aluno a continuar e a 

não desistir do jogo, embora ele perca algumas vezes, sempre 

tem como ele jogar novamente para ele vencer. 

Pronto, por exemplo, o jogo do quadrado mágico, a gente 

percebe que aqueles alunos que tinham dificuldades com as 

operações de adição por exemplo, ao finalizar o jogo, a gente 

percebia que eles ficavam mais práticos em fazer as operações 
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e tinham alguns que já estavam começando a conseguir fazer os 

cálculos mentalmente. Porque há uma necessidade real deles 

terem que saber fazer as operações corretas para eles 

conseguirem alcançar os objetivos do jogo, então cada jogo o 

aluno precisou ter aquele conhecimento, adquirir aquele 

conhecimento através de perguntas que ele fazia ou através de 

observações de seus colegas e de uma maneira ou outra, ele 

aprendia alguma coisa. 

No Tangran, tinha aluno que não tinha nenhuma noção sobre 

Geometria, tinha alunos que não sabia nem quais eram as 

figuras geométricas. No jogo do Tangran o aluno, ao menos 

aprendeu ou teve a ideia das formas mais comuns na 

Geometria, triângulo, paralelogramo, quadrado. Então, isso aí 

faz com que o aluno aprenda as figuras geométricas e a gente 

sabendo que dependendo de como você explora o Tangran, ele 

pode aprender mais coisas, você pode explorar Fração, Área, 

Perímetro, então, dependendo do objetivo cada jogo traz sim um 

conhecimento, uma aprendizagem nova para o aluno.  

Entrevistado 2: Sim. Os jogos para os alunos, a gente também 

pode avaliar, porque a matemática é uma disciplina, que ela é 

um pouco vista diferente pelos alunos, eles já têm aquele certo 

medo da matemática, isso é fato. Poucas pessoas que a gente 

houve falar bem da matemática, dizer que gosta. E no projeto 

não foi diferente, esses alunos quando vinham e sabiam quais 

eram os laboratórios, ficavam fugindo do Laboratório de 

matemática, e diziam que não iriam para o de matemática, 

porque é muito difícil, mas mesmo assim eles ficavam e aí 

como era uma atividade lúdica no encontro e depois de quinze 

dias que eles voltariam, os mesmos alunos, quando eles viram 

que era uma forma bem diferente de trabalhar a matemática que 

era através da forma lúdica com jogos, com brincadeiras, com 

materiais manipuláveis, porque era no Laboratório, a gente viu 

que foi muito interessante, porque quando eles voltavam, eles 

queriam vir para o laboratório, porque eles conseguiam 

compreender e de uma forma bem diferente, por exemplo, a 

gente ensinar Frações, na lousa é aquela complicação para o 

aluno, eles tem aquela dificuldade e a gente foi ensinar Frações 

através dos jogos, então a gente via como eles conseguiam 

(3ª ideia) 

O uso dos jogos ajudou 

na compreensão de 

conceitos matemáticos, 

resultando assim no 

aprendizado dos alunos 

(C) 

(4ª ideia) 

Foi perceptível a 

compreensão de alguns 

conceitos matemáticos 

por parte dos alunos 

após o uso dos jogos e 

materiais manipuláveis 

(C) 

Avaliar o 

conhecimento dos 

alunos  
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compreender, que não era aquela dificuldade toda, não tinha 

aquela complicação toda, na lousa é um pouco difícil deles 

perceberem e eles ali brincando com o jogo, bem mais simples, 

se tornou bem mais fácil para eles compreenderem. Então até 

para a gente mesmo na academia, quando a gente participa das 

disciplinas de Laboratório, a gente vê que muita coisa que 

realmente no quadro, na lousa é complicado e quando a gente vê 

através uso do material manipulável se tornava bem mais fácil. 

Então esta experiência para eles eu achei fundamental, muito 

importante os jogos para o aprendizado dos alunos. 

O jogo do juiz, é um jogo fundamental, excelente, ele pode ser 

praticado em qualquer nível, vai depender do exercício, porque 

a gente escolheu o jogo do juiz, mas tanto o juiz como os 

demais que estão jogando tem que saber as operações, então a 

gente colocava ali por exemplo, vamos ver como está o nível de 

conhecimento dos alunos em funções, a gente trabalhava no 

jogo do Juiz funções, então a gente colocava várias funções , 

funções simples e a gente conseguia verificar como estava o 

nível do pessoal, então através do jogo tanto a gente ia ensinar 

como a gente ia perceber como estava o nível dos alunos, para 

após isso poder trabalhar, então eu achei o jogo interessante no 

sentido de por exemplo, vou avaliar uma turma pela primeira 

vez, aí eu posso iniciar esse jogo com o conteúdo, por exemplo, 

Funções mesmo, vou verificar como está a compreensão do 

pessoal, então vou trabalhar com Funções e vou só avaliar, no 

primeiro contato que eles tiverem com o jogo eu vou estar 

avaliando o que eles fazem, porque teve uma hora em que eu 

coloquei lá a pergunta como era o nome do gráfico de uma 

Função do 1º grau, apenas uma reta e do segundo grau que era 

uma parábola, então o pessoal já tinha visto, quando recebemos 

eles no Laboratório, era uma turma do 9º ano, afirmaram já 

terem visto Funções do 2º grau, mas não sabiam o nome do 

gráfico, que era exatamente uma parábola, então aí a gente já 

viu como foi importante o jogo para compreensão dos alunos, e 

para perceber como estava o nível de conhecimento deles. 

Utilizamos o mesmo jogo no 6º ano explorando as quatro 

operações, de soma, subtração, multiplicação e divisão e deu 

para perceber que o pessoal tem uma complicação em dividir, 
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dá aquela pausa, então a gente vai e dá uma dica, faz o cálculo 

mental com eles, então se torna bem mais prático. 

Como eu falei, esse jogo é muito interessante para avaliar, se  

você quer iniciar um conteúdo com uma turma, então você 

questiona o que eles viram, e você pode aplicar este jogo para 

verificar como é que está o conhecimento deles. 

A gente sempre fazia depois aquele resumo e ia para o quadro e 

perguntava sobre o que eles tinham visto e a gente via que eles 

respondiam sozinhos aos nossos questionamentos sobre o que 

havíamos trabalhado em sala e víamos que eles tinham 

aprendido.  

Entrevistado 3: A utilização dos jogos contribuiu sim para o 

aprendizado dos alunos, pois qualquer coisa que você faz com 

os alunos eles aprendem, a gente tem que ter cuidado para não 

trabalhar muito só com os jogos, pois estamos utilizando o jogo 

e não estamos só jogando e devemos ter cuidado para não 

sobrecarregar o jogo devido aos nossos objetivos e ele não 

despertar o interesse dos alunos. Sim, é possível os alunos 

aprenderem utilizando o jogo, e ele aprende, agora como 

professores temos que instruir os alunos, você tem que planejar 

o que vai fazer, não é só dizer no jogo vai ter isso, ou o jogo 

explora isso, mas sim você como professor tem que ir 

mostrando e não é utilizar qualquer jogo, você tem que 

selecionar o jogo, tem que utilizar os jogos, mas com objetivos 

bem elaborados.  

Teve um jogo que a gente fazia uma corrida, o qual era 

chamado de Corrida de Obstáculos e neste jogo, que utilizamos 

durante um ciclo, foi muito importante, porque cada casinha 

que ele parava, ele tinha que responder uma pergunta 

explorando expressões algébricas, ele tinha a opção de 

substituir a variável por valores positivos, negativos ou por 

zero, o aluno não sabia quanto ia dar a resposta porque ele não 

sabia que número ia pegar, só sabia se era positiva, negativa 

ou zero, pois estavam em um monte de cartas viradas para 

baixo, ele podia aí ele podia regular, aí de acordo com a carta 

que eles pegavam, eles substituíam o valor na expressão, 

resolvia e de acordo com o resultado, ele avançava ou recuava. 

E é interessante ver o que aquilo significava para eles e eles 

(3ª ideia) 

A utilização dos jogos 

contribuiu para a 

compreensão e 

aprendizado de 

conceitos algébricos 

por parte dos alunos 

(C) 
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Participação ativa dos 

alunos nas atividades 

desenvolvidas nos 

encontros 

(A) 
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terem a oportunidade de escolher e eles tinham que raciocinar 

para saber qual carta seria melhor, e as vezes eles não 

entendiam e pegavam qualquer uma carta ou achava que pegar 

uma carta positiva era melhor e aí eles depois de resolver a 

expressão via que com aquela carta ele não tinha avançado e 

via que tinha sido uma má jogada. E se fosse um simples 

exercício, talvez eles não iam ter a paciência de fazer pela 

segunda vez a mesma coisa ou até a terceira e quarta vez e até 

explicar para o colega. Foi uma experiência incrível. 

Todos os jogos são legais, basta você explorar ele de uma forma 

interessante. Até agora dos jogos aplicados, nenhum deu errado, 

teve alguns resultados que não foram satisfatórios, mais foram 

importantes e foi devido a esses resultados insatisfatórios que a 

gente buscava melhorar no próximo encontro, porque a gente 

não pegou o jogo e aplicou em uma só turma, mas sim 

aplicamos o mesmo jogo em um número considerável de 

turmas, e se em alguma turma não foi tão interessante, não foi 

satisfatório, a gente não pode dizer que o problema está apenas 

no jogo, porque era o mesmo para ambas as turmas. Existiu 

coisas que poderiam ter sido diferente, poderíamos como 

monitores ter sido mais flexíveis, mas analisávamos isto em 

nossos encontros de planejamento e buscávamos sempre 

melhorias. Inicialmente nas atividades, existe coisas que 

deixamos a desejar, mas assim que aprendemos, isso é corrigido 

imediatamente.  

Entrevistado 4: Como eu disse anteriormente, a utilização dos 

jogos matemáticos contribuiu e muito para a aprendizagem dos 

alunos e para a minha experiência no projeto. A dinâmica da 

sala de aula e a forma lúdica que envolve os alunos e envolve a 

gente também e o aprendizado se torna algo mais prazeroso e a 

experiência que eu gostaria de compartilhar, houve uma 

experiência recente onde nós trabalhamos um jogo do tipo de 

um Quebra-cabeça, para que eles descobrissem os valores 

matemáticos de algumas incógnitas e a gente dava três 

equações, por exemplo, 3 maçãs dá igual a 30, uma maçã mais 

duas bananas é igual a 20 e assim sucessivamente, e a quarta 

equação era para eles calcularem a soma das três incógnitas, 

maçã, banana e uva, e para isso eles teriam que descobrir o 

(3ª ideia) 

Contribuiu para tornar 
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valor de cada uma delas, para assim efetuar a soma e aí eles 

tentavam descobrir, e tinha alguns alunos que conseguiam 

resolver rápido outros já demoravam, alguns resolviam de um 

jeito que até nos surpreendiam, e os alunos se empolgavam 

muito para finalizar a atividade, e à medida que eles iam 

conseguindo responder, o nível de dificuldade da atividade ia 

aumentando. Teve também a Torre de Hanói que os alunos 

gostaram bastante, e houve alunos que se empolgaram muito e 

desenvolveu estratégias de resolução, como por exemplo uma 

aluna que conseguiu descobrir o enigma da Torre de Hanói, ela 

enumerou os discos de 1 à 6 de forma crescente e o número par 

nunca podia estar junto de um par e nem um ímpar junto de um 

ímpar, e assim ela conseguia passar os discos de um lugar para 

o outro, utilizando o número mínimo de movimentos. 

Teve também a Gincana matemática, que a gente dividiu a sala 

em dois grupos, tínhamos cerca de 12 (doze) alunos e dividimos 

em dois grupos de seis pessoas e fizemos as perguntas da 

gincana matemática e o interessante é que exigia muitas vezes 

um conhecimento prévio de alguns conteúdos matemáticos das 

séries anteriores como por exemplo do 6º ano, como potência 

por exemplo, mas o interessante é que neste momento, eles 

realmente aprenderam algumas coisas, porque os que sabiam 

explicavam para aqueles que não sabiam, então ali foi um 

momento de interação mútua, pois enquanto alguns sabiam da 

resposta de forma bem rápida, outros não sabiam, e neste 

momento era que os alunos que haviam compreendido a 

questão e haviam encontrado a resposta, ensinavam aos que 

não sabiam da sua equipe e assim todos da equipe terminavam 

sabendo, ou quando uma equipe não conseguia responder 

corretamente e a outra conseguia, então a gente pedia para eles 

explicarem para a equipe que não tinha conseguido responder, 

e eles explicavam. Mas quando ambas não sabiam, nós 

monitores explicávamos, então foi um momento de 

aprendizagem matemática muito rico, a aplicação deste jogo. 

(2ª ideia) 

Interação mútua e 

colaboração entre os 

alunos  

(B) 

 

IAD 2 

GRUPO A – Os alunos desenvolveram um papel ativo no processo de aprendizagem 

Entrevistado 1: O foco deles deixa de ser mais no Os alunos, eles ficam mais integrados entre si, há uma 



299 
 

professor e passa a ser mais no aluno, não no sentido de 

que o professor ele se torne irrelevante no processo, mas 

é porque na aula tradicional o professor é como se fosse 

a fonte do saber, é como se na aula tradicional se 

“endeusasse” o professor e aí o aluno ele é como se 

fosse uma máquina que serve apenas para ouvir e 

reproduzir e quando a gente usa os jogos o aluno se 

torna um a gente ativo do seu processo de 

aprendizagem. 

Entrevistado 3: Corrida de Obstáculos e neste jogo, que 

utilizamos durante um ciclo, foi muito importante, 

porque cada casinha que ele parava, ele tinha que 

responder uma pergunta explorando expressões 

algébricas, ele tinha a opção de substituir a variável por 

valores positivos, negativos ou por zero, o aluno não 

sabia quanto ia dar a resposta  porque ele não sabia que 

número ia pegar, só sabia se era positiva, negativa ou 

zero, pois estavam em um monte de cartas viradas para 

baixo, ele podia aí ele podia regular, aí de acordo com a 

carta que eles pegavam, eles substituíam o valor na 

expressão, resolvia e de acordo com o resultado, ele 

avançava ou recuava. E é interessante ver o que aquilo 

significava para eles e eles terem a oportunidade de 

escolher e eles tinham que raciocinar para saber qual 

carta seria melhor, e as vezes eles não entendiam e 

pegavam qualquer uma carta ou achava que pegar uma 

carta positiva era melhor e aí eles depois de resolver a 

expressão via que com aquela carta ele não tinha 

avançado e via que tinha sido uma má jogada. E se fosse 

um simples exercício, talvez eles não iam ter a paciência 

de fazer pela segunda vez a mesma coisa ou até a 

terceira e quarta vez e até explicar para o colega. Foi 

uma experiência incrível. 

Entrevistado 4: Teve também a Torre de Hanói que os 

alunos gostaram bastante, e houve alunos que se 

empolgaram muito e desenvolveu estratégias de 

resolução, como por exemplo uma aluna que conseguiu 

descobrir o enigma da Torre de Hanói, ela enumerou os 

maior interação entre eles e há um compartilhamento de 

informações e conhecimentos, há uma troca de 

conhecimentos, quando a gente usa jogos, o foco deles 

deixa de ser mais no professor e passa a ser mais no 

aluno, não no sentido de que o professor ele se torne 

irrelevante no processo, mas é porque na aula 

tradicional o professor é como se fosse  a fonte do saber, 

é como se na aula tradicional se “endeusasse” o 

professor e aí o aluno ele é como se fosse uma máquina 

que serve apenas para ouvir e reproduzir e quando a 

gente usa os jogos o aluno se torna um a gente ativo do 

seu processo de aprendizagem, o aluno não vai ficar 

apenas esperando do professor, ele também vai ter que 

usar da sua criatividade, ele vai ter que ter iniciativa, 

ele vai ter que procurar criar estratégias para conseguir 

o objetivo. Como por exemplo, na Torre de Hanói que os 

alunos gostaram bastante, e houve alunos que se 

empolgaram muito e desenvolveu estratégias de 

resolução, como por exemplo, uma aluna que conseguiu 

descobrir o enigma da Torre de Hanói, ela enumerou os 

discos de 1 à 6 de forma crescente e o número par nunca 

podia estar junto de um par e nem um ímpar junto de um 

ímpar, e assim ela conseguia passar os discos de um 

lugar para o outro, utilizando o número mínimo de 

movimentos. 
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discos de 1 à 6 de forma crescente e o número par nunca 

podia estar junto de um par e nem um ímpar junto de um 

ímpar, e assim ela conseguia passar os discos de um 

lugar para o outro, utilizando o número mínimo de 

movimentos. 

 

GRUPO B – Desenvolvimento da concentração, da socialização e da comunicação 

Entrevistado 1: Então os pontos positivos é que os 

alunos, eles ficam mais integrados entre si, há uma 

maior interação entre eles e há um compartilhamento de 

informações e conhecimentos, há uma troca de 

conhecimentos, quando a gente usa jogos. 

A gente percebe que o aluno melhora com relação a sua 

concentração, porque o aluno se sente importante e 

presente naquela aula, porque na aula tradicional o 

aluno muitas vezes “entra mudo e sai calado”, se ele 

faltar ninguém sente sua falta, porque ele não tem 

participação, ele não participa daquela aula. E no jogo 

não, ele se sente importante, porque o grupo depende 

dele para que alcance o objetivo daquele jogo, ele 

precisa participar, então em relação ao aluno se sentir 

importante, isso também é um ponto positivo e também a 

interação do aluno, porque o aluno percebe que para 

que ele alcance o objetivo do jogo ele tem que ouvir o 

seu colega, ele também vai ter que perceber que nem 

sempre o que ele pensa, é a melhor estratégia, então ele 

vai trocar a experiência com os outros alunos, ele vai ter 

que ouvir, vai ter que prestar atenção no modo dos 

outros alunos participarem do jogo. 

Há uma relação bem amigável, o aluno cria este vínculo 

de amizade com o professor, porque em uma aula 

tradicional, as vezes para o professor manter o aluno 

atento, ele se torna as vezes muito tirano, muito severo, 

para que ele chame a atenção do aluno, ele as vezes 

precisa gritar, bater em uma porta, expulsar um aluno 

da sala, então, isso atrapalha a relação do aluno com o 

professor , em vez do aluno admirar o professor, o aluno 

fica com medo do professor, e nestas aulas 

A gente percebe que o aluno melhora com relação a sua 

concentração, porque o aluno se sente importante e 

presente naquela aula, porque na aula tradicional o 

aluno muitas vezes “entra mudo e sai calado”, se ele 

faltar ninguém sente sua falta, porque ele não tem 

participação, ele não participa daquela aula. E no jogo 

não, ele se sente importante, porque o grupo depende 

dele para que alcance o objetivo daquele jogo, ele 

precisa participar, então em relação ao aluno se sentir 

importante, isso também é um ponto positivo e também a 

interação do aluno, porque o aluno percebe que para 

que ele alcance o objetivo do jogo ele tem que ouvir o 

seu colega, ele também vai ter que perceber que nem 

sempre o que ele pensa, é a melhor estratégia, então ele 

vai trocar a experiência com os outros alunos, ele vai ter 

que ouvir, vai ter que prestar atenção no modo dos 

outros alunos participarem do jogo, porque as regras 

precisam ser seguidas, então, o aluno precisa estar 

atento ao processo daquele jogo, então ele não fica 

disperso, ele não se dispersa daquela aula. 

Eles ficam mais integrados entre si, há uma maior 

interação entre eles e há um compartilhamento de 

informações e conhecimentos, há uma troca de 

conhecimentos quando a gente usa jogos, como por 

exemplo, quando a gente utilizou a Gincana matemática, 

que a gente dividiu a sala em dois grupos, tínhamos 

cerca de 12 (doze) alunos e dividimos em dois grupos de 

seis pessoas e fizemos as perguntas da gincana 

matemática e o interessante é que exigia muitas vezes 

um conhecimento prévio de alguns conteúdos 

matemáticos das séries anteriores como por exemplo do 
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experimentais isso não aconteceu, o aluno ele vai ter 

esta relação mais amigável com o monitor, porque o 

aluno percebe que aquele monitor na aula experimental, 

ele está ali apenas para indicar o caminho melhor para 

ele conseguir alcançar aquele objetivo, então ele vê na 

figura do monitor alguém que ele pode contar com a 

ajuda, que qualquer dúvida em relação ao andamento da 

atividade o monitor ele vai estar ali pronto para ouvir. 

6º ano, como potência por exemplo, mas o interessante é 

que neste momento, eles realmente aprenderam algumas 

coisas, porque os que sabiam explicavam para aqueles 

que não sabiam, então ali foi um momento de interação 

mútua, pois enquanto alguns sabiam da resposta de 

forma bem rápida, outros não sabiam, e neste momento 

era que os alunos que haviam compreendido a questão e 

haviam encontrado a resposta, ensinavam aos que não 

sabiam da sua equipe e assim todos da equipe 

terminavam sabendo, ou quando uma equipe não 

conseguia responder corretamente e a outra conseguia, 

então a gente pedia para eles explicarem para a equipe 

que não tinha conseguido responder, e eles explicavam. 

 

 

GRUPO C – Melhor compreensão dos conceitos e maior autonomia por parte dos alunos 

Entrevistado 1: Quando você usa o jogo, você não 

precisa fazer isso, porque a motivação é o aluno vencer 

aquele jogo, então o aluno se sente motivado a fazer uso 

dos conhecimentos adquiridos e também através da 

troca de informações, ele aprende a adquirir novos 

conhecimentos para que ele possa avançar naquele jogo 

e possa concluir aquele jogo. Em relação a esses 

objetivos, sim, o jogo tem melhorado o aprendizado do 

aluno. 

Por exemplo, o jogo do quadrado mágico, a gente 

percebe que aqueles alunos que tinham dificuldades com 

as operações de adição, por exemplo, ao finalizar o 

jogo, a gente percebia que eles ficavam mais práticos em 

fazer as operações e tinham alguns que já estavam 

começando a conseguir fazer os cálculos mentalmente.  

No Tangran, tinha aluno que não tinha nenhuma noção 

sobre Geometria, tinha alunos que não sabia nem quais 

eram as figuras geométricas. No jogo do Tangran o 

aluno, ao menos aprendeu ou teve a ideia das formas 

mais comuns na Geometria, triângulo, paralelogramo, 

quadrado. 

Entrevistado 2: Eles queriam vir para o laboratório, 

A gente percebe que quando usa o material manipulável, 

quando usa o jogo, o aluno perde o medo pela 

matemática e ele adquire confiança e ele consegue 

aprender melhor o assunto, porque se torna facilitador, 

se torna mais concreto, mais visual para que o aluno 

possa aprender. Sim, é possível os alunos aprenderem 

utilizando o jogo, e ele aprende, agora como professores 

temos que instruir os alunos, você tem que planejar o 

que vai fazer, não é só dizer no jogo vai ter isso, ou o 

jogo explora isso, mas sim você como professor tem que 

ir mostrando e não é utilizar qualquer jogo, você tem 

que selecionar o jogo, tem que utilizar os jogos, mas 

com objetivos bem elaborados.  

Como por exemplo, usamos o jogo do quadrado mágico, 

a gente percebe que aqueles alunos que tinham 

dificuldades com as operações de adição, por exemplo, 

ao finalizar o jogo, a gente percebia que eles ficavam 

mais práticos em fazer as operações e tinham alguns que 

já estavam começando a conseguir fazer os cálculos 

mentalmente. Porque há uma necessidade real deles 

terem que saber fazer as operações corretas para eles 

conseguirem alcançar os objetivos do jogo, então cada 
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porque eles conseguiam compreender e de uma forma 

bem diferente, por exemplo, a gente ensinar Frações, na 

lousa é aquela complicação para o aluno, eles tem 

aquela dificuldade e a gente foi ensinar Frações através 

dos jogos, então a gente via como eles conseguiam 

compreender, que não era aquela dificuldade toda, não 

tinha aquela complicação toda, na lousa é um pouco 

difícil deles perceberem e eles ali brincando com o jogo, 

bem mais simples, se tornou bem mais fácil para eles 

compreenderem. 

A gente sempre fazia depois aquele resumo e ia para o 

quadro e perguntava sobre o que eles tinham visto e a 

gente via que eles respondiam sozinhos aos nossos 

questionamentos sobre o que havíamos trabalhado em 

sala e víamos que eles tinham aprendido. 

Entrevistado 3: A utilização dos jogos contribuiu sim 

para o aprendizado dos alunos, pois qualquer coisa que 

você faz com os alunos eles aprendem, a gente tem que 

ter cuidado para não trabalhar muito só com os jogos, 

pois estamos utilizando o jogo e não estamos só jogando 

e devemos ter cuidado para não sobrecarregar o jogo 

devido aos nossos objetivos e ele não despertar o 

interesse dos alunos. Sim é possível os alunos 

aprenderem utilizando o jogo, e ele aprende, agora 

como professores temos que instruir os alunos, você tem 

que planejar o que vai fazer, não é só dizer no jogo vai 

ter isso, ou o jogo explora isso, mas sim você como 

professor tem que ir mostrando e não é utilizar qualquer 

jogo, você tem que selecionar o jogo, tem que utilizar os 

jogos, mas com objetivos bem elaborados. 

Entrevistado 4: Como eu disse anteriormente, a 

utilização dos jogos matemáticos contribuiu e muito 

para a aprendizagem dos alunos e para a minha 

experiência no projeto. A dinâmica da sala de aula e a 

forma lúdica que envolve os alunos e envolve a gente 

também e o aprendizado se torna algo mais prazeroso. 

 Foi um momento de interação mútua, pois enquanto 

alguns sabiam da resposta de forma bem rápida, outros 

jogo o aluno precisou ter aquele conhecimento, adquirir 

aquele conhecimento através de perguntas que ele fazia 

ou através de observações de seus colegas e de uma 

maneira ou outra, ele aprendia alguma coisa. 

No jogo do Tangran também, tinha aluno que não tinha 

nenhuma noção sobre Geometria, tinha alunos que não 

sabia nem quais eram as figuras geométricas, e através 

do jogo eles ao menos aprenderam ou tiveram a ideia 

das formas mais comuns na Geometria, que são 

triângulo, paralelogramo, quadrado. 
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não sabiam, e neste momento era que os alunos que 

haviam compreendido a questão e haviam encontrado a 

resposta, ensinavam aos que não sabiam da sua equipe e 

assim todos da equipe terminavam sabendo, ou quando 

uma equipe não conseguia responder corretamente e a 

outra conseguia, então a gente pedia para eles 

explicarem para a equipe que não tinha conseguido 

responder, e eles explicavam. 

 

Pergunta 5: Como o trabalho com os jogos no projeto contribuiu para a sua formação? 

 

Ideias centrais 

Oportunizou o conhecimento e o 

trabalho com diversas 

metodologias de ensino 

aprendizado 

Convivência com a 

diversidade do ambiente 

escolar 

Realização dos 

planejamentos de cada 

atividade a ser aplicada e 

reflexão da prática 

  

Pergunta 5 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Bem, com relação a minha formação como 

professor, eu acredito que a maior contribuição foi abrir a 

minha mente para novas metodologias de ensino-aprendizagem, 

porque você vem de uma rede de ensino que você está 

“bitolado” a ver o ensino apenas de um modo e você quando 

trabalha com material manipulável, com jogos, você percebe 

que há muitas formas de ensinar, não precisa ser apenas 

aquelas formas descritivas que a gente está acostumado a ver. 

Acredito que para minha formação como professor o que mais 

contribuiu foi me indicar outros caminhos para que eu possa 

ministrar uma aula e uma aula que possa cumprir com os 

objetivos da educação, que é levar o aluno a aprender, levar o 

aluno a ter prazer pela matemática, e levar o aluno a ser 

autônomo no seu aprendizado, que o aluno perceba que ele é 

importante, que ele pode sim obter o conhecimento, não apenas 

como ouvinte, mas como a gente ativo na aula, acredito que 

 (1ª ideia) 

Contribuiu para indicar 

novas metodologias e 

oportunizar o trabalho 

explorando as mesmas 

na sala de aula 

(A) 

(3ª ideia) 

A importância do 

planejamento das 

atividades a serem 

desenvolvidas na sala 

de aula para o ensino 

(C)  

(2ª ideia) 

O professor deve fazer 

Avaliação da 

aprendizagem dos 

alunos 
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mudou minha mente. 

Porque a gente sabe que em uma aula só, você não tem como 

cumprir com todos os objetivos daquela aula, as vezes você 

planeja as coisas, mas não saem da maneira que você queria. 

Então, por exemplo, determinado jogo, dependendo do nível de 

conhecimento do aluno, faz com que ele fique desestimulado, 

como a gente já viu em alguns artigos, que o jogo nem pode ser 

fácil demais para que o aluno não se sinta motivado e o jogo 

também não pode ser difícil demais. Então por exemplo a Torre 

de Hanói, pra determinados alunos, se torna muito fácil quando 

ele aprende a estratégia, ele percebe que pode concluir aquele 

jogo de uma maneira muito fácil e aí já tem outros alunos, 

mesmo na mesma série que ele não consegue criar nenhuma 

estratégia e aí ele não consegue passar do desafio de 4 ou 5 

discos, então ele fica empancado.  E aí o que acontece, você 

deixa de trabalhar, explorar mais o jogo por causa que o tempo 

é usado com tentativa e erros dos alunos, então você deixa de 

explorar o jogo porque o aluno, não consegue passar de uma 

determinada daquele jogo. Então isso faz com que a gente 

perceba que a gente deve sim mudar a forma de trabalhar o 

jogo, para que não fique em um só objetivo, mas possa explorar 

outras facetas daquele jogo, para que não fique só naquilo. 

Quando você usa o Tangran só para o aluno formar figuras, isso 

restringe muito os vários campos que você poderia explorar 

daquele jogo, então teve momentos que a aula passou todinha só 

o aluno formando figuras com aquele Tangran e isso aí faz com 

que o aluno, em vez de adquirir conhecimento matemático, ele 

apenas transforme aquele jogo em uma atividade lúdica, então a 

gente percebe que este jogo desta maneira, ele podia ser feito de 

outra maneira, a gente poderia ter explorado outros conceitos 

com aquele jogo para não ficar só naquilo . 

O que eu acho interessante é que o professor tem que ter várias 

formas de avaliar seu aluno e eu acredito que quando você usa 

os jogos através da aula experimental, você tem uma visão mais 

profunda dos seus alunos, porque você através do andamento 

daquele jogo você vai saber se realmente o aluno está sabendo 

ou não, se o aluno está fazendo uso de estratégias ou se ele está 

jogando aleatoriamente, diferente de uma aula tradicional que 

uso de diferentes 

metodologias buscando 

assim atender a 

diversidade de alunos 

que existe em sua sala 

de aula 

(B) 
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você só vai saber se o aluno aprendeu ou não, no final do 

assunto, dias depois, meses depois através da prova. Então, eu 

acredito que quando você está fazendo uso de jogos a sua 

maneira de avaliar ela muda e porque você sabe que o mais 

importante não é apenas o aluno fazer isto ou aquilo, mas sim 

todo um conjunto, a gente tem que ver tudo aquilo possível que 

o aluno faz. Eu achava que o aluno só sabia se ele tirasse notas 

boas nas provas, mas a gente percebe que são diversos fatores 

que fazem com que o aluno aprenda, você não pode, por 

exemplo, culpar o aluno de não ter aprendido determinado 

conceito quando sua forma de ensinar é que foi errada, é que 

não contribuiu. Porque a gente sabe que cada aluno ele tem a 

sua individualidade, então as vezes, uma forma só de ensinar 

pode fazer com que um aprenda e dez não, e se você não mudar 

você sempre vai ter prejuízo, então é por isso que é bom você 

usar várias formas de ensinar, várias metodologias, porque se 

uma metodologia não cumprir com o objetivo, outra vai suprir, 

então isso faz com que o aluno aprenda. 

Entrevistado 2: O projeto contribuiu para a minha formação, 

como eu já mencionei antes, pelo fato de ter sido o primeiro 

contato com a sala de aula, a gente que estuda Licenciatura, se 

forma professor, esse vai ser nosso trabalho, nosso dia a dia, vai 

ser a sala de aula e realmente a gente tem aquela preocupação 

com a postura, com a didática e o mais importante que é fazer 

com que o aluno aprenda e compreenda. E o projeto foi 

fundamental para mim porque eu pude a cada aula aprender 

uma técnica melhor, uma didática melhor, uma postura melhor, 

as vezes eu ficava pensando: eu expliquei assim na aula, 

poderia ter falado de outra forma, eu fiz dessa forma no quadro 

poderia ter feito dessa outra forma, então com certeza 

contribuiu sim e bastante para a minha formação. A reflexão e 

a busca de melhorias é importante para o professor 

principalmente, ele está sempre verificando a melhor forma de 

passar um conteúdo. 

(1ª ideia) 

Contribuiu para a 

formação docente de 

cada licenciando tanto 

no âmbito da teoria 

como também da 

prática no trabalho com 

os jogos e materiais 

manipuláveis 

(A) 

(3ª ideia) 

Reflexão da prática 

desenvolvida nos 

encontros no 

Laboratório de 

matemática nos quais 

fizeram uso de jogos e 

materiais manipuláveis  

(C) 

 

Entrevistado 3: Com certeza os jogos vão contribuir para a  (1ª ideia)  
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minha formação e contribuiu, o que acontece, não foi só a 

experiência de você utilizar o jogo, e dizer que trabalhou com 

jogos e que agora sabe trabalhar com jogos, não é só isso, 

principalmente saber o jogo que é legal utilizar e o jogo que 

não vai ser legal, como utilizar, as possibilidades, isso foi o 

melhor que a prática no Laboratório nos proporcionou. A 

realização também dos planejamentos de cada atividade, foi 

muito boa, para mim como professor, pois antes de escolher 

uma atividade, a gente tem o planejamento e fixamos um dia na 

semana para realizarmos este planejamento e lá planejamos a 

aula, vê o conteúdo que temos que explorar, que material 

utilizar, a gente discute como aplicar, isso com todo o grupo de 

monitores, e nessas discursões a gente analisa o que seria 

interessante para o aluno, após essas discursões a gente aplica 

o material entre nós e discute sobre o mesmo, agora eu sei que 

para eu dar uma aula eu preciso planejar e conhecer bem o 

material que eu vou explorar. Quando aplicamos o material no 

Museu, a gente apresenta o material, traz uma abordagem 

histórica de como ele surgiu, o que eles têm que fazer com 

aquele material, explicamos as regras, como por exemplo a 

Torre de Hanói, fizemos isto, e eles vão manipulando, e 

conforme eles vão fazendo, explicamos que eles têm que 

atender as regras. 

Aprendi também a lidar melhor com as diferenças que enquanto 

professor temos que lidar, porque as vezes a gente recebia 

alunos que têm umas peculiaridades e as vezes nós não 

sabíamos disso, e aí só quando aplicávamos a atividade ou o 

jogo é que a gente conseguia perceber, e aí a gente muitas 

vezes tinha que mudar a atividade, ou simplificar a atividade 

para esses alunos, para que eles participassem da aula, assim 

como seus colegas estavam participando. 

Oportunizou 

experiências práticas 

aos licenciandos nas 

quais fizeram uso de 

jogos e de diferentes 

materiais manipuláveis 

para ensinar e fixar 

conceitos matemáticos 

(A)  

(3ª ideia) 

Realização do 

planejamento de cada 

atividade a ser 

desenvolvida nos 

encontros  

(C) 

(2ª ideia) 

Convivência com o 

ambiente escolar e suas 

diversidades 

(B) 

 

Entrevistado 4: Eu acredito que Formação é a construção do 

profissional, e assim, esse trabalho com os jogos no projeto 

contribuiu para mim formar como professor de matemática, 

porque isso me passou mais segurança, eu já encarei realidades 

de sala de aula que os alunos não estavam conseguindo 

entender, não foi no projeto, eu fui substituir um professor em 

uma aula de matemática e os alunos não estavam conseguindo 

(1ª ideia) 

Contribuição teórica e 

prática para sua 

formação como 

professor de 

matemática 

(A) 
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compreender questões relacionadas a incógnitas, e 

imediatamente me veio à mente as atividades que a gente 

trabalhava no projeto e eu fiz os desafios que eu citei na 

pergunta anterior, e os alunos começaram a sentirem-se mais 

interessados, ou seja, eu consegui despertar o interesse deles e 

teve muitas outras experiências que em sala de aula que eu fiz 

uso de atividades que desenvolvemos no projeto, então tudo isto 

me torna um profissional mais seguro. Há pessoas que já 

chegaram para mim dizendo que mesmo saindo de uma 

graduação, você não se sente seguro para dar uma aula, você 

faz o estágio e você não se sente seguro, todavia, quando vamos 

para um projeto como este, nós nos sentimos seguros, porque 

nós já encaramos parcialmente o que seria uma sala de aula, 

por mais que seja um Laboratório, nós aprendemos a trabalhar 

novos métodos de ensino-aprendizagem em Matemática, nós 

temos esta concepção do lúdico e trabalhamos com atividades 

lúdicas, ou seja, temos a formação, porque tem pessoas que 

dizem que os bons resultados de trabalhar com atividades 

lúdicas, jogos, materiais manipuláveis, só existe no papel, nas 

discursões nas aula de Prática Pedagógica, mas que quando 

você vai para a prática é outra coisa, que é muito diferente do 

que está na teoria, mas a gente vê que a teoria funciona com a 

prática neste projeto, pude ver o quando estes métodos de 

ensino são eficazes e tudo isto faz você se tornar um 

profissional mais seguro e ajuda bastante no processo de 

formação docente. 

Dentre todos os projetos que eu participei, esse foi o mais 

completo, onde houve mais discursões, onde houve mais 

prática, onde houve um processo de formação mais consistente, 

agradeço ao coordenador e aos mestrandos que nos ajudaram 

nas discursões e na confecção dos jogos e das outras atividades 

que aplicávamos em sala. 

(2ª ideia) 

Convivência prática 

através do projeto com 

o futuro ambiente de 

trabalho e seus 

indivíduos 

(B) 

(3ª ideia) 

Realização de 

planejamento de cada 

atividade a ser aplicada 

nos encontros e 

discursões acerca das 

mesmas após a 

aplicação no 

Laboratório de 

matemática junto aos 

alunos 

(C) 

 

 

IAD 2 

GRUPO A – Oportunizou o conhecimento e o trabalho com diversas metodologias de ensino 

aprendizado 

Entrevistado 1: Bem, com relação a minha formação 

como professor, eu acredito que a maior contribuição foi 

Bem, com relação a minha formação como professor, eu 

acredito que a maior contribuição foi abrir a minha 
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abrir a minha mente para novas metodologias de ensino-

aprendizagem, porque você vem de uma rede de ensino 

que você está “bitolado” a ver o ensino apenas de um 

modo e você quando trabalha com material manipulável, 

com jogos, você percebe que há muitas formas de 

ensinar, não precisa ser apenas aquelas formas 

descritivas que a gente está acostumado a ver. Acredito 

que para minha formação como professor o que mais 

contribuiu foi me indicar outros caminhos para que eu 

possa ministrar uma aula e uma aula que possa cumprir 

com os objetivos da educação, que é levar o aluno a 

aprender, levar o aluno a ter prazer pela matemática, e 

levar o aluno a ser autônomo no seu aprendizado. 

Entrevistado 2: O projeto foi fundamental para mim 

porque eu pude a cada aula aprender uma técnica 

melhor, uma didática melhor, uma postura melhor. 

Entrevistado 3: Com certeza os jogos vão contribuir 

para a minha formação e contribuiu, o que acontece, 

não foi só a experiência de você utilizar o jogo, e dizer 

que trabalhou com jogos e que agora sabe trabalhar 

com jogos, não é só isso, principalmente saber o jogo 

que é legal utilizar e o jogo que não vai ser legal, como 

utilizar, as possibilidades, isso foi o melhor que a 

prática no Laboratório nos proporcionou. 

Entrevistado 4: Eu acredito que Formação é a 

construção do profissional, e assim, esse trabalho com 

os jogos no projeto contribuiu para mim formar como 

professor de matemática, porque isso me passou mais 

segurança. 

mente para novas metodologias de ensino-

aprendizagem, porque você vem de uma rede de ensino 

que você está “bitolado” a ver o ensino apenas de um 

modo e você quando trabalha com material manipulável, 

com jogos, você percebe que há muitas formas de 

ensinar, não precisa ser apenas aquelas formas 

descritivas que a gente está acostumado a ver. 

Contribuiu para me indicar outros caminhos para que 

eu possa ministrar uma aula e uma aula que possa 

cumprir com os objetivos da educação, que é levar o 

aluno a aprender, levar o aluno a ter prazer pela 

matemática, e levar o aluno a ser autônomo no seu 

aprendizado, que o aluno perceba que ele é importante, 

que ele pode sim obter o conhecimento, não apenas 

como ouvinte, mas como a gente ativo na aula, acredito 

que mudou minha mente.  

Esse trabalho com os jogos no projeto contribuiu para 

mim formar como professor de matemática, porque isso 

me passou mais segurança, porque tem pessoas que 

dizem que os bons resultados de trabalhar com 

atividades lúdicas, jogos, materiais manipuláveis, só 

existe no papel, nas discursões nas aula de Prática 

Pedagógica, mas que quando você vai para a prática é 

outra coisa, que é muito diferente do que está na teoria, 

mas a gente vê que a teoria funciona com a prática neste 

projeto, pude ver o quando estes métodos de ensino são 

eficazes e tudo isto faz você se tornar um profissional 

mais seguro e ajuda bastante no processo de formação 

docente. 

 

GRUPO B – Convivência com a diversidade do ambiente escolar 

Entrevistado 1: Porque a gente sabe que cada aluno ele 

tem a sua individualidade, então as vezes, uma forma só 

de ensinar pode fazer com que um aprenda e dez não, e 

se você não mudar você sempre vai ter prejuízo, então é 

por isso que é bom você usar várias formas de ensinar, 

várias metodologias, porque se uma metodologia não 

cumprir com o objetivo, outra vai suprir, então isso faz 

Aprendi também a lidar melhor com as diferenças que 

enquanto professor temos que lidar, porque as vezes a 

gente recebia alunos que têm umas peculiaridades e as 

vezes nós não sabíamos disso, e aí só quando 

aplicávamos a atividade ou o jogo é que a gente 

conseguia perceber, e aí a gente muitas vezes tinha que 

mudar a atividade, ou simplificar a atividade para esses 
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com que o aluno aprenda. 

Entrevistado 3: Aprendi também a lidar melhor com as 

diferenças que enquanto professor temos que lidar, 

porque as vezes a gente recebia alunos que tem umas 

peculiaridades e as vezes nós não sabíamos disso, e aí só 

quando aplicávamos a atividade ou o jogo é que a gente 

conseguia perceber, e aí a gente muitas vezes tinha que 

mudar a atividade, ou simplificar a atividade para esses 

alunos, para que eles participassem da aula, assim como 

seus colegas estavam participando. 

Entrevistado 4: Há pessoas que já chegaram para mim 

dizendo que mesmo saindo de uma graduação, você não 

se sente seguro para dar uma aula, você faz o estágio e 

você não se sente seguro, todavia, quando vamos para 

um projeto como este, nós nos sentimos seguros, porque 

nós já encaramos parcialmente o que seria uma sala de 

aula, por mais que seja um Laboratório, nós 

aprendemos a trabalhar novos métodos de ensino- 

aprendizagem em Matemática, nós temos esta concepção 

do lúdico e trabalhamos com atividades lúdicas, ou seja, 

temos a formação, porque tem pessoas que dizem que os 

bons resultados de trabalhar com atividades lúdicas, 

jogos, materiais manipuláveis, só existe no papel, nas 

discursões nas aula de Prática Pedagógica, mas que 

quando você vai para a prática é outra coisa, que é 

muito diferente do que está na teoria, mas a gente vê que 

a teoria funciona com a prática neste projeto, pude ver o 

quando estes métodos de ensino são eficazes e tudo isto 

faz você se tornar um profissional mais seguro e ajuda 

bastante no processo de formação docente. 

 

alunos, para que eles participassem da aula, assim como 

seus colegas estavam participando. 

Há pessoas que já chegaram para mim dizendo que 

mesmo saindo de uma graduação, você não se sente 

seguro para dar uma aula, você faz o estágio e você não 

se sente seguro, todavia, quando vamos para um projeto 

como este, nós nos sentimos seguros, porque nós já 

encaramos parcialmente o que seria uma sala de aula, 

por mais que seja um Laboratório, nós aprendemos a 

trabalhar novos métodos de ensino-aprendizagem em 

Matemática, nós temos esta concepção do lúdico e 

trabalhamos com atividades lúdicas, ou seja, temos a 

formação. Dentre todos os projetos que eu participei, 

esse foi o mais completo, onde houve mais discursões, 

onde houve mais prática, onde houve um processo de 

formação mais consistente. 

 

GRUPO C – Realização dos planejamentos de cada atividade a ser aplicada e reflexão da prática 

Entrevistado 1: A gente sabe que em uma aula só, você 

não tem como cumprir com todos os objetivos daquela 

aula, as vezes você planeja as coisas, mas não saem da 

maneira que você queria. 

Entrevistado 2: As vezes eu ficava pensando: eu 

A realização também dos planejamentos de cada 

atividade, foi muito boa, para mim como professor, pois 

antes de escolher uma atividade, a gente tem o 

planejamento e fixamos um dia na semana para a 

realização do planejamento e lá planejamos a aula, vê o 
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expliquei assim na aula, poderia ter falado de outra 

forma, eu fiz dessa forma no quadro poderia ter feito 

dessa outra forma, então com certeza contribuiu sim e 

bastante para a minha formação. A reflexão e a busca de 

melhorias é importante para o professor principalmente, 

ele está sempre verificando a melhor forma de passar 

um conteúdo. 

Entrevistado 3: A realização também dos planejamentos 

de cada atividade, foi muito boa, para mim como 

professor, pois antes de escolher uma atividade, a gente 

tem o planejamento e fixamos um dia na semana para 

realizarmos este planejamento e lá planejamos a aula, 

vê o conteúdo que temos que explorar, que material 

utilizar, a gente discute como aplicar, isso com todo o 

grupo de monitores, e nessas discursões a gente analisa 

o que seria interessante para o aluno, após essas 

discursões agente aplica o material entre nós e discute 

sobre o mesmo, agora eu sei que para eu dar uma aula 

eu preciso planejar e conhecer bem o material que eu 

vou explorar. 

Entrevistado 4: Dentre todos os projetos que eu 

participei, esse foi o mais completo, onde houve mais 

discursões, onde houve mais prática, onde houve um 

processo de formação mais consistente, agradeço ao 

coordenador e aos mestrandos que nos ajudaram nas 

discursões e na confecção dos jogos e das outras 

atividades que aplicávamos em sala. 

conteúdo que temos que explorar, que material utilizar, 

a gente discute como aplicar, isso com todo o grupo de 

monitores, e nessas discursões a gente analisa o que 

seria interessante para o aluno, após essas discursões 

agente aplica o material entre nós e discute sobre o 

mesmo, agora eu sei que para eu dar uma aula eu 

preciso planejar e conhecer bem o material que eu vou 

explorar. 

O projeto foi fundamental para mim porque eu pude a 

cada aula aprender uma técnica melhor, uma didática 

melhor, uma postura melhor, as vezes eu ficava 

pensando: eu expliquei assim na aula, poderia ter falado 

de outra forma, eu fiz dessa forma no quadro poderia ter 

feito dessa outra forma, então com certeza contribuiu 

sim e bastante para a minha formação. A reflexão e a 

busca de melhorias é importante para o professor 

principalmente, ele está sempre verificando a melhor 

forma de passar um conteúdo. 

 

 

Pergunta 6: Durante seu curso de licenciatura em matemática, você teve alguma experiência com o 

uso dos jogos? Você poderia relatar um pouco desta experiência? 

 

Ideias centrais 

Nas disciplinas de laboratório 

de ensino de matemática I e II 

No projeto de iniciação à 

docência 

Monitoria da disciplina de 

laboratório de ensino de 

matemática I 
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Pergunta 6 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Com os jogos na prática não, só de forma 

teórica. A experiência que eu tive foi no Laboratório de 

Matemática I, que eu vi o material dourado. Estudamos um 

pouco sobre a importância dos jogos e dos materiais concretos, 

mas na prática mesmo, fazer uso dos jogos eu não vi no curso 

de Licenciatura, eu também acho que é porque o professor ele 

quer ensinar a parte teórica, a importância, quais são os teóricos 

que apoiam os jogos e não a parte prática. E em Laboratório II 

também, mas principalmente em Laboratório I. A única 

maneira de usar os jogos foi apenas expondo o jogo, mas não 

usando aquele jogo, não jogando. 

(1ª ideia) 

Experiência teórica nas 

Disciplina de 

Laboratório de ensino 

de matemática I e II 

(A) 

 

Entrevistado 2: Teve sim, temos a disciplina de Laboratório, 

onde vimos um pouco mais a teoria, mas aí com os trabalhos 

que a gente tinha que apresentar, tinha que apresentar um certo 

jogo, aí para apresentar a gente tinha que praticar, não dá 

para ficar só na teoria, juntávamos as equipes e íamos para o 

Laboratório e jogava mesmo uns com os outros, para a gente 

entender como funcionava, dominar, para depois apresentar, e 

aí foi interessante porque eu estava também no projeto, então o 

que eu via na Universidade lá com os alunos, quando eu vinha 

para o projeto , eu vinha de uma forma bem melhor, com mais 

experiência e com mais conhecimento. 

(1ª ideia) 

Experiência teórica e 

prática nas disciplinas 

de Laboratório de 

matemática com os 

alunos da própria turma 

da Licenciatura 

(A) 

 

Entrevistado 3: Durante o curso a gente utilizava alguns jogos 

na Disciplina de Laboratório I e fazia algumas avaliações, 

discursões e até dava aula com os jogos, mas na própria turma 

da Licenciatura. Vimos a parte teórica e depois a parte prática 

e depois voltamos a parte teórica. 

(1ª ideia) 

Discursões teóricas e 

aplicação de jogos na 

própria turma da 

Licenciatura em 

matemática na 

disciplina de 

Laboratório de 

matemática I 

(A) 

 

Entrevistado 4: Bem, nas disciplinas de Laboratório de ensino 

de matemática I e II, nós tivemos poucas experiências, porque o 

horário é curto, o horário que é disponível para estas 

(1ª ideia) 

Desenvolvimento de 

aulas teóricas e práticas 
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disciplinas é curto, mas a gente trabalhou e teve uma noção de 

como é aplicar jogos nas aulas de matemática, os professores 

trabalhavam a parte prática dos jogos e trabalhavam também a 

parte teórica dos jogos, nós jogávamos sim com nossos colegas 

e muitas vezes apresentávamos jogos nas aulas para toda a 

turma e para isso a gente estudava os jogos que iríamos aplicar 

com antecedência e foi muito bom. Na minha Graduação, 

durante meu processo de formação eu já participei de outro 

projeto de extensão, no qual a gente aplicava jogos para alunos 

do Fundamental II, já participei de um projeto de iniciação à 

docência, onde utilizamos o jogo Spor para o ensino de 

Geometria no ensino médio, fui monitor da disciplina de 

Laboratório de ensino de matemática I durante meu curso de 

Licenciatura e lá a gente também teve experiência em trabalhar 

com estes materiais manipuláveis. 

pelos professores das 

disciplinas de 

Laboratório de 

matemática I e II  

(A) 

(2ª ideia) 

Participação em um 

projeto de iniciação à 

docência no qual fez 

uso de um jogo 

matemático 

(B) 

(3ª ideia) 

Atuou como monitor 

da disciplina de 

laboratório de ensino 

de matemática I 

(C) 

 

IAD 2 

GRUPO A – Nas disciplinas de laboratório de ensino de matemática I e II 

Entrevistado 1: Com os jogos na prática não, só de 

forma teórica. A experiência que eu tive foi no 

Laboratório de Matemática I, que eu vi o material 

dourado. Estudamos um pouco sobre a importância dos 

jogos e dos materiais concretos, mas na prática mesmo, 

fazer uso dos jogos eu não vi no curso de Licenciatura. 

E em Laboratório II também, mas principalmente em 

Laboratório I. A única maneira de usar os jogos foi 

apenas expondo o jogo, mas não usando aquele jogo, 

não jogando. 

Entrevistado 2: Teve sim, temos a disciplina de 

Laboratório, onde vimos um pouco mais a teoria, mas aí 

com os trabalhos que a gente tinha que apresentar, tinha 

que apresentar um certo jogo, aí para apresentar a 

gente tinha que praticar, não dá para ficar só na teoria, 

juntávamos as equipes e íamos para o Laboratório e 

Bem, nas disciplinas de Laboratório de ensino de 

matemática I e II, nós tivemos poucas experiências, 

porque o horário é curto, o horário que é disponível 

para estas disciplinas é curto, mas a gente trabalhou e 

teve uma noção de como é aplicar jogos nas aulas de 

matemática, os professores trabalhavam a parte prática 

dos jogos e trabalhavam também a parte teórica dos 

jogos, nós jogávamos sim com nossos colegas e muitas 

vezes apresentávamos jogos nas aulas para toda a turma 

e para isso a gente estudava os jogos que iríamos 

aplicar com antecedência e foi muito bom. 

A experiência que eu tive foi no Laboratório de 

Matemática I, que eu vi o material dourado. Estudamos 

um pouco sobre a importância dos jogos e dos materiais 

concretos, mas na prática mesmo, fazer uso dos jogos eu 

não vi no curso de Licenciatura, eu também acho que é 
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jogava mesmo uns com os outros, para a gente entender 

como funcionava, dominar, para depois apresentar 

Entrevistado 3: Durante o curso a gente utilizava alguns 

jogos na Disciplina de Laboratório I e fazia algumas 

avaliações, discursões e até dava aula com os jogos, mas 

na própria turma da Licenciatura. Vimos a parte teórica 

e depois a parte prática e depois voltamos a parte 

teórica. 

Entrevistado 4: Bem, nas disciplinas de Laboratório de 

ensino de matemática I e II, nós tivemos poucas 

experiências, porque o horário é curto, o horário que é 

disponível para estas disciplinas é curto, mas a gente 

trabalhou e teve uma noção de como é aplicar jogos nas 

aulas de matemática, os professores trabalhavam a 

parte prática dos jogos e trabalhavam também a parte 

teórica dos jogos, nós jogávamos sim com nossos 

colegas e muitas vezes apresentávamos jogos nas aulas 

para toda a turma e para isso a gente estudava os jogos 

que iríamos aplicar com antecedência e foi muito bom. 

porque o professor ele quer ensinar a parte teórica, a 

importância, quais são os teóricos que apoiam os jogos 

e não a parte prática. E em Laboratório II também, mas 

principalmente em Laboratório I. A única maneira de 

usar os jogos foi apenas expondo o jogo, mas não 

usando aquele jogo, não jogando. 

Durante o curso a gente utilizava alguns jogos na 

Disciplina de Laboratório I e fazia algumas avaliações, 

discursões e até dava aula com os jogos, mas na própria 

turma da Licenciatura. Vimos a parte teórica e depois a 

parte prática e depois voltamos a parte teórica. 

 

GRUPO B – No projeto de iniciação à docência 

 Entrevistado 4: Já participei de um projeto de iniciação 

à docência, onde utilizamos o jogo Spor para o ensino 

de Geometria no ensino médio. 

Na minha Graduação, durante meu processo de 

formação eu já participei de outro projeto de extensão, 

no qual a gente aplicava jogos para alunos do 

Fundamental II, já participei de um projeto de iniciação 

à docência, onde utilizamos o jogo Spor para o ensino 

de Geometria no ensino médio. 

 

 

GRUPO C – Monitoria da disciplina de laboratório de ensino de matemática I 

 Entrevistado 4: Fui monitor da disciplina de 

Laboratório de ensino de matemática I durante meu 

curso de Licenciatura e lá a gente também teve 

experiência em trabalhar com estes materiais 

manipuláveis. 

Fui monitor da disciplina de Laboratório de ensino de 

matemática I durante meu curso de Licenciatura e lá a 

gente também teve experiência em trabalhar com estes 

materiais manipuláveis. 
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Pergunta 7: Como foi sua experiência em sala de aula, enquanto professor, na qual você fez uso de 

jogos? 

 

Ideias centrais 

Não tiveram esta experiência Experiência através de 

substituição de professor 

Participação no Programa 

Mais Educação 

 

Pergunta 7 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Ainda não tive experiência na sala de aula 

como professor. A única experiência que eu tive foi no projeto, 

mas esta experiência que eu tive e estou tendo está sendo muito 

boa para minha formação. 

Com certeza, eu acredito que o jogo ele tem sim muitos pontos 

positivos, mas eu acredito que o jogo não cumpre todos os 

objetivos, então você não pode apenas usar e supervalorizar o 

jogo, em detrimento de outras metodologias, porque a gente 

sabe que essa é das metodologias e a gente sabe que tem outras 

metodologias, outras tendências matemáticas, então a gente não 

pode focar e fazer uso apenas de uma, mas com certeza o jogo 

tem sim vários pontos positivos e com certeza eu usaria sim o 

jogo nas minhas aulas. 

(1ª ideia) 

Não têm experiência de 

trabalhar com jogos em 

sua própria turma, pois 

ainda não atua como 

professor, apenas no 

projeto 

(A) 

 

Entrevistado 2: Não. A primeira experiência foi aqui no 

projeto. 

(1ª ideia) 

Não possui nenhuma 

experiência, apenas a 

do projeto 

(A) 

 

Entrevistado 3: Ainda não tive esta experiência. (1ª ideia) 

Não possui experiência  

 

Entrevistado 4: Turma minha mesmo eu não tive, mas eu 

substitui professores que faltavam e pediam para que eu desse 

aula em seu lugar e já participei do projeto Mais Educação. 

(2ª ideia) 

A primeira experiência 

se deu através da 

substituição de um 

professor de 

matemática 
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(B) 

(3ª ideia) 

Participação no projeto 

mais educação 

(C) 

 

IAD 2 

GRUPO A – Não tiveram esta experiência 

Entrevistado 1: Ainda não tive experiência na sala de 

aula como professor. A única experiência que eu tive foi 

no projeto, mais esta experiência que eu tive e estou 

tendo está sendo muito boa para minha formação. 

Entrevistado 2: Não. A primeira experiência foi aqui no 

projeto. 

Entrevistado 3: Ainda não tive esta experiência. 

Ainda não tive experiência na sala de aula como 

professor. A única experiência que eu tive foi no projeto, 

mais esta experiência que eu tive e estou tendo está 

sendo muito boa para minha formação. 

 

GRUPO B – Experiência através de substituição de professor 

Entrevistado 4: Turma minha mesmo eu não tive, mas eu 

substitui professores que faltavam e pediam para que eu 

desse aula em seu lugar. 

Turma minha mesmo eu não tive, mas eu substitui 

professores que faltavam e pediam para que eu desse 

aula em seu lugar. 

 

GRUPO C – Participação no Programa Mais Educação 

Entrevistado 4: Já participei do projeto Mais Educação. Já participei do projeto Mais Educação. 

 

Pergunta 8: Para você como foi o projeto? O que você gostou e o que você não gostou? Que 

sugestões você daria para a melhoria do mesmo? 

Ideias centrais 

O que gostou: 

Experiência significativa para 

alunos e monitores 

O que não gostou: 

Confecção do material 

O que gostou: 

Oportunizou aos alunos aulas 

experimentais em Laboratórios 

específicos de cada área 

O que não gostou: 

Pouco tempo para desenvolver 

O que gostou: 

Trabalho com os jogos 

O que não gostou: 

Ausência de 

interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 
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e explorar as atividades 

 

Pergunta 8 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Bem em relação ao projeto eu acredito que o 

que eu gostei foi justamente ter esse espaço, ter esse 

Laboratório da matemática, porque a gente sabe que é muito 

importante haver o Laboratório de matemática, eu acredito que 

todas as escolas deveria ter, então eu gostei sim de fazer uso do 

Laboratório de matemática, mas a gente sabe que tem alguns 

fatores externos que faz com que aquela aula não cumpra com 

todos os objetivos, ou que ela não seja tão boa como você 

queria que fosse. Então questões externas como atraso de ônibus 

ou, por exemplo, uma área liberou antes da hora, então você vai 

ter que liberar também, esses fatores fazem com que a aula se 

torne muito curta e quando a gente está trabalhando com 

materiais concretos, com jogos, a aula é mais prolongada, então 

o ponto que eu não gostei, que poderia melhorar, era ter mais 

tempo para que você pudesse explorar aquele jogo, aquele 

material concreto.  Então essa é a minha sugestão e também eu 

acredito que uma sugestão que eu poderia fazer era ver a 

integração entre as áreas do conhecimento, porque a gente 

sabe que os PCN vêm cobrando que a matemática e as outras 

ciências elas trabalhem unidas, então eu vejo assim que essas 

áreas que são distintas, mesmo elas sendo distintas, poderia sim 

haver uma integração, você usar um material concreto, expor 

um assunto de outra ciência, ou você mostrar a importância da 

matemática em outra área. Faltou a interdisciplinaridade e 

também faltou a transdisciplinaridade, ou seja, a matemática 

fazendo uso da matemática, porque eu acredito que cada jogo 

ele não pegava nada do anterior, então cada jogo era um assunto 

completamente diferente do que você já tinha explorado, então 

não houve uma sequência, então você não aproveitava um 

assunto que você viu no mês anterior para o mês seguinte, então 

faltou a matemática fazer uso da matemática. Eu acredito que 

poderia sim a gente escolher jogos que trabalhe assuntos 

(2ª ideia) 

Oportunizou aos alunos 

e licenciados trabalhar 

com aulas 

experimentais em um 

laboratório de 

matemática 

(B) 

(4ª ideia) 

Pouco tempo para 

desenvolver e explorar 

os materiais e 

atividades 

(B) 

(3ª ideia) 

Ausência de 

interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 

no projeto 

(C) 
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correlacionados, isso faz com que melhore aprendizagem. 

Entrevistado 2: O projeto teve uma iniciativa muito legal, a 

prefeitura juntamente com a universidade. Eu falaria como 

melhoria ter mais projetos como esse, porque como eu falei 

antes, no meu tempo de escola, de ensino básico, eu não tive 

esta oportunidade, de ter um laboratório como esse para 

aprender os conceitos matemáticos, com materiais manipulável, 

porque as escolas não tinham, hoje devido a acessibilidade das 

coisas, é mais simples construir um laboratório em todas as 

escolas, mas as escolas não vai ter e realmente não tem 

condições de criar para todas as áreas e aqui a gente tem o de 

Matemática, mas tem das outras áreas também. Então o projeto 

está de parabéns, foi uma iniciativa da prefeitura juntamente 

com a Universidade, está trazendo os alunos do Ensino básico 

para o laboratório e eu pude ver que não é só para conhecer, 

eles não vêm aqui só conhecer, eles vêm para uma aula 

realmente, uma aula com o tempo resumido, mas muito 

significativa, porque quem ministra as aulas aqui são alunos da 

Graduação, assessorados por alunos do Mestrado, 

Coordenadores que são Doutores. E o pessoal planeja de fato, 

eu faço isso, eu digo com experiência própria, a gente se 

prepara, planeja, vem dar uma aula legal, porque a gente 

aprende lá no planejamento, vem tentar passar para eles. Então 

o projeto não é só de trazer eles para vir conhecer, eles vêm 

aprender, porque é uma aula, então eu achei muito importante. 

(1ª ideia) 

Aulas experimentais de 

matemática, 

significativas tanto 

para alunos como para 

os licenciandos 

(A) 

Criação de novos 

projetos que dê 

oportunidade aos 

alunos da licenciatura 

de exercerem sua 

prática  

(B) 

Entrevistado 3: A experiência é importante por si só, mas no 

trabalho com os jogos, percebi que a primeira coisa que temos 

que saber é se um jogo é interessante ou não de jogar, antes de 

você aplicar em sala de aula jogue ele ou procure um grupo 

diversificado e use o jogo com este grupo, peça para eles 

falarem o que é interessante e o que não é, e aí você vai ter uma 

boa visão para utilizar o jogo em sala. Em relação ao projeto, 

sabemos que nada é perfeito, acredito que não precisa mudar, 

está bom como está. 

(3ª ideia) 

Aplicação de jogos 

matemáticos para 

alunos da escola básica  

(C) 

 

Entrevistado 4: Para mim o projeto foi ótimo, foi o melhor 

projeto que eu já participei até agora, se fosse falar do que eu 

gostei, gostei de praticamente tudo, o que eu não gostei  do 

projeto foi só, porque a gente tinha que confeccionar o material 

(1ª ideia) 

Não gostou de 

confeccionar os 

materiais que usariam 
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dos jogos, então muitas vezes, eu sei que é um desafio 

extracurricular, é um desafio que todo educador matemático 

tem, que é de confeccionar o material que irá utilizar na aula, e 

o professor muitas vezes tem que levar trabalho para casa, 

mesmo assim eu não gostei, na minha concepção dava para tê-

los já comprados no Laboratório do Museu, mas aí a gente 

tinha que confeccionar e isso demandava tempo, porque não 

queríamos trabalhar apenas com os materiais que tinham no 

Museu. 

nos encontros no 

laboratório de 

matemática 

(A) 

 

IAD 2 

GRUPO A – O que gostou: 

Experiência significativa para alunos e monitores 

O que não gostou: 

Confecção do material 

Entrevistado 2: Então o projeto está de parabéns, foi 

uma iniciativa da prefeitura juntamente com a 

Universidade, está trazendo os alunos do Ensino básico 

para o laboratório e eu pude ver que não é só para 

conhecer, eles não vêm aqui só conhecer, eles vêm para 

uma aula realmente, uma aula com o tempo resumido, 

mas muito significativa, porque quem ministra as aulas 

aqui são alunos da Graduação, assessorados por alunos 

do Mestrado, Coordenadores que são Doutores. 

Entrevistado 4: O que eu não gostei  do projeto foi só, 

porque a gente tinha que confeccionar o material dos 

jogos, então muitas vezes, eu sei que é um desafio 

extracurricular, é um desafio que todo educador 

matemático tem, que é de confeccionar o material que 

irá utilizar na aula, e o professor muitas vezes tem que 

levar trabalho para casa, mesmo assim eu não gostei, na 

minha concepção dava para tê-los já comprados no 

Laboratório do Museu, mas aí a gente tinha que 

confeccionar e isso demandava tempo. 

Para mim o projeto foi ótimo, foi o melhor projeto que 

eu já participei até agora, se fosse falar do que eu 

gostei, gostei de praticamente tudo, o que eu não gostei 

do projeto foi só, porque a gente tinha que confeccionar 

o material dos jogos, então muitas vezes, eu sei que é um 

desafio extracurricular, é um desafio que todo educador 

matemático tem, que é de confeccionar o material que 

irá utilizar na aula, e o professor muitas vezes tem que 

levar trabalho para casa, mesmo assim eu não gostei, na 

minha concepção dava para tê-los já comprados no 

Laboratório do Museu, mas aí a gente tinha que 

confeccionar e isso demandava tempo, porque não 

queríamos trabalhar apenas com os materiais que 

tinham no Museu. 

 

GRUPO B – O que gostou: 

Oportunizou aos alunos aulas experimentais em Laboratórios específicos de cada área 
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O que não gostou: 

Pouco tempo para desenvolver e explorar as atividades 

Entrevistado 2: Bem em relação ao projeto eu acredito 

que o que eu gostei foi justamente ter esse espaço, ter 

esse Laboratório da matemática, porque a gente sabe 

que é muito importante haver o Laboratório de 

matemática, eu acredito que todas as escolas deveria 

ter, então eu gostei sim de fazer uso do Laboratório de 

matemática. Então, o ponto que eu não gostei, que 

poderia melhorar, era ter mais tempo para que você 

pudesse explorar aquele jogo, aquele material concreto. 

No meu tempo de escola, de ensino básico, eu não tive 

esta oportunidade, de ter um laboratório como esse para 

aprender os conceitos matemáticos, com materiais 

manipulável, porque as escolas não tinham, hoje devido 

a acessibilidade das coisas, é mais simples construir um 

laboratório em todas as escolas, mas as escolas não vai 

ter e realmente não tem condições de criar para todas as 

áreas e aqui a gente tem o de Matemática, mas tem das 

outras áreas também. Então o projeto está de parabéns, 

foi uma iniciativa da prefeitura juntamente com a 

Universidade, está trazendo os alunos do Ensino básico 

para o laboratório e eu pude ver que não é só para 

conhecer, eles não vêm aqui só conhecer, eles vêm para 

uma aula realmente, uma aula com o tempo resumido, 

mas muito significativa, porque quem ministra as aulas 

aqui são alunos da Graduação, assessorados por alunos 

do Mestrado e Coordenadores que são Doutores. E o 

pessoal planeja de fato, eu faço isso, eu digo com 

experiência própria, a gente se prepara, planeja, vem 

dar uma aula legal, porque a gente aprende lá no 

planejamento, vem tentar passar para eles. 

Questões externas como atraso de ônibus, ou por 

exemplo, uma área liberou antes da hora, então você vai 

ter que liberar também, esses fatores fazem com que a 

aula se torne muito curta e quando a gente está 

trabalhando com materiais concretos, com jogos, a aula 

é mais prolongada, então o ponto que eu não gostei, que 

poderia melhorar, era ter mais tempo para que você 

pudesse explorar aquele jogo, aquele material concreto. 

 

GRUPO C – O que gostou: 

Trabalho com os jogos 

O que não gostou: 

Ausência de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

Entrevistado 1: Então essa é a minha sugestão e também A experiência é importante por si só, mas no trabalho 
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eu acredito que uma sugestão que eu poderia fazer era 

ver a integração entre as áreas do conhecimento, porque 

a gente sabe que os PCN vem cobrando que a 

matemática e as outras ciências elas trabalhem unidas, 

então eu vejo assim que essas áreas que são distintas, 

mesmo elas sendo distintas, poderia sim haver uma 

integração, você usar um material concreto, expor um 

assunto de outra ciência, ou você mostrar a importância 

da matemática em outra área. Faltou a 

interdisciplinaridade e também faltou a 

transdisciplinaridade, ou seja, a matemática fazendo uso 

da matemática. 

Entrevistado 3: A experiência é importante por si só, 

mas no trabalho com os jogos, percebi que a primeira 

coisa que temos que saber é se um jogo é interessante ou 

não de jogar, antes de você aplicar em sala de aula 

jogue ele ou procure um grupo diversificado e use o jogo 

com este grupo, peça para eles falarem o que é 

interessante e o que não é, e aí você vai ter uma boa 

visão para utilizar o jogo em sala. 

com os jogos, percebi que a primeira coisa que temos 

que saber é se um jogo é interessante ou não de jogar, 

antes de você aplicar em sala de aula jogue ele ou 

procure um grupo diversificado e use o jogo com este 

grupo, peça para eles falarem o que é interessante e o 

que não é, e aí você vai ter uma boa visão para utilizar o 

jogo em sala. 

Eu acredito que uma sugestão que eu poderia fazer era 

ver a integração entre as áreas do conhecimento, porque 

a gente sabe que os PCN vem cobrando que a 

matemática e as outras ciências elas trabalhem unidas, 

então eu vejo assim que essas áreas que são distintas, 

mesmo elas sendo distintas, poderia sim haver uma 

integração, você usar um material concreto, expor um 

assunto de outra ciência, ou você mostrar a importância 

da matemática em outra área. Faltou a 

interdisciplinaridade e também faltou a 

transdisciplinaridade, ou seja, a matemática fazendo uso 

da matemática, porque eu acredito que cada jogo ele 

não pegava nada do anterior, então cada jogo era um 

assunto completamente diferente do que você já tinha 

explorado, então não houve uma sequência, então você 

não aproveitava um assunto que você viu no mês 

anterior para o mês seguinte, então faltou a matemática 

fazer uso da matemática. 

 

Pergunta 9: Como você avalia o seu crescimento como professor dentro do projeto? Aponte 

algumas contribuições da sua participação no mesmo, enquanto futuro professor? 

Ideais centrais 

Mudança de visão em relação 

ao que é ser um professor 

Reflexão da prática docente Formação prática qualificada 

 

Pergunta 9 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS CENTRAIS ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Eu acredito que houve o crescimento como 

professor, mudou minha visão de mundo, mudou minha visão 

(1ª ideia) 

Mudou a visão em 
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para a Educação Matemática. Eu percebi que a forma 

tradicional ela não é a única forma e ela não é a mais 

adequada, e eu percebi também que metodologia como o uso de 

materiais concretos e jogos faz com que haja uma maior 

aprendizagem, então, em relação a minha formação como 

professor, esse projeto contribuiu para que houvesse uma 

mudança em minha visão de mundo como professor na minha 

prática docente e eu acredito que eu vou levar para minha vida 

como professor, porque a gente sabe que quando a gente faz uso 

de uma nova metodologia, quando a gente faz algo diferente, 

isso motiva e traz novas experiências tanto para nós professores, 

como também para os alunos, a gente sabe que se houve pontos 

positivos, houve pontos negativos também, com a prática, com 

o uso mais frequente do jogo, a gente pode melhorar o que 

precisa ser melhorado, então isso eu vou levar para a minha 

vida. 

relação a Educação 

matemática e ao que é 

ser um professor 

(A) 

Entrevistado 2: O projeto como eu já tinha falado também, foi 

muito importante para minha formação porque eu pude corrigir 

alguns pontos que a gente vê inclusive na sala de aula, o 

professor cometendo, uma forma de passar um conteúdo e que 

você não compreendeu e quando você viu outras formas de 

trabalhar aquele conteúdo você mesmo disse, se ele tivesse feito 

isto eu teria compreendido, então no projeto eu tive a 

oportunidade de fazer, de ser o professor, então o que eu via na 

sala que eu não achava interessante, eu corrigia 

automaticamente dentro do projeto, tendo como referência o 

meu tempo de estudante. 

Por exemplo, uma coisa simples, que muitas pessoas acham sem 

importância, é a escrita no quadro, as letras, não dá importância 

para a estética e eu acho muito importante, uma letra bonita, 

uma estética bem legal no quadro, ter organização, tudo isso faz 

parte da didática. Para mim como professor foi fundamental, 

porque eu tive a oportunidade de dar meus primeiros passos ali 

e praticar da forma que eu tento me colocar no lugar do aluno, 

então se enquanto aluno acho que é ruim de compreender 

determinado conteúdo utilizando apenas a aula expositiva, se 

eu achei ruim de aprender enquanto aluno, então vou fazer 

diferente, então sem dúvida foi fundamental. 

(1ª ideia) 

Formação prática 

qualificada através da 

experiência direta com 

os alunos 

(C) 

(2ª ideia) 

Reflexão da prática por 

parte dos próprios 

licenciandos 

participantes do projeto 

(B) 

Melhora na didática 

por parte dos 

licenciandos 

(C) 
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Entrevistado 3: Sim. Estou no projeto desde o início, e a 

participação no mesmo é muito importante, pois a gente recebeu 

muitos tipos de alunos diferentes e a gente viu a reação deles, os 

que conseguimos cativar mesmo sendo difícil, e os que não 

conseguimos, e esta realidade a gente não esquece, nunca vai 

passar em branco. A questão da avaliação não muito. Na 

realidade analisamos e tentamos descrever o que é bom e o que 

ruim, e porque foi bom e porque foi ruim. Porque quando a 

gente avalia, a gente quer atribuir pontos, então a gente não 

avaliou os alunos, a gente fazia gincanas que tinha competição, 

mas avaliação específica para os alunos não, avaliamos o 

projeto e as aulas, sobre isso discutimos. 

No projeto somos apoio, a gente trabalha com o material 

juntamente com os alunos de escolas públicas, não é como na 

Universidade, porque quando você está na Universidade com 

um grupo de colegas estudando um material é muito diferente 

de quando você trabalha com alunos da Escola Básica, pois a 

manipulação ali é simples, todo mundo já adulto, já domina na 

grande maioria das vezes os conteúdos que o material explora. 

Mas com as crianças é mais importante, agente apresenta o 

material, deixa eles conhecerem o material, explora o conteúdo 

através daquele material.  

Temos que avaliar o nível do jogo, porque para o aluno, se a 

atividade for muito difícil pode ser tedioso para ele e se for 

muito fácil pode não despertar a curiosidade dos alunos para 

jogar. Você tem que regular muito bem isso, o nível de 

dificuldade do jogo que irá utilizar em sala. E com o jogo você 

pode aprofundar mais o nível de dificuldade e mesmo que seja 

difícil, pelo fato de ser um joguinho, ele tem uma maior 

expectativa para aprender, sendo assim, devemos inseri-los em 

nossas aulas. 

É interessante porque a gente discute sobre os encontros no 

Museu, os monitores anotam os pontos mais importantes das 

aulas, porque geralmente agente aplica uma atividade a um 

número considerável de turmas, aí cada monitor faz alguma 

descrição da aula e como ocorreu a aula e leva para o 

planejamento e a gente discute os resultados e decide se vai 

continuar com o material manipulável ou jogo, nada passa em 

(3ª ideia) 

Experiência prática 

através de jogos e 

materiais manipuláveis 

com alunos da escola 

básica  

(C) 

(4ª ideia) 

Discussão e reflexão 

por parte dos 

monitores, coordenador 

e mestrandos da prática 

desenvolvida nos 

encontros no 

laboratório durante os 

encontros de 

planejamento 

(B) 
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branco, a gente decide o que vai fazer, como vai fazer, ou seja, 

planeja o que vai acontecer nos encontros, pois eu vi no 

decorrer da minha experiência, se aplicarmos o mesmo jogo em 

uma mesma turma não é tão interessante, tanto que no Museu, 

não se tratava de aulas contínuas, como na escola, nossas 

atividades tinham que ter um início e fim em um encontro. Isto 

me ajudou muito como professor e na minha prática no projeto. 

Entrevistado 4: Olha só, como eu avalio o meu crescimento 

dentro do projeto, como eu tinha dito anteriormente, eu não 

tinha nenhuma concepção do que seria, nenhuma experiência 

do que seria lidar com crianças do 6º ano e com os 

adolescentes do 9º ano, hoje eu tenho concepção do que  é 

trabalhar com eles, hoje eu tenho mais segurança para 

trabalhar e para desenvolver atividades com materiais 

didáticos de manipulação, hoje eu tenho uma formação que eu 

digo que é mais qualificada, em relação aos meus colegas que 

estão passando os 04 (quatro) anos do curso, sem entrar e sem 

participar de nenhum projeto, estão se formando para ser 

professor, mas não têm nenhuma concepção da prática em sala 

de aula, como eu já disse, eu já substitui professores em 

algumas escolas e já participei do projeto Mais Educação e a 

diretora da escola disse que não queria que eu saísse porque eu 

trabalhava de um modo diferente, e a minha referência era o 

projeto no Museu, ele era aminha referência, pois é um projeto 

que realmente o professor em formação, ele se forma mesmo, 

este projeto passa essa segurança para o docente. 

(3ª ideia) 

Formação prática 

qualificada durante a 

experiência no projeto 

(C) 

 

 

IAD 2 

GRUPO A – Mudança de visão em relação ao que é ser um professor 

Entrevistado 1: Eu acredito que houve o crescimento 

como professor, mudou minha visão de mundo, mudou 

minha visão para a Educação Matemática. Eu percebi 

que a forma tradicional ela não é a única forma e ela 

não é a mais adequada, e eu percebi também que 

metodologia como o uso de materiais concretos e jogos 

faz com que haja uma maior aprendizagem, então, em 

relação a minha formação como professor, esse projeto 

Eu acredito que houve o crescimento como professor, 

mudou minha visão de mundo, mudou minha visão para 

a Educação Matemática. Eu percebi que a forma 

tradicional ela não é a única forma e ela não é a mais 

adequada, e eu percebi também que metodologia como o 

uso de materiais concretos e jogos, faz com que haja 

uma maior aprendizagem, então, em relação a minha 

formação como professor, esse projeto contribuiu para 
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contribuiu para que houvesse uma mudança em minha 

visão de mundo como professor na minha prática 

docente e eu acredito que eu vou levar para minha vida 

como professor. 

que houvesse uma mudança em minha visão de mundo 

como professor na minha prática docente e eu acredito 

que eu vou levar para minha vida como professor, 

porque a gente sabe que quando a gente faz uso de uma 

nova metodologia, quando a gente faz algo diferente, 

isso motiva e traz novas experiências tanto para nós 

professores, como também para os alunos. 

 

GRUPO B – Reflexão da prática docente 

Entrevistado 2: Para mim como professor foi 

fundamental, porque eu tive a oportunidade de dar meus 

primeiros passos ali e praticar da forma que eu tento me 

colocar no lugar do aluno, então se enquanto aluno 

acho que é ruim de compreender determinado conteúdo 

utilizando apenas a aula expositiva, se eu achei ruim de 

aprender enquanto aluno, então vou fazer diferente, 

então sem dúvida foi fundamental. 

Entrevistado 3: É interessante porque a gente discute 

sobre os encontros no Museu, os monitores anotam os 

pontos mais importantes das aulas, porque geralmente 

agente aplica uma atividade a um número considerável 

de turmas, aí cada monitor faz alguma descrição da aula 

e como ocorreu a aula e leva para o planejamento e a 

gente discute os resultados e decide se vai continuar com 

o material manipulável ou jogo, nada passa em branco, 

a gente decide o que vai fazer, como vai fazer, ou seja, 

planeja o que vai acontecer nos encontros. 

É interessante porque a gente discute sobre os encontros 

no Museu, os monitores anotam os pontos mais 

importantes das aulas, porque geralmente agente aplica 

uma atividade a um número considerável de turmas, aí 

cada monitor faz alguma descrição da aula e como 

ocorreu a aula e leva para o planejamento e a gente 

discute os resultados e decide se vai continuar com o 

material manipulável ou jogo, nada passa em branco, a 

gente decide o que vai fazer, como vai fazer, ou seja, 

planeja o que vai acontecer nos encontros, pois eu vi no 

decorrer da minha experiência, se aplicarmos o mesmo 

jogo em uma mesma turma não é tão interessante, tanto 

que no Museu, não se tratava de aulas contínuas, como 

na escola, nossas atividades tinham que ter um início e 

fim em um encontro. Isto me ajudou muito como 

professor e na minha prática no projeto. 

 

 

GRUPO C -  Formação prática qualificada 

Entrevistado 2: O projeto como eu já tinha falado 

também, foi muito importante para minha formação 

porque eu pude corrigir alguns pontos que a gente vê 

inclusive na sala de aula, o professor cometendo, uma 

forma de passar um conteúdo e que você não 

compreendeu e quando você viu outras formas de 

trabalhar aquele conteúdo você mesmo disse, se ele 

O projeto como eu já tinha falado também, foi muito 

importante para minha formação porque eu pude 

corrigir alguns pontos que a gente vê inclusive na sala 

de aula, o professor cometendo, uma forma de passar 

um conteúdo e que você não compreendeu e quando 

você viu outras formas de trabalhar aquele conteúdo 

você mesmo disse, se ele tivesse feito isto eu teria 
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tivesse feito isto eu teria compreendido, então no projeto 

eu tive a oportunidade de fazer, de ser o professor, então 

o que eu via na sala que eu não achava interessante, eu 

corrigia automaticamente dentro do projeto, tendo como 

referência o meu tempo de estudante. 

Entrevistado 3: No projeto somos apoio, a gente 

trabalha com o material juntamente com os alunos de 

escolas públicas, não é como na Universidade, porque 

quando você está na Universidade com um grupo de 

colegas estudando um material é muito diferente de 

quando você trabalha com alunos da Escola Básica, pois 

a manipulação ali é simples, todo mundo já adulto, já 

domina na grande maioria das vezes os conteúdos que o 

material explora. Mas com as crianças é mais 

importante, agente apresenta o material, deixa eles 

conhecerem o material, explora o conteúdo através 

daquele material. 

Entrevistado 4: Olha só, como eu avalio o meu 

crescimento dentro do projeto, como eu tinha dito 

anteriormente, eu não tinha nenhuma concepção do que 

seria, nenhuma experiência do que seria lidar com 

crianças do 6º ano e com os adolescentes do 9º ano, hoje 

eu tenho concepção do que  é trabalhar com eles, hoje 

eu tenho mais segurança para trabalhar e para 

desenvolver atividades com materiais didáticos de 

manipulação, hoje eu tenho uma formação que eu digo 

que é mais qualificada, em relação aos meus colegas 

que estão passando os 04 (quatro) anos do curso, sem 

entrar e sem participar de nenhum projeto, estão se 

formando para ser professor, mas não têm nenhuma 

concepção da prática em sala de aula. 

compreendido, então no projeto eu tive a oportunidade 

de fazer, de ser o professor, então o que eu via na sala 

que eu não achava interessante, eu corrigia 

automaticamente dentro do projeto, tendo como 

referência o meu tempo de estudante. 

Para mim como professor foi fundamental, porque eu 

tive a oportunidade de dar meus primeiros passos ali e 

praticar da forma que eu tento me colocar no lugar do 

aluno, então se enquanto aluno acho que é ruim de 

compreender determinado conteúdo utilizando apenas a 

aula expositiva, se eu achei ruim de aprender enquanto 

aluno, então vou fazer diferente, então sem dúvida foi 

fundamental. 

No projeto somos apoio, a gente trabalha com o 

material juntamente com os alunos de escolas públicas, 

não é como na Universidade, porque quando você está 

na Universidade com um grupo de colegas estudando 

um material é muito diferente de quando você trabalha 

com alunos da Escola Básica, pois a manipulação ali é 

simples, todo mundo já adulto, já domina na grande 

maioria das vezes os conteúdos que o material explora. 

Mas com as crianças é mais importante, agente 

apresenta o material, deixa eles conhecerem o material, 

explora o conteúdo através daquele material.  

Olha só, como eu avalio o meu crescimento dentro do 

projeto, como eu tinha dito anteriormente, eu não tinha 

nenhuma concepção do que seria, nenhuma experiência 

do que seria lidar com crianças do 6º ano e com os 

adolescentes do 9º ano, hoje eu tenho concepção do que  

é trabalhar com eles, hoje eu tenho mais segurança para 

trabalhar e para desenvolver atividades com materiais 

didáticos de manipulação, hoje eu tenho uma formação 

que eu digo que é mais qualificada, em relação aos meus 

colegas que estão passando os 04 (quatro) anos do 

curso, sem entrar e sem participar de nenhum projeto, 

estão se formando para ser professor, mas não têm 

nenhuma concepção da prática em sala de aula. 
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Pergunta 10: Como você avalia a participação e o interesse dos alunos nas atividades realizadas, as 

quais exploravam o uso dos jogos matemáticos? Estas atividades ajudaram ou não aprendizado dos 

alunos? 

 

Ideias centrais 

As atividades despertaram 

uma maior participação e 

interação dos alunos 

Despertaram uma maior 

curiosidade e interesse pela 

matemática e pela 

aprendizagem 

Desenvolvimento da 

autonomia por parte dos 

alunos 

 

Pergunta 10 – IAD1 

EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS 

CENTRAIS 

ANCORAGEM 

Entrevistado 1: Bem, em relação a participação e interesse dos 

alunos eu acredito que 90% dos jogos fizeram com que os 

alunos tivessem mais interesse naquela aula. Porque como o 

aluno está trabalhando em equipe, então ele tem a consciência 

de que se ele ficar de braços cruzados a sua equipe vai sofrer, a 

sua equipe vai sentir a falta dele porque para ganhar, que esse 

é o objetivo do aluno, ele precisa participar, então isso faz com 

que ele tenha um maior interesse por aquela aula. Mas a gente 

sabe que de uma vez ou outra sempre aparece aquele aluno que 

não quer participar de jeito nenhum. Em 90% dos casos, essa 

aula experimental fez com que o aluno tivesse um maior 

interesse e fez com que ele participasse mais, interagisse mais 

naquela aula, principalmente, jogos tipo Gincana, então isso 

faz com que o aluno com certeza ele tenha um maior interesse, 

uma maior participação, justamente porque ele quer obter a 

vitória e com a vitória obter uma premiação, então isso faz com 

que o aluno tenha um maior interesse, no demais todos os jogos 

despertaram um maior interesse e um maior gosto pela 

matemática, porque a gente percebia que quando o aluno 

chegava, ele já vinha com más impressões, usava aquelas frases 

bem conhecidas: “vixe matemática, logo matemática”, “eu 

queria ir para a outra sala”, mas a gente percebia que quando 

o jogo estava terminando, o aluno já mudava totalmente sua 

(2ª ideia) 

Despertou o interesse 

da grande maioria dos 

alunos pela aula 

ministrada 

(B) 

(1ª ideia) 

Participação ativa e 

interação entre os 

alunos durante as aulas 

no laboratório de 

matemática 

(A) 

(4ª ideia) 

Despertou o interesse 

pela aprendizagem de 

conteúdos matemáticos 

e mudou a visão 

negativa que muitos 

alunos tinham da 

matemática 

(B) 
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forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais tempo, 

que tinha gostado muito e que queria que tivesse isso na sua 

escola. A gente percebe que o uso do jogo muda a visão 

preconceituosa do aluno para uma visão prazerosa da 

matemática. Contribuiu para a aprendizagem sim, mas a gente 

percebe que determinado jogo que ele exige um conhecimento 

prévio do aluno, se aquele aluno tem muita dificuldade no 

conhecimento que ele precisa ter para cumprir o objetivo 

daquele jogo, isso faz com que ele fique desmotivado, mas para 

um aluno que tem interesse em aprender, mesmo ele com essas 

dificuldades, no decorrer do jogo ele pode adquirir aquele 

conhecimento seja por questionamento, seja pela explicação do 

monitor, seja pela observação do seu colega ao praticar 

determinada ação para cumprir aquele objetivo do jogo, então o 

aluno ele querendo, o aluno estando motivado, ele não tem 

como sair desta aula sem ele adquirir algum conhecimento. 

Teve aluno que, por exemplo, na Gincana, no começo ele não 

sabia de nada, bem dizer ele só ficava pegando carona no seu 

colega, mas com a motivação, com as dicas dos monitores, 

porque, por exemplo, quando tinha alguma questão que 

nenhuma equipe sabia resolver, aí o monitor ia explicar aquela 

questão, então eles faziam com que o aluno adquirisse 

conhecimento e no decorrer da Gincana, quando aparecia uma 

questão semelhante a ela, o aluno já sabia resolver, porque eles 

viram a explicação anterior do monitor, então isso fez com que 

o aluno que chegou com dúvida, com conhecimento zero sobre 

determinado assunto, saísse com conhecimento a respeito 

daquele assunto, então teve sim aprendizagem por parte do 

aluno. Eu concluo com este discurso, indicando que esta 

experiência ela deve ser vivida nas escolas, porque este projeto 

ele é muito particular, ele é muito fechado, ele é muito limitado, 

a gente, por exemplo, só trabalha com turmas de 6º e 9º anos, e 

as outras? Então esse projeto poderia sim ser ampliado, e a 

gente está trabalhando apenas com escolas do município, e as 

escolas estaduais? Eu acredito que cada monitor, cada aluno 

graduando em matemática, que está participando deste projeto, 

tem por obrigação levar essa experiência para a sala de aula nas 

escolas para que os alunos percebam que a matemática, ela não 
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é aquela ciência fria, seca que eles estão vendo, que muitos 

alunos desistem até de estudar por conta da matemática. Eu 

acredito que se o professor levar esta experiência para a sala de 

aula, os alunos vão ser mais motivados, eles vão se interessar 

mais pela matemática e eles vão aprender mais, com isso a 

gente pode ter futuros professores de matemática e futuros 

cidadãos, porque a matemática ela não desperta apenas o 

conhecimento teórico do aluno com relação a determinado 

conceito, mas a matemática faz com que o aluno ele tenha um 

senso crítico sobre a visão global, principalmente quando a 

gente faz uso da matemática com outras ciências seguindo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Se esse projeto tivesse não só nesta cidade, mas em outras 

cidades, eu acredito que daria um impulso para que o 

conhecimento da matemática crescesse, porque a gente percebe 

que as avaliações que tem, por exemplo, a OBMEP, Prova 

Brasil, a gente percebe que os índices deles são muito baixos, 

porque a aula tradicional ela faz com que o aluno que vem com 

a base boa ele consiga avançar e o aluno que vem com a base 

ruim, ele estanque, ele não avance, então ou o aluno avança ou 

ele retrocede. São poucos os que avançam, porque a gente sabe 

que as vezes o aluno vem com a base muito ruim da série 

anterior, que na aula tradicional o professor muitas vezes, ele 

não tem preocupação se o aluno aprendeu ou não. É importante 

para que você tenha esta experiência de sala de aula, se você 

ainda não teve, para que se sinta motivado a continuar sua 

carreira ou não, porque aí você tem a experiência se é aquilo 

que você quer ou não, e muitas vezes, um aluno de graduação 

que não tenha essa experiência, ele pode até se formar, mas 

quando ele chega na sala de aula, ele pode desistir, pois 

descobre que não é aquilo que ele quer fazer por toda a sua vida, 

e assim ele acaba perdendo cerca de quatro anos que esteve 

cursando sua licenciatura, porque ele não teve nenhuma 

experiência anterior no seu curso de Graduação, então eu 

acredito que esta experiência faz com o professor conheça o que 

lhe espera no futuro e que ele conheça as formas corretas, as 

melhores formas de você ensinar matemática para que seu aluno 

aprenda e se interesse.  
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Entrevistado 2: A minha avaliação da participação dos alunos 

no projeto é uma avaliação muito positiva, porque você 

aprender com o material manipulável é bem diferente, você dar 

um conceito ali de um triângulo no quadro, explicando, falando 

e depois você pegar o material manipulável pedir para o 

pessoal fazer, eles vê porque se forma um triângulo, então no 

projeto, no laboratório é bem melhor de aprender alguns 

conceitos, e os jogos foi fundamental, porque a gente pôde 

através dos jogos estimular um pouco mais os alunos no 

conteúdo, na disciplina, como eu falei antes, a Matemática é a 

disciplina que o pessoal foge um pouquinho, mas a forma que 

foi trabalhada aqui e que ainda é trabalhada aqui com os 

jogos, se torna um pouco mais divertido, você vê que o aluno 

aprende da mesma forma, ele aprende e ao mesmo tempo se 

sente estimulado a vir novamente. Como eu falei, a gente 

trabalha com rodízio aqui no projeto, então as turmas sempre 

voltam, e quando eles voltavam a gente via o entusiasmo bem 

maior, eles queriam vir, alunos que chegavam na escola 

contando como era a experiência, outros alunos que não 

queriam vir, já vinham também, alunos que pediam o jogo que 

estávamos utilizando no Laboratório para jogar na escola, 

então isso é muito legal, agente vê que eles aprendem com os 

jogos. Os jogos serviram bastante para auxiliar os alunos. 

Todos os alunos participavam, a gente também tinha esse 

dever, essa obrigação, preocupação de fazer com que todos que 

tivessem ali se interessassem, então, eles interagiam um com o 

outro, até aqueles que estavam um pouquinho mais afastados, 

mas a gente conversava, sentava, brincava, fazia parte do 

grupo, porque quando a gente montava os grupos e ficava só 

observando eles jogarem, víamos que sempre havia um grupo 

desinteressado, que não estava jogando, então a gente ia e fazia 

parte do grupo. Eles aceitavam e a gente estimulava eles, 

errava para ver o que eles diriam, e normalmente eles notavam 

que tínhamos errado e fazíamos isso para realmente estimular 

eles, porque é muito importante a empatia com o professor, 

como também com a disciplina, fazer com que o aluno tenha 

empatia. Essa é uma parte que eu particularmente vejo como 

fundamental, fazer com que o aluno tenha empatia pelo 
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professor, porque ele tendo empatia pelo professor, vai 

despertar normalmente um interesse maior na disciplina, ele vai 

querer voltar para a aula, porque o professor é legal, ensina 

bem. Eu acho particularmente na minha formação uma das 

partes muito importante para a formação do professor. 

A gente achava interessante porque sempre nas atividades uns 

alunos se saem melhor que outros, isso é normal, sempre tem 

um com capacidade cognitiva melhor, então quando um 

conseguia aprender e compreender, era automático ele já 

querer ensinar o outro, querer mostrar, aí a gente via que 

muitos ficavam com dificuldade e pedíamos que o que havia 

compreendido ensinasse ao outro que não tinha compreendido, 

por exemplo, no jogo do quadrado mágico, o qual é 

sensacional, e aí um sempre consegue fazer mais rápido que o 

outro, e quando eles faziam e conseguiam montar todo o 

quadrado mágico, aí a gente já pedia para eles ajudarem os 

outros, que não estavam conseguindo. Então essa interação 

existia sim e muito positiva. 

Entrevistado 3: A participação deles foi de forma extrema, 

muito boa, muito, muito boa. Principalmente quando eles 

começam uma atividade, eles ficam muito entusiasmados, mas 

quando eles não conhecem, eles ficam curiosos, então a gente 

dava o momento para eles conhecerem o jogo ou o material 

manipulável. 

Agente acredita que estas atividades contribuiu para o 

aprendizado dos alunos, através das respostas dos alunos, pois 

ao serem questionados, eles diziam que tinha sido bom, que foi 

importante, que entenderam o assunto, eu não tenho autonomia 

para dizer se eles aprenderam ou não, eu acho que eu teria que 

avaliá-los de outra forma.  

Teve atividades que agente aplicava e as vezes a gente fazia 

coisas que não era necessária, as vezes aprofundamos pouco e 

depois a gente vê que poderia ter aprofundado mais, e no 

segundo encontro com a mesma atividade a gente utilizava o 

resultado do encontro anterior. Muitas vezes o professor 

subestima o aluno, não leva uma atividade, ou aborda a 

atividade de forma mais simples, pois diz que aquela atividade 

vai ser muito difícil para os seus alunos, e ele é aluno, ele está 
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indo ali para aprender, faça a atividade, se ele não entender 

explique, mas a pior coisa que você faz enquanto professor, é 

subestimar o aluno. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no 

projeto, tanto em relação a alunos do 6º ano, do 9º ano, como do 

Ensino Médio. 

Eles deixavam esta questão de grupinho, de afinidade de lado e 

ia jogar, o interessante é que eles iam jogar e se relacionavam 

muito bem, não precisava eu formar os grupos, se falasse 

apenas, forme duas equipes, tinha o alvoroço todo para formar, 

mas eles não ficavam escolhendo em qual grupo ficar, eles 

formavam a equipe e garantiam a participação no jogo e 

pronto. Eles se comunicavam. Se intrometiam, expunha suas 

opiniões, se envolviam muito. Em relação a nós também. O que 

a gente fazia era a princípio deixar eles jogarem, explicava as 

regras e ia regulando para eles não ficarem dispersos, tirava as 

dúvidas e dávamos a oportunidade para que eles descobrissem 

as estratégias e ficávamos observando o que os alunos estavam 

fazendo, porque é interessante observar o que o aluno faz, como 

ele faz, ou se o aluno simplesmente joga sem criar nenhuma 

estratégia, e não o professor ensinar o jogo, dizer como joga, 

como ganhar, dizer as estratégias. 

Como por exemplo a Torre de Hanói, a gente orientava, para 

que eles utilizassem o colega para contar o movimento dos 

discos, para verificar se seu adversário estava fazendo algo de 

errado e a gente ia orientando, passo a passo da aula, orientava e 

deixava eles seguirem sozinhos. Somos o apoio dos alunos nas 

aulas. 

A existência de projetos como esses é extremamente importante 

porque aqui a gente está em contato em larga escala com a 

comunidade deste município, a gente recebe muitas escolas da 

rede municipal e dessas escolas, a gente recebe todos os alunos 

do 6º ano e do 9º ano, e isso é muito importante, é como se uma 

geração mais à frente, todas as turmas soubessem do projeto e 

tenham participado do projeto. Como eu já falei a experiência é 

tremenda, muito boa. E existindo mais projetos como esses, 

mais alunos da Universidade terão mais oportunidades para 

atuarem como professores, antes de concluírem seu curso, como 

também os alunos da escola básica terão a oportunidade de 
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estudarem de maneira mais dinâmica e mais atrativa, através de 

jogos e materiais manipuláveis. 

Entrevistado 4: Olha só, primeiro, a participação dos alunos 

era boa, ótima, salvo alguns alunos de algumas escolas, mas 

em geral a participação deles foi muito boa, porque tínhamos 

poucos alunos em cada encontro, no máximo 16 alunos, mas na 

grande maioria das vezes recebíamos 12 alunos e eram 

normalmente 02 (dois) monitores, então dava para a gente 

assistencializar direitinho os alunos e eles participavam bem 

direitinho, mas assim, havia alunos de algumas escolas que não 

demonstravam nenhum interesse, mas em relação a grande 

maioria dos alunos, eles demonstravam contentamento por 

estarem participando das atividades que envolviam os jogos 

matemáticos, e olha só, essas atividades ajudaram no 

aprendizado dos alunos e eu não sou suspeito de falar, porque 

eram atividades para verificação do aprendizado da matemática 

e algumas outras para a introdução dos conceitos, para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, e eles diziam que 

aprendiam, mas a continuidade das atividades a gente não tinha, 

porque trabalhamos em uma dinâmica de Museu, então não sei 

se esses alunos aprenderam direitinho o conteúdo e se eles 

aplicaram em sala de aula, mas no momento que a gente 

aplicava eles entenderam, eles muitas vezes entravam não 

entendendo e saiam entendendo, na Torre de Hanói mesmo, o 

pensar matemático foi desenvolvido, eles construíram 

estratégias, então ajudou bastante no aprendizado dos alunos, 

mas eu não tenho como mensurar ainda exatamente a 

quantidade e a qualidade deste aprendizado, como foi esse 

aprendizado, se foi muito, porque o tempo que a gente passa 

com eles é estourado 1h:30min e não tem como a gente 

acompanhar eles em sala de aula. Eles tiraram dúvidas conosco 

que éramos os monitores, eles ficavam bem tranquilos em nos 

perguntar e eram mais no sentido de tirar dúvidas em relação 

aos conteúdos explorados, as vezes tinham dúvidas em relação 

ao material, mas sempre a gente explicava a todos os que nos 

questionava, e eles diziam que depois da explicação tinham 

entendido e sempre trabalhávamos com atividades onde os 

alunos tinham que trabalhar em duplas ou grupos e assim um ia 
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construindo e desenvolvendo o conhecimento ao lado do outro, 

um ia esclarecendo as dúvidas um do outro, ensinando um ao 

outro. Tratavam bem a gente, o pessoal gostava bastante da 

gente e a gente sempre tratou eles bem e assim deu tudo certo. 

 

IAD 2 

GRUPO A – As atividades despertaram uma maior participação e interação dos alunos 

Entrevistado 1: Mas a gente sabe que de uma vez ou 

outra sempre aparece aquele aluno que não quer 

participar de jeito nenhum. Em 90% dos casos, essa aula 

experimental fez com que o aluno tivesse um maior 

interesse e fez com que ele participasse mais, interagisse 

mais naquela aula, principalmente, jogos tipo Gincana. 

Entrevistado 2: Todos os alunos participavam, a gente 

também tinha esse dever, essa obrigação, preocupação 

de fazer com que todos que tivessem ali se 

interessassem, então, eles interagiam um com o outro, 

até aqueles que estavam um pouquinho mais afastados, 

mas a gente conversava, sentava, brincava, fazia parte 

do grupo, porque quando a gente montava os grupos e 

ficava só observando eles jogarem, víamos que sempre 

havia um grupo desinteressado, que não estava jogando, 

então a gente ia e fazia parte do grupo. Eles aceitavam e 

a gente estimulava eles, errava para ver o que eles 

diriam, e normalmente eles notavam que tínhamos 

errado e fazíamos isso para realmente estimular eles. 

A gente achava interessante porque sempre nas 

atividades uns alunos se saem melhor que outros, isso é 

normal, sempre tem um com capacidade cognitiva 

melhor, então quando um conseguia aprender e 

compreender, era automático ele já querer ensinar o 

outro, querer mostrar, aí a gente via que muitos ficavam 

com dificuldade e pedíamos que o que havia 

compreendido ensinasse ao outro que não tinha 

compreendido, por exemplo, no jogo do quadrado 

mágico, o qual é sensacional, e aí um sempre consegue 

fazer mais rápido que o outro, e quando eles faziam e 

Olha só, primeiro, a participação dos alunos era boa, 

ótima, salvo alguns alunos de algumas escolas, mas em 

geral a participação deles foi muito boa, porque 

tínhamos poucos alunos em cada encontro, no máximo 

16 alunos, mas na grande maioria das vezes recebíamos 

12 alunos e eram normalmente 02 (dois) monitores, 

então dava para a gente assistencializar direitinho os 

alunos e eles participavam bem direitinho, mas assim, 

havia alunos de algumas escolas que não demonstravam 

nenhum interesse, mas em relação a grande maioria dos 

alunos, eles demonstravam contentamento por estarem 

participando das atividades que envolviam os jogos 

matemáticos, e olha só, essas atividades ajudaram no 

aprendizado dos alunos e eu não sou suspeito de falar, 

porque eram atividades para verificação do aprendizado 

da matemática e algumas outras para a introdução dos 

conceitos, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

e eles diziam que aprendiam, mas a continuidade das 

atividades a gente não tinha, porque trabalhamos em 

uma dinâmica de Museu. 

Todos os alunos participavam, a gente também tinha 

esse dever, essa obrigação, preocupação de fazer com 

que todos que tivessem ali se interessassem, então, eles 

interagiam um com o outro, até aqueles que estavam um 

pouquinho mais afastados, mas a gente conversava, 

sentava, brincava, fazia parte do grupo, porque quando 

a gente montava os grupos e ficava só observando eles 

jogarem, víamos que sempre havia um grupo 

desinteressado, que não estava jogando, então a gente ia 

e fazia parte do grupo. 
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conseguiam montar todo o quadrado mágico, aí a gente 

já pedia para eles ajudarem os outros, que não estavam 

conseguindo. Então essa interação existia sim e muito 

positiva. 

Entrevistado 3: A participação deles foi de forma 

extrema, muito boa, muito, muito boa. Principalmente 

quando eles começam uma atividade, eles ficam muito 

entusiasmados, mas quando eles não conhecem, eles 

ficam curiosos, então a gente dava o momento para eles 

conhecerem o jogo ou o material manipulável. Eles 

deixavam esta questão de grupinho, de afinidade de lado 

e ia jogar, o interessante é que eles iam jogar e se 

relacionavam muito bem, não precisava eu formar os 

grupos, se falasse apenas, forme duas equipes, tinha o 

alvoroço todo para formar, mas eles não ficavam 

escolhendo em qual grupo ficar, eles formavam a equipe 

e garantiam a participação no jogo e pronto. Eles se 

comunicavam. Se intrometiam, expunha suas opiniões, 

se envolviam muito. Em relação a nós também. 

Entrevistado 4: Olha só, primeiro, a participação dos 

alunos era boa, ótima, salvo alguns alunos de algumas 

escolas, mas em geral a participação deles foi muito 

boa, porque tínhamos poucos alunos em cada encontro, 

no máximo 16 alunos, mas na grande maioria das vezes 

recebíamos 12 alunos e eram normalmente 02 (dois) 

monitores, então dava para a gente assistencializar 

direitinho os alunos e eles participavam bem direitinho. 

Sempre trabalhávamos com atividades onde os alunos 

tinham que trabalhar em duplas ou grupos e assim um ia 

construindo e desenvolvendo o conhecimento ao lado do 

outro, um ia esclarecendo as dúvidas um do outro, 

ensinando um ao outro. Tratavam bem a gente, o pessoal 

gostava bastante da gente e a gente sempre tratou eles 

bem e assim deu tudo certo. 

A gente achava interessante porque sempre nas 

atividades uns alunos se saem melhor que outros, isso é 

normal, sempre tem um com capacidade cognitiva 

melhor, então quando um conseguia aprender e 

compreender, era automático ele já querer ensinar o 

outro, querer mostrar, aí a gente via que muitos ficavam 

com dificuldade e pedíamos que o que havia 

compreendido ensinasse ao outro que não tinha 

compreendido, por exemplo, no jogo do quadrado 

mágico, o qual é sensacional, e aí um sempre consegue 

fazer mais rápido que o outro, e quando eles faziam e 

conseguiam montar todo o quadrado mágico, aí a gente 

já pedia para eles ajudarem os outros, que não estavam 

conseguindo. Então essa interação existia sim e muito 

positiva. 

Eles deixavam esta questão de grupinho, de afinidade de 

lado e ia jogar, o interessante é que eles iam jogar e se 

relacionavam muito bem, não precisava eu formar os 

grupos, se falasse apenas, forme duas equipes, tinha o 

alvoroço todo para formar, mas eles não ficavam 

escolhendo em qual grupo ficar, eles formavam a equipe 

e garantiam a participação no jogo e pronto. Eles se 

comunicavam. Se intrometiam, expunha suas opiniões, 

se envolviam muito. 

 

GRUPO B – Despertaram uma maior curiosidade e interesse pela matemática e pela aprendizagem 

Entrevistado 1: Bem, em relação a participação e Bem, em relação a participação e interesse dos alunos 
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interesse dos alunos eu acredito que 90% dos jogos 

fizeram com que os alunos tivessem mais interesse 

naquela aula. Porque como o aluno está trabalhando em 

equipe, então ele tem a consciência de que se ele ficar de 

braços cruzados a sua equipe vai sofrer, a sua equipe 

vai sentir a falta dele porque para ganhar, que esse é o 

objetivo do aluno, ele precisa participar, então isso faz 

com que ele tenha um maior interesse por aquela aula. 

Todos os jogos despertaram um maior interesse e um 

maior gosto pela matemática, porque a gente percebia 

que quando o aluno chegava, ele já vinha com más 

impressões, usava aquelas frases bem conhecidas: “vixe 

matemática, logo matemática”, “eu queria ir para a 

outra sala”, mas a gente percebia que quando o jogo 

estava terminando, o aluno já mudava totalmente sua 

forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais 

tempo, que tinha gostado muito e que queria que tivesse 

isso na sua escola. A gente percebe que o uso do jogo 

muda a visão preconceituosa do aluno para uma visão 

prazerosa da matemática. Contribuiu para a 

aprendizagem sim. 

Entrevistado 2: Você aprender com o material 

manipulável é bem diferente, você dar um conceito ali de 

um triângulo no quadro, explicando, falando e depois 

você pegar o material manipulável pedir para o pessoal 

fazer, eles vê porque se forma um triângulo, então no 

projeto, no laboratório é bem melhor de aprender alguns 

conceitos, e os jogos foi fundamental, porque a gente 

pôde através dos jogos estimular um pouco mais os 

alunos no conteúdo, na disciplina, como eu falei antes, a 

Matemática é a disciplina que o pessoal foge um 

pouquinho, mas a forma que foi trabalhada aqui e que 

ainda é trabalhada aqui com os jogos, se torna um 

pouco mais divertido, você vê que o aluno aprende da 

mesma forma, ele aprende e ao mesmo tempo se sente 

estimulado a vir novamente. Como eu falei, a gente 

trabalha com rodízio aqui no projeto, então as turmas 

sempre voltam, e quando eles voltavam a gente via o 

eu acredito que 90% dos jogos fizeram com que os 

alunos tivessem mais interesse naquela aula. Porque 

como o aluno está trabalhando em equipe, então ele tem 

a consciência de que se ele ficar de braços cruzados a 

sua equipe vai sofrer, a sua equipe vai sentir a falta dele 

porque para ganhar, que esse é o objetivo do aluno, ele 

precisa participar, então isso faz com que ele tenha um 

maior interesse por aquela aula. Mas a gente sabe que 

de uma vez ou outra sempre aparece aquele aluno que 

não quer participar de jeito nenhum. Em 90% dos casos, 

essa aula experimental fez com que o aluno tivesse um 

maior interesse e fez com que ele participasse mais, 

interagisse mais naquela aula, principalmente, jogos 

tipo Gincana, então isso faz com que o aluno com 

certeza ele tenha um maior interesse, uma maior 

participação, justamente porque ele quer obter a vitória 

e com a vitória obter uma premiação, no demais todos 

os jogos despertaram um maior interesse e um maior 

gosto pela matemática, porque a gente percebia que 

quando o aluno chegava, ele já vinha com más 

impressões, usava aquelas frases bem conhecidas: “vixe 

matemática, logo matemática”, “eu queria ir para a 

outra sala”, mas a gente percebia que quando o jogo 

estava terminando, o aluno já mudava totalmente sua 

forma de pensar. E diziam que queriam que tivesse mais 

tempo, que tinha gostado muito e que queria que tivesse 

isso na sua escola. A gente percebe que o uso do jogo 

muda a visão preconceituosa do aluno para uma visão 

prazerosa da matemática. 

Como eu falei, a gente trabalha com rodízio aqui no 

projeto, então as turmas sempre voltam, e quando eles 

voltavam a gente via o entusiasmo bem maior, eles 

queriam vir, alunos que chegavam na escola contando 

como era a experiência, outros alunos que não queriam 

vir, já vinham também, alunos que pediam o jogo que 

estávamos utilizando no Laboratório para jogar na 

escola, então isso é muito legal, agente ver que eles 

aprendem com os jogos. Os jogos serviram bastante 
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entusiasmo bem maior, eles queriam vir, alunos que 

chegavam na escola contando como era a experiência, 

outros alunos que não queriam vir, já vinham também, 

alunos que pediam o jogo que estávamos utilizando no 

Laboratório para jogar na escola, então isso é muito 

legal, agente ver que eles aprendem com os jogos. Os 

jogos serviram bastante para auxiliar os alunos. 

Entrevistado 3: A gente acredita que estas atividades 

contribuiu para o aprendizado dos alunos, através das 

respostas dos alunos, pois ao serem questionados, eles 

diziam que tinha sido bom, que foi importante, que 

entenderam o assunto. 

Entrevistado 4: A grande maioria dos alunos, eles 

demonstravam contentamento por estarem participando 

das atividades que envolviam os jogos matemáticos, e 

olha só, essas atividades ajudaram no aprendizado dos 

alunos. No momento que a gente aplicava eles 

entenderam, eles muitas vezes entravam não entendendo 

e saiam entendendo, na Torre de Hanói mesmo, o pensar 

matemático foi desenvolvido, eles construíram 

estratégias, então ajudou bastante no aprendizado dos 

alunos. 

para auxiliar os alunos. 

Os jogos foi fundamental, porque a gente pôde através 

dos jogos estimular um pouco mais os alunos no 

conteúdo, na disciplina como eu falei antes, a 

Matemática é a disciplina que o pessoal foge um 

pouquinho, mas a forma que foi trabalhada aqui e que 

ainda é trabalhada aqui com os jogos, se torna um 

pouco mais divertido, você vê que o aluno aprende da 

mesma forma, ele aprende e ao mesmo tempo se sente 

estimulado a vir novamente. 

 

GRUPO C – Desenvolvimento da autonomia por parte dos alunos 

Entrevistado 4: Eles tiraram dúvidas conosco que 

éramos os monitores, eles ficavam bem tranquilos em 

nos perguntar e eram mais no sentido de tirar dúvidas 

em relação aos conteúdos explorados, as vezes tinham 

dúvidas em relação ao material, mas sempre a gente 

explicava a todos os que nos questionava, e eles diziam 

que depois da explicação tinham entendido. 

O que a gente fazia era a princípio deixar eles jogarem, 

explicava as regras e ia regulando para eles não ficarem 

dispersos, tirava as dúvidas e dávamos a oportunidade 

para que eles descobrissem as estratégias e ficávamos 

observando o que os alunos estavam fazendo, porque é 

interessante observar o que o aluno faz, como ele faz, ou 

se o aluno simplesmente joga sem criar nenhuma 

estratégia, e não o professor ensinar o jogo, dizer como 

joga, como ganhar, dizer as estratégias. 

Como por exemplo a Torre de Hanói, a gente orientava, 

para que eles utilizassem o colega para contar o 

movimento dos discos, para verificar se seu adversário 

estava fazendo algo de errado e a gente ia orientando, 
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passo a passo da aula, orientava e deixava eles seguirem 

sozinhos. Somos o apoio dos alunos nas aulas. 

 

 

 

 

 


